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RESUMO 

 

 

A presente dissertação objetiva analisar o trabalho doméstico e o acesso aos direitos da 

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. Desse modo, passamos a investigar como o fato de serem mulheres, de serem 

relegadas a uma interação subordinada, de dominação e exploração aos homens, determina a 

qualidade ou precarização deste trabalho realizado mediante uma remuneração, considerando 

as relações de gênero patriarcais na sociedade capitalista e as novas configurações da divisão 

sexual do trabalho pós 1970, e o seu acesso aos direitos relacionados a previdência social em 

um contexto de contra-reforma do Estado. Neste processo, nos direcionamos especificamente 

a buscar investigar as trabalhadoras domésticas remuneradas e mensalistas, por 

compreendermos que estas vivenciam uma forte situação de exploração, por não terem os 

mesmos direitos que os demais trabalhadores rurais e urbanos, como também devido a 

desvalorização do trabalho de reprodução social realizado prioritariamente por mulheres, as 

precárias condições de trabalho e os baixos índices de acesso à previdência social. Para tanto, 

realizamos pesquisas bibliográficas, documentais e ainda entrevistas semiestruturadas, com 10 

empregadas domésticas mensalistas do bairro Capim Macio em Natal/RN. No tocante a 

exposição dos capítulos optamos por apresentar inicialmente as relações de gênero patriarcais, 

a conquista de direitos por parte das mulheres e as novas configurações da divisão sexual do 

trabalho pós 1970, buscando compreender se estariam sendo mantidas as velhas formas de 

exploração ou se agora esta se assentaria sobre novas bases. Em seguida buscamos analisar a 

construção dos direitos no Brasil, da Seguridade Social, bem como apresentar as 

configurações da previdência social na contemporaneidade em um contexto de 

desmantelamento dos direitos conquistados. Por fim, buscamos analisar a formalização dos 

direitos das trabalhadoras domésticas, o seu perfil, suas formas de inserção no trabalho 

doméstico remunerado, suas condições de trabalho condições de acesso aos direitos 

previdenciários, como também suas compreensões das relações de gênero e do trabalho 

doméstico. 

 

Palavras-chave: Divisão Sexual do trabalho, Trabalho doméstico, Previdência social. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the domestic labor and access to social security rights in Brazil, 

considering that the different forms of women entering the work space and priority targeting 

of women to the work of social reproduction as a result of the sexual division of labor has 

folded in their access to social security rights, based on the logic of insurance and directly 

related to employment and income in Brazil. Thus, we began to investigate how the fact of 

being female, being relegated to a subordinate interaction, domination and exploitation of 

men, determines the quality and precariousness of work done by a fee, considering the 

patriarchal gender relations in capitalist society and new configurations of the sexual division 

of labor after 1970, and their access to rights related to social security in a context of State 

counter-reformation. In this process, we aim specifically to investigate domestic workers, paid 

and salaried, by understanding that they experience a strong situation of exploitation, because 

they have the same rights as other rural and urban workers, but also because of the 

devaluation of the breeding work social performed primarily by women, poor working 

conditions and low levels of access to social security. For this, we performed literature 

searches, documentary and even semi-structured interviews with 10 housekeepers who 

receive monthly salaries on Capim Macio district in Natal / RN. Regarding the exposure of 

the chapters we chose initially present patriarchal gender relations, the achievement of 

women's rights at work and new configurations of the sexual division of labor after 1970, 

trying to understand if they were being kept the old forms of exploitation or now if it would 

determine on a new basis. Then we analyze the construction of rights in Brazil, Social 

Security, as well as provide settings in contemporary social welfare in the context of 

dismantling of rights won. Finally, we analyze the formalization of the rights of domestic 

workers, their profile, their forms of participation in paid domestic work, their working 

conditions of access to pension rights, as well as their understanding of gender relations and 

domestic work. 

 

Key words: Sexual division of labor, Domestic labor, Social security. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Amo as mulheres desde a sua pele que é a minha 

 a que se rebela e luta com a palavra 

 e a voz desembainhadas, 

 a que se levanta de noite para ver se o filho que chora, 

 a que luta inflamada nas montanhas, 

 a que trabalha mal-paga na cidade, 

 Vamos e que ninguém fique no caminho... 

 para que este amor tenha a força dos terremotos... 

 dos ciclones,dos furacões 

 e tudo que nos aprisionava 

 exploda convertido em lixo. 

 

Gioconda Belli 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do Curso de Graduação em Serviço Social, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), participamos de algumas pesquisas sobre a temática de gênero e 

nos motivamos a trabalhar, em nosso estágio obrigatório durante o período de 2006.2 e 

2007.1, com as mulheres usuárias do Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS), do município de Parnamirim, em situação específica de direitos violados. 

No decorrer do curso, tivemos contato também com disciplinas que nos 

possibilitaram uma maior aproximação com as discussões acerca da previdência social, 

despertando-nos o interesse em vincular essas duas temáticas, tornando-as, o nosso objeto de 

estudo. 

Por considerar a importância da previdência social na vida das mulheres brasileiras 

na sociedade capitalista, objetivando a prevenção e proteção contra os riscos sociais advindos 

do mundo do trabalho e de algumas situações da vida, despertamos para as contradições dessa 

realidade. Passamos a investigar a relação gênero e previdência e tivemos como resultado de 

uma primeira pesquisa a sistematização da nossa monografia de graduação, intitulada: A 

inserção diferenciada da mulher no trabalho e suas influências no acesso destas à previdência 

social
1
.   

Durante esta pesquisa, foi possível apreender que as desigualdades de gênero – os 

significados sociais construídos e atribuídos historicamente para homens e mulheres a partir 

das diferenças biológicas – e suas configurações existentes até os dias atuais, trazem sérios 

rebatimentos para a emancipação da mulher, bem como para sua ocupação nos espaços de 

trabalho e seu acesso aos benefícios da previdência.  

As construções sociais acerca dos comportamentos que deveriam ser adotados por 

mulheres e homens, a dominação exercida por estes sobre as mulheres, a destinação prioritária 

destas ao trabalho doméstico, a desvalorização do trabalho destas nos espaços públicos e o 

interesse do capitalismo nestas relações desiguais nos despertou o interesse em desvelar estas 

relações que subalternizam e trazem perdas para as mulheres.  

O termo divisão sexual do trabalho é utilizado na linguagem sociológica com várias 

acepções, contudo se remete a construção de diferenciações entre os sexos no trabalho social. 

A conotação de tal termo se ajusta à preocupação com as condições de trabalho das mulheres 

no espaço doméstico ou no mercado de trabalho (formas de inserção, salários, condições e 

                                                           
1
 Monografia apresentada ao curso de Serviço Social em 2008.1, sob orientação da professora Drª. Odília Sousa 

de Araújo. 
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significado social do trabalho etc).  

A divisão do trabalho utilizando o critério do sexo direciona prioritariamente as 

mulheres para a esfera privada da vida e as responsabiliza pela reprodução social, seja por 

meio do trabalho doméstico ou por atividades extensivas deste espaço, ainda que sejam 

efetuadas fora do lar. Tais atividades, por não serem diretamente produtivas, são 

invisibilizadas  na sua importância para o processo da produção social (esfera da valorização).  

Quando inseridas no processo de produção de bens materiais, estas são direcionadas 

a trabalhos que exigem prioritariamente, qualidades ou comportamentos considerados 

“intrínsecos” às mulheres. Apesar disso, é preciso ressaltar que esta inserção ocorre de forma 

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

exigem uma significativa qualificação e de outro uma maioria de mulheres em postos de 

trabalho precários.  

Não sendo reconhecidas em suas qualificações, as atividades das mulheres, quase em 

sua totalidade, quando remuneradas, são principalmente mal remuneradas, reproduzindo a 

situação de subalternidade feminina construída socialmente, se tornando, portanto, importante 

investigá-la sob o aporte das novas configurações da divisão sexual do trabalho delineadas em 

meio às recentes movimentações de reprodução do capital. 

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

divisão sexual do trabalho e das relações sexuadas, têm influenciado diretamente seu acesso 

aos direitos sociais e, especificamente, aos direitos previdenciários, caracterizados pela lógica 

do seguro e fortemente vinculados ao acesso ao trabalho e à renda no Brasil.  

Ressaltamos que a problemática referente à seguridade do trabalho no Brasil, foi 

analisada tendo como referência o projeto de contra-reforma do Estado brasileiro
2
 a partir de 

1990, bem como o processo de reestruturação produtiva, da financeirização e da dinâmica de 

mundialização do capital, regida à base mundial por um projeto econômico, social e político 

neoliberal. 

Ao término do trabalho monográfico, que abrangeu uma investigação acerca da divisão 

sexual do trabalho e o acesso das mulheres aos direitos previdenciários, nos sentimos 

instigados a direcionar a nossa pesquisa prioritariamente ao trabalho de reprodução social, 

                                                           
2
 Termo utilizado por Behring (2003) para se referir ao aspecto regressivo das reformas feitas no Estado 

brasileiro a partir do governo de Fernando Collor de Melo até os dias atuais. Behring assinala tal aspecto, 

considerando os impostos regressivos e destrutivos e a obstacularização da agenda radicalmente progressiva e 

democrática demarcada pelos movimentos sociais a partir dos anos de 1980. Tem-se, portanto, a implementação 

de um conjunto de reformas orientadas para o mercado e uma adaptação passiva às novas configurações do 

capitalismo contemporâneo.   
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aquele que se refere aos cuidados com o domicílio, com as crianças, com os idosos, que foi 

construído ao longo da história como predominantemente de responsabilidade das mulheres e 

as formas em que a realização deste determina o acesso (ou o não) das mulheres aos benefícios 

previdenciários.  

Devido aos limites do tempo de pesquisa, que seria realizada durante o processo do 

mestrado, e considerando as sugestões da banca de qualificação do projeto de pesquisa, que 

contribuiu com este processo de reflexão, decidimos pesquisar as trabalhadoras domésticas 

remuneradas e mensalistas. Isso se deu por entendermos que estas representam a parte das 

mulheres trabalhadoras, mais expostas a um trabalho precário e com menos acesso a direitos, o 

que nos levou a desejar desvelar como se dão estes processos.  

Passamos a nos questionar sobre como o fato de serem mulheres, de serem relegadas a 

uma interação subordinada, de dominação e exploração aos homens, de serem responsáveis 

predominantes pelo trabalho doméstico, como também as novas configurações da divisão 

sexual do trabalho determinam a qualidade ou precarização deste trabalho realizado mediante 

uma remuneração e o seu acesso aos direitos relacionados à previdência social. 

Questionamo-nos ainda como a partir da década de 90 do século XX, em um processo 

de contra-reforma – ou seja, de desmantelamento de direitos conquistados pela classe 

trabalhadora e de redirecionamento do Estado brasileiro, que se torna mais forte em contribuir 

com o crescimento e recuperação do capital em períodos de crise e em contrapartida fraco para 

a classe trabalhadora e seus direitos, contribuindo ideologicamente para a desmobilização dos 

movimentos sociais – como neste período temos um avanço no que se refere aos direitos 

formais das trabalhadoras domésticas e das mulheres em geral no Brasil.  

Fator que nos levou a buscar aprender as contradições que permeiam este processo, 

considerando o movimento feminista e os movimentos de mulheres em geral com um papel 

importante neste contexto e buscando apreender os limites ainda existentes. 

Direcionando-nos especificamente a analisar o trabalho doméstico remunerado, 

podemos afirmar que muitos direitos relativos à proteção do trabalho e à previdência social, 

foram alcançados pelos trabalhadores (as) domésticos (as). No entanto, esta categoria ainda 

não possui os mesmos direitos dos (as) demais trabalhadores (as) urbanos (a) e rurais, sendo 

possível apreender também a forte precarização em relação às condições de trabalho e ao 

vínculo empregatício, principalmente em um contexto de flexibilização do trabalho pós 1990 
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no Brasil, que atinge de maneira especial as mulheres, sendo uma categoria com grande 

concentração no espaço informal
3
, refletindo-se na sonegação à contribuição previdenciária.  

Nossa pesquisa monográfica empírica, realizada no Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS)/Parnamirim, região da grande Natal, revelou 

que a maioria das mulheres que exercia a função de empregadas domésticas, concentrava-se 

no espaço da informalidade e estava excluída da proteção previdenciária. Dessa forma, 

intensificou-se a preocupação com os altos índices de não contribuição à previdência social 

entre as mulheres empregadas domésticas, que tem representado parte das trabalhadoras com  

os vínculos de trabalho e acesso aos direitos de forma mais precarizada.        

Os resultados da monografia, dado o limite de um trabalho de graduação, levaram-

nos a necessidade de um maior aprofundamento teórico acerca da temática, bem como de uma 

ampliação do nosso campo de análise, já que na monografia o universo de análise foi limitado 

ao nosso campo de estágio obrigatório, o CREAS. Assim, a relação gênero e previdência 

permanece como objeto da pesquisa ora apresentada, na qual buscamos analisar as condições 

de trabalho da mulher trabalhadora doméstica e o acesso destas aos direitos previdenciários 

em Natal-RN.  

A escolha deste público deu-se por acreditarmos que estas mulheres vivenciam um 

processo acentuado de exploração, tanto por permanecerem responsáveis pelo trabalho 

doméstico em suas casas (dupla ou extensiva jornada de trabalho), como por, certamente, uma 

grande parte delas se encontrarem no espaço da informalidade e, portanto, estarem sem acesso 

aos direitos previdenciários. 

Além disso, este objeto delimitado no público das mulheres empregadas domésticas 

remuneradas mensalistas permitirá uma rica análise na relação entre classe e gênero, 

revelando que por mais que o gênero una as mulheres por serem socialmente oprimidas, a 

classe as divide, uma vez que mulheres se apropriam do trabalho de outras mulheres, sendo o 

trabalho doméstico, na sociedade capitalista, bastante revelador disto.  

Para aprofundar tal questão buscamos partir da compreensão da realidade, na qual 

estamos inseridas, permeada de contradições, opressões e explorações, da análise das relações 

que a perpassam e de suas várias determinações. Longe de apreender toda a complexidade que 

envolve o tema, esta pesquisa resulta de sucessivas aproximações com o nosso objeto, 

buscando desvelar o máximo de determinações possíveis. O resultado concreto do nosso 

                                                           
3
 Em consonância com Tavares (2004), rejeitamos a utilização do termo “setor informal”, pois baseados em uma 

análise pautada na totalidade, recusamos a ideia de dualidade, a qual nos remete as ideias setorialistas. Também 

consideramos que as fronteiras entre formal e informal são cada vez mais tênues, nas quais, o espaço informal 

pode existir em intrínseca relação com o espaço formal, inviabilizando a ideia de setores separados. 
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processo de investigação, à medida que contribui para o desvelamento desta realidade, se 

torna fundamental para análise e apreensão dos direitos acessados e negados as empregadas 

domésticas, revelando o universo contraditório deste ambiente como espaço de trabalho, no 

qual se mesclam relações domésticas e trabalhistas.  

É importante clarificar que 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 de 

riquezas, que gera desigualdade social na mesma medida em que gera riqueza. 

Objetivamos assim investigar a divisão sexual do trabalho inserida nas relações de 

gênero patriarcais e as formas específicas de exploração das trabalhadoras domésticas no 

capitalismo como também os rebatimentos destas no acesso desta categoria aos direitos 

previdenciários.  

Para tanto buscamos analisar a relação entre gênero, patriarcado, divisão sexual do 

trabalho e classe social no exercício do trabalho doméstico no capitalismo, no direcionamento 

de apreender as condições sociais e econômicas da mulher trabalhadora doméstica em 

Natal/RN, suas condições de trabalho e os principais limites e dificuldades enfrentados pelas 

trabalhadoras domésticas deste município para o acesso aos direitos previdenciários.  

 

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A investigação a que nos propomos, toma como base de fundamentação analítico-

metodológica a perspectiva da totalidade. Este método de análise da realidade foi 

desenvolvido por Karl Marx
4
 durante o processo de investigação e elaboração teórica acerca 

da sociedade burguesa, processo este que durou toda a sua vida e lhe permitiu a realização da 

crítica à economia política que orienta este sistema de produção e sua vinculação a um projeto 

revolucionário objetivando a superação desta ordem. 

Ressaltamos que este pensador alemão não se deteve na construção sistemática e 

formal de um método de apreensão da realidade, este foi prioritariamente construído e 

                                                           
4
 É possível afirmar que as construções acerca de sua teoria social se iniciam na década de 1840, ganhando 

destaque inicial com os  Manuscritos Econômico-filosóficos de 1844, e duram até o fim de sua vida. No entanto 

as elaborações sobre o método onde se encontram os elementos essenciais apontados por Marx tiveram o seu 

apogeu entre 1857 e 1858, período em que escreveu Introdução Geral à Crítica da Economia Política, redigiu 

anotações que posteriormente ficaram conhecidas como Fundamentos da Economia Política (Grundrisse), e 

baseado nos trabalhos referidos anteriormente redigiu a Contribuição à Critica da economia política, dos três 

últimos, o único publicado em vida. 
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esboçado, através do próprio confronto com o seu objeto – a sociedade burguesa – a 

fundamentação de sua teoria social.  

O ser humano, que é essencialmente um ser social, possui uma característica 

específica: a consciência, que o permite avaliar e apreender o real. É um processo sempre de 

construção do novo, no qual este novo pode ser avaliado e confrontado com o conhecimento 

anterior. 

Assim é importante clarificar que para Marx, a teoria representa uma reprodução ideal 

do movimento real que o objeto pesquisado efetiva. Destacamos que o objeto não se revela 

em uma primeira impressão, sendo necessário para conhecê-lo ir além de sua aparência e 

capturar a sua essência. Dessa forma, se atribui ao método de análise, a relação que permite ao 

sujeito desvendar a dinâmica real do objeto para reproduzi-lo idealmente. O objeto, o real, não 

tem que se adaptar a processos teóricos e metodológicos, e sim a teoria deve ser o “reflexo” 

da compreensão do real, da totalidade. Nessa relação, considerando que a sociedade não 

existe sem sujeitos, o sujeito pesquisador está inserido em seu objeto e não está separado dele.  

Os elementos constitutivos devem ser buscados no próprio objeto, compreendendo 

seus determinantes, levando em consideração a essência do objeto e não sua aparência, “tem 

que se destruir a aparente independência do mundo dos contatos imediatos de cada dia” 

(KOSIK, 1986, p. 16). 

No método de análise de Marx a expressão do real, ou a forma de existência do ser é 

denominada de categoria. Esta tem um caráter ontológico, pois é um elemento constitutivo da 

realidade, assim independe dos conhecimentos e reflexões do sujeito pesquisador sobre ela. 

No entanto, ao elaborarmos intelectualmente uma categoria esta passa a ter um caráter 

reflexivo, como a expressão mental do real. 

  

Quando se estuda a marcha das categorias econômicas e em geral qualquer ciência 

social histórica, sempre convém recordar que o sujeito – a sociedade burguesa 

moderna, nesse caso – se encontra determinado na mentalidade tanto quanto na 

realidade, e que as categorias, portanto, exprimem formas de vida, determinações de 

existência, e amiúde somente aspectos isolados dessa sociedade determinada, desse 

sujeito, e que, por isso, a [economia política] não aparece também como ciência 

senão unicamente a partir do momento em que trata dela como tal (MARX, 2008, p. 

265). 

 

 

Ao investigar as relações dos homens em sociedade, ou seja, a existência do ser e, 

portanto, as categorias, na busca por capturar sua essência, Marx o faz considerando-as como 

determinadas historicamente devendo assim, serem apreendidas de acordo com um espaço e 

tempo diferenciados e não como fruto de uma naturalidade ou mística.  
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Os indivíduos – zoon politikon
5
 ou seres sociais – representam seres dotados de 

consciência e vontade, capazes de modificar a natureza e intervir na história, mesmo que esta 

possua uma regularidade de acontecimentos, orientando suas ações de acordo com suas 

necessidades e vontades. Aqui é importante ressaltar que embora este indivíduo possa orientar 

sua ação, nem sempre pode fazê-la exatamente da forma que deseja, devendo adequar-se as 

condições que a determinam. Ressaltamos ainda que à medida que o homem intervém e 

modifica a história, também vai sendo modificado através das relações que constrói. 

Assim a representação ideológica que situa os homens como dotados de um 

antagonismo intrínseco a sua natureza, ou seja, portadores de uma sociabilidade a-social, ou 

propenso a não viver em sociedade é, como cita Mészáros (2007), genericamente 

determinada. Possui a função de não desvelar o real, para esconder e legitimar as relações 

desiguais, antagônicas e conflituosas entre os indivíduos, característica desta sociabilidade 

capitalista.  

Desse modo afirmamos que não são os indivíduos que são a-sociais, mas sim as 

relações da sociabilidade construídas neste sistema capitalista que enfatizam a 

individualidade, a competição e a exploração do homem pelo homem. Esse autor ressalta 

ainda a dependência direta e completa de um indivíduo em relação ao outro, necessária à 

garantia de suas próprias existências.  Ou seja, apesar da dependência total dos outros – para 

comer, vestir, morar, deslocar-se, etc – a sociedade burguesa cria, ideologicamente, a  

contínua ilusão de independência e individualidade. 

Essa forma genericamente determinada de apreensão do real, geralmente adotada por 

pensadores com uma perspectiva burguesa de análise, principalmente no século XX, acaba 

por suprimir não apenas a dependência mútua, a liberdade de escolha e decisão dos 

indivíduos, como também a temporalidade histórica do real, relegando-a ao campo da 

naturalidade e do mundo cósmico. 

Nessas análises só é possível perceber a história aparente, as relações historicamente 

produzidas ou determinadas não são passíveis de fazer sentido. Traz a eliminação do sujeito 

histórico e suas possibilidades de fazer história. No entanto reafirmamos a característica 

histórica do real, enfatizando o papel dos sujeitos históricos na construção de transformações 

e superação deste sistema capitalista. 

                                                           
5
 Marx descreve o homem, não apenas como um animal sociável, mas como um ser que para existir precisa viver 

ou carregar em si, as determinações de uma vivência em sociedade. Para um aprofundamento ver Introdução [à 

Crítica da Economia Política], Karl Marx, publicada como anexo em Contribuição à crítica da Economia 

Política, Expressão Popular, 2008. 
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 De acordo com este método de análise a realidade é dinâmica, e não existem mudanças 

em que não estejam intrínsecas as contradições. Este método é, portanto, histórico e dialético 

e parte de uma perspectiva de totalidade, pois, traz à luz a permanente mudança e interrelação 

entre as coisas, significando a realidade em seu movimento e as contradições que tendem a 

gerar o movimento da história. Para tanto, entendemos que “a dialética é o pensamento crítico 

que se propõe a compreender a „coisa em si‟ e sistematicamente se pergunta como é possível 

chegar à compreensão da realidade” (KOSIK, 1986, p. 15-16). 

Destacamos que a perspectiva da totalidade requer analisar as situações dadas 

mediante a apreensão das relações recíprocas determinadas em que se apresentam. Ou seja, 

não se pode analisar um fato isolado, sem considerar as conexões que o envolvem. É 

necessário compreender as dimensões da universalidade, particularidade e singularidade, 

estabelecendo as conexões necessárias para entender a realidade em sua totalidade. 

Desvendando cada vez mais determinações, através de sucessivas aproximações ao objeto, 

localizamos suas particularidades e as mediações dadas. 

Assim, superando o método de análise das escolas clássicas, nas quais se fragmentam 

todas as categorias para defini-las e classificá-las, tornando-as conceitos cada vez mais 

simples, aqui, após a aquisição destes elementos se faz necessário um retorno ao objeto, em 

busca dos determinantes e suas relações recíprocas, que nos permitam chegar ao concreto, 

considerado em sua totalidade. 

De acordo com Kosik:  

 

 

Totalidade significa: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do 

qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido [...] A totalidade concreta não é um método para captar 

e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos de 

realidade; é a teoria da realidade como totalidade concreta (KOSIK, 1986, p. 35-36). 

 

 

Seguindo, ainda, sua elaboração em O Capital, Marx discorre sobre dois momentos: 

investigação e exposição. A investigação é o momento de encontro com a aparência, no 

sentido de desvendá-la, onde se realizam os questionamentos sobre a realidade. Desvendando-

se esta realidade através da investigação do objeto, seus determinantes, sua totalidade. 

A Exposição é o momento para as respostas, o encontro com a essência, é o real 

pensado e explicado organizadamente, através da teoria. Entretanto, esse não é o momento 

final, pois o real é dialético, se modifica/movimenta. Desta forma, o conhecimento processa-
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se e desenvolve-se em um processo crescente de ida e volta ao objeto pesquisado, sem nunca 

desvelar o objeto totalmente. Neste sentido, o conhecimento é sempre parcial e incompleto. 

Como resultado de investigações e enfrentamentos de anos com o seu objeto de 

pesquisa, este pensador alemão desvelou que esta sociedade – a burguesa – apresenta diversas 

contradições, e a mais profunda delas é a contradição entre o capital e o trabalho.  

De acordo com a compreensão de Marx, o desenvolvimento do trabalho criador do 

indivíduo, ou seja, sua capacidade de projetar o que deseja e escolher livremente os caminhos 

que pretende traçar para alcançá-los, se dispõe como uma condição necessária para que o 

homem seja cada vez mais livre, humano e autônomo. Contudo, na sociedade capitalista, o 

trabalho assume características desumanas, e os indivíduos passam a não se reconhecerem no 

que produzem, não desfrutam igualmente dos resultados de sua produção e o trabalho passa, 

em diversos momentos, a ser um peso. 

Na busca por uma reprodução ideal do movimento real, objetivamos apreender como 

este sistema de produção capitalista, que oprime e explora o trabalho de homens e mulheres, 

esboça a sua especificidade sobre o trabalho feminino no âmbito da reprodução da vida social, 

expresso no trabalho das empregadas domésticas remuneradas e mensalistas. Pretendemos 

também apreender como essa exploração se reflete no acesso destas mulheres à proteção 

social que se efetiva através do sistema de previdência social. 

Para compreender a dinâmica do objeto estudado, buscaremos investigar como as 

construções históricas, sociais e culturais que determinam normas e representações para o “ser 

homem” e o “ser mulher”, subalternizam o trabalho da mulher, destinando-as ao âmbito 

privado de reprodução da vida humana e a extensões deste no espaço de trabalho remunerado 

(como é exemplo o trabalho doméstico), sem reconhecer o valor que este trabalho produz e 

suas contribuições para o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Buscaremos 

desvelar o traço de subalternidade deste trabalho doméstico remunerado, considerado 

feminino, na sociedade capitalista, inserido em uma perspectiva de classes que, para o 

pensador Karl Marx, com o qual concordamos, se constitui o motor da história. 

Pretendemos também compreender como este caráter de subalternidade do trabalho das 

mulheres tem influenciado em seu acesso aos direitos sociais e, especificamente, aos direitos 

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

que este processo será analisado tendo como referência o projeto de contra-reforma do Estado 

brasileiro desencadeado nos últimos anos, bem como o processo de reestruturação produtiva, 

da dinâmica de mundialização do capital. 
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Para tanto buscaremos partir da realidade das empregadas domésticas da cidade de 

Natal e suas contradições.  Buscaremos compreender sua situação sócio-econômica, suas 

formas de inserção no trabalho doméstico, salários, condições e significado social do trabalho, 

etc, captando como se delineia o acesso destas a direitos sociais e previdenciários, em um 

contexto de crise do sistema capitalista e contra-reforma do Estado brasileiro, compreendendo 

que as situações se apresentam inicialmente apenas em seus aspectos fenomênicos, sendo 

necessária uma efetiva investigação para a realização do movimento de sair do geral abstrato 

para o alcance do concreto pensado, que de acordo com Marx é a síntese das várias 

determinações. 

 Nas palavras do pensador: 

 
O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade 

do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, 

como resultado, não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de 

partida e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação 

(MARX, 2008, p. 258-259). 

 

 

No sentido de desvendar essa realidade, delineamos a pesquisa inicialmente 

através de consultas bibliográficas, utilizando autores que discutem sobre as temáticas 

trabalhadas como, gênero, divisão sexual do trabalho, trabalho doméstico e previdência: 

Heleieth Saffioti, Helena Hirata, Danièle Kergoat, Maria Betânia Ávila, Verônica Ferreira, 

Rita Lima, Mirla Cisne, Telma Gurgel, Istvan Mészáros, Ricardo Antunes, Sergio Lessa, 

David Harvey, Ivanette Boschetti, Elaine Behring, Ana Elisabeth Mota, dentre outros autores 

relevantes para a construção desta pesquisa.  

Realizamos uma busca documental detalhada nos decretos e leis que se referem à 

previdência social na busca de informações que se relacionem com as mulheres, mais 

especificamente as empregadas domésticas, como também, seus direitos e limitações nesta. 

Realizamos também visitas ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS na busca de 

documentos e informações pertinentes ao desenvolvimento desta pesquisa. Visitamos ainda 

alguns espaços de organização política de mulheres como, o Coletivo Leila Diniz, a Marcha 

Mundial de Mulheres e o Sindicato das Empregadas Domésticas de Natal para investigar 

quais as discussões que estão sendo realizadas em torno da temática e, dessa forma, obter 

reflexões críticas que complementem a pesquisa. Para tanto realizamos conversas informais 

com as dirigentes dessas entidades. 

Utilizamos ainda, objetivando aprofundar a investigação da realidade, entrevistas 

semiestruturadas, como instrumento de coleta de dados, para a realização de uma pesquisa 
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empírica. As entrevistas semiestruturadas são compostas por perguntas fechadas e abertas, ou 

seja, o pesquisador deve seguir um conjunto de perguntas previamente definidas, mas o faz 

mediante um contexto de conversa informal, permitindo que o entrevistado tenha liberdade 

para discutir sobre o tema que foi proposto. Nestas entrevistas o pesquisador deve ficar atento 

para intervir e direcionar a entrevista, podendo também realizar perguntas adicionais, se 

considerar que é necessário retomar questões que não ficaram claras, de forma a alcançar com 

êxito seus objetivos.  

Pretendíamos entrevistar 10 mulheres trabalhadoras domésticas, atendidas pelo 

sindicato desta categoria em Natal, objetivando desvendar sua situação socioeconômica e os 

determinantes para o seu acesso ou não aos benefícios da previdência no município de 

Natal/RN.   

O Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Natal investe na busca por informar 

a esta categoria seus direitos com o objetivo de que esta se organize na luta por melhores 

condições de trabalho. Além do esforço para propiciar o reconhecimento de direitos, o 

sindicato trabalha com homologação de negociações entre empregadas e empregadores e 

oferece serviços contábeis no momento da rescisão de contratos de trabalho. Devido a este 

espaço de organização política não possuir o cadastro das trabalhadoras domésticas as quais 

atende, as entrevistas seriam realizadas através de um contato prévio com a demanda 

espontânea que procurasse os serviços do sindicato.  

No entanto, durante as visitas realizadas ao Sindicato assimilamos uma baixa 

demanda de trabalhadoras domésticas que o procuravam, o que tornaria a nossa pesquisa mais 

demorada do que o tempo que tínhamos disponível. Boa parte delas chegava à instituição 

acompanhadas de seus patrões, pois, como já foi esboçado anteriormente, a instituição presta 

serviços contábeis, calculando os valores devidos a serem pagos pelos patrões as 

trabalhadoras e homologa os processos, o que impossibilitava uma conversa privada com 

estas trabalhadoras.  

Os limites ora apresentados nos levaram a buscar um novo lócus de pesquisa, que, 

no entanto conservasse a diversidade e a espontaneidade das trabalhadoras encontradas. 

Assim pensamos em realizar a nossa entrevista em um bairro de Natal e escolhemos o bairro 

de Capim Macio, pela grande quantidade de empregadas domésticas que trabalham neste 

bairro e o fácil acesso e disposição encontrada para a realização das entrevistas.  

Capim Macio é um exemplo de bairro em Natal que vive as tensões que desejamos 

encontrar nesta pesquisa entre patroa/patrão e trabalhadora (or) doméstica (o), tanto no que se 

refere ao conhecimento dos direitos formais deste trabalhador, quanto em relação ao respeito 
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ou ausência dele nas relações que se desenvolvem mediante o processo de trabalho. Muitos 

abusos assim como relações que representam avanços para o trabalho doméstico foram 

encontrados neste lócus de pesquisa. Assim devido a observações prévias, escolhemos este 

bairro para realizar as nossas abordagens com os sujeitos desta investigação, por 

compreendermos que este é um espaço amplo e rico em determinações para o trabalho 

doméstico. 

Este é um bairro residencial que apresenta um dos melhores índices de qualidade de 

vida da zona sul de Natal, mesclando residências simples com casas de alto padrão e 

apartamentos de luxo, que utiliza, em grande proporção as relações advindas do trabalho 

doméstico.  

Antes de escolhermos este bairro onde realizaríamos a nossa pesquisa, conversamos 

com algumas trabalhadoras domésticas sobre os objetivos de nossa pesquisa e sobre a 

possibilidade destas mulheres contribuírem com a investigação. Apreendemos os mais 

diferentes tipos de relações de trabalho enquanto conversamos com estas trabalhadoras, bem 

como a maior parte delas se mostrou disponível e interessada em participar.  

Nós procurávamos, inicialmente na portaria dos prédios, saber se havia a existência 

de trabalhadoras domésticas remuneradas mensalistas, após a informação, conversávamos 

com as mesmas para saber se estariam disponíveis a contribuir. As que se mostraram 

indispostas afirmavam que não poderiam parar o trabalho, caso contrário se atrasariam na 

realização do serviço, que não tinham tempo após o horário de trabalho, pois moravam longe 

e tinham que pegar rapidamente o transporte para casa, que eram tímidas, dentre outros.  

As que concordaram em ser entrevistadas, quando possuíam o conhecimento, 

indicaram outras casas ou prédios onde poderíamos encontrar novas possíveis entrevistadas, e 

assim compomos o quadro de dez trabalhadoras dispostas a participarem da pesquisa. 

As entrevistas foram divididas em perguntas que representavam o perfil destas 

trabalhadoras e suas formas de inserção no mercado de trabalho; as condições de trabalho no 

exercício do emprego doméstico e o seu acesso a direitos nesta profissão; o acesso específico 

à previdência social e apreensões acerca de gênero e do trabalho doméstico. 

O propósito destas entrevistas foi o de buscar o aprofundamento no desvelamento da 

realidade de Natal, a partir de um de seus bairros, compreendendo que este bairro tem as suas 

especificidades, no entanto nos possibilitaria o contato e entrevistas com as mais diversas 

trabalhadoras, com perfis, condições de trabalho e acesso a direitos totalmente diferenciados.  

Considerando a limitação do lócus da nossa pesquisa empírica, buscamos relacionar 

os dados encontrados no bairro de Capim Macio, em Natal/RN, com os dados produzidos pelo 
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Instituto de Pesquisa Aplicada – IPEA, relacionados ao Brasil, buscando aprender as 

convergências, divergências e especificidades entre as estatísticas encontradas. 

É importante clarificar que compreendemos que as falas, representações ideais, 

dentre outros nem sempre são consoantes com a realidade, sendo assim, as falas das 

entrevistadas foram utilizadas não como verdades absolutas, mas como parte das construções 

sociais e históricas dessas mulheres e de sua subjetividade e passíveis de uma análise que 

fosse além do aparente, buscando o que se esconde por trás das falas, como também o que 

estas revelam, relacionando o que foi dito, com as leituras e os aportes teórico-metodológicos 

apreendidos/construídos ao longo de todo o processo de aproximação ao objeto. 

O momento de exposição da reprodução ideal do movimento real segue a seguinte 

organização: 

Na introdução apresentamos o nosso objeto de estudo, as formas de aproximação 

com este objeto e como chegamos até a referida pesquisa, as dimensões teórico-

metodológicas e ético-políticas sobre as quais se delineia a investigação, questões problemas e 

os objetivos desta pesquisa. 

No segundo capítulo discutimos acerca do “ser mulher”, nas relações sociais de sexo 

e as relações marcadas por construções históricas que subalternizaram as mulheres, 

relegando-as a uma interação subordinada no convívio social. Em como a divisão sexual do 

trabalho deixa de ser uma divisão de tarefas baseada em relações igualitárias, para tornarem-

se relações de poder entre homens e mulheres, nas quais as mulheres passaram a ser 

destinadas ao trabalho de reprodução social, considerado um trabalho com pouco valor e as 

formas pelas quais o sistema de produção capitalista passa a se apropriar do patriarcado e 

destas relações de opressão e exploração das mulheres, objetivando perpetuar o acúmulo cada 

vez maior de capital. 

Buscamos analisar ainda a conquista de direitos das mulheres na sociabilidade 

capitalista como fruto das lutas feministas e de mulheres, que diante das desigualdades e 

opressão passaram a construir movimentos de insubordinação social e reivindicar direitos 

dando visibilidade a questão de gênero, sendo as mulheres o sujeito central nesta luta contra a 

desigualdade e opressão vivenciada por estas.  

Buscamos ainda apreender como se dá o trabalho feminino frente às novas 

configurações da divisão sexual do trabalho pós 1970, buscando compreender se estariam 

sendo mantidas as velhas formas de exploração ou se agora esta se assentaria sobre novas 

bases. Para tanto discutimos a crise estrutural do capital, suas estratégias de recuperação como 

a reestruturação da produtiva, o neoliberalismo a financeirização, bem como a mundialização 
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do capital a as novas configurações assumidas pela divisão sexual do trabalho, analisando a 

organização do tempo de vida e de trabalho das mulheres mediante interesses do capitalismo e 

do patriarcado. 

No terceiro capítulo buscamos apreender como as formas peculiares de inserção 

das mulheres no âmbito do trabalho, sob a ótica da flexibilização nos processos de trabalho no 

Brasil e da contra-reforma do Estado, determinam o acesso a direitos, especificamente aos 

direitos previdenciários, das mulheres trabalhadoras domésticas no capitalismo 

contemporâneo. 

Ressaltamos que trabalhamos com a perspectiva que considera o surgimento da 

questão social como fruto da desigualdade social advinda das contradições entre o capital e o 

trabalho, com configurações nas relações de gênero, raça/etnia e território, o que trouxe a 

necessidade histórica de intervenção do Estado através de políticas sociais públicas, 

objetivando legitimar a sua atuação. 

 Para tanto buscamos analisar o trabalho como elemento central e fundante na vida 

dos sujeitos, através do qual, estes são construídos e constroem a sociedade. A seguridade 

social como um sistema heterogêneo que se conjuga entre direitos universais e aqueles 

viabilizados mediante o seguro. Como também analisar a previdência social como política que 

compõe esta seguridade brasileira baseada na lógica do seguro e sua importância para vida 

das mulheres e das trabalhadoras domésticas objetivando prevenir e remediar necessidades 

relativas à vida e ao trabalho destas.  

Buscamos ainda analisar a previdência, através de uma breve contextualização 

histórica, buscando apreender as diversas configurações que esta obteve, definidas ou por 

interesse dos gestores do país ou por necessidades específicas de gestão da política, os moldes 

em que se encontra hoje em um contexto de contra-reforma do Estado, políticas de ajuste 

estrutural e os cortes de direitos previdenciários, como também as formas como as mulheres e 

as trabalhadoras domésticas se inserem neste processo e passam a acessar estes direitos. 

No quarto capítulo detemo-nos a analisar especificamente as empregadas 

domésticas remuneradas mensalistas e os direitos previdenciários. Buscamos analisar alguns 

direitos conquistados ao longo da história, como também os atuais direitos que as 

regulamentam, em que ponto estes convergem ou divergem dos demais trabalhadores urbanos 

e rurais, por compreender que as trabalhadoras domésticas não possuem os mesmos direitos 

que as demais categorias de trabalhadoras, estando em uma relação de desigualdade no que se 

refere a formalização de direitos. No entanto buscamos compreender para além da 
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formalização dos direitos, o acesso destas mulheres aos benefícios da previdência a que têm 

direito, ou seja, não só a conquista, mas a efetivação dos direitos que foram conquistados. 

As relações descritas anteriormente nos levaram e a questionar e investigar qual e 

sob quais condições se constrói o trabalho doméstico no Brasil e em Natal, mais 

especificamente através do bairro de Capim Macio e como se dá o acesso destas trabalhadoras 

a direitos previdenciários.  

Assim, apresentamos o perfil das empregadas domésticas do bairro de Capim 

Macio em Natal, suas formas de inserção no trabalho doméstico remunerado, suas condições 

de trabalho condições de acesso aos direitos previdenciários, como também suas 

compreensões das relações de gênero e do trabalho doméstico. 

Por fim, mesmo considerando os limites desta dissertação de mestrado, 

apresentamos ao final do trabalho algumas discussões e análise de todo o processo teórico-

metodológico, ético-político construído ao longo desta pesquisa, enquanto objetivávamos 

realizar sucessivas aproximações com o nosso objeto de estudo.  

Durante todo o processo objetivamos nos aproximar cada vez mais de efetivar a 

reprodução ideal do movimento da realidade, apreendendo os determinantes que incidem 

sobre o acesso das trabalhadoras domésticas aos direitos previdenciários e realizar o momento 

de exposição da maneira mais clara possível. É importante esclarecer que a pesquisa em 

questão levantou novos questionamentos que poderão ser investigados em pesquisas futuras, 

que esta é apenas a exposição de parte de um processo ainda longo de busca por desvendar e 

se aprofundar na realidade e será continuado posteriormente. 
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2

O “SER MULHER” NAS RELAÇÕES 
SOCIAIS DE SEXO:

construções históricas de subalternidade
 

Loucas de pedra de açúcar - Andréa Lima  

Para as "Loucas"que conheci nas ruas do Recife em dia de luta 
 

Loucas... 

doidas mulheres, 

ávidas de luta. 

Loucas por direitos, aplausos, 

conquistas... 

Insanas damas de tons arco-íris, 

loucas de pedra lilás, 

loucas de pedra de açúcar, 

telúricas, teatrais, 

atrizes dos dramas reais. 

Meninas mambembes, 

brincantes, doces bruxas. 

Loucas de tantas pedras, 

gemas raras, feitas de mel, 

forjadas de aço e luta, loucas por vida... 

Loucas de sol, loucas de flor, loucas por risos, 

loucas por trabalho, arte e festa. 
 

Hoje tem espetáculo! 

As loucas estão nas praças, 

tomaram avenidas e 

andam agitando o povo, acordando mulheres, 

fortalecendo-as na luta. 

Desçam as cortinas, 

limpem o tablado, 

varram as injustiças das ruas, 

pois essas mulheres colocam a boca no mundo, 

fazem barulhos, acedem piras e fogueiras... 

Tocam sinos, revolvem a apatia, 

com suas mímicas, movimentos, 

expressões, gestos, palavras, 

kabukis que transformam o nada... 

Meninas-senhoras, doidas-maravilhas. 

Mulheres cheias de dança, graça, 

encantos, contos, poesias. 

Hoje eu sorri, refleti e me inquietei, 

Hoje eu vi as loucas pintar um outro mundo mundo... 
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2 O “SER MULHER” NAS RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO: CONSTRUÇÕES 

HISTÓRICAS DE SUBALTERNIDADE 

 

Historicamente, foram construídas diferenciações entre comportamentos que 

deveriam ser adotados por fêmeas e machos. Diante da complexidade desses seres, as normas 

e representações existentes, passaram a ser diariamente impostas pela sociedade, como se 

representassem um estado “natural” e não como uma construção social permeada de poder e 

interesses nessa diferenciação.  

As mulheres – categoria e identidade construída – nessas relações sociais de sexo, 

possuem uma posição de subalternidade em relação aos homens que pode ser visualizada, 

contemporaneamente, no acesso desigual a oportunidades e a direitos sociais e políticos. 

Essas desigualdades entre homens e mulheres, com prejuízos para as últimas, dão 

origem a um serie de estudos sobre a mulher, impulsionados principalmente a partir da década 

de 1970 e os últimos anos da década de 1960.  Estes estudos sobre a mulher, embora tivessem 

representado um avanço no que concerne a questionar a posição de subalternidade desta na 

sociedade, possuíam uma forte marca biológica.  

De acordo com Benoit (2000), o recurso a conceitos como luta entre os sexos, 

diferenças sexuais entre homens e mulheres, opressão sexual, classes sexuais, ancorado nas 

discussões dos movimentos feministas deste período – movimento de insubordinação civil 

objetivando a aquisição de direitos relativos às especificidades das mulheres – apoiava-se em 

um forte determinismo biológico e em categorias a-históricas.  

Falar em sexo significa referir-se ao que é biológico, e diferenças sexuais, relativo a 

diferenciações entre a fêmea e o macho, que originam atribuições e imposições socioculturais 

a um tipo de feminilidade e masculinidade. Ou seja, argumenta-se que foi a partir dessas 

diferenciações fisiológicas que se desenvolveram “naturalmente” modelos de 

comportamentos específicos que deveriam ser seguidos por homens e mulheres. No entanto, 

os seres nascem machos ou fêmeas, mas sua sexualidade ou comportamento não é definido 

por seu sexo.  

Conforme se expandia o movimento feminista pelo mundo, na década de 1970, se 

ampliavam também os estudos sobre a mulher, utilizando o conceito de patriarcado
6
 para 

expor a dominação das mulheres pelos homens. 

                                                           
6
 De acordo com Saffioti (2004), essas construções se atêm a realidade que lhe deram origem, e as feministas que 

utilizavam o termo patriarcado reconheciam que se tratava de contextos diferentes. Ainda para esta autora 

patriarcado se refere a uma dominação/exploração, que representam duas faces de um mesmo processo. 
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A palavra patriarcado
7
 já foi utilizada com significados diferentes ao longo dos 

séculos, o qual representava inicialmente os chefes de família referenciados pela bíblia cristã 

e seguiu nomeando os dignitários da igreja seguindo a tradição dos escritores deste livro. Os 

patriarcas, eram não só os chefes de família, mas de todo um povo e sua palavra tinha força de 

lei. 

Posteriormente, 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. 

A autora feminista Benoit (2000), esclarece que a partir da década de 1980, os 

estudos sobre a mulher, que predominavam nos movimentos feministas, foram sendo 

substituídos pelos estudos de gênero, e se deslocando para esfera acadêmica, tornando este 

conceito uma categoria de análise. Este deslocamento se deu devido a tentativas de superar as 

categorias deterministas, com recorte biológico que perpassavam as discussões até o 

momento.  

Este termo surgiu entre as feministas americanas, na busca por analisar o caráter 

essencialmente social das relações entre os sexos. As determinações que recaem sobre a 

construção de feminilidade e masculinidade passam a ser questionadas, na busca por captar o 

seu caráter simbólico e relacional.  

Assim, a utilização do termo gênero passa a subsidiar, definir, discutir e questionar a 

construção histórica, social e cultural de comportamentos pré-determinados para o “ser 

homem” e para o “ser mulher”. 

O conceito de gênero passou a ser mais fortemente disseminado através de Gayle 

Rubin a partir de 1975, através da formulação de um sistema de sexo/gênero, no qual a 

sexualidade biológica é transformada pela atividade humana. Este sistema não se constitui em 

imutavelmente opressivo e representam produtos da atividade humana histórica, ou seja, abre 

espaço para os questionamentos as atribuições da sociedade às categorias de sexo. Este 

representa o grande avanço trazido por esta autora aos referidos estudos.  

Simone de Beauvoir em 1949, com seu livro “O Segundo Sexo”, embora não tivesse 

utilizado o termo gênero, lançou as bases teóricas para a construção desta categoria com sua 

célebre frase “Não se nasce mulher, torna-se mulher”. Assim, não é possível desconsiderar 

                                                           
7
 “‘Patriarcado‟ vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e comando). Essa raiz de 

duplo sentido se encontra em arcaico e monarquia. Para o grego antigo, a primazia no tempo e a autoridade são 

uma só e a mesma coisa” (DELF, 2009). Citação retirada do Dicionário Crítico do Feminismo. 
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suas contribuições para as discussões feministas do momento. O fato é que na 

contemporaneidade, “o torna-se mulher” passa a ser ponto de impasse teórico, questionando 

se o “tornar-se mulher” acontece por escolha dos indivíduos ou por influência das construções 

culturais. Beauvoir parte de uma perspectiva da moral existencialista, na qual a libertação da 

mulher de sua situação de subordinação virá por uma superação, expansão e transcendência 

desta. 

No Brasil, é apenas no ano de 1990, que este conceito se expande com a tradução 

para o português do texto da Joan Scott nesta mesma década.  Segundo esta autora, o termo 

gênero passou ser utilizado como uma maneira de se referir às construções sociais da relação 

entre os sexos, às identidades subjetivas dos homens e das mulheres, rejeitando dessa forma o 

determinismo biológico.   

 

Aquelas que estavam preocupadas pelo fato de que a produção de estudos femininos 

se centrava sobre as mulheres de forma demasiadamente estreita e separada 

utilizaram o termo “gênero” para introduzir uma noção relacional em nosso 

vocabulário de análise. Segundo esta opinião, as mulheres e os homens eram 

definidos em termos recíprocos e nenhuma compreensão de um deles poderia ser 

alcançada por um estudo separado (SCOTT, 1990, p. 05). 

 

 

Assim, como se trata de uma categoria relacional, uma real compreensão destes não 

poderia ocorrer se estudados, mulheres e homens em separado. Ressalta-se ainda que os 

objetivos dos estudos de gênero a partir da Scott centravam-se na busca pelos papéis sexuais e 

nos simbolismos sexuais construídos em cada sociedade e período. Consistindo-se na busca 

por seu sentido e funcionamento para manter ou mudar a ordem social. Dessa forma, “O 

gênero é segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado” 

(SCOTT, 1990, p. 07).  

Para esta autora, as escritoras feministas que possuíam uma visão política mais 

global, faziam regularmente o uso de três categorias para a escrita de uma nova história, a 

classe, a raça e o gênero. A categoria de classe apoia-se sobre a teoria de Marx enquanto as 

categorias raça e gênero não possuem associações semelhantes. 

Assim como exposto nos escritos de Rubin (1975), Scott (1990), também utiliza o 

termo neutro para adjetivar o gênero. Para esta última, o termo não se posiciona sobre 

desigualdade ou poder. Compreendemos que embora o termo gênero não explicite o caminho 

da dominação e exploração, as relações das quais esse termo histórico trata, tornam bem claro 

este caminho. Assim o termo gênero não se configura como neutro. 

Assim o gênero (como elemento constitutivo das relações sociais), para esta autora, 
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implica em quatro elementos: o primeiro, os símbolos culturalmente disponíveis; segundo, os 

conceitos normativos que evidenciam as interpretações dos sentidos dos símbolos; terceiro, a 

inclusão de uma noção de política e a referência as instituições e às organizações sociais; 

quarto, a construção da identidade subjetiva. 

É extremamente pertinente enfatizar as contribuições trazidas por Scott, para as 

discussões e análises acerca da categoria gênero, no entanto é necessário tecer algumas 

considerações sobre seu pensamento. Assim, questionamos uma das afirmações da Scott 

(1990), que explicita a existência de um caráter valorativo menor à esfera de reprodução 

social desenvolvido pelas feministas marxistas, pois entendemos que o principal responsável e 

interessado em desvalorizar o trabalho de reprodução social, que é, até o presente momento, 

realizado prioritariamente por mulheres é o sistema capitalista.  

As feministas marxistas buscavam/buscam romper com esse caráter de 

subalternidade, buscando os fundamentos da relação e complementaridade que possuem o 

espaço de produção e o de reprodução social. Em consonância com uma das categorias de 

análise marxista, a totalidade, que apreende a realidade como um todo dinâmico, contraditório 

e dialético, produção e reprodução do social, constituem um único processo articulado, 

realizado por sujeitos sociais sexuados.  

Em consonância com Saffioti (2004), afirmamos que em Scott há uma super 

valorização dos aspectos discursivos e dos signos. Isto constitui uma limitação ao passo que 

se utiliza o gênero como um conceito central, desvinculado do contexto socioeconômico 

concreto, pois há ênfase excessiva aos significados, sentidos, e aos espaços de construções 

ideais em detrimento das interações desta categoria com os seus determinantes objetivos e 

materiais. 

De acordo com Saffioti o conceito gênero não representa apenas uma categoria de 

análise, embora apresente muita utilidade como tal, mas é também uma categoria histórica. 

Na perspectiva analítica desta autora, como categoria histórica, o gênero se expressa fazendo 

referência às relações entre mulheres e homens, mulheres e mulheres e homens e homens, ou 

seja, um conceito aberto. 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 patriarcado – dominação e exploração das mulheres pelos homens – o fato de algumas 

feministas não se sentirem contempladas plenamente com a utilização do termo analítico 
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gênero, que compreende também relações igualitárias. Nesse sentido, Saffioti (2004), admite 

que as relações de gênero são existentes em toda a história da humanidade, mas o patriarcado 

passa a existir apenas em um determinado período, o que significa afirmar que as 

desigualdades existentes hoje, são sobras do patriarcado, que não existe mais da mesma 

forma, uma vez que já passou por profundas transformações. 

Nesta perspectiva a existência de dois sexos, fêmea e macho, não resultam no 

gênero, como explicita Rubin. O vetor acontece ao contrário: tais indivíduos são 

transformados pelas relações de gênero em mulheres e homens. Como exemplo dessa 

afirmação argumenta-se que bebês que nascem com a genitália masculina, podem tornar-se 

mulheres e o contrário também. Assim a direção do vetor vai das relações de gênero para o 

sexo. Considera-se que o sexo anatômico e as atribuições construídas para este, influenciam a 

conformação de certos indivíduos em mulheres ou homens, no entanto o ser mulher ou o ser 

homem é resultado das relações de gênero. Embora percebido como individual ou privado, a 

prática sexual sofre influência dos mundos na qual foi construída. 

Nessa discussão a transformação da sexualidade biológica pela atividade humana, 

não se refere a transformações apenas do corpo através de intervenções cirúrgicas, antes se 

ressalta que essa sexualidade biológica deve ser construída pelo gênero, este é que deve ser 

alterado, através também de transformações na sociedade e na consciência dos indivíduos, no 

qual o sexo não definiria o gênero. A heteroafetividade, dessa forma, não representa um 

processo natural, antes uma construção social. Os indivíduos nascem machos ou fêmeas, mas 

sua identidade de gênero e seu comportamento afetivo e sexualidade não são definidos por 

seu sexo.  

Uma das razões, porém, do recurso ao termo gênero foi, sem dúvida, a 

recusa do essencialismo biológico, a repulsa pela imutabilidade implícita em 

“a anatomia é o destino”, assunto cadente naquele período histórico 

(SAFFIOTI, 2004, p. 110). 

 

 

 Uma das possíveis limitações que consideramos neste estudo, a utilização da 

categoria gênero, seria a sua desvinculação de bases materiais. A utilização apenas de 

categorias vinculadas a subjetividade, que busquem o desvelamento apenas dos signos, 

símbolos, das formulações da consciência, pode representar um perigo para a apreensão da 

construção e novas configurações das relações de gênero.  

É importante compreender que para Marx, o que os indivíduos pensam nem sempre 

corresponde ao real. Assim a análise do real não pode limitar-se apenas ao significado que os 

indivíduos dão a este.  
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Entendemos assim, que a partir das formas de produção social dos bens materiais 

necessários a sobrevivência dos indivíduos, ou seja, no processo de produção e reprodução 

social, foi se construindo na sociedade uma divisão sexual, que subsidiou as diferenciações 

existentes, no papel e comportamento determinado para homens e mulheres. É sobre as 

origens dessas diferenciações, que posteriormente relegaram a mulher a uma interação 

subordinada na sociedade que nos debruçaremos a seguir.  

 

2.1 A PROPRIEDADE PRIVADA E A ORIGEM DA OPRESSÃO À MULHER 

 

Um dos esforços empenhados pelas feministas marxistas no mundo todo consiste em 

desfazer a idéia de que o patamar de inferioridade que foi construído para as mulheres em 

relação aos homens, se constitui em algo natural e é determinado por mecanismos biológicos, 

ou seja, possivelmente imutável. 

A maior parte das instituições sociais, espaços criados prioritariamente para a 

disseminação e reprodução da ideologia burguesa
8
, tem contribuído para a reprodução da 

idéia de que a mulher possui uma essência natural, que se relaciona com a fragilidade, forte 

tendência a emotividade, pouca racionalidade, dependência, maternidade, dentre outros. A 

escola, a religião, o Estado, a mídia, são exemplos destas instituições que ideologicamente 

contribuem para fixar a situação de subalternidade da mulher em relação ao homem. 

No entanto afirmamos serem falsas as idéias que apresentam a mulher como um sexo 

que sempre foi oprimido. Embora Marx e Engels não tenham se ocupado da questão da 

mulher, suas contribuições neste aspecto são fundamentais para a desnaturalização da 

opressão desta e para expor a sua origem engendrada pelas relações sociais dos sujeitos 

históricos, em um momento socioeconômico determinado.  

Fazendo uso das formulações da marxista Araújo (2000), é possível afirmar que a 

primeira divisão do trabalho entre mulheres e homens se apresenta como relação opressiva, 

quando as mulheres perdem o controle sobre o trabalho e se tornam economicamente 

dependentes do homem. Para esta autora, as formas como se estruturam a família moderna é 

uma expressão dessa derrota histórica das mulheres. 

                                                           
8
 Para Marx, ideologia é um instrumento de dominação que age por meio de convencimento alienando a 

consciência humana, relaciona-se com mascaramento da realidade ou falsa consciência, deformações de idéias 

com interesses determinados. O autor Mészaros, apreende a ideologia dominante, “como a estrutura reguladora 

necessária do „discurso racional‟ nas humanidades e nas ciências sociais” (2004, p. 303). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliena%C3%A7%C3%A3o
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As primeiras formulações acerca deste tema partiram das anotações de Marx em 

análise a um estudo antropológico materialista – por considerar o trabalho, o meio através do 

qual o homem supre as suas necessidades, e através do qual se constrói e se transforma – 

realizado por Lewis Morgan, denominado “A Sociedade Antiga” em 1877, no qual este 

antropólogo estuda o desenvolvimento da humanidade.  

Posteriormente a sua morte, estas anotações foram publicadas por Friedrich Engels 

em 1884, com o título: A Origem da Família, da Propriedade Privada e Do Estado. Em seu 

livro Engels procurou apreender o processo pelo qual se deu a passagem de uma sociedade 

primitiva, autônoma e democrática, na qual os membros possuíam a igualdade, para uma 

classista e opressora. 

 De acordo com Engels (2010), em seus estudos Morgan chega à conclusão de que 

no passado existiram várias formas de família diferentes, que entram em contradição com as 

formas existentes hoje.  

Morgan afirma que, inicialmente, imperou no seio das tribos, as relações sexuais sem 

regulação, e posteriormente descobriu-se a existência de matrimônio por grupos, 

representando este à forma mais primitiva de família. Com o desenvolvimento das relações 

começaram a existir cada vez mais proibições e normas relativas ao casamento, como é 

exemplo a proibição de uniões consangüíneas, tornando cada vez mais difícil o casamento por 

grupos, consolidando a união por pares.  

As mulheres de uma gens passaram a se relacionar com homens de outras gens, estes 

deixavam seu clã para habitarem nos grupos das mulheres com as quais se casavam. De 

acordo com a lei imperante nas gens, a herança de cada um desses grupos deveria continuar 

com aqueles pertencentes ao seu clã, dessa forma, quando faleciam os homens – pais e 

maridos – sua herança voltava para seu clã de origem, sendo destinada a suas irmãs e irmãos e 

aos filhos destes e não se destinava aos seus filhos. Nesse período, os filhos eram posse de 

suas mães, pertencentes ao clã que habitavam, e por isso herdavam as riquezas apenas destas, 

é o que se chamava de direito materno, ou sociedade matrilinear. 

Cresce a cultura de criação de gado e da agricultura, que se torna a riqueza, 

representando esta propriedade privada sob responsabilidade dos homens da família, que 

realizavam o trabalho externo ao lar, assim como os instrumentos no interior do lar 

pertenciam às mulheres. É importante ressaltar que em consonância com este estudo, as 

divisões do trabalho familiar neste período, representavam apenas uma divisão de tarefas, sem 

significarem hierarquias.  
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No entanto, com o aprofundamento da propriedade privada e concentração da 

riqueza, surge também o interesse de que esta seja repassada dos pais para os filhos. Ao passo 

que as riquezas vão aumentando, o homem vai ganhando uma maior importância em 

detrimento da figura da mulher, e utiliza essa posição para, em benefício de seus filhos, 

modificarem o direito materno para o direito paterno, possibilitando a passagem da herança 

para seus filhos, representando esta uma grande derrota histórica para as mulheres.  

Assim surge um modelo de família na qual o homem, o pai ou o chefe da família, é o 

detentor exclusivo do poder denominado de família patriarcal. Nessa nova forma de 

organização e produção das riquezas e da vida, baseada no acúmulo, as mulheres passaram a 

ter o seu trabalho desconsiderado e limitavam-se a obrigação de servirem aos seus maridos, 

privadas de sua independência econômica e sexual. 

O domínio do homem, é imprescindível frisar, não surgiu de uma superioridade 

biológica, mas de exigências sociais e econômicas que a apropriação das riquezas pelos 

homens, pais e chefes de família, impôs para garantir a transmissão das posses e do poder 

para os filhos homens. Se este se centra no domínio social, da história e da cultura, com bases 

sociais e econômicas, é possível pensar em sua superação.  

Devido a isso as contribuições dos pensadores acima mencionados, tornam-se tão 

importantes para os estudos de gênero contemporâneos. Estes retiram as desigualdades de 

gênero de justificativas apenas biológicas, que se delineiam, em argumentos referentes ao 

corpo feminino e a maternidade, postos como frágeis e inferiorizantes, como também superam 

discussões que alocam as desigualdades apenas no desejo natural do homem em dominar, 

como se fossem formadas apenas pelas construções da consciência dos sujeitos. 

Assim, o termo patriarcado surge como um imprescindível recurso analítico, para 

referir-se ao conjunto de relações hierárquicas, construídas a partir de uma base material. É 

um modo de exercício do poder e da dominação centrada na figura masculina. Exploração e 

dominação que precisa ser analisada no âmbito das relações entre produção e reprodução da 

vida social. 

É importante destacar que as desigualdades de gênero e a divisão do trabalho com 

base no sexo representando a imposição de hierarquias, são aprofundadas e tomam novas 

formas, com o incremento do sistema de produção capitalista, pois este, para garantir o 

desenvolvimento das funções necessárias a sua perpetuação, apela para novos contingentes de 

trabalhadores, como são exemplos mulheres e crianças.  

O sistema capitalista desestrutura a vida material que caracterizava a sociedade 

feudal. O surgimento do capitalismo significou a instauração de uma nova forma de 
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sociedade, que possui como característica principal a produção coletiva dos bens sociais e a 

apropriação privada destes por uma minoria detentora dos meios e instrumentos necessários à 

produção.  Este gera uma profunda desigualdade social entre os que detêm os meios de 

produção – a classe burguesa – e aqueles que possuem apenas a sua força de trabalho para a 

venda – a classe trabalhadora – se constituindo a força de trabalho desta última, uma 

mercadoria.  

O resultado dessa apropriação é uma alienação que desumaniza todas as relações 

pessoais e sociais. Assim, esta sociabilidade se baseia na produção material, na divisão do 

trabalho, na propriedade privada, e no acúmulo exacerbado de capital, que trazem 

consequências perversas para homens e mulheres. No entanto, buscamos, com esta pesquisa, 

compreender as formas específicas de exploração que a divisão do trabalho baseada no sexo 

nesta dinâmica capitalista imprime para as mulheres, especificamente as trabalhadoras 

domésticas remuneradas e seu acesso a direitos previdenciários. 

 

2.1.1 O Capitalismo e o aprofundamento dos abismos nas relações de gênero 

 

A divisão sexual do trabalho, como já foi abordada anteriormente, a partir do 

surgimento da propriedade privada, deixa de representar apenas uma divisão de tarefas, para 

constituir-se em uma relação de poder entre homens e mulheres. Pode ser analisada como a 

forma da divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo. 

No sistema capitalista ela se caracteriza pela destinação prioritária nas relações 

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

homens são direcionados para o espaço de produção da riqueza. Possui a marca ainda de uma 

hierarquização, na qual o trabalho do homem é imbuído de um forte valor social, enquanto o 

da mulher não possui a mesma carga valorativa. Assim, as mulheres são responsáveis por 

realizar o trabalho reprodutivo e quando se insere nos espaços de produção o faz segundo 

especificidades subalternizantes que serão abordadas posteriormente. 

A divisão sexual do trabalho, já foi alvo de diversos estudos, no entanto, em 

concordância com Hirata (2002), é a partir da década de 1970, que o movimento feminista na 

França, discutiria as bases teóricas deste conceito. Pouco a pouco se foi colocando a atividade 

doméstica no mesmo patamar do trabalho profissional, o que possibilitou a proeminência de 

uma discussão sobre divisão sexual do trabalho. Estudá-la, significa antes de tudo apreendê-la 

como não natural, inserida no campo das relações sociais, antagônicas e hierárquicas, 

questionando sua construção desigual.  
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Para as pesquisadoras francesas falar em divisão sexual do trabalho é ir além da 

constatação das desigualdades, é articular o real com os processos pelos quais a sociedade usa 

a diferenciação para imprimir hierarquias. Assim, estas pesquisadoras começaram a estudar as 

relações sociais de sexo, que de acordo com Hirata (2009), foi pouco trabalhado pelas ciências 

sociais na França. Essas relações sociais, ainda em consonância com a autora, se encontrariam 

em todas as sociedades conhecidas e se remeteriam as relações concretas que os grupos e 

indivíduos mantêm. Desse modo, as formas sociais que encontramos em nossa sociedade são 

ao mesmo tempo expressões das relações sociais de sexo, perpassadas por um sistema 

patriarcal.  

Assim, a divisão sexual do trabalho relaciona-se com a relação social sexuada. 

Kergoat assinala a complexidade da reflexão acerca deste tema, afirmando que a divisão sexual 

do trabalho está indissociada das relações sociais entre homens e mulheres, sendo a divisão 

sexual, um aspecto das relações sociais sexuadas. “Essa teoria da divisão sexual constitui-se 

como alternativa aos paradigmas sociológicos que não levam em conta a „sexualização‟ do 

social” (1984, p. 280-281). 

O termo divisão sexual do trabalho (DST) é utilizado na linguagem sociológica com 

várias acepções, contudo remete comumente a uma abordagem descritivo-explicativa sobre a 

diferenciação entre os sexos nas atividades sociais, buscando interpretações para as 

permanências ou modificações que se dão na divisão do trabalho social. De fato, a divisão 

sexual do trabalho encontra-se presente em todas as sociedades e, embora suas “modalidades 

variem fortemente no tempo e no espaço, ela é sempre estruturada por um princípio 

hierárquico em que o trabalho masculino tem sempre um valor superior ao trabalho feminino” 

(KERGOAT, 1984).  

A conotação de tal termo se ajusta à preocupação com as condições de trabalho das 

mulheres no espaço doméstico ou no mercado de trabalho (formas de inserção, salários, 

condições e significado social do trabalho etc). É importante compreender ainda que estas 

categorias devem estar sempre relacionadas com a totalidade social. 

Assim, foi apenas com o processo de industrialização da sociedade que a mulher 

passou a se inserir nos espaços de trabalho situados fora do lar, realizados prioritariamente por 

homens, onde ideologicamente se perpetua a aquisição e transmissão do poder. 
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Historicamente, a inserção feminina no mundo do trabalho
9
 fora da casa, vinculou-se 

à revolução industrial, na Inglaterra, entre 1770 e 1830, haja vista que, com o advento da 

maquinaria, o uso da força muscular fora se tornando desnecessária, alterando-se com isso as 

formas de se organizar o trabalho. Não apenas porque dispensa preponderantemente o uso da 

força muscular, mas também por que exige uma maior quantidade de braços para manter as 

máquinas funcionando pelo máximo de tempo possível, que esse exército de mão de obra 

representado por mulheres e crianças foram convocados para o trabalho nas fábricas. Marx 

(1983, p. 449) ressalta bem essa inserção da mão de obra feminina, quando afirma: “O 

trabalho de mulheres e crianças foi à primeira palavra de ordem da aplicação capitalista da 

maquinaria”.   

Torna-se dessa forma, a força de trabalho de mulheres e homens igualmente 

disponíveis para a exploração. É importante ressaltar que a incorporação do trabalho de 

mulheres e crianças da classe trabalhadora na fábrica, diminuiu o valor do trabalho do 

homem, uma vez que distribuiu por toda a sua família o valor deste trabalho. Aumentou-se 

assim o número de operários/as disponíveis para o trabalho e devido à forte oferta dessa 

mercadoria o capital conseguiu diminuir o valor do salário de todos eles.  

Outro fator contributivo para essa queda valorativa foi o fato de que considerada 

como frágil e desqualificada, a mão de obra das mulheres representa um trabalho barato, 

assim o capitalismo se utilizou das desigualdades de gênero, para estimular a competição 

entre os trabalhadores e trabalhadoras e baixar o nível dos salários. 

O tensionamento cada vez maior para diminuir o valor da mão-de-obra, obriga cada 

vez mais que esse novo contingente, se lance no trabalho industrial, na busca por compor o 

sustento de toda a família, uma vez que, na maioria das vezes, o salário não corresponde ao 

necessário para suprir as necessidades de produção e reprodução da vida do trabalhador.   

Uma mão de obra que foi deixada de fora do trabalho externo e permaneceu na 

construção sociocultural de lar é o das mulheres da burguesia. Estas, nos estágios iniciais do 

capitalismo, foram fortemente coagidas a desempenharem apenas seu “papel” de esposas e 

mães dedicadas, contribuindo para a manutenção da ordem em seus lares. Embora, na 

                                                           
9
 Tal afirmação não significa que antes da sociedade capitalista as mulheres não participassem do processo de 

produção. Na sociedade feudal as mulheres servas ajudavam a família no trabalho agrário, e nas sociedades 

antigas as mulheres escravas também trabalhavam. Aqui, estamos somente ressaltando que com a produção 

capitalista e o desenvolvimento tecnológico, certos entraves ao trabalho feminino que se baseavam na força 

física ou na ausência desta, foram superados e as mulheres puderam ser exploradas “livremente” e sem barreiras 

naturais. 
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contemporaneidade, resquícios desta cultura ainda existam, muitos avanços já foram 

conquistados por estes sujeitos históricos. De acordo com Saffioti:  

 

A sociedade não prescinde, entretanto, do trabalho das mulheres das camadas 

inferiores. Muito pelo contrário, a inferiorização social de que tinha sido alvo a 

mulher desde séculos vai favorecer o aproveitamento de imensas massas femininas 

no trabalho industrial. As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do 

sexo feminino permitiam a sociedade capitalista em formação arrancar das mulheres 

o máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, da intensificação do 

trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de salários mais baixos que o 

masculino, uma vez que para o processo de acumulação rápida de capital era 

insuficiente a mais valia relativa obtida através do emprego da tecnologia de então. 

A máquina já havia, sem dúvida, elevado a produtividade do trabalho humano; não, 

entretanto, a ponto de saciar a sede de enriquecimento da classe burguesa 

(SAFFIOTI, 1969, p. 40). 

 

 

De acordo com Saffioti (1969), a inserção da mulher no trabalho fora do lar, é 

regulada pela necessidade do capitalismo em acumular mais e mais riquezas e não na 

necessidade de reconhecimento da realização desse sujeito através do trabalho. Quando são 

necessárias ao sistema, são convidadas a participarem desta esfera da produção, do contrário 

sua participação é duramente reprimida e estas são incentivadas a retornarem para aqueles 

trabalhos que são considerados seus por excelência. 

São exemplos desse movimento, os contextos acarretados nas duas primeiras guerras 

mundiais, nas quais os homens ao serem recrutados para lutarem nas guerras deixaram seus 

trabalhos. Preocupados com a continuidade de sua acumulação em tempos de guerra, o 

sistema estimula a ocupação das mulheres, nos espaços de trabalho deixados pelos homens 

em combate. Com o retorno desses homens, ao término das guerras, as mulheres são 

fortemente incentivadas a voltarem para o trabalho ao qual foram ensinadas a realizar, 

devolvendo os trabalhos da esfera pública que haviam ocupado, aos homens.  

Sob o aporte das condições sócio-históricas, engendradas pelo capitalismo, 

analisamos outra característica que marca a inserção das mulheres no setor de produção de 

riquezas que 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 e aprendidas no interior do lar. Outro elemento relevante a ser 

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

exercem as mesmas funções, reafirmando as diferenças impressas entre os gêneros mesmo em 

referência a trabalhos qualificados
10

.  
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 Em relação a esta discussão ver, Hirata (2002).  
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Nesse ínterim, a mulher da classe trabalhadora deixa o interior do lar para trabalhar 

nas fábricas, mas não é apresentada nenhuma alternativa para o trabalho de reprodução social 

e da vida humana, o qual foi historicamente determinado como de sua responsabilidade.  

O trabalho doméstico como, limpar e arrumar os espaços da casa, lavar, passar e 

costurar roupas, cozinhar, cuidar das crianças, dos idosos, dentre outros, ou seja, tarefas 

necessárias à reprodução da vida e da mão de obra capitalista, não foi suprido, continuando 

sob a responsabilidade das mulheres, que após uma exploração intensa da sua força de 

trabalho nas fábricas, ainda são obrigadas a responder as necessidades geradas no interior da 

casa. De acordo com Ávila: 

 

A dupla jornada, ou a jornada extensiva composta de trabalho remunerado e trabalho 

não remunerado, está patente no dado de que 92% das mulheres ocupada realizam 

trabalho doméstico, contra apenas 52,3% dos homens (IBGE, 2007). A jornada de 

trabalho doméstico é de 21 horas semanais entre as mulheres ocupadas, enquanto 

entre os homens é de apenas 9,1 horas (IBGE, 2007) (Ávila, 2010, p. 123-124). 

 

Apreendemos dessa forma, que essa inserção não ocorre de forma igual para homens 

e mulheres, tendo em vista que a propriedade privada, característica peculiar do capitalismo, 

fortalece e perpetua as estruturas familiares que se formam sob a ideologia patriarcal de 

opressão feminina, onde ocorre a privatização
11

 do trabalho socialmente considerado 

feminino, destinado a ser realizado na esfera do lar.  

O elemento decisivo nessa discussão, a ser considerado, é que a “mulher 

trabalhadora” é duplamente ou extensivamente, explorada, ou seja, segundo Antunes (2007), 

ela é explorada dentro e fora de casa e dentro e fora da fábrica. Nas palavras do autor:  

  

 [...] além da duplicidade do ato de trabalhar, ela é duplamente explorada pelo 

capital: desde logo por exercer, no espaço público, seu trabalho produtivo no âmbito 

fabril. Mas, no universo da vida privada, ela consome horas decisivas no trabalho 

doméstico, com que possibilita (ao mesmo capital) a sua reprodução, nessa esfera do 

trabalho não-diretamente mercantil, em que se criam as condições indispensáveis 

para a reprodução da força de trabalho de seus maridos, filhos/as e de si próprias. 

Sem essa esfera não – diretamente mercantil, as condições de reprodução do sistema 

de metabolismo social do capital estariam bastante comprometidas se não 

inviabilizadas (ANTUNES, 2007, p.108) 

. 

  

Neste sentido a sociedade burguesa considera o trabalho das mulheres inferior ao dos 

homens e isto se expressa na desigualdade tanto no acesso e condições de trabalho 

                                                           
11

 Esta divisão em muitas discussões toma configurações universais e a-históricas, mas não é esta nossa postura. 

Utilizamos esta divisão entre público e privado apenas por compreendermos que esta auxilia no entendimento da 

discussão das relações de gênero patriarcais; 
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diferenciado como na valorização maior das atividades do trabalho produtivo e a consequente 

desvalorização do trabalho de reprodução social. 

Considerado como um processo de trabalho, que envolve uma atividade que objetiva 

um fim, possui matéria a qual se aplica um trabalho e os meios através do qual este vai ser 

realizado, abrange um conjunto de tarefas realizadas nos espaços privados relacionados aos 

cuidados e reprodução da vida cotidiana dos indivíduos. 

O trabalho doméstico, ou seja, o trabalho realizado na esfera de reprodução da vida 

social e humana é invisibilizado no que se refere a sua importância e desconsiderado como 

produtor de riquezas. Isso ocorre, pois este se desenvolve fora dos contornos do mercado que, 

de acordo com Nobre e Farias (2003), não produz valores de troca, portanto é um trabalho não 

mercantil.  

Apesar disso, tal trabalho exige da mulher um grande dispêndio de tempo e esforço 

físico para desempenhar tarefas concernentes à alimentação, vestimenta, segurança social, 

cuidados, dentre outros, que consideramos representar um esforço reprodutivo extremamente 

necessário para a subsistência dos trabalhadores/as, da sociedade capitalista e para o processo 

de reprodução social.  

Assim, os capitalistas se apropriam do trabalho doméstico extensivo, realizado por 

mulheres, sem se preocupar com a intensa exploração a que esta fica exposta. Desse modo, 

diminuem os custos que teriam com a reprodução da vida social. Esclarecemos ainda, que o 

conceito de trabalho doméstico abarca tanto o que é realizado para consumo próprio, como o 

trabalho doméstico remunerado.  

Avançaremos – no sentido de ir além – da afirmação que separa as esferas 

produtivas, como a produtora de valor, e a reprodutiva que produz apenas valores de uso e é 

não mercantil, apoiando a afirmação de que a sociedade capitalista se constitui pela unidade 

desses processos. E mais, com a complexificação desta sociedade capitalista a tendência é que 

esta torna todos os valores de uso em valores de troca. Compreender as relações sociais que os 

envolvem, nos permite fugir de análises unilaterais.  

É necessário esclarecer que consideramos aqui, a inserção da mulher tanto no âmbito 

da produção como da reprodução, no entanto, nos detemos a analisar como o capitalismo 

destina prioritariamente mulheres para o trabalho doméstico, como isso o favorece e a 

intrínseca relação entre esses espaços, apreendendo a reprodução da vida cotidiana e o seu 

papel para a base material de toda a sociedade, sendo imprescindível ainda ressaltar que as 

mesmas relações de sexo e classe que atuam na produção são as que atuam na reprodução.  
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Assim, para darmos continuidade a esta discussão é importante ressaltar que, no 

nosso ponto de vista não existe uma cisão entre o espaço de produção de valor e o de 

reprodução da vida social, como se este último não estivesse vinculado às relações sociais que 

contribuem para a reprodução do capitalismo. 

Uma grande divergência existente no campo marxista centra-se no questionamento 

se o trabalho doméstico é ou não produtivo. Em O Capital (2008), livro I o Marx clarifica que 

só é produtivo um trabalho que produz mais-valia
12

 para um capital, ou que contribui para sua 

autovalorização. Se o trabalho não produz este mais valor é considerado improdutivo para o 

capital. 

Para o sociólogo Antunes (2007), utilizando o capítulo VI de O Capital, inédito, 

trabalho produtivo é aquele que produz diretamente mais-valia e participa diretamente do 

processo de valorização do capital. Não se restringe ao trabalho manual direto, mas tem no 

proletariado industrial seu núcleo principal.  

Trabalho improdutivo é aquele utilizado na forma de serviço, sendo importante frisar 

quer seja para o uso público ou para o capitalista. São aqueles que o trabalho se consome 

como valor de uso e não como trabalho que cria valor de troca. Antunes clarifica que “O 

trabalhador improdutivo abrange um amplo leque de assalariados, desde aqueles inseridos no 

setor e serviços, bancos, comércio, turismo, serviços públicos e etc., até aqueles que realizam 

trabalho nas fábricas, mas não criam diretamente valor” (ANTUNES, 2007, p. 102). 

No livro IV de O Capital, Marx traz outros elementos acerca desta discussão. Neste, 

um mesmo trabalho pode ser produtivo ou improdutivo, e traz dentre outros exemplos o de 

um professor que se apenas trabalha a propagação de idéias e teorias é um trabalhador 

improdutivo, no entanto se este é explorado para o enriquecimento de um empresário, no que 

o Marx chamou de uma fábrica de ensinar então este se torna produtivo para o capital.  

Nem todos os marxistas consideram este livro como sendo a versão final das 

formulações de Marx acerca da produção de mais valia. No entanto isto acontece de acordo 

com Iamamotto (2008), pois não depende do conteúdo do trabalho, ou de sua utilidade 

específica, mas sim da sua inserção no circuito do capital e se este produz ou não mais-valia. 

Ou seja, se o indivíduo extenua-se para enriquecer um empresário. De acordo ainda com esta 

autora, o resultado específico do processo de produção capitalista não é o produto nem a 

mercadoria, mas sim a criação de mais-valia para o capital. 

                                                           
12

 De acordo com Marx (2008), a produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, mas 

essencialmente produção de mais-valia, ou seja, de trabalho não pago, de trabalho explorado e excedente, que 

propicia a expansão do capital.   
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Esclarecemos que o fato de um trabalho ser produtivo ou não, de maneira nenhuma o 

torna mais ou menos importante. Trabalho produtivo é um trabalho explorado que gera um 

mais valor apropriado por um capitalista, pois é no processo de produção que o trabalho vivo 

ou capital variável em sua relação com a matéria prima e os instrumentos de trabalho ou 

capital constante cria a mais-valia. Transformando o dinheiro que é investido através de 

salários e de instrumentos de trabalho em capital, que é a valorização do valor. 

Nesta perspectiva, Iamamotto (2008), considera o trabalho de uma servidora 

doméstica, entendido aqui como um trabalho remunerado, como improdutivo, pois não é um 

trabalho realizado para enriquecer um empresário e não gera mais valor para o capital. Nas 

palavras da autora:  

 

A determinação material do trabalho e, portanto, do seu produto, nada tem a ver em 

si com a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo: camareiros e cozinheiros 

de um hotel são trabalhadores produtivos na medida em que seu trabalho se converte 

em capital para o proprietário do hotel. Os mesmos trabalhadores são improdutivos 

enquanto servidores domésticos, porque aí consomem renda (IAMAMOTTO, 2008, 

p.79). 

 

 

Para o sociólogo Iasi (2008), o trabalho doméstico
13

, em uma sociedade capitalista, 

no que se refere às famílias proletárias é um serviço que gera parte do valor que compõe a 

força de trabalho, tornando-se assim um processo que produz mercadoria.  

Fazendo uso das formulações de Marx de que um mesmo trabalho em circunstâncias 

distintas pode ser ou não produtivo, explicita que não é a ação do trabalho que define isso, 

mas sua contribuição para valorização do capital, assim uma mesma atividade pode gerar 

valor de uso, mercadorias ou mais-valia. Explicita ainda que, se referindo a um trabalhado 

realizado por um membro da própria família proletária, considera que seja um trabalho que 

produz apenas valor de uso, sendo improdutivo para o capital. 

Este autor argumenta que para Marx a força de trabalho é considerada uma 

mercadoria, que embora seja uma mercadoria especial, viva, está submetida às leis gerais do 

valor, sendo fundamental ao capitalismo por sua capacidade de, ao ser consumida, gerar mais 

valor do que o necessário para a sua reprodução. Assim, entende que a produção da força de 

trabalho consiste em sua manutenção ou reprodução e complementa afirmando que o trabalho 

concreto que produz o valor que corresponde à manutenção e reposição desta força de 

trabalho é o trabalho doméstico. 

                                                           
13

 Compreendemos que o autor se refere ao trabalho doméstico remunerado e não à aquele realizado por um 

membro da própria família. 
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O sociólogo Iasi, em seu texto questiona a posição do autor, Albarracin
14

 que afirma 

o trabalho doméstico como um esforço produtivo da humanidade, mas que não se rege pela lei 

do valor e produz apenas valores de uso que não podem se tornar mercadorias, pois a partir do 

momento em que um trabalhador doméstico passar a produzir para a troca este deixará de ser 

doméstico. Iasi rebate essa afirmação explicando que o fato de o trabalho ser realizado com o 

objetivo da troca não altera a característica do seu trabalho que continua a ser doméstico. 

Ainda expondo as ideias de Iasi (2008), este entende que, por exemplo, a comida não 

seria o produto final do trabalhador doméstico e sim um objeto de trabalho, uma matéria 

prima e não um produto. A manutenção da força de trabalho que é o produto. Uma 

mercadoria que iria com seus próprios pés ao mercado para se vender. 

De acordo com Talahite (1996), a busca por realizar análises do trabalho doméstico 

utilizando categorias marxista como, valor, mais-valia e exploração deu origem a uma 

corrente que esta autora chama de economia política marxista do trabalho doméstico, que 

culminou na defesa do caráter produtivo do trabalho doméstico. Considerando ser possível 

justificar este tipo de análise, na busca do movimento e economistas feministas de um 

reconhecimento dos marxistas e do movimento operário, que na década de 1960, não objetiva 

considerar, as particularidades das mulheres no movimento operário, antes busca 

homogeneizá-las enquanto assexuadas ou parte complementar do movimento.  

A discussão presente não se trata de questionar se a força de trabalho é ou não uma 

mercadoria como todas as outras, mas sim de pensar as relações específicas em que se 

inserem as mulheres e os laços fundamentais entre produção e reprodução. Assim, é possível 

não reduzir os homens aos representantes do capital e as mulheres separadas em situações 

pré-capitalistas.  

 

Desse modo, poder-se-ia talvez evitar que se recaísse, como sempre, em esquemas 

superados, que reduzem o estatuto das mulheres a um simples resíduo de relações 

pré-capitalistas; ou a uma relação ideológica; ou ainda a um simples instrumento da 

política do Estado – através da família – ou do capital- para realizar, de forma 

econômica, a reprodução da força de trabalho (TALAHITE, 1996, p. 106). 

 

 

Dessa forma, neste estudo, buscamos compreender como e os motivos pelo qual, em 

um processo de produção e organização da riqueza baseada no acúmulo, as mulheres passam 

a ter seu poder de decisão na sociedade diminuído, o seu trabalho desconsiderado, e são 

relegadas a uma posição de subalternidade em relação aos homens. À medida que o processo 

                                                           
14

 O texto utilizado para a realização das discordâncias de Iasi (2008), é o de Jesus Albarracin, “El trabajo 

doméstico y la ley del valor”, in Inpercor, nº 63, Setembro de 1988, Madrid. 
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de mercantilização vai sendo conduzido inicialmente pelo homem, as mulheres vão sendo 

cada vez mais excluídas desse campo. 

São dois processos de trabalho diferentes, o de produção e o de reprodução da 

sociedade, no entanto devem ser visto como uma unidade, uma vez que são dois processos de 

um mesmo movimento e um não pode existir sem o outro. Contudo a separação entre estes se 

aprofunda com o desenvolvimento do capitalismo e a construção dos abismos entre a oficina 

de trabalho doméstico e o espaço dominado pela produção e troca de mercadorias. 

Existem críticas ao marxismo que afirmam que este não despendeu a devida atenção 

ao trabalho doméstico. Aprendemos que, de fato, a predominância dos estudos marxistas 

centrou-se sobre o trabalho produtivo, no entanto em suas formulações Marx e Engels, sempre 

clarificaram a presente relação entre produção e reprodução da vida social e humana, 

tornando possível estabelecer as linhas pelas quais, exploração e opressão de classe e sexo se 

cruzam em um processo mais amplo. 

Dessa forma, consideramos que, embora a relação entre trabalho doméstico e 

capitalismo passe quase despercebida, aquele é responsável por criar e manter as relações 

propícias à força de trabalho, necessárias a manutenção da esfera mercantil capitalista. 

Assim, o capitalismo – modo de produção no qual estamos inseridos – mescla-se ao 

patriarcado, e tira proveito dele, uma vez que destina as mulheres o desempenho de funções 

importantes para a sua manutenção.  

É importante observar que essa divisão do trabalho baseada no sexo possui origens 

anteriores ao sistema capitalista, e passa a ter novas configurações quando inserida nesse 

modo de produção. É um fenômeno histórico e social, que se transforma e reestrutura de 

acordo com a sociedade, com o tempo no qual se desenvolve, e os interesses que o envolvem. 

Outro ponto importante, e que também merece maior atenção nos estudos sobre 

gênero e trabalho, diz respeito ao acirramento da precarização do trabalho feminino, que além 

de ser analisado sob a ótica do contexto sócio histórico capitalista, inserido no âmbito da 

produção e reprodução da vida social, deve considerar as mulheres inseridas em uma relação 

de classe, raça e etnia. Grande parte das mulheres trabalhadoras e negras, vivem sobre a 

expressão de profunda pobreza, sendo a população mais excluída dos empregos formais, dos 

espaços de decisão, da proteção social e da esfera pública (LIMA, 2002). 

Neste sentido, a pobreza tem um sexo e uma cor: a pobreza no mundo tem o rosto 

das mulheres negras. Deste modo, a discussão do trabalho feminino e doméstico, a partir da 

divisão sexual do trabalho, merece destaque, pois resgata a invisibilidade e a precarização do 

trabalho feminino ao longo da história.  
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2.1.2 A Mulher como Sujeito Político na História: Os movimentos feministas na luta por 

direitos 

 

A sociedade capitalista configura em sua legislação, a igualdade formal aos seus 

membros devido a sua necessidade de força de trabalho livre para a venda, com a qual esta 

sociedade não tenha nenhuma responsabilidade e possa constituir uma relação de troca. Ou 

seja, compra essa força de trabalho, através de um salário. No entanto esta igualdade 

configura-se apenas formalmente, pois esta sociedade é baseada na desigualdade e na 

exploração em suas relações.  

No período em que imperava o modo de produção feudal, a servidão atingia a 

homens e mulheres, o pouco desenvolvimento produtivo, acarretava uma vida de privações 

que atingia a praticamente todo o coletivo. Embora as diferenças econômicas já existissem, o 

senhor feudal – dono da propriedade de trabalho – tinha uma relação de dependência e 

responsabilidades com os seus servos. Na sociedade capitalista, na mesma proporção em que 

os meios de produção se desenvolvem, e com eles a riqueza socialmente produzida, crescem o 

acúmulo desta riqueza e a desigualdade social, bem como a opressão de gênero. 

Diante da desigualdade e opressão de gênero existentes na sociedade, surge a 

necessidade de organização política das mulheres buscando construir uma luta coletiva de 

enfrentamento a estas questões. 

Consideramos o feminismo a ação política, que tem como sujeito central as 

mulheres, direcionada a busca pela transformação das relações de poder e desigualdade entre 

homens e mulheres. Por ser uma ação política, o feminismo não é neutro, ou seja, está 

permeado pelos projetos políticos e societários dos sujeitos que o compõe. 

Reconhece no patriarcado a força de dominação dos homens sobre as mulheres, que 

resguarda a estes, privilégios econômicos, políticos e sociais em todos os espaços da 

sociedade. Assim a emancipação política e humana das mulheres está necessariamente ligada 

à abolição das estruturas patriarcais desta sociedade, que como já foi analisado anteriormente, 

tem origens anteriores ao capitalismo e toma novas configurações de dominação e exploração 

a partir deste. 

No entanto, é importante reconhecer que apenas a luta feminista não é suficiente para 

o alcance da emancipação humana, pensamos ser necessária a vinculação desta com a luta 

mais geral na busca da superação deste sistema capitalista e da construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. 
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Assim, podemos identificar ações feministas em diversos momentos históricos do 

desenvolvimento do humano. No entanto, a ação organizada e coletiva das mulheres em busca 

de seus direitos, surge na Europa Ocidental, em um contexto de avanço do capitalismo e da 

industrialização.  

Essa organização das mulheres feministas consistia em ações isoladas de resistência, 

de desobediência civil e de reflexões que colocaram em pauta o debate e as manifestações 

públicas, nos quais se criticavam a cidadania
15

 incompleta das mulheres, que embora livres 

para vender sua força de trabalho, em troca de baixos salários, viam-se excluídas da vida 

pública e subordinada aos homens. 

As ações organizadas das mulheres tiveram as suas primeiras abordagens nas lutas 

pela Revolução Francesa, no século XVIII, nas quais a presença das mulheres buscava no 

enfrentamento contra a aristocracia, assim como os homens, a conquista de seus direitos a 

igualdade social, chamando a atenção para a miséria que imperava. No entanto, de acordo 

com Saffioti (1969), a revolução não era apenas burguesa, mas também masculina, e 

preocupou-se em manter as mesmas estruturas de dominação do homem.  

Um marco importantíssimo do surgimento do feminismo foi a proposição, em 1791, 

por Olympe de Gouges (1748-1793) da promulgação da Declaração dos Direitos da Mulher 

Cidadã, reivindicando a quebra dos privilégios concedido aos homens na Declaração dos 

Direitos do Homem Cidadão e a busca por igualdade em relação a estes. No que se refere a 

ampliação direta dos direitos das mulheres na sociedade francesa de sua época Olympe de 

Gouges não logrou muitos avanços, no entanto seus esforços contribuíram para a construção 

de movimentos organizados de luta pela igualdade das mulheres. 

Após essa derrota e um período de três décadas de silêncio, este movimento de 

mulheres ressurge no século XIX, na Europa, em consonância com as revoltas do proletariado 

de 1830 a 1848, que buscava anular os resquícios da antiga ordem social. Estas lutas estavam 

vinculadas a reivindicações por melhorias de vida de um modo mais geral, recaindo sobre as 

                                                           
15

 É importante ressaltar que a cidadania incompleta das mulheres, criticada pelas primeiras feministas, referia-se 

a cidadania conformada nos moldes de uma sociedade capitalista, ou seja, apenas formalmente. Dito de outra 

forma, no que se refere a legislação, pressupõe que por natureza todas as mulheres e homens são iguais e livres. 

Que todas as mulheres e homens já eram, em potencial, cidadãos, sujeitos de direitos e deveres devendo 

reivindicar a efetivação destes nos marcos desta sociedade. Para ver a crítica Marxiana a este conceito ver Tonet 

(2005)
. 
Apenas após a vinculação dessas reivindicações com a discussão marxista é que se iniciam as apreensões 

de que as desigualdades de gênero se formam em relação com a propriedade privada e a constituição de uma 

sociedade de classe, necessitando para uma completa extinção das desigualdades entre homens e mulheres, de 

uma superação concomitante, deste sistema econômico, político e social baseado em estruturas exploradoras e 

opressoras.
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desigualdades nas condições de vida e do trabalho, sendo este um momento significativo de 

crescimento da presença das mulheres na indústria, principalmente na indústria têxtil. 

É importante compreender que existem algumas lutas das mulheres que não se 

vinculam as questões das desigualdades entre homens e mulheres, antes se referem apenas a 

questões mais amplas. Dessa forma se torna imprescindível diferenciar uma luta das mulheres 

mais geral ou o movimento de mulheres, da luta feminista, que questiona mais 

especificamente as relações de desigualdade e poder existentes entre homens e mulheres. 

De acordo com Ávila (2001), o movimento de mulheres incorpora questões como 

direitos do trabalho urbano e rural, movimentos de bairro, a luta dos negros, sem 

necessariamente questionar as relações de gênero. Estas últimas questões possuem 

centralidade na luta feminista, embora esta também possa estar imbricada com a luta mais 

geral. Reconhecemos dessa forma, que as primeiras lutas das mulheres surgiram questionando 

especificamente, como já foi citado anteriormente, a ampliação de sua cidadania.  

Retomando o processo de luta das mulheres, essa vinculação com as revoltas da 

classe trabalhadora permitiram aproximações com o socialismo científico, aliando em termos 

de teoria e prática a luta da mulher à luta operária, tendo como a figura central desse 

movimento a feminista francesa Flora Tristan, que forneceu muitos subsídios para a luta que 

as mulheres empreenderam posteriormente.  Neste período é instituído na França o direito ao 

voto, no qual as mulheres estão excluídas. Este se tornou um catalisador das lutas das 

mulheres, sejam elas vinculadas ao socialismo ou não.  

As primeiras lutas das mulheres são construídas na busca de direitos com o foco nas 

promoções de igualdade de propriedade para homens e mulheres, na oposição a casamentos 

arranjados e ao pertencimento de mulheres casadas aos seus maridos. No final do século XIX, 

com a exclusão das mulheres ao voto, o foco passou a ser prioritariamente a conquista do 

poder político. Mesmo mediante a construção de diversas organizações políticas de mulheres 

na França, foi apenas em 1944 que estas conseguiram o direito ao voto e a elegibilidade pelas 

mulheres.  

Na Inglaterra, de acordo com Saffioti (1969), entre as mulheres operárias reinava 

uma apatia reivindicatória no que concernia a melhoras na posição da mulher na família e na 

sociedade. Nem a reforma eleitoral extremamente restritiva para as mulheres de 1832, foi 

suficiente para suscitá-las à luta. Estas reivindicavam, prioritariamente, melhorias nas 

condições de trabalho.  

A luta por direitos políticos, melhores oportunidades de trabalho e educação ficavam 

a cargo das mulheres dos extratos médios da sociedade, que, no entanto, formadas por ideias 
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vitorianas, baseada em uma moral hipócrita, e conservadora das desigualdades entre homens e 

mulheres, acabavam por aprofundar a segregação sexual, através da afirmação de uma 

superioridade natural do homem.  

Essas ideias vitorianas direcionaram e impediram o avanço do movimento de 

mulheres por um tempo. Posteriormente o feminismo na Inglaterra passa a assumir posições 

mais radicais. As lutas organizadas, que buscavam a conquista do voto pelas mulheres, 

surgiram no século XIX, na Europa, mais precisamente em 1865, em Manchester, se 

disseminando posteriormente por toda Inglaterra, no entanto, é apenas no século XX que na 

Inglaterra passa a compor o movimento sufragista, estratégias políticas de pressão bastante 

engenhosas e mais radicais.  

Faixas, passeatas, comícios aludindo à necessidade de emancipação da mulher, a 

violência e até prisões marcam esse movimento. Na Inglaterra este representou 

prioritariamente um movimento feminista autônomo, ou seja, que buscava a libertação da 

mulher junto com a conservação da sociedade capitalista. 

Inicialmente, em 1918, o direito ao voto foi concedido a mulheres proprietárias ou 

esposas de proprietários, que possuíssem mais de 30 anos, sendo apenas em 1928 que estas 

qualificações deixam de ser exigidas e a idade necessária para o voto das mulheres cai para 21 

anos.   

 Já na América do Norte a luta contra a escravidão é que suscita o avanço das 

mulheres com suas manifestações reivindicatórias, que posteriormente culminaram com o 

direito ao voto pelas mulheres em várias partes do mundo. Em cada país em um contexto e 

décadas específicas devido as suas particularidades sociais e históricas. Como são exemplos a 

conquista deste direito na América do Norte em 1919, e na Alemanha somente após a 

primeira guerra mundial.  

É importante ressaltar que as duas guerras mundiais tiveram um papel impulsionador 

nos movimentos feministas, uma vez que, com o abandono dos homens de seus espaços de 

trabalho para lutarem nas guerras, foram ocupados por mulheres, com o objetivo de continuar 

o desenvolvimento econômico do país e consequentemente manterem a acumulação do 

capital.  

Uma vez que se dá essa forte ocupação dos espaços públicos, as mulheres mostram 

que são tão capazes quanto os homens de desenvolverem as funções, fortalecendo suas 

reivindicações por igualdade. Este movimento foi ainda mais incitado, quando ao término das 

guerras, os homens retornam para assumir seus postos e essas são incentivadas a deixarem o 

trabalho e voltarem para o cuidado do lar.  
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Nesse período, como já assinalamos, a publicação da Simone de Beauvoir em 1949, 

do seu texto “O Segundo Sexo”, lança as bases teóricas para a discussão de que a construção 

do ser mulher se dá histórica e culturalmente e não baseada na natureza. 

A partir da década de 1960, surge uma nova forma de organização do movimento 

feminista, que passou a considerar as vinculações entre sexualidade, raça/etnia e classe, 

discutindo as ligações, que pontuavam como intrínsecas, entre a discriminação 

cultural/pessoal e a política. Neste momento, toma fôlego o questionamento de que a as 

hierarquias não existem por uma fatalidade biológica, mas por uma construção social. 

Incorporam-se assim, questionamentos as raízes culturais da desigualdade. É um momento de 

afirmação do movimento feminista. Este é também um período de ascensão de diversos 

movimentos sociais, que passam a questionar as estruturas postas em diversos setores da 

sociedade. 

É nesta década que os estudos sobre as mulheres passam a ter relevância acadêmica, 

mediante abordagens políticas distintas, algumas com viés Marxista devido às influências do 

socialismo no movimento de mulheres relacionando a questão da mulher com a luta de classes 

e a exploração do trabalho, outras com influência anarco feminista
16

 e o feminismo liberal que 

luta mais especificamente na busca pela cidadania da mulher nesta sociedade capitalista.  

Os anos de 1960 possibilitam a ampliação e socialização de temas até então não 

trabalhados pelas feministas clássicas, como: o amor livre, a maternidade livre, exercício livre 

da sexualidade, livre união e a emancipação da mulher (moral, política, econômica, 

intelectual, sexual e cultural), trazendo um enfoque inovador e ação efetiva na luta através do 

desvelamento da opressão e discriminação sofrida pelas mulheres. 

O movimento de mulheres vinculado aos partidos comunistas incorporou às suas 

formulações teóricas e políticas a preeminência das lutas mais gerais, pela superação da 

sociedade capitalista, em relação às lutas específicas, pela superação das hierarquias entre 

homens e mulheres, ponto central das reivindicações burguesas. 

As análises marxistas ancoravam-se na reflexão do Estado enquanto instrumento da 

burguesia, utilizado na dominação capitalista e, portanto, o Estado era considerado a 

representação máxima do poder burguês. Neste sentido, muitas abordagens marxistas até os 

anos 60 do século XX, consideravam que, para a transformação da sociedade, era necessário 

modificar inicialmente o sistema de produção e as relações de gênero se transformariam como 

consequência. 
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  O movimento anarco feminista representou, assim como o movimento anarquista mais geral, uma recusa a 

todas as formas de hierarquias existentes; 
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 Entendemos que, para a transformação nas relações de exploração da sociedade, do 

homem e da própria mulher, intrínsecas ao modo de produção capitalista, será necessário de 

fato, a superação deste modo de produção, pois, como tal sistema é baseado na exploração e 

dominação, é preciso superá-lo para constituir relações baseadas no respeito, igualdade e 

liberdade efetivas para os dois sexos. No entanto entendemos também que a construção de um 

novo projeto social não traz automaticamente a transformação das relações desiguais de 

gênero, sendo preciso desde o momento atual começar o processo de luta cotidiana e de 

construção de relações sociais mais justas e igualitárias para homens e mulheres. 

Em outras palavras, pensar a emancipação para as mulheres exige, necessariamente, 

a eliminação da sociedade de classe e com ela, da propriedade privada, do Estado e do 

trabalho assalariado.  Ao mesmo tempo não se pode esperar a “nova” sociedade para se 

começar a construir novas relações sociais. Os dois movimentos devem se dar de forma 

concomitante e contínua. 

O feminismo enquanto movimento reivindicatório e coletivo, surge no Brasil em 

1920, objetivando travar a luta pelo direito ao voto para as mulheres. Inicialmente 

representava uma luta desempenhada pelas mulheres da classe média e da burguesia, com 

acesso a informações advindas do exterior e que passaram a ser influenciadas pelas lutas 

feministas internacionais.  

As relações internacionais do Brasil no contexto do final do Segundo império e o 

acontecimento da Primeira guerra mundial trouxeram ideais feministas, que contribuíram para 

as reivindicações e conquistas das mulheres brasileiras no que concerne a maior participação 

na vida política.  

Nesse ínterim surge a figura de Bertha Lutz, que estudou na Sourbone durante a 

primeira guerra mundial e retorna ao Brasil em 1918, trazendo os germes dos ideais de 

emancipação da mulher, criando assim, em 1919, a Liga pela Emancipação Feminina que 

posteriormente em 1922 mudaria o nome para Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino
17

.  

No Brasil além de sofrer influências dos países denominados mais desenvolvidos, o 

movimento feminista possuía fortes traços específicos da nossa formação sócio-histórica e 

situação de dependência em relação aos centros econômicos, culturais e políticos do mundo. 

 

 

 

                                                           
17

 Observamos que, nesse período no Brasil, não se utilizava o termo “feminista”, mas sim “feminino”.  
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A escravidão, a tardia emancipação do centro de dominação, o modelo fundiário 

imposto pelo colonizador português, e a influência da igreja católica como força 

política e instrumento de controle social são, a nosso ver, elementos que permitem 

melhor entender as peculiaridades do feminismo em nosso país. Esses elementos são 

os fatores mais diretamente responsáveis pelo patriarcalismo, pelo paternalismo, 

pelo conservadorismo e pelo machismo brasileiro (TOSCANO E GOLDENBERG 

1992, P. 25). 

 

 

As modificações que ocorreram referentes às conquistas das mulheres no mundo 

pressionaram o Brasil a avançar no que concerne aos direitos destas. Assim representam 

nitidamente estes avanços, a conquista ao direito ao voto em 1932, e a legislação de proteção 

ao trabalho feminino desenvolvida entre 1932 e 1943. 

É importante destacar que o Brasil está no momento do governo provisório
18

 de 

Getúlio Vargas que busca legitimar sua administração através da concessão de alguns direitos 

em troca de apoio das massas populares. Assim, o governo abarca as reivindicações eleitorais 

das mulheres e a Constituição Federal de 1934 determina permanentemente o direito das 

mulheres ao voto. 

No Brasil é possível afirmar até a década de 1960, a marca de duas vertentes do 

feminismo. Um pequeno-burguês, o feminismo liberalista, preocupado predominantemente 

com problemas específicos da mulher, com vinculação ao capitalismo e ao liberalismo. Neste 

acredita-se ser possível transformar a posição de subalternidade da mulher na sociedade, sem 

concomitantemente modificar as estruturas de exploração capitalista. Conformando-se que 

sejam suprimidas as desigualdades de sexo, sem que se acabe com as desigualdades 

econômicas, sociais e políticas.  

Outro, de vertente socialista, que representou uma forma de compreensão da 

realidade mais abrangente do que a do feminismo pequeno-burguês. Este apreende o 

problema da mulher como um complexo inserido em uma dimensão maior da totalidade 

social, ou seja, a questão da mulher está inserida no processo mais amplo da exploração e de 

geração das desigualdades do sistema capitalista.  

De acordo com Saffioti (1969), os movimentos feministas, se constituíram em um 

verdadeiro marco na vida de um grande número de mulheres brasileiras, na conquista de 

direitos humanos que lhes foram historicamente negados.  

                                                           
18

 Em 1930, Getúlio Vargas assume o governo brasileiro sendo eleito indiretamente pelo Congresso Nacional 

para um mandato de quatro anos, sem direito a reeleição, que ficou conhecido como governo provisório. No 

entanto, se apropriando dos momentos de crise e instabilidade política do país, para permanecer no poder, em 

1937, Getúlio Vargas participa e lidera um golpe político, com o apoio dos militares e da elite brasileira, 

instaurando uma ditadura que perdurou até 1945.  
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A partir dos anos 1960, é possível apreender uma forte expansão da literatura 

feminista questionando tanto a desigualdade existente entre homens e mulheres quanto a 

existência de questões específicas concernentes às mulheres e as construções sociais 

referentes a estas, o que propiciou um aumento de consciência das mulheres no que se refere 

às lutas feministas. Esta expansão se deu tanto no âmbito acadêmico, com produções de livros 

e debates sobre a temática, como no meio jornalístico e cultural, através de artigos, peças e 

músicas que retratavam a questão da mulher. 

As mulheres mais politizadas, como as vinculadas a partidos políticos, ligadas a 

movimentos progressistas da igreja Católica, as mulheres trabalhadoras sindicalizadas, 

artistas, intelectuais, universitárias, dentre outras, passaram a atuar na militância contra a 

ditadura militar
19

 instaurada no Brasil, com o golpe de 1964. É o momento em que cresce o 

movimento de mulheres com posturas mais críticas e mais vinculadas à esquerda brasileira. 

A década de 1970 representou a continuidade do crescimento das lutas feministas, 

com um fator específico que passa a estar presente nas discussões e lutas desenvolvidas nesta 

década que é o questionamento e busca por reformulações no padrão de sexualidade até então 

existente. Esse fator trouxe resistência tanto das feministas mais conservadoras, preocupadas 

que suas reivindicações fossem reduzidas a busca da liberação sexual, como de outros setores 

da sociedade, temerosos de que as liberações sexuais representassem um perigo para as 

construções familiares, instituição utilizada pelo capitalismo para manutenção da ordem social 

e disseminação da ideologia dominante. No entanto esta discussão continuou como 

fundamental para o movimento. 

Nessa década surge o Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, que mesmo em fase 

de formulação e escolha de suas lutas busca um programa de ação mais radical e tem 

posteriormente algumas de suas reivindicações como, o princípio da igualdade entre marido e 

mulher e a questão do divórcio, incorporadas à legislação brasileira. 

Ainda em 1970 é promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ano 

Internacional da Mulher. No Brasil deu-se de um centro de estudos sobre a questão da mulher, 

denominado de Centro da Mulher Brasileira com sede no Rio de Janeiro, sucedido de um 

período de efervescência de eventos e publicações acerca do tema.  

De acordo com Toscano e Goldenberg:  

                                                           
19

 Em 1964, o Brasil sofreu um novo golpe militar, surgindo daí um governo ditatorial e tecnocrata, que buscaria 

varrer todas as forças contrárias. Previa o aumento do poder do presidente, um militar, escolhido por eleições 

indiretas, o fechamento do legislativo, suspensão de direitos políticos e garantias constitucionais dentre outros. 

As manifestações populares contrárias a este regime foram duramente reprimidas. Discussão que será retomada 

posteriormente. 
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Os anos que se seguiram ao Ano Internacional da Mulher foram de intensas 

atividades para as feministas, organizadas em todo o país, que procuravam dar o 

máximo de visibilidade às suas lutas contra a discriminação, a violência e a 

exploração sofrida pela mulher brasileira (TOSCANO E GOLDENBERG 1992, p. 

39). 

 

 

Os anos de 1980 são de extrema importância para as mulheres na vida acadêmica. 

Nessa década são criados nas universidades os Centros de Estudos Sobre a Mulher, com 

destaque para a criação do Núcleo de Estudos da Mulher em 1981 na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC/RJ. 

Um momento marcante para as feministas neste período, é a luta pela Constituinte e 

por eleições diretas. Configura-se como o período de fim da ditadura militar e a fomentação 

das lutas por uma Constituição democrática e que regulamente as necessidades específicas da 

mulher, tanto no que concerne a maternidade, quanto no que concerne a construções históricas 

subalternizantes referentes às mulheres. 

Em um momento de reestruturação política do país, muitas feministas passaram a se 

vincular a partidos, organizações não governamentais e centros de pesquisa sobre a mulher, 

vinculados ou não às universidades. O feminismo passa a estar cada vez mais difuso na 

sociedade, cada vez mais heterogêneo, assim como também passa a ter cada vez mais as suas 

reivindicações incorporadas pelo Estado.  

Este foi um ponto de divergência entre as feministas do Brasil
20

, sobre a criação de, 

no interior do Estado, instrumentos para a defesa dos direitos da mulher. Uma das 

preocupações que permeava o pensamento feminista se centrava no fato da existência do risco 

de ao ter incorporadas reivindicações suas pelo Estado, o movimento esqueça que apenas 

algumas reformas no âmbito de uma sociedade de cunho capitalista não traria a emancipação 

e liberdades definitivas para as mulheres, sendo necessário para tanto a unificação da luta das 

mulheres, com a luta por uma transformação total na sociedade. No entanto outra parte do 

movimento defendia a necessidade de políticas de direitos reais, com a participação cada vez 

mais efetiva de mulheres nas esferas de poder sem que isso ferisse a autonomia dos 

movimentos feministas. 

No tocante a incorporação do Estado das demandas das mulheres, nessa década 

foram criados Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais dos Direitos da Mulher, 

objetivando discutir e propor políticas e programas voltados para essa questão. Em 1985 

ocorreu a criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, proporcionando 

                                                           
20

 Outro ponto de divergência se deu entre as feministas heteroafetivas e as lésbicas, com as últimas afirmando 

que as lutas feministas eram ligadas a heteroafetividade e não contemplavam as lutas das mulheres lésbicas. 
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uma ampliação das denúncias referentes a esse tipo de violência, uma maior publicização dos 

casos e a punição do agressor. 

Ainda em 1985 a campanha pela Constituinte, provocou uma forte atuação das 

mulheres, no que diz respeito a reivindicações a uma legislação que as proteja. O Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher teve um papel decisivo nas discussões e reivindicações das 

brasileiras. Esta foi uma luta encampada por mulheres de diversas camadas, regiões, idades e 

organizações sociais, com ganhos expressivos para o conjunto da sociedade. De acordo com 

Toscano e Goldenberg,  

 

O resultado de quase dois anos de constituinte, com ativo lobby das feministas junto 

aos congressistas, foi bastante satisfatório: foram eliminadas, na legislação, as 

discriminações que ainda pesavam sobre a mulher no trabalho remunerado; dilatou-

se o prazo da licença maternidade de 84 dias para 120 dias; a trabalhadora doméstica 

e a trabalhadora rural tiveram seus direitos equiparados aos demais trabalhadores 

assalariados. Também foram aprovados importantes avanços nos capítulos 

referentes à família, sendo alguns deles a igualdade de direitos e obrigações do casal, 

a garantia de título de propriedade à esposa ou companheira do proprietário rural, a 

ampliação do divórcio, e a definição de responsabilidades entre a família e o Estado, 

no planejamento familiar (TOSCANO E GOLDEnBERG, 1992, p. 45).  

 

 

A década de 1990 representou um momento de não efetivação e desestruturação
21

 de 

boa parte dos direitos conquistados na década de 1980, e a ação política dos movimentos 

feministas, reflete determinantes fundamentais como a reestruturação do capitalismo em sua 

fase imperialista, a disseminação da ideologia neoliberal e das idéias pós-modernas, que gerou 

além de inúmeras perdas de direitos para a classe trabalhadora, um grande esforço para 

desarticular e desmobilizar os movimentos sociais de massa, objetivando destruir sua 

capacidade de luta e organização, tão importantes para os avanços necessários a esta classe. 

O descrédito nas possibilidades de conquista através de suas lutas desfaz uma 

esperança conquistada nos períodos de lutas sociais mais acirradas que culminaram em 

conquista de direitos. Essa década marca assim, um descenso na esquerda brasileira, em suas 

lutas, dificultando uma organização política que represente a classe.  

A institucionalidade, seja na esfera governamental como através de organizações não 

governamentais, tem hoje uma forte tendência de inserção no movimento feminista, devido a 

incorporação por estas das demandas das mulheres, trazendo o questionamento e uma 

preocupação antiga de alguns setores de esquerda do movimento. Que a realização de 
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 Situação que será melhor discutida no capítulo posterior. 
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reformas e concessões de direitos, através do âmbito institucional pode conformar o 

movimento a contentar-se com ganhos que apesar de importantes para as mulheres não 

questionam a estrutura opressora da sociedade patriarcal e acaba por não desenvolver o 

potencial de luta dos movimentos feministas. Este momento representa um desafio para a luta 

feminista com um caráter emancipatório. 

Em um momento de redirecionamento do Estado, que se torna cada vez mais forte 

em relação ao capital e mais fraco em relação a classe trabalhadora e seus direitos, a questão 

social, assim como a questão de gênero como uma das configurações da desigualdade social, 

se torna cada vez mais uma situação a ser abarcada pelo mercado, ou pelas organizações da 

sociedade civil, que de acordo com Cisne e Gurgel (2008), pouco contribuem para o fim da 

desigualdade de classe ou da desigualdade de gênero, uma vez que não atuam sobre as 

condições estruturais dessas desigualdades. 

Estas autoras clarificam ainda que a luta reivindicatória por direitos, na face de 

políticas públicas regulamentadas pelo Estado não deve estar em contraposição com a luta por 

uma emancipação humana, uma vez que estas políticas não devem representar o fim 

motivador das lutas, antes apenas uma conquista legítima de direitos que se configure como 

um meio para a continuidade das lutas por uma nova sociedade. Em relação ao Estado, é 

importante frisar que além de suas funções relacionadas às políticas públicas é também um 

dos maiores financiadores das ações feministas.  

 

O desafio de desenvolver simultaneamente a crítica ao Estado e ao capitalismo, sem 

perder de vista as demais questões que constróem a identidade compartilhada das 

mulheres, seja na reivindicação de direitos sociais, seja no processo de oposição à 

estrutura patriarcalizada da sociedade, confere ao feminismo um caráter 

emancipatório como sujeito “coletivo total” (CISNE e GURGEL 2008, p. 90). 

 

 

Dentro desta sociedade capitalista, e compreendendo que a luta por direitos em 

consonância com Netto (2009), é uma luta contra a barbárie, as feministas no sentido de 

ampliar os espaços de democracia buscam iniciativas de articulação com os diversos grupos 

através da participação nos Fóruns específicos do movimento feminista e nas Conferências de 

Mulheres, Saúde, Assistência Social, dentre outros espaços. Entretanto apreendemos que 

poucas ações estão realmente vinculadas a um caráter radical de enfrentamento da sociedade 

capitalista. 

Apesar do atual período histórico de avanço do capital, muitos movimentos ganham 

força, como são exemplos: mulheres sindicalistas, lésbicas (LGBT), mulheres rurais e 
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urbanas, além das Organizações Não Governamentais - ONG‟s (estas que surgem no sentido 

da defesa dos direitos das mulheres e a partir de movimentos feministas). As mulheres tem 

avançado na luta pelos espaços de lideranças, apresentando e ampliando o debate da 

participação das mulheres nas organizações e na sociedade em geral. 

Em um momento de redirecionamento do Estado, mediante uma perspectiva 

neoliberal muitos movimentos sociais passam por um processo de transformação, 

principalmente devido ao incentivo a ampliação das ONG‟s, trazendo riscos no que se refere a 

uma luta com um caráter de classe e revolucionária. Estas organizações com uma perspectiva 

feminista passam a ter um caráter fundamental nas lutas deste movimento, passando ainda a 

representarem suas lutas e responderem pelo movimento, trazendo questionamentos e críticas 

no que concerne a necessidade de uma distinção real entre as ONG‟s e os movimentos sociais. 

O ponto central é a compreensão de que essa relação fragiliza a sua autonomia ou o seu 

caráter de classe. 

 

O fato é que as ONGs passaram a ser representantes do movimento feminista 

desenvolvendo, a partir daí, estudos, pesquisas e proposições de políticas públicas, 

além de, em muitos casos, possuírem assento em conselhos, comitês e comissões 

tripartide em nome do movimento (CISNE e GURGEL, 2008,p. 79). 

 

 

Em alguns debates surgem a afirmação que, na atualidade, existem três tendências de 

atuação no âmbito do movimento feminista: a primeira caracterizada pelas ONGs; a segunda 

tendência a partir das chamadas feministas autônomas, ou seja, àquelas feministas que não 

admitem nenhum tipo de institucionalidade; e uma terceira tendência, formada pelas 

autodenominadas „ONGs híbridas‟, isto é, organizações com estrutura de ONG, mas atuação 

de movimento social. De todo modo, tal conjuntura, nos apresenta diversas questões para o 

enfrentamento do patriarcado e do capitalismo, trazendo tal enfrentamento para a luta política 

cotidiana. Como afirma Gurgel (2009)  

 

O feminismo buscou se contrapor a ofensiva regressiva conservadora, da década de 

90, mediante a construção de amplas articulações entre si e com outras organizações 

do campo antiglobalização. Iniciando, um novo momento de internacionalização de 

suas demandas. Neste processo fica cada vez mais evidente, a necessidade de uma 

unidade programática que possibilite ações conjuntas com amplas repercussões no 

campo da política, da economia e da ideologia (GURGEL, 2009, p. ).  

 

 

Para tanto, torna-se imprescindível conhecer como as mulheres da classe 

trabalhadora se organizam para conter os avanços do capital e as inúmeras consequências 
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sobre suas vidas. É importante considerar também, que para a auto-organização das mulheres 

os desafios contemporâneos são crescentes. 

A construção da unidade na esquerda também se coloca como um desafio na 

construção de um projeto unitário para avançar na direção de um projeto feminista que 

dialogue amplamente com a sociedade. Para isso, é extremamente necessária a superação do 

sectarismo para que a auto-organização traga uma articulação ampla e aliada com demais 

setores da esquerda.  

Se o capital se apropria e se sustenta na subalternidade da mulher temos que quebrar 

essa base de sustentação. Então, para nós, levanta-se mais um desafio que é articular as lutas 

classistas e feministas, e, além disso, inserir as lutas feministas nas lutas dos instrumentos da 

classe trabalhadora. Dessa forma, podemos dar um salto para a construção de uma força 

feminista, com a organização política feminista em articulação com luta da classe. 

No campo da esquerda hoje, existem grupos de auto-organização de mulheres, com 

referência nacional, dentro de organizações mistas de diversas naturezas de luta, como por 

exemplo, nas organizações camponesas, como a Via Campesina e a Articulação do Semi-

árido (ASA); nas organizações sindicais, como a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), a Conlutas, dentre outros; 

Nos partidos de esquerda (PSOL, PSTU, PT, PCB, PC do B), que na sua maioria, tem setores 

auto-organizados de mulheres, com organicidade interna e, além de alguns casos, inserção 

para além desses partidos. 

Além disso, temos grupos de auto-organização feminista, que tem articulações em 

nível nacional, como a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), a Marcha Mundial das 

Mulheres (MMM), o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), e a União Brasileira de 

Mulheres (UBM). 

Nesse sentido, compreende-se que o feminismo e a esquerda brasileira devem, por 

seu compromisso com a luta da classe trabalhadora (“representante dos interesses 

universais”), continuar a avançar na perspectiva de transformação da sociedade, pesquisando, 

produzindo conhecimento, organizando-se e lutando para romper juntamente com a luta 

das/os trabalhadores/as com a opressão e exploração da classe dominante, na perspectiva da 

construção de uma sociedade emancipada. Como nos traz José Paulo Netto “se as dificuldades 

que embaraçam a atividade revolucionária são notáveis, igualmente notáveis são as 

motivações reais que permitem a mobilização e a organização de largos contingentes de 

homens e mulheres contra a ordem do capital”. 

 Entendendo que “destruir o patriarcado enquanto sistema ideológico implica em 
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destruir todas as suas bases, dentre as quais o binarismo heteronormativo e a submissão do 

feminino ao masculino. Ao romper com essas estruturas, para além de colocar a mulher como 

sujeito, colocamos também outros sujeitos impensáveis no modelo binário” (OLIVEIRA, 

2012, p. 16). 

 

2.2 AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NA 

CONTEMPORANEIDADE: ESTIGMAS DA PRECARIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO NO 

TRABALHO DAS MULHERES 

 

Com base nas considerações feitas anteriormente, nos indagamos e reconhecemos a 

necessidade de retomar, em que condições se dá o trabalho feminino frente às novas 

configurações da divisão sexual do trabalho na contemporaneidade. Estar-se-iam sendo 

preservadas as velhas formas de exploração da mão de obra feminina, em se tratando das 

relações de gênero ou a divisão sexual do trabalho se assenta sobre novas formas de 

exploração? É do que tentaremos no aproximar a seguir.  

Para analisarmos as atuais configurações da divisão sexual do trabalho, é 

imprescindível a análise da atual conjuntura de reprodução do capital. Isso se faz necessário, 

pois as bases, sob as quais essas novas configurações se metamorfoseiam e se apresentam na 

atualidade, se fundam nos novos movimentos e manifestações de reprodução do capital no 

interior das economias, especificamente pós 1970
22

, caracterizado por uma crise estrutural e 

por um processo de reestruturação produtiva do capital e dos seus elementos ideológico e 

político. 

Esta crise, de acordo com Antunes (2007), expressou um crescimento da capacidade 

de produção manufatureira internacional, reduzindo os mercados consumidores desta 

produção, devido o surgimento de forte concorrência, e, portanto diminuindo as taxas de lucro 

dos países competidores, fator que provocou uma forte transferência de capitais do setor 

produtivo para o financeiro.  A diminuição dos lucros do setor manufatureiro e a consequente 

redução das taxas de acumulação de capitais representam a raiz da crise atual. 
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 Traços evidentes desta crise, segundo Antunes (2007) foram: 1) a queda da taxa de lucro; 2) o esgotamento do 

padrão de acumulação taylorista/fordista de produção dado pela incapacidade de responder à retração do 

consumo que se acentuava; 3) a hipertrofia da esfera financeira; 4) a maior concentração de capitais graças às 

fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas; 5) a crise do welfare state ou do „Estado do bem-estar 

social‟ e dos seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do Estado capitalista e a necessidade 

de retração dos gastos públicos e sua transferência para o capital privado; 6) o incremento acentuado das 

privatizações, tendência generalizada às desregulamentações e à flexibilização do processo produtivo, dos 

mercados e da força de trabalho, entre tantos outros elementos “contingentes” que exprimem esse novo quadro 

crítico. 
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Esta crise manifesta também tanto o caráter destrutivo do capital como a 

incontrolabilidade de seu sistema metabólico social uma vez que no sistema capitalista a 

relação entre capital e trabalho ocorre de forma antagônica e contraditória. O trabalho – 

intercâmbio do ser humano com a natureza objetivando a satisfação das necessidades 

humanas através de sua atividade livre e criadora – é sempre subordinado aos interesses de 

auto-expansão do capital.  

A importância do valor de uso dos produtos gerados passa a ser substituída pelo 

significado do valor de troca, sob a imposição da lucratividade, alcançada através da 

exploração desmedida da força de trabalho daqueles que não detêm os meios de produção 

material. Assim ocorre a apropriação por não-produtores da maior parcela do que é produzido 

socialmente, resultando em uma alienação que desumaniza todas as relações econômicas 

perpassando também as relações políticas, sociais e pessoais. Exploração e alienação 

necessária para a garantia do crescimento e acumulação capitalista.  

De acordo com Mészáros (2007), o sistema do capital sobrepõe as “mediações 

alienantes de segunda ordem” às inevitáveis “mediações de primeira ordem” 
23

 entre o homem 

e a natureza. Indicando a diferença fundamental entre estas mediações explicita que as 

necessidades mediadoras de primeira ordem não pressupõem relações de classe de dominação 

e subordinação, inseparáveis das mediações de segunda ordem.  

Assim o trabalho perde seu sentido no processo de construção do ser humano, as 

relações de sociabilidade passam a ser “fetichizadas”, marcadas pela profunda geração de 

desigualdades estruturais e do distanciamento do homem trabalhador de sua produção. 

O capitalismo como sistema de produção passou a existir nos últimos três séculos, 

reduzindo e degradando os seres humanos à simples mercadorias. No processo de troca da 

força de trabalho por um salário, a aparência é de um intercâmbio entre equivalentes. É neste 

fator que se centra a importância da indução de um sistema de idéias de igualdade propalada 

no seio do sistema capitalista, cujo parâmetro não poderia ser outro senão o mercado, tendo 
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 Em consonância com Mészáros (2007), reforçado por Antunes (2007), partindo de determinações ontológicas 

fundamentais, as mediações de primeira ordem, portanto essenciais a vida social e comum a todas as formas de 

sociedade são: 1) regulação necessária, mais ou menos espontânea da atividade reprodutiva biológica; 2) 

regulação do processo de trabalho através das possibilidades de produzir para a satisfação das necessidades 

humanas; 3) estabelecimento de relações de troca adequadas; 4) organização e controle da multiplicidade de 

atividades para salvaguardar a reprodução sociometabólica; 5) alocação racional de recursos materiais e 

humanos; 6) Promulgação de regras da sociedade dada como um todo. Já as mediações de segunda ordem que 

surgem com a constituição do sistema do capital, podem ser expressas pelos elementos: 1) separação e alienação 

entre trabalhador e produção; 2) imposição dessas condições aos trabalhadores; 3) personificação do capital 

como valor egoísta voltado para auto-expansão; 4) personificação dos operários como trabalho. 
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em vista que os homens aparecem como iguais seja diante da lei ou do Estado. Na concepção 

Marxiana, este fator é crucial para a estabilidade da sociedade capitalista. 

Ressalta-se ainda que a implementação deste projeto de acumulação se dá mediante a 

justificativa de assegurar a produtividade, no entanto o desperdício e a destrutividade são seus 

componentes intrínsecos, tanto de forças produtivas quanto da natureza em escalas globais.  

É importante destacar que dentre as correntes teóricas e filosóficas que procuraram 

estudar a dinâmica capitalista, a Marxista nos parece ser aquela que apresenta a leitura e 

explicação mais dinâmica das complexas determinações do mundo moderno, que tem 

metamorfoseado as formas de sociabilidade humana. Uma teoria que tem nos proporcionado 

desvelar além da superfície dos fenômenos, suas conexões mais íntimas e necessárias a sua 

apreensão.  

Toda a análise de Marx do sistema de produção de mercadorias, o levou a apreensão 

quanto à existência de tendências e contradições inerentes ao sistema capitalista, que traz 

como consequência crises no processo de acumulação. Ademais Harvey (2006), reafirma a 

conclusão de Marx, mostrando que o capitalismo tende a produzir algumas das barreiras ao 

seu próprio desenvolvimento, significando a afirmação, de que as crises são endêmicas ao 

processo capitalista de acumulação.  

Ainda segundo este último autor, a natureza do sistema capitalista de produção é 

caótica e nos aponta algumas tendências cruciais ao progresso da acumulação, que, no 

entanto, produzem tensões que circundam o sistema, que seriam: 1) a existência de um 

exército de mão de obra industrial que pode alimentar a expansão da produção; 2) a existência 

no mercado de quantidades suficientes de meios de produção, que possibilitam a expansão da 

produção conforme o capital seja reinvestido; 3) a existência de mercado que absorvam 

quantidades crescentes de mercadorias.  

Ao longo de sua existência histórica, o sistema capitalista passou por crises 

periódicas e conjunturais, no entanto desde 1970 experimenta uma crise estrutural. Nas 

palavras de Mészáros: 

 

 

Vivemos em uma época de crise histórica sem precedentes, cuja severidade pode ser 

dimensionada pelo fato de que não estamos enfrentando uma crise cíclica mais ou 

menos ampla do capitalismo, tal como experimentada no passado, mas a crise 

estrutural cada vez mais profunda do próprio sistema do capital. Como tal, essa crise 

afeta – pela primeira vez na história – a totalidade da humanidade e, a fim de que a 

humanidade sobreviva, demanda mudanças fundamentais no modo de controle do 

metabolismo social (MÉSZÁROS, 2007, p. 55). 
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Como resposta a esta crise, visando a manutenção de sua dominação societal e a 

retomada do crescimento das taxas de lucro, o sistema do capital provocou um amplo 

processo de reestruturação na produção, como também de reformulação em suas bases 

política e ideológica. O que ocorreu foi um aprofundamento na dinâmica de “mundialização 

do capital”, sob novas bases produtivas e regido por um projeto hegemônico do ponto de vista 

econômico, social e político neoliberal, que se iniciou nos países desenvolvidos e se propagou 

posteriormente aos países subordinados, se adaptando às particularidades de cada país.  

Essas transformações que se processaram de forma intensa em resposta à crise dos 

anos de 1970, programam novas formas de produção, mais “flexíveis”, em substituição ao 

modelo taylorista/fordista, não só metamorfoseando os processos produtivos, como e 

principalmente, trazendo consequências nefastas ao processo de trabalho. Este contexto se 

caracterizou por um ataque tanto do capital como do Estado à classe trabalhadora, com uma 

forte transferência e desregulamentação do capital produtivo para o capital financeiro. As 

novas formas de gestão da força de trabalho, somadas à uma crescente financeirização da 

economia acentuaram o caráter destrutivo deste processo. 

Cria-se por um lado, e em pequena escala, um trabalhador polivalente, 

multifuncional, capaz de substituir muitos homens/mulheres, com a operacionalização de 

apenas uma máquina, mas por outro lado, uma massa imensa de trabalhadores precarizados, 

sem qualificação, que hoje presenciam formas de trabalho part time, empregos temporários, 

ou vivenciam o desemprego, revelando o lado obscuro desta flexibilização. 

 As mudanças geradas no interior do processo produtivo se caracterizaram 

essencialmente por uma intensificação da exploração da força de trabalho de homens e 

mulheres, uma vez que flexibilizam a compra e a venda desta força de trabalho. As mutações 

ocorridas resultaram em uma enorme desregulamentação dos direitos trabalhistas, em uma 

maior fragmentação no interior da classe trabalhadora e na precarização, terceirização e 

informalização do trabalho. Em consonância com Mészáros (2007, p. 148) afirmamos que 

embora a ideologia dominante tenha o objetivo de fazer esta flexibilização e 

desregulamentação apresentar-se como benéficas e progressivas, um olhar mais profundo 

revela que estas “incorporam as mais agressivas aspirações antitrabalho e políticas do 

neoliberalismo...”.  

O desenvolvimento tecnológico impresso pela reestruturação da produção, propiciou 

uma menor necessidade de trabalho vivo, criando espaços com menor contingente de mão de 

obra trabalhadora e maior produtividade, o que aumentou estruturalmente a força de trabalho 

excedente e o desemprego.  
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De acordo com Mészáros o forte crescimento do desemprego na contemporaneidade 

difere das épocas anteriores. Não representa apenas uma consequência que deve ser aceita em 

nome do crescimento e desenvolvimento, mas passa a representar um “movimento em direção 

ao colapso”, se colocando como um traço do capitalismo e atingindo a totalidade da classe 

trabalhadora. 

 

 

O problema não mais se restringe à difícil situação dos trabalhadores não-

qualificados, mas atinge também um grande número de trabalhadores altamente 

qualificados, que agora disputam, somando-se ao estoque anterior de 

desempregados, os escassos – e cada vez mais raros – empregos disponíveis. Da 

mesma forma, a tendência da amputação “racionalizadora” não está mais limitada 

aos “ramos periféricos de uma industria obsoleta”, mas abarca alguns dos mais 

desenvolvidos e modernizados setores da produção – da indústria naval e 

aeronáutica à eletrônica, e da indústria mecânica à tecnologia espacial 

(MÉSZÁROS, 2007, p. 143). 

 

 

Assim o desemprego aprofunda-se como parte dos imperativos do sistema do capital, 

em busca de auto-expansão e acumulação, não reconhecendo nem impondo limites a si 

mesmo para a realização desta. Desta maneira, compreende-se que o desemprego estrutural 

não pode ser suprimido, sem a superação deste sistema. 

Nesse contexto, as mulheres são as mais atingidas por esse processo de flexibilização 

e desregulamentação do mundo do trabalho. Na verdade, a precariedade sempre esteve 

associada ao trabalho feminino. Os trabalhos mais voltados para as mulheres historicamente 

sempre tiveram um caráter de maior desvalorização e desregulamentação, aprofundada após 

as mudanças ocorridas depois dos anos 70 do século XX. 

A liberalização do comércio e o aumento da concorrência internacional citadas 

anteriormente tiveram efeitos diferentes para homens e mulheres. Enquanto foi perceptível 

uma regressão do emprego masculino, as mulheres tiveram um aumento do emprego e 

trabalho remunerado em níveis mundiais. 

De acordo com Antunes (2007), o trabalho feminino atinge mais de 40% (quarenta 

por cento) da força de trabalho em países avançados, absorvida pelo capital. No entanto, esta 

inserção se caracteriza principalmente por empregos vulneráveis, precários e instáveis.  

De acordo com o IBGE, citado por Hirata (2008), em 2002, no Brasil, as taxas de 

atividade feminina aumentaram de 47% (quarenta e sete por cento) para 50,3% (cinquenta 

virgula três por cento)  que significou que mais da metade da população feminina, estava 

trabalhando ou procurando emprego em 2002. No entanto, como citamos anteriormente, 

sempre direcionadas a trabalhos mais precarizados e desregulamentados. 
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A flexibilização do trabalho tem se dado hoje, muito fortemente através do recurso 

ao trabalho feminino. Ao analisar as características sexuadas da flexibilidade, Hirata (2002, p. 

29), cita as seguintes consequências para as mulheres: 1) No mercado do trabalho e do 

emprego, um aumento da precarização do trabalho, do emprego em tempo parcial (nos países 

desenvolvidos) e o trabalho informal (nos ditos em via de desenvolvimento); 2) Na 

organização e condições do trabalho, um processo de intensificação do trabalho e suas 

consequências;  

É válido ressaltar que isso ocorre de forma bipolarizada: por um lado, existe uma 

pequena elite de mulheres ocupando postos extremamente qualificados e valorizados, de 

outro, mulheres que ocupam postos informais, precários quanto às relações e condições de 

trabalho, desvalorizados, representando estas a maioria. Ferreira (2005, p. 37) apresenta 

também outra tendência que atinge as mulheres. “Outra tendência é a expansão do emprego 

da mão de obra feminina no setor de serviços: no mercado informal, na prestação de serviços 

por terceirização (inclusive no trabalho em domicílio), etc.” 

O acirramento desta situação é fruto da reestruturação produtiva. Nela a precarização 

pode ser descrita tanto em relação às novas formas de emprego criadas, quanto em relação às 

condições de trabalho em função do enfraquecimento ou perda de direitos sociais, de 

prevenção e de reparação dos riscos. De acordo com Hirata (2008, p. 66) “No que tange à 

ocupação da mão-de-obra brasileira na década de 1990, os dados das Pnads
24

 sinalizam para a 

persistência dos já conhecidos padrões diferenciados de inserção feminina e masculina 

segundo setores ou grupos de atividades econômicas.” 

Dentre estes, o setor de serviços é tido como principal responsável pela inserção da 

mão de obra feminina na contemporaneidade, com maior concentração na educação, saúde, 

serviços sociais, serviços domésticos e outros serviços coletivos. Uma considerável parcela 

desta está em situações de informalidade e precariedade extrema.  

De fato, já na década de 1990, é possível observar uma flexibilização do trabalho das 

mulheres de forma abrupta, levando-as a se refugiarem em atividades ou empregos informais. 

No Brasil, é significativa a presença de mulheres em atividades informais, executando-as nas 

ruas ou mesmo em domicílio, no qual trabalham sem proteção trabalhista, sem carteira 

assinada, com tempo prolongado. É um trabalho sem regulamentação e, portanto sem direitos 

trabalhistas e previdenciários. “A parcela formal da ocupação, quer dizer, os empregos em 
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 Pnads – Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. 
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que existe algum tipo de contrato entre as partes, é tradicionalmente reduzida no país e menor 

ainda entre as mulheres” (HIRATA, 2007, p. 75).  

De fato, nos períodos mais recentes, observou-se além do crescimento de formas 

mais flexíveis de contratação de trabalho, a queda dos níveis de geração de emprego e renda 

formais, o que leva as/os trabalhadoras (es) a se refugiarem em atividades ou empregos 

informais.  

Em 2002, segundo o IBGE/PNAD, citado por Hirata (2008), 34% (trinta e quatro por 

cento) da força de trabalho feminina (ou nove milhões de mulheres) ainda exerciam 

ocupações precárias, ou de menor qualidade no mercado de trabalho, seja como empregadas 

domésticas, seja em atividades sem remuneração ou na produção para consumo próprio, ou 

mesmo familiar. Comparando os percentuais de mulheres com os referentes aos homens, no 

mesmo ano, ainda utilizando os dados do IBGE/PNAD, Hirata (2008), mostra que apenas 9% 

destes encontravam-se nas situações descritas anteriormente.  

É importante destacar que uma parcela considerável de mulheres, mediante a forte 

tendência à ausência de empregos que abarque a força de trabalho, tem se refugiado nos 

trabalhos domésticos remunerados e boa parte destes se realizam nos contornos da 

informalidade. Hirata expõe, de acordo com estudos realizados na década de 1990 e início dos 

anos 2000 que: 

 

O trabalho doméstico, ou seja, o emprego doméstico remunerado é nixo (sic) 

ocupacional feminino por excelência, no qual mais de 90% dos trabalhadores são 

mulheres. Ele se manteve como importante fonte de ocupação, praticamente estável 

na década estudada, absorvendo 17% da força de trabalho. [...] É considerada 

precária em razão das longas jornadas de trabalho desenvolvidas pela maioria das 

trabalhadoras, pelo baixo índice de posse de carteira de trabalho (apenas 25% delas a 

possuem) e pelos baixos rendimentos auferidos (94% delas ganha até dois salários 

mínimos) (HIRATA, 2007, p. 70).  

 

 

Assim, apreendemos que apesar do surgimento da necessidade de novos modelos 

produtivos, que modificou a esfera do trabalho profissional, o trabalho na esfera de 

reprodução da vida social pouco se alterou. O fato de, historicamente, os trabalhos referentes 

ao cuidado com o lar serem de responsabilidade prioritária das mulheres, é uma construção 

social que tem sua existência anterior ao surgimento do sistema de produção capitalista, no 

entanto, passa a ter novas configurações com o aprofundamento das relações neste sistema. 

Consideramos este um fator extremamente funcional ao capitalismo. Assim 

apreendemos ser importante desnudar o valor social do trabalho doméstico, incluindo-o no 

conceito de trabalho e em um contexto de reestruturação dos processos produtivos. 
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Para tanto, torna-se indispensável uma aproximação crítica sobre o tempo de trabalho 

das mulheres e as relações de poder que o envolvem. Consideramos aqui o tempo não sob 

aspectos filosóficos, mas como “o sistema padronizado de regulação dos períodos de duração 

de horas, dias e anos etc, que se constitui de fato como uma instituição social” (Ávila, 2002, 

p. 37). Este se organiza em relação a determinados objetivos e atividades do homem, variando 

conforme os estágios diferentes da sociedade. Nesse processo é válido destacar que o tempo 

não é uma invenção ideal do homem e representa um importante instrumento de orientação, 

usado na realização das diferentes atividades da vida. Referimo-nos, portanto ao “tempo 

histórico humano” (Mészaros, 2007, p. 34). 

A sociedade burguesa organiza a utilização do tempo, de modo central conforme 

seus interesses de acumulação e auto-expansão. Outro elemento que interfere na organização 

do tempo é o poder patriarcal e suas determinações. Para o sistema capitalista, o único tempo 

válido é o utilizado na produção, ou seja, aquele que gera mais-valia. Conforme afirmamos 

anteriormente a exploração da força de trabalho humana, através da apropriação privada do 

trabalho socialmente produzido e de seus excedentes é a forma prioritária sob a qual o 

capitalismo mantém a sua acumulação. O tempo gasto com a reprodução da vida social ou o 

tempo livre é desprovido de sentido para este sistema.  

De acordo com Mészáros: 

 

 

Em termos gerais, talvez a maior acusação contra nossa ordem social dada é que ela 

degrada o fardo inescapável do tempo histórico significativo – o tempo de vida tanto 

dos indivíduos como da humanidade – à tirania do imperativo do tempo reificado do 

capital, sem levar em conta as consequências (MÉSZÁROS, 2007, p. 33). 

 

  

Assim os cuidados necessários com a vida coletiva humana, ou seja, os cuidados com 

alimentação, vestimentas, educação, dentre outros é retirado da vida das mulheres como parte 

natural de suas atribuições femininas. Mesmo as mulheres inseridas no mercado de trabalho 

reservam um tempo para a realização destas tarefas, retirado do tempo que sobra de sua 

inserção na produção. Produzindo a extensiva jornada de trabalho e como consequência um 

menor tempo livre. Estas tarefas são, na maioria das vezes, entendidas como não portadoras 

de valor social. 

Em um contexto de modificação do modelo produtivo, a flexibilização representa 

uma degradação tanto nos contratos quanto nas condições de trabalho, bem como uma perda 

de direitos trabalhistas e previdenciários, caracterizando um tempo de trabalho definido de 

acordo com a correlação de forças existente entre empregados e empregador. Nesse ínterim, o 
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capital tem se apropriado intensamente da polivalência da força de trabalho das mulheres e de 

qualidades que as mulheres adquiriram com as experiências do trabalho realizado no interior 

do lar. De acordo com Ávila (2002), o fato das mulheres serem historicamente mais educadas 

para a realização de múltiplas tarefas, tem se conformado como uma característica que as 

fazem se adequar melhor as relações de trabalho flexíveis.  

Nesse processo de mundialização do capital sob o aspecto da reestruturação da 

produção, o emprego de novas tecnologias não tem se revertido em liberação do tempo da 

classe trabalhadora. Antes tem servido para intensificar e sobrecarregar pessoas enquanto 

outros ficam fora do mercado de trabalho. Em trabalhos em que não há meios de controle do 

tempo, onde as jornadas de trabalho são intensas e excessivas, sendo ainda somado ao tempo 

de trabalho gasto com a reprodução da vida social, como se efetiva prioritariamente com as 

mulheres, o tempo de existência das pessoas torna-se uma simples realização ou repetição 

diária de tarefas, perdendo o sentido real de sua vida. Assim a alienação torna-se um elemento 

central do modelo de produção hegemônico. 

Esta intensificação da exploração do trabalho de uns, vinculado a negação da força 

de trabalho de outros, que são relegados a estar fora dos contornos do trabalho, alude à 

profunda situação de pobreza a qual a classe trabalhadora – homens e mulheres – é submetida. 

É uma pobreza material, mas é também uma pobreza de tempo e sentido. Na 

contemporaneidade, com o desenvolvimento das forças produtivas, os indivíduos 

necessitariam trabalhar bem menos para obter a realização de suas necessidades materiais, e 

deveria sobrar uma quantidade maior de tempo a ser gasto com a reprodução da vida e lazer, 

dentre outros.  

No entanto neste sistema, aprofundado pela sua reestruturação, esse aumento das 

possibilidades tecnológicas é utilizado para uma intensificação no uso do tempo ou do ritmo 

de trabalho de um menor contingente de trabalhadores, aumentando a concentração de renda, 

aprofundando a pobreza e condenando milhões ao desemprego estrutural. 

É importante destacar que a partir de Outubro do ano de 2008 a crise estrutural 

capitalista se manifesta novamente no mundo, representando mais uma faceta do 

incontrolável e destrutivo sistema do capital que devido a sua ausência de limites na busca de 

sua expansão desenvolve uma crise permanente que será marcada por contínuas perturbações.  

De acordo com Mészáros (2009), o que vem ocorrendo é uma financeirização da 

economia, com esta esfera financeira se alimentando da exploração da força de trabalho, 

inflando o capital fictício, atrelada a uma mundialização cada vez mais crescente deste padrão 

de acumulação. Para este autor, essa forma fetichizada de acumulação, baseada na 
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especulação financeira está intrinsecamente ligada às crises no setor produtivo da indústria, 

através da transferência de investimentos do setor produtivo, para o financeiro.    

Alguns dos elementos principais deste momento de crise é a corrosão do trabalho 

formal, sendo substituído por um trabalho precário, sem regulamentação e mais exposto a 

intensificação da exploração da força de trabalho em questão. Como também a ampliação das 

taxas de desemprego. 

Quando os efeitos reais dessa crise passaram a ser sentidas pelo mundo, cada país 

com seu nível de afetação específico, a saída foi buscar a intervenção do Estado na economia, 

como são exemplo os altos investimentos públicos no sistema bancário para salvar este 

sistema. Uma política comumente denominada de neokeynesianismo ou pós-neoliberalismo, 

que por não oferecerem uma forte resistência à raiz dessa crise, o sistema capitalista, em 

consonância com Mészáros (2009), afirmamos estar fadado ao fracasso.  

 A precarização do trabalho e o forte desemprego aprofundado pelas perturbações 

desta crise, como vem sendo trabalhado ao longo desta pesquisa, tem efeitos diferentes para 

homens e mulheres. É possível afirmar que as mulheres são mais atingidas do que os homens 

por essa precarização. 

De acordo com Hirata (2010), o desenvolvimento do capitalismo e o surgimento de 

economias emergentes como a China com a expansão da produção têxtil, a Coréia, o Brasil, a 

Índia com a informática dentre outros contribuiu para a abertura de mercados de trabalho para 

as mulheres, por representarem setores com forte emprego do trabalho feminino. 

O que questionamos, são as formas de inserção das mulheres nestes empregos em 

período de crise do capital. São realizados muitas vezes por mulheres jovens, em tempo 

parcial, com intensa exploração e baixos salários. Assim, apreendemos que a ampliação do 

trabalho das mulheres, não significa que esta aconteça de forma igualitária com o trabalho dos 

homens. Quase sempre as estruturas de desigualdade e hierarquias são mantidas. 

Em 2008, 30,5% das mulheres ocupadas se encontravam em situações de trabalho 

precárias e desfavoráveis, sendo estes o trabalho doméstico, os não remunerados ou para 

consumo próprio. Neste mesmo período, de acordo com dados citados por Lombardi (2010), 

extraídos do IBGE/PNAD, apenas 8,3 dos homens ocupavam esses espaços de trabalho. 

  

 

No que diz respeito a inserção segundo atividades econômicas, homens e mulheres 

ocupam lugares diferentes na estrutura econômica. As maiores oportunidades 

femininas continuam a ser oferecidas nos serviços, pois absorvem 39% da ocupação 

feminina, em 2007, aí computadas as áreas de educação e saúde, além dos serviços 

pessoais e domésticos (LOMBARDI, 2010, p. 37).  
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Assim, em relação à crise estrutural do capital e suas perturbações em 2008, 

conseguimos apreender que também são reconhecidos padrões diferenciados de acordo com o 

sexo. Ainda de acordo com Lombardi (2007), é possível observar uma diminuição na taxa de 

atividade feminina, reforçada com os efeitos da crise em 2008, ressaltando que a tendência em 

períodos de crise é a retirada das mulheres para a inatividade.  

Esta autora ressalta ainda que o nicho do trabalho doméstico foi o que menos sofreu 

retração, o que demonstra sua força de absorção da mão de obra feminina, no entanto ainda 

nos questionamos sob que condições isto acontece. 

Outro fator importante a ser destacado é que os salários pagos as trabalhadoras e 

trabalhadores pela venda de sua força de trabalho é o que sustenta ou assegura diretamente a 

reprodução das pessoas e das relações sociais. Quando isso não acontece além da ausência 

material destes meios, cria-se a ausência de possibilidades de manter a própria vida.  

Marx (2008), clarifica que até para se oprimir uma classe é necessário manter pelo 

menos as condições mínimas para a sua existência. No entanto apreendemos através da leitura 

das relações mantidas no sistema capitalista, das precárias condições de trabalho e salário a 

que se submetem os indivíduos ou da produção do desemprego estrutural, que este não tem 

sido capaz de manter a sobrevivência daqueles aos quais explora, revelando mais uma vez, a 

impossibilidade em continuar sendo o modo de vida dominante. 

Como estratégia do capital para a manutenção, mesmo que precária da força de 

trabalho, onde o salário direto não consegue corresponder às necessidades dos indivíduos, está 

a política social, ou o salário indireto, apropriado pelo capital, assim como este se apropria do 

trabalho doméstico realizado prioritariamente por mulheres, sendo necessário, no entanto, 

compreender em sua totalidade as contradições que cercam estes dois complexos.  

Em relação às tarefas relativas com a reprodução – historicamente construídas como 

responsabilidade das mulheres, como já citado anteriormente – apreendemos que as mulheres 

quando inseridas em uma análise de classes, lidam de forma diferente com essas obrigações 

domésticas. Enquanto as mulheres da classe burguesa e média transferem estas 

responsabilidades para outras mulheres, através do pagamento de salários, ficando livres para 

inserirem-se nos espaços de trabalho produtivos, ou usarem seu tempo como desejarem; as 

mulheres da classe trabalhadora convivem com a intensa exploração de sua força de trabalho 

e do tempo na realização da dupla jornada de trabalho, dividindo-se entre as tarefas da esfera 

pública e privada da vida.  

A liberação do tempo de parte das mulheres e homens realizada por outras mulheres 

e homens (minoritariamente), para dedicar-se exclusivamente a produção dos bens sociais, 



70 

 

possibilita uma maior extração da mais valia destes trabalhadores no âmbito da produção, e 

assim garante uma maior expansão do capital.
25

 

Assim se desenvolve o trabalho das empregadas domésticas que além das atividades 

realizadas no interior de seu espaço privado, passam a ter obrigações com o lar das mulheres 

da burguesia ou da classe média (dupla jornada de trabalho), em uma relação de trabalho 

assalariado. È importante deixar claro que estas relações de trabalho são em sua maioria, 

marcadas pela precariedade e flexibilidade nas formas de contratação. Como cita Hirata 

(2007), este trabalho é realizado através de longas jornadas de trabalho, baixos salários e 

parcos vínculos de contratos formais, o que quase sempre significa a inexistência de férias 

remuneradas, 13º salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e direito à aposentadoria. 

A situação abordada reforça-se na argumentação de Nogueira (2006). Para a autora, a 

intersecção do trabalho com a reprodução no capitalismo, serve ao capital, tanto pela 

exploração da força de trabalho feminina no espaço produtivo – sob a forma de um trabalho 

intensivo e de baixas remunerações – quanto pelas atividades realizadas por mulheres no 

espaço doméstico – remunerado ou não –, garantindo a manutenção dos trabalhadores atuais, 

bem como a reprodução de futuros trabalhadores, indispensáveis para o capital.  

Conforme as formas peculiares de inserção das mulheres no âmbito do trabalho, sob 

a ótica da contra-reforma do Estado e da flexibilização nos processos de trabalho no Brasil, 

como entender essa “nova lógica” no que refere ao acesso aos direitos, especificamente aos 

direitos previdenciários, das mulheres trabalhadoras domésticas no capitalismo 

contemporâneo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 A proposta em levantar esta questão centra-se no fato de que a consideramos complexa e contraditória, e 

reconhecemos que o trabalho doméstico não está à parte das intenções ideológicas e políticas que impregnam a 

sociedade burguesa. O que queremos explicitar é a utilização do trabalho doméstico pelo capital objetivando 

auto-expansão. 
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3

TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL:
UMA PROTEÇÃO SOCIAL CONTRADITÓRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagu 

 

A liberdade e a prisão 

Ter um barco que percorra 

Distâncias incríveis 

Saber remendar um sapato 

Encontrar um amor 

Amor de verdade 

Ser vento, fogo ou carvão 

Tudo, tudo, tudo 

Menos esta ratoeira.  
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3 TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL: UMA PROTEÇÃO SOCIAL 

CONTRADITÓRIA 

 

Neste momento nos interessa analisar as características de acumulação de riquezas 

no capitalismo, ou seja, a produção coletiva de riquezas e a sua apropriação privada, a 

consequente geração de desigualdades entre os indivíduos que detêm os meios de produção e 

os que não detêm, e as formas de proteção social criadas neste sistema de modo que não 

colocam em risco a acumulação capitalista, antes contribuem para sua reprodução e 

legitimidade ante os diversos sujeitos sociais. 

 De acordo com Netto e Braz (2008), é possível apreender três principais fases do 

capitalismo, uma comercial ou mercantilista, que se estende do século XVI até metade do 

século XVIII. Esta se refere ao estágio inicial do capitalismo, no qual se destaca o papel dos 

comerciantes e mercadores, sendo a fase de acumulação primitiva do capitalismo; com o 

aprofundamento deste processo a burguesia surge, como uma classe revolucionária, com 

interesses que se entrelaçam com os das massas trabalhadoras e em contraposição aos 

privilégios da nobreza latifundiária. É o momento da Revolução Burguesa, que se esgota no 

final do século XVIII. O capitalismo se insere em um novo estágio baseado no 

desenvolvimento das grandes indústrias configurando o capitalismo concorrencial que vai da 

oitava década do século XVIII até a última década do século XIX. Este tem como marcas um 

processo forte urbanização, socialização para o mundo do modelo capitalista e o 

desenvolvimento de uma economia mundial, o livre comércio e concorrência. 

É neste momento que surgem as lutas de classe em sua modalidade moderna, 

fundadas nas contradições entre o capital e o trabalho. Estas passam a um novo patamar de 

conscientização com as lutas de 1848, nas quais a classe toma consciência de seu poder 

coletivo e reivindicador de direitos nesta sociedade e para além dela, que mesmo resultando 

em derrotas, mortes e prisão dos trabalhadores estes encontram formas de articulações 

nacionais e internacionais de lutas coletivas contra o sistema capitalista. Na segunda metade 

do século XIX surge uma nova tendência do capitalismo.  

Objetivando aumentar as suas possibilidades de acumulação, as empresas capitalistas 

começam a se unir em grandes empresas mais fortes e poderosas, em um processo de maior 

concentração e de centralização – através da fusão de duas ou mais empresas, compra de uma 

empresa falida por outra, dentre outras – visando uma reprodução cada vez mais ampliada 

criando os modernos monopólios e oligopólios chegando-se ao estágio monopolista do 

capital. 
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É neste período que as reivindicações da classe trabalhadora contra o aumento 

exacerbado da exploração dão visibilidade as desigualdades sociais geradas pelas 

contradições entre capital e trabalho, fazendo surgir o termo questão social. É a partir desta 

maior visibilidade da questão social que o Estado reconhece a necessidade de intervir nesta 

questão de uma forma mais sistemática e não apenas coercitiva, assim o Estado – que tem um 

claro direcionamento burguês – passa a desenvolver políticas sociais públicas com o objetivo 

de legitimar sua ação.  

Consideramos como já retratado anteriormente, que no capitalismo as rupturas de 

equilíbrio, ou a geração de crises são marcas características deste, que causam em seu interior, 

movimentos de expansão e estagnação. De acordo com Behring (2002), este representa um 

crescimento desigual e combinado, no qual, enquanto existe uma tendência de disseminação 

das formas tipicamente capitalistas para todo o mundo, o vinculo estrutural entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento constitui um elemento limitador.  Representa um 

processo no qual o moderno e o arcaico se combinam. 

Assim, na busca por acumular cada vez mais riquezas o capitalismo constrói os 

próprios limites ao seu crescimento e as estratégias para superar essas limitações acabam por 

gerar contradições ainda maiores. Um exemplo da situação exposta anteriormente é a 

permanente tendência a queda na taxa de lucro, causada pelas variações na Composição 

Orgânica do capital, pela concorrência intercapitalista e pela busca cada vez mais 

incontrolável do capitalismo de acumulação.  

A composição orgânica do Capital (K) é constituída pela força de trabalho que é o 

capital variável (Kv) e os meios de produção, ou instrumentos de trabalho e matéria prima, 

que são o capital constante  (Kc), sendo expressa pela equação: K = Kc + Kv. O processo 

contínuo e inexorável de acumulação de capital modifica constantemente a “quantidade” de 

cada um destes elementos do capital. A tendência geral na busca do lucro cada vez mais 

exacerbado é diminuir o capital variável (Kv) e aumentar o capital constante (Kc).  

É necessário observar duas situações.  Apenas a força de trabalho é capaz de produzir 

a mais valia, ou seja, apenas a força de trabalho é capaz de imprimir mais valor a uma 

mercadoria e valorização ao capital, uma vez que não é paga pelo que produz, mas pelo 

trabalho necessário para a sua reprodução, o que produz para além desse valor representa um 

trabalho excedente apropriado pelo capitalista. 

 Reduzindo o tempo socialmente necessário para se produzir uma mercadoria reduz-

se também o seu valor. No entanto esta limitação é superada pelo fato de que o valor menor 
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do mercado faz com que este capitalista que optou por incorporar mais inovações tecnológicas 

ganhe da concorrência com preços mais baixos e uma maior produtividade.  

Para que os capitalistas concorrentes se mantenham na disputa, necessitam 

incorporar também o aumento na composição orgânica do capital, uma vez generalizada a 

situação, o preço da mercadoria cai para o conjunto dos capitalistas, reduzindo a vantagem do 

capitalista inicial, ocasionando a queda na taxa de lucro para todos os capitalistas, que para 

superarem essa tendência criam novos mecanismos de contradição. Ou seja, uma vez que 

todos buscam ampliar seus lucros a taxa de lucro tende a cair.  

É importante considerar que, estas alterações na composição orgânica do capital, ou 

seja, o aumento do capital constante em relação direta com a diminuição do capital variável, 

premissa necessária para a contínua expansão do capital, faz com que o aumento da 

produtividade advindo da aquisição cada vez maior de maquinarias e a necessidade cada vez 

menor de mão de obra, crie o que o Marx denominou de superpopulação relativa ou exército 

industrial de reserva, que é uma grande quantidade da população supérflua, que ou não está 

inserida no trabalho, ou está de forma parcial.  

O capitalista põe em ação cada vez uma quantidade maior de trabalho, sem aumentar 

a quantidade de trabalhadores e sem aumentar salários, aumentando a exploração intensiva e 

extensivamente, fator imprescindível para o seu crescimento. Assim podemos afirmar, em 

consonância com Marx (2008) que conforme cresce a acumulação da riqueza no capitalismo, 

cresce na mesma medida a criação da desigualdade e da miséria, aprofundando a questão 

social. 

Também é necessário considerar que tal tendência leva o capitalismo a crises em 

função da queda da demanda, com a expansão do desemprego e da super produção de 

mercadorias sem que aconteça a realização da mais valia. É imprescindível esclarecer que 

para que a mais valia se realize, é necessário que a mercadoria acrescida de valor se torne 

dinheiro acrescido do valor inicial, fator que se dá no processo de circulação através do 

consumo. 

Apreendemos assim, que a natureza do capital e os meios de recuperação diante da 

sua crise estrutural tem alterado não somente a Composição Orgânica do Capital, como, 

também reconfigurado todas as relações sociais a ele interligados.  

Acerca da reflexão da sociedade capitalista burguesa, Boschetti e Behring (2008), 

afirmam que o trabalho perde seu sentido no processo de construção do humano. Nesta 

sociedade, as relações de sociabilidade passam a ser “fetichizadas”, marcadas pela profunda 
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geração de desigualdades estruturais e do distanciamento do homem trabalhador de sua 

produção. 

A discussão e análise das categorias “trabalho” e “seguridade social” supõe a análise 

da estrutura capitalista e como tal está envolta em um processo complexo. Referimo-nos aqui 

especificamente ao momento da construção dos sistemas de proteção social que possuem 

origem formal datada do reconhecimento público dos riscos sociais do trabalho assalariado
26

. 

Ao final do século XIX, com o desenvolvimento do sistema capitalista, ocorreu a 

ascensão das lutas da classe trabalhadora, que inconformada com a profunda desigualdade a 

que estava submetida, passou a reivindicar direitos sociais e políticos através de intensas 

mobilizações sociais, o que exigiu uma maior conformação de políticas sociais direcionadas 

pelo Estado objetivando a manutenção da ordem, do sistema e da reprodução da força de 

trabalho.  

Assim, o que antes era vislumbrada através da caridade individual e solidariedade 

cristã, passam, ao final do século XIX, a ganhar uma nova dimensão, quando se observa o 

incremento de regulação de conflito entre capital e trabalho, passando as políticas sociais a 

serem pontuais, estatais e privadas, numa relação dual, entre proteção e coerção da classe 

trabalhadora.  

Reportando-nos a um determinado tempo histórico, temos como certo uma crise de 

realização do valor em fins dos anos 1920, uma crise de superprodução, que pôs abaixo a 

teoria, da chamada “mão invisível” dos mercados
27

, e de que a oferta tinha em si garantida sua 

procura, que fez emergir teorias de superação dessa crise, dentre elas a obra de Keynes, que 

surge na época da necessidade de superar a anarquia do mercado, restaurando a taxa de lucro 

média. Ressaltamos que a constituição dos chamados “Estado de Bem Estar” baseado na 

política Keynesiana, no mundo capitalista também se deve a preocupação com o crescimento 

socialista no mundo e os objetivos capitalistas de combatê-lo. 

                                                           
26

 Caminhando ainda em consonância com a caridade individual e a solidariedade cristã, a partir do século XIV 

surge uma série de Leis Inglesas de controle social sem pretensões protetivas reais e com um claro caráter 

repressor que representam o início dessa regulação do Estado ao espaço do trabalho. Citamos inicialmente no 

referido século a Lei dos Trabalhadores, posteriormente foi acrescida a Lei dos Pobres, com uma revisão nesta 

no século XVII planejada pela rainha Elizabeth, que trouxe um inovador sistema de classificação do controle 

social; as transformações sociais do século seguinte exigiram novas políticas sociais que acabaram por convergir 

no Sistema Speenhamland, e por último emerge uma reforma nas antigas Leis dos Pobres, que ficou conhecida 

como a nova “Poor Law” que traz em seu cerne neste momento formulações liberais. 
27

 A “mão invisível” foi uma terminologia utilizada pelos liberais, baseados na obra clássica de Adam Smith, “A 

Riqueza das Nações”, no século XVIII, onde apregoava que o interesse individual conduziria a economia, a 

ótima alocação dos recursos, não necessitando dessa forma a intervenção Estatal no sentido de regulação, mas 

apenas de protetor e garantidor do livre comércio. 
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Ademais, segundo Behring (2002), as medidas propostas por Keynes de elevar a 

demanda global, a partir do estado, em vez de evitar a crise, vai apenas amortecê-la, por meio 

de mecanismos, como: a intervenção na relação capital/trabalho, através da política salarial e 

do controle de preços, oferta de créditos combinada a uma política de juros; e as políticas 

sociais. 

Na concepção de Soares (2008), a teoria do Keynes se mostrou insuficiente, quando 

esta apresentava somente mecanismos para sair da crise de superprodução, no curto prazo, por 

via do endividamento público, embora reconheça que a difusão das idéias Keynesianas, surtiu 

efeito positivo no mercado de trabalho mundial, até mais ou menos na primeira metade da 

década de 1970, direcionadas a intervenção estatal, que assegurava além da criação de 

empregos, a manutenção de extração de mais valia por parte do capital. 

A implementação da política Keynesiana construiu o que ficou conhecido como 

Welfare State ou Estado de Bem Estar Social, a partir de 1945, na Europa Ocidental. Com 

isso a política social tornou-se um meio de busca pela efetivação de direitos sociais de 

cidadania
28

. Deste modo, a experiência que se instaura inicialmente na Europa é 

posteriormente espalhada pelo mundo representa um complexo moderno de proteção social 

baseado nos conceitos de seguridade e cidadania social, fomentado devido a uma questão de 

sobrevivência do capitalismo que sofria os impactos do forte desemprego, alta inflação e 

retração do consumo que assolavam os países centrais desde a crise de 1929 e foram 

aprofundadas com o segundo pós-guerra, tornando este temporariamente regulado (PEREIRA 

2009). Estas estratégias demonstraram visíveis sinais de cansaço, no final dos anos de 1960 e 

entra em crise a partir de finais dos anos 1970. 

De acordo Mésarós (2009), esta não é mais uma das crises cíclicas do capital, como 

já foi explicitado anteriormente, é uma crise estrutural que atingiu todos os níveis de vida dos 

indivíduos e perdura até os dias atuais. O modelo Keynesiano também entra em processo de 

esgotamento, e este processo de crise dá lugar a uma série de estratégias para a recuperação da 

legitimidade do capital e de suas taxas de lucratividade. Dentre estas a reestruturação 

produtiva, o neoliberalismo, a mundialização do capital e a financeirização. 

                                                           
28

 Neste sentido problematizamos a cidadania no conceito de Marshall (1967) que se satisfaz com a efetivação 

desta nos marcos da sociedade capitalista e adota uma perspectiva evolucionista. Segundo este autor a cidadania 

divide-se em três elementos constitutivos: o direito civil, o direito político e o direito social. O civil corresponde 

aos direitos necessários às liberdades individuais, incluindo o direito à propriedade privada, surgindo no século 

XVIII; O político relaciona-se ao direito de participação no espaço do poder político decisório, delineando-se no 

século XIX. Por fim, o social que é relativo à distribuição mais equitativa dos bens produzidos socialmente, 

tomando forma a partir do século XX. Nenhum destes pressupõe o rompimento com o sistema capitalista ou a 

sociedade de classe.  
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Deste modo a relação entre seguridade social e trabalho torna-se essencial e 

contraditória no capitalismo de um modo geral. Ao passo que surge mediante a luta da classe 

trabalhadora contrária à desigualdade e podem imprimir ganhos sociais, a política social 

convive concomitantemente com o sistema gerador destas desigualdades. 

 

Na democracia liberal, portanto, a política social toma como alvo a igualdade de 

cidadania para homens pertencentes à sociedade orientada pelo mercado e 

caracterizada pela desigualdade econômica. Por isso, a política econômica está 

atrelada à política social, mas se colocando normalmente acima desta (VIEIRA, 

1992, p. 97).  

 

 

O desenvolvimento das políticas sociais sempre esteve atrelado às respostas do 

capitalismo, diante das inúmeras lutas em função da exploração exacerbada da classe 

trabalhadora e do acúmulo desenfreado de capital. Assim embora as políticas sociais 

possibilitem a obtenção de direitos, advindos de momentos de lutas, é visível a sua 

contribuição para a manutenção deste sistema.  

No caso específico brasileiro, para se entender os caminhos percorridos pela política 

social, se torna necessária uma compreensão do processo de formação social e histórico do 

Brasil, já que esta formação contem particularidades que não podem ser desvinculadas da 

análise das relações mais gerais de reprodução capitalista. Diante disso, compreendemos que 

este se construiu e tem impregnado heranças do passado de modelo arcaico, subordinado, 

explorador o que lhe traz características diferenciadas no tocante aos países centrais.  

Direcionado entre as fortes influências do liberalismo
29

 e a manutenção dos fortes 

privilégios à classe dominante, a formação social brasileira de acordo com Iamamoto (2011), 

ainda tem como características a construção de uma democracia restrita a classe burguesa, 

uma forte dependência exterior dos chamados países centrais, e uma forte concentração da 

propriedade territorial, vinculada a uma forte expropriação da classe trabalhadora. Tendo o 

Estado como um mediador tanto na unificação quanto na propagação dos interesses, valores e 

ideologias da classe dominante.  

Assim, este Estado brasileiro não tem caminhado no sentido de construção de uma 

proteção social efetiva. O que presenciamos são legislações que não se efetivam, haja vista 

que no cotidiano a realidade da classe trabalhadora não tem se modificado no sentido positivo 

do termo, e quando se modifica, o efeito é contrário, e essa dita “proteção” é minimizada. 

                                                           
29

 O liberalismo é uma corrente política que se contrapõe a intervenção Estatal. Afirma a necessidade e maior 

eficiência da propriedade e iniciativa privada. Defende a auto-regulação da economia, pelo mercado, na qual o 

Estado tem papel mínimo. John Locke é considerado um dos pioneiros do liberalismo. Para saber mais sobre o 

conceito ver Bobbio (1988); 
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Assim as soluções encontradas pelo Brasil para o enfrentamento da questão social são 

predominantemente soluções elitistas, antipopulares e clientelistas. 

De acordo com Boschetti (2006), as mudanças no Estado e na sociedade ocorridas 

em 1930 orientam a proteção social brasileira, para a lógica de regulação de forma prioritária 

ao trabalho. Desde as primeiras legislações referentes ao trabalho identifica-se o desenho de 

uma proteção baseada no que se chamou de “complexo previdenciário-assistencial”, o qual 

estabelece como lógica de acesso aos direitos sociais a inclusão das pessoas no trabalho. 

Assim, os que dispõem de um emprego formal e estável ou podem contribuir individualmente 

para a previdência tem regulamentado os direitos aos benefícios sociais e aos derivados da 

perda do trabalho (seguro social)
30

. Do outro lado situa-se ações de assistência social 

destinando-se geralmente a pessoas vulneráveis ou incapazes de exercer atividade produtiva, 

caracterizadas como ações esporádicas, pontuais, sem continuidade e com forte cariz 

caritativo e clientelista. Ressaltam-se ainda as contradições deste sistema de proteção social 

em uma sociedade marcada pela instabilidade salarial.  

Desde 1930, seja sob o aporte das pressões da classe trabalhadora, ou mesmo sob o 

cunho de um Estado liberal, foi construído um corpo de direitos relativos à proteção social no 

Brasil. E embora reconheçamos uma ampliação das políticas implantadas pós 30, não 

poderemos deixar de dar ênfase à década de 1980
31

, período que significou a construção de 

um padrão de proteção social, que de um ponto de vista jurídico-político, apresenta a política 

social, sob uma perspectiva de direito de cidadania, apesar de todas as criticas que possamos 

fazer destes direitos na sociabilidade do capital. Referente a esse período de redemocratização 

no país, Soares (2008, p. 253), aponta:  

 

Cabe destacar, nestas estratégias de intervenção social, “o peso crescente que 

ganhou, nos discursos oficiais e nas propostas, a tese de que o lado assistencial das 

políticas sociais, saia definitivamente, da situação relegada em que sempre esteve 

distanciando-se das concepções assistencialistas e tutelares que marcaram essa 

forma de atuação, e que, efetivamente ganhem estatuto de política referida aos 

direitos de cidadania”. 

 

                                                           
30

 Devemos ressaltar que Otton Bismarck foi o primeiro a instituir a perspectiva de proteção social numa lógica 

de seguro social, na Alemanha, em 1880. Vale ressaltar que essa inovação na legislação, segundo Pereira (2009), 

correspondeu a uma mudança na compreensão a respeito dos determinantes da pobreza, e da importância de seu 

controle social pelo Estado para a manutenção do sistema capitalista. 
31

 Não nos deteremos neste período histórico do Brasil, contudo salientamos que entre o período de 1930 até a 

década de 1980, o sistema de proteção social no Brasil se ampliou e incorporou novas profissões. Contudo tal 

sistema sempre funcionou precariamente e baseado na lógica de construção para os que podiam pagar (inseridos 

no mercado de trabalho) e na assistência – favor aos que não podiam. 
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Este movimento culminou com uma constituição democrática em 1988, que trouxe 

pela primeira vez o conceito de Seguridade Social
32

, do qual se tornaram parte a previdência, 

a saúde e a assistência social.  

No bojo das particularidades da Seguridade brasileira, Boschetti (2006), considera a 

Seguridade Social instituída como um sistema híbrido que conjuga direitos derivados e 

dependentes do trabalho (previdência), com direitos de caráter universal (saúde), e direitos 

seletivos (assistência social). A autora ressalta que os princípios
33

da Seguridade Social, 

expostos no artigo 194 da constituição, se aplicam, de forma diferenciada, a cada uma das 

políticas, e não institui um sistema homogêneo, integrado e articulado. 

Outro avanço da Construção da Seguridade Social foi a construção de um Fundo 

Público da Seguridade Social destinado a financiar as políticas que a compõe. No entanto 

compreendemos que o Fundo público ainda não é unificado para todas as políticas. 

De acordo com Behring (2010), o fundo público representa uma extração obrigatória, 

através de impostos, contribuições e taxas, da mais valia socialmente produzida, ou seja, do 

trabalho excedente da classe trabalhadora, que se transformou em lucro, juro ou renda da terra 

e que é apropriado pelo Estado
34

 para a realização de diversas funções, como é exemplo a 

própria reprodução do capital, principalmente em momentos de crise e na reprodução da força 

de trabalho, através das políticas sociais. 

É primordial desvelar que no capitalismo monopolista maduro, o fundo público não 

se forma apenas da extração da mais valia, uma vez que o instrumento de extração é o sistema 

tributário e assim partes cada vez maiores do fundo público são sustentadas pelo salário, 

através de contribuição direta incidindo sobre o salário ou indireta através do consumo. Mais 

adiante analisaremos as tendências do Fundo Público no capitalismo contemporâneo e os seus 

rebatimentos para a Seguridade brasileira. 
                                                           
32

 Em 1942, foi apresentado ao Reino Unido um plano que introduziu um novo conceito para a proteção dos 

indivíduos, o de Seguridade Social. Apresentado pelo Sir William Beveridge, recebeu o nome de Plano 

Beveridge e foi publicado integralmente no Brasil em 1943, um ano após sua publicação na Inglaterra. Esse 

plano propunha ampliar a noção de seguro previdenciário para a noção de seguridade social com uma lógica 

mais universalizadora. 
33

 Os princípios são: Universalidade na cobertura, Uniformidade, Equivalência dos benefícios, Seletividade e 

distributividade nos benefícios, Irredutibilidade do valor dos benefícios, Equidade no custeio, Diversidade no 

financiamento e Caráter democrático e descentralizado da administração. 
34

 Marx em suas análises da sociedade burguesa desvelou que o Estado tem sua raiz no antagonismo das classes 

sociais e que a burguesia acabou por conquistar o domínio exclusivo no Estado moderno. Gramsci, partindo das 

formulações de Marx e analisando o Estado concreto do período em que viveu, ampliou o conceito afirmando 

que o Estado nas sociedades maduras ocidentais não representa apenas a sociedade política (Estado – coerção), e 

sim representa a articulação entre a sociedade política e a sociedade civil (consenso). Assim a hegemonia de um 

grupo social sobre a sociedade, com o objetivo de manter e reproduzir a dominação seria resultado da força mais 

consenso e que no Estado corresponderia à sociedade política mais sociedade civil. Contudo sempre há 

possibilidades de existência de uma contra-hegemonia assumir materialidade.  
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Após um período de avanços no que se refere à proteção social, em que as classes 

trabalhadoras da sociedade brasileira resistiram aos ataques objetivando a redução de um 

Estado intervencionista, o Brasil iniciou um processo de ajuste social caracterizado pela 

adequação do Estado à política neoliberal, a partir da década de 1990.  

De acordo com Anderson (2008), o neoliberalismo nasceu após a segunda guerra 

mundial, na Europa e America do Norte como ideário contrário ao Keynesianismo e o Estado 

regulador. No entanto, nesse contexto o capitalismo estava apresentando um forte crescimento 

econômico sob perspectiva keynesiana, o que tornou as idéias neoliberais incompatíveis com 

o momento. Foi apenas com a chegada da crise do capitalismo de 1970 com este submergido 

em uma grande depressão que esta ideologia ganhou espaço, tendo como características 

centrais a manutenção de um Estado forte em romper com os movimentos sociais da classe 

operária, mas parco em gastos sociais e em intervenções econômicas. 

As políticas de ajuste estrutural de cunho neoliberal, preconizadas no Consenso de 

Washington
35

 relacionam-se com uma “reforma” do Estado e ações pontuais de intervenção 

na pobreza, impostas aos países periféricos, através de exigências dos Organismos 

Financeiros Internacionais como o Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco Mundial. 

Relacionam-se também com ações estratégicas que visam diminuir a capacidade de luta da 

classe trabalhadora, através da nutrição de uma desesperança desta na intervenção do Estado, 

um reforço ao individualismo, a fragmentação e repressão dos movimentos sociais de classe, 

que poderiam lhe oferecer resistência.  

Além disso, há uma grande ofensiva da ideologia neoliberal que ganha “mentes e 

corações” principalmente a partir da queda do muro de Berlim e da dissolução da União 

Soviética. Tais acontecimentos chocam e desestimulam parte da esquerda, que passa a aderir 

o discurso dominante. 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Expressão que nasceu em 1989, em um congresso em Washington, na qual se listou políticas que o governo 

dos Estados Unidos da América priorizava para combater a crise nos países em desenvolvimento, significando 

assim, um conjunto de medidas formuladas por economistas de instituições financeiras situadas em Washington, 

como o FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que culminaram no 

neoliberalismo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Washington_D.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/FMI
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_do_Tesouro_dos_Estados_Unidos
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A combinação entre a reestruturação do capital e o conseqüente aprofundamento da 

precarização do trabalho e da desigualdade social, vinculada com o redirecionamento do 

Estado no sentido de tornar-se cada vez menor em referência a regulação social traz 

conseqüências perversas às políticas sociais
36

 e à classe trabalhadora. 

Consideramos assim, que no Brasil, a “reforma” do Estado através das políticas 

neoliberais começam a ganhar espaço principalmente a partir dos anos de 1990, desencadeada 

a partir das pressões para adaptação do país a dinâmica do capitalismo contemporâneo. Essa 

disseminação se deu tardiamente pois em 1988 o país passavam por um processo de fim de 

ditadura militar e possuía uma população articulada e com fortes anseios democráticos sendo 

assim, antes da década de 1990 estes ideais não encontraram espaço para se disseminar. 

A partir deste momento e mediante algumas estratégias do capital como a 

constituição de uma hiperinflação, que afetou a população a deixando temerosa quanto a 

ampliação de direitos públicos, considerando estes como os responsáveis pelos grandes 

déficits públicos e uma forte disseminação ideológica da ineficiência do Estado, a saída foi 

recorrer ao ideário neoliberal. Em concordância com Behring (2003), esta disseminação se 

deu como uma “contra-reforma” do Estado, considerando os impostos regressivos e 

destrutivos e os obstáculos postos a construção da agenda radicalmente democrática 

demarcada pelos movimentos sociais e dos trabalhadores.  

Tem-se a implementação de um conjunto de reformas orientadas para o mercado e 

uma adaptação passiva as novas configurações do capitalismo contemporâneo. É nesse 

cenário, que se redefine a política social para adequá-la ás novas determinações do capital, 

presenciando-se um enxugamento dos direitos sociais referentes ao trabalho e a Seguridade 

Social, bem como do acesso a eles.  

Segundo Behring (2003), a contra-reforma do Estado é um verdadeiro processo de 

evocação para o passado, onde se opera a adesão ao (neo) liberalismo, às desregulamentações 

e às privatizações e a vinculação a uma política fiscal que alivia a carga sobre o capital e 

transfere esta para os rendimentos do trabalho. 

Evidenciamos assim a efetivação de políticas sociais de combate à pobreza, através 

de ações tímidas, focalizadas e emergenciais, que não alteram a situação da pobreza, nem 
                                                           
36

 Não podemos esquecer que quando falamos em conseqüências perversas para as políticas sociais não as 

estamos concebendo como imune às contradições e intenções ideológicas e políticas que a perfazem em cada 

contexto histórico. O que queremos explicitar é que as políticas sociais são um complexo social contraditório que 

responde as demandas do capital e do trabalho e a nossa tarefa enquanto pesquisadores da temática é tentar 

compreender qual a direção social dada a este complexo, qual dos lados, dependendo da conjuntura, é mais 

enfatizada do trabalho ou do capital. Temos, pois que refletir que a política social enquanto complexo 

contraditório faz parte da lógica capitalista que as cria e recria com o objetivo de obter ganhos para o capital, 

regulando as inúmeras violências que o próprio sistema produz. 
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tocam no concernente às desigualdades sociais no país. As ações e programas vinculadas as 

políticas sociais são construídas atreladas ao atendimento apenas dos mais pobres, que se 

tornam alvo de um forte processo seletivo, até alcançarem a inclusão nestas, que acabam, por 

vezes, a desconsiderar as reais necessidades dos usuários destas políticas.  

No âmbito da previdência social o que se delineou, foi também um processo de 

contra-reforma, hoje em evidência, através do desmonte de um corpo de direitos 

conquistados, orientado para tornar mais restrito o acesso aos seus benefícios. A política de 

saúde, por sua vez, possui uma lógica universal de atendimento, instituído mediante um 

intenso debate referente à reforma sanitária
37

 que culminou com sua regulamentação na 

constituição de 1988. No entanto, este sistema vem sendo acompanhado por uma profunda 

fragmentação e precarização em seus programas e serviços, causada dentre outros motivos, 

pelos insuficientes investimentos para sua operacionalização. 

Outra característica contemporânea a ser considerada é a transferência das 

responsabilidades do Estado para os setores privados com destaques mais visíveis para: às 

parcerias entre estado e sociedade civil, entre o setor privado, ONG´s, e os subsídios ao 

crescimento do setor privado de atendimento a estas necessidades, sem a ampliação dos 

serviços públicos, afetando as políticas em suas especificidades. 

Diante de todo esse contexto exposto acima, percebemos que a política social se 

insere nesse cenário, por meio de um discurso patrocinado pela burguesia e seus ideólogos, 

que afirma que as políticas sociais são geradoras de desequilíbrio, como custos excessivos do 

trabalho, devendo as mesmas, serem acessadas via mercado. Nesta perspectiva elas deixam de 

ser consideradas como direito, prevalecendo uma tendência a desresponsabilização e 

desfinanciamento da proteção social pelo Estado. 

Dessa forma, apreendemos como característica das políticas sociais nos últimos anos, 

uma forte mercantilização e a transformação dessas políticas sociais em um negócio, 

sinalizando uma maior degradação dos serviços públicos, corte nos gastos sociais que tem 

levado a um intenso processo de transferência das responsabilidades do Estado para o setor 

privado.  

Deteremo-nos agora em aprofundar a apreensão do processo exposto anteriormente 

como também analisar mais especificamente a construção da política de previdência social no 

                                                           
37

 A reforma sanitária se configura como um conjunto de propostas progressistas para a política de saúde no 

Brasil gestada, discutida e amadurecida, com a participação dos profissionais de saúde e movimentos sociais 

ligados a saúde. 



83 

 

Brasil e seu processo de desenvolvimento neste contexto de redirecionamento do Estado para 

uma política neoliberal inserida em um contexto de reestruturação da produção capitalista. 

 

3.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA: O DILEMA ENTRE O SEGURO SOCIAL E 

A UNIVERSALIDADE 

 

A Previdência Social na configuração que conhecemos hoje é fruto de um longo 

processo histórico, que caminhou em consonância com as mudanças no conceito e função do 

Estado. É possível observar que com o desenvolvimento da humanidade os indivíduos 

passaram a se preocupar cada vez mais com a sua proteção contra riscos e necessidades 

sociais, passando a desenvolver técnicas de proteção. No Brasil, isto se deu inicialmente com 

a solidariedade social, posteriormente com a incorporação desta proteção como 

responsabilidade pública.  

 

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). 

 

 

Dessa forma, são criadas as primeiras medidas de proteção social pública. 

Inicialmente como instituições voltadas para categorias específicas que só beneficiavam 

algumas profissões mais influentes ou àquelas cuja categoria profissional eram mais 

reivindicativas. Surgem então as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) em 1923, 

institucionalizadas pelo Decreto 4.682 conhecido como a Lei Eloy Chaves. Com o passar dos 

anos, as CAPs foram sendo expandidas e passaram a abarcar outras categorias profissionais. 

Nesse contexto, a Lei Eloy Chaves não trouxe diferenças significativas quanto aos 

benefícios de homens e mulheres, mas também não as exclui. As mulheres trabalhadoras 

passaram a ser regulamentadas pela mesma legislação previdenciária que regia o trabalho 

masculino
38

.  

Nesse período, no Brasil vigorava uma forte política oligárquica conhecida como a 

                                                           
38

 As disposições da Lei Eloy Chaves, regulamentavam a proteção de homens e mulheres. Foram criadas para os 

empregados das estradas de ferro sem grandes distinções relativas ao gênero, contudo no Brasil dos anos de 1930 

as mulheres não trabalhavam em estradas de ferro, como estivadoras ou em áreas estratégicas para o capital. 
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política do Café com Leite
39

, elaborada no início da proclamação da república, após dois 

governos federais militares que objetivaram a consolidação da república ainda frágil em seu 

início. Com a ruptura deste acordo construído entre as oligarquias mineira e paulista, surge 

uma revolução que deporia o então presidente Washington Luís (1926 – 1930), e colocaria no 

poder, provisoriamente, Getúlio Vargas. 

Em 1930, Getúlio Vargas assume o governo brasileiro sendo marca do seu governo a 

modernização da economia e o conservadorismo político. Com objetivos eminentemente 

políticos (visando o apoio dos cafeicultores), este governante se lança em defesa da 

cafeicultura que estava abalada devido a crise mundial de 1929. A política escolhida trouxe 

benefícios rápidos a atividade cafeeira, fortalecendo o comércio, o setor bancário e pequenas 

indústrias. De fato, este se tornou um período de expansão da indústria brasileira.  Este 

presidente foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional para um mandato de quatro anos, 

sem direito a reeleição, no entanto foi se apropriando dos momentos de crise e instabilidade 

política do país para se manter no poder. 

No entanto o principal instrumento de fortalecimento do seu poder foi a sua 

aproximação com os trabalhadores urbanos, através da criação de uma legislação trabalhista 

mais abrangente. Enquanto se aproximava das massas atendendo suas reivindicações evitava 

que estas se tornassem um risco à continuação de seu governo.  

Frente a uma sociedade dividida em classes antagônicas, com uma classe dominante 

objetivando diminuir a visibilidade das reivindicações sociais, Getúlio Vargas cria o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, responsável por executar e fiscalizar a 

legislação trabalhista e previdenciária. Expandiu as Caixas de Aposentadoria e Pensões, 

reformulando sua legislação, onde destinou 8% da receita total para gastos com Assistência 

Médica. O contrato de trabalho passa ainda a ser registrado em carteira
40

, passando a ser 

fiscalizado pelo Estado, principalmente a partir de 1934. 

Ainda em 1932 no período de seu governo provisório Vargas promulgou o decreto 

21.417, proibindo o trabalho da mulher no período entre as 22 e as 6 horas da manhã salvo 

trabalhos de enfermeiras e telefonistas maiores de 18 anos. Através desta mesma legislação a 

mulher passou a ter o direito a descanso quatro semanas antes e quatro semanas depois do 
                                                           
39

 Com o objetivo de controle da economia e manutenção de seus interesses privados, as oligarquias paulista e 

mineira formalizaram uma aliança para alternar os políticos dos dois estados no cargo de presidente da república. 

As razões desta aliança devem-se ao fato de que estes representavam o poder econômico proveniente do café 

(São Paulo), e o poder político, ou seja os votos de Minas Gerais, que também se destacava pela produção de 

laticínios.   
40

 Nesse contexto foi introduzido no Brasil, o salário mínimo, a semana de trabalho de 44 (quarenta e quatro) 

horas, a consolidação das leis do trabalho (CLT), as férias remuneradas, a regulamentação do trabalho feminino, 

dentre outros; 
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parto. As mães em período de amamentação tinham direito a duas paradas de meia hora por 

dia para amamentarem e fábricas com mais de 30 mulheres maiores de 16 anos ficava 

obrigada a oferecer creches. 

Estes benefícios custaram caro para as mulheres brasileiras que viram seus salários 

reduzidos por seus patrões alegando que os direitos conquistados por estas traziam prejuízos a 

estes, mesmo que a legislação de 1932 já regulamentasse a igualdade de salários para homens 

e mulheres. 

Para permanecer no poder, em 1937, Getúlio Vargas lidera um golpe político com o 

apoio dos militares e da elite brasileira. Esse momento firma-se na história do Brasil como um 

período de acirramento dos movimentos reivindicatórios que, resistindo à exploração e a 

precária situação de vida e trabalho, consolidavam sua organização política colocando em 

risco a ordem vigente.  

Neste sentido destacamos que os avanços nos direitos sociais, nesse período, foram 

ações intencionadas pelo governo, devido a sua necessidade de controlar as reivindicações da 

época e de legitimar o seu governo antidemocrático que durou até 1945 com a revogação por 

parte de Getúlio de artigos constitucionais autoritários. Contudo, ao mesmo tempo em que se 

tratava de um governo ditatorial, Getúlio Vargas tinha um amplo apoio das massas.  

A primeira grande reforma da previdência se deu com a transformação de todas as 

caixas de aposentadorias e pensões em institutos no período entre 1933 a 1960, tornando-se 

um momento de construção de um sistema de proteção social público. Em 1960, já no 

governo de Juscelino Kubsticheck
41

 (1955 a 1960) com a criação da Lei Orgânica da 

Previdência Social – LOPS, unificou-se a legislação previdenciária, ficando conhecida como a 

2ª reforma da previdência. Tal reforma embora se propusesse universalizadora, deixou de 

fora, os trabalhadores domésticos, autônomos e os trabalhadores rurais por não possuírem 

ainda regulamentação do Estado. 

É válido ressaltar que em 1964, o Brasil sofreu um novo golpe militar, surgindo daí 

um governo ditatorial e tecnocrata. Um governo idealista, no sentido de valorizar o ideal e 

distanciar-se da realidade, conservador por não querer mudanças, moralista por achar que a 

moral salvaria o Brasil, anticomunista por acreditar que estes subverteriam o país e 

colonialistas, reafirmando a dependência do país aos EUA, pois acreditavam que este só 

poderia se desenvolver com capital externo.  

                                                           
41

 Juscelino Kubsticheck governou o Brasil por quatro anos e adotou uma política de modernização do país a 

partir de um endividamento externo crescente. 
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Este se caracterizou pela imposição ao congresso de um candidato militar, que 

buscaria varrer todas as forças contrárias ao regime. Foi um momento de prisão a líderes 

políticos de esquerda, a jornalistas, estudantes, intelectuais, ou qualquer pessoa considerada 

subversiva da ordem estabelecida. Este governo previa o aumento do poder do presidente, 

eleições indiretas, fechamento do legislativo, suspensão de direitos políticos e garantias 

constitucionais dentre outros. As manifestações populares contrárias a este regime eram 

realizadas prioritariamente por trabalhadores, estudantes e artistas que foram duramente 

reprimidos.  

Esta tendência centralizadora teve continuidade com a unificação das instituições 

previdenciárias em 1966 dando forma ao Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), 

sendo esta considerada a 3ª reforma da previdência. 

O regime instaurado pós 1964, procurou atender as demandas sociais das classes 

reprimidas, assim, programou políticas favoráveis ao mundo do trabalho como é exemplo a 

unificação dos institutos da previdência e a extensão dos direitos aos trabalhadores rurais, 

objetivando alcançar legitimidade e apoio das massas ao seu governo ditatorial.  

O autor Netto (1991), denomina a ditadura militar de 1964 no Brasil de autocracia 

burguesa, pelo preponderante poder e direcionamento burguês nos espaços políticos, sociais e 

econômicos que caracterizaram esse período, assim, estes representaram concomitantemente a 

conformação de medidas com um claro direcionamento privatista, de transferência das 

responsabilidades do Estado e de crescente dependência e endividamento aos Estados Unidos 

da América e aos grandes capitais estrangeiros.  

A autora Granemann (2006), analisa que se tratava de instituir um patamar mínimo 

necessário a garantia da sobrevivência de uma parcela considerável da classe trabalhadora, 

enquanto liberava a outra parcela para buscar garantias previdenciárias através do mercado, 

em fundos de pensões privadas, que tiveram o início da sua expansão no Brasil através da Lei 

6.435 de 15 de Julho de 1977, denominada de previdência complementar.  

Este representou o caminho buscado para a ampliação no que concerne a 

previdência, a criação da previdência privada complementar. Essas medidas partiam das fortes 

críticas aos montantes arrecadados pela previdência social, que eram geridos pelo Estado e 

seriam melhores alocados se revertidos para serem investidos no capital e não apenas em 

segurança social. 
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A justificativa da previdência privada ao redor do mundo é o de estabelecer uma 

complementação para a renda do trabalhador quando cessa o seu período de 

atividades laborais. Como a previdência social, em geral, não assegura a 

integralidade salarial na forma de benefícios de aposentadoria e de pensão vez que 

os limita às médias salariais e aos tetos de contribuição, justificam-se as 

„alternativas‟ previdenciárias ditas complementares surgidas à previdência pública e 

por repartição. Entretanto, notamos que quanto mais estiver rebaixada a previdência 

social, mais se porá a necessidade da „previdência privada‟ ou complementar 

(GRANEMANN, 2006, p. 2012). 

 

 

 

 

Posta dessa maneira, a previdência privada se coloca como a salvação para os limites 

que a previdência social apresenta, no entanto ideologicamente se esconde a permissiva 

fragmentação da previdência para dar lugar à previdência privada (e as especulações 

financeiras do capital) que pode ser fechada ou aberta, esta última podendo representar 

entidades com fins lucrativos. 

Quando necessário aos governos, para uma forma mais eficaz de controle de gestão, 

a proposta foi a fragmentação, como aconteceu em 1977 quando a base organizativa da 

previdência foi descentralizada em três grandes entidades: o Instituto Nacional de Previdência 

Social – INPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – INAMPS e 

o Instituto de Administração Financeira da Previdência Social – IAPAS, melhorando, 

segundo Araújo (2004), o controle administrativo e permitindo uma melhor coordenação na 

prestação de serviço aos usuários. Estas iniciativas estavam de acordo com o projeto de 

modernização do país dos militares, que objetivavam tornar o Brasil um país capitalista 

desenvolvido e moderno.  

  Nesse ínterim é importante perceber que a década de 1960 foi de grande 

importância para as mulheres brasileiras. Tornou-se este um período de efervescência do 

movimento feminista, com grande aprofundamento de reivindicações na década de 1970, 

questionando as desigualdades de oportunidades, o acesso entre homens e mulheres aos bens 

e serviços sociais e o poder exercido pelos homens em vários níveis sociais. A partir desse 

período, devido à organização civil das mulheres a legislação trabalhista passou a enfatizar o 

trabalho feminino e a previdência direcionou-se para a regulamentação dessas conquistas.  

O aumento das pressões sociais em meados da década de 1970, aliado a crises na 

própria estrutura do modelo econômico vigente, o fato do Brasil ter se tornado bastante 

dependente do capital externo, a elevação dos juros da dívida externa, somado a um forte 

crescimento na inflação, trouxe um crescimento considerável da insatisfação com o regime 

militar até então instaurado, contribuindo para a abertura política iniciada no fim da década de 
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1970, início de 1980. O fim deste período ditatorial trouxe uma significativa mudança 

política, sem permitir o surgimento de uma nova classe social no poder. 

A década de 1980 representou um período de ascensão dos movimentos sociais no 

Brasil, a participação popular passa a ser considerada como uma forte estratégia para a 

ampliação de diretos sociais e políticos, nos moldes da sociedade capitalista. Assim, as 

reivindicações e as discussões populares tiveram forte influência no processo de construção 

da Constituição Federal de 1988, na qual ficaram clara as conquistas e avanços alcançados 

pelos movimentos sociais, no que se refere a regulamentação da participação popular nas 

decisões do Estado e da população em geral no que se refere a ampliação de direitos. 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, em um contexto de 

redemocratização do Estado brasileiro, a previdência social passou a integrar a seguridade 

social, juntamente com a saúde e assistência social. O conceito de seguridade abrange a 

definição de seguro social, que limita o acesso aos direitos a uma contribuição e a de 

assistência que busca a universalização desses direitos. A previdência mais especificamente 

vincula-se a uma lógica de seguro social, na qual a contribuição é que garante o acesso.  

Dessa forma, segundo a Constituição Federal em seu Título III, Da Ordem Social, 

que dispõe sobre a garantia a bens sociais como educação, cultura, alimentação, emprego, 

lazer, Seguridade Social dentre outros; Capítulo II, que trata da Seguridade Social em seus 

artigos 194 a 204; Seção III Da previdência social, mais especificamente em seu artigo 201 

trata da garantia dos direitos elencados aos seus contribuintes e suas famílias. De acordo com 

este artigo a previdência social brasileira exerce a cobertura de determinados riscos e 

situações sociais (doença, morte, invalidez, idade avançada, maternidade, desemprego, 

reclusão e necessidade de amparo à família). Atua na substituição de renda para o trabalhador 

que contribuiu, quando este não está em capacidade para o trabalho, devido aos riscos ou 

situações vivenciadas elencadas anteriormente.  

A década de 1990 também representou mudanças estruturais para a previdência 

social, o INPS e o IAPAS foram extintos abrindo espaço para a formação do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, reforçando o caráter de seguro deste sistema. Mais 

especificamente na década de 1995 ocorre a regulamentação da concessão do benefício de 

Prestação Continuada – BPC, a pessoas portadoras de deficiências ou idosos, através da 

política de assistência social, que integra junto com a saúde a Seguridade Social. 

É válido ressaltar que a previdência social é composta por três grandes regimes: O 

Regime Geral de Previdência Social, que vinculado ao INSS, é compulsório, possui um teto 

de R$ 2.894,28 e fazem parte desse regime os empregadores, empregados assalariados, 
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domésticos, autônomos e trabalhadores rurais. O Regime de Previdência dos Servidores 

Públicos, compulsório, sendo excluído desse regime os trabalhadores de empresas públicas e 

a Previdência Complementar, que é voluntária, se constituindo em um complemento ao 

benefício do Regime Geral pago pelo INSS.  

A previdência, nesse sentido de cobertura dos riscos sociais, considerando as 

peculiaridades da mulher, devido a sua inserção nos espaços públicos de trabalho e 

reivindicação por direitos, incluiu em seu sistema uma legislação voltada para as suas 

necessidades, algumas ligadas a maternidade e outras devido às relações construídas pela 

própria sociedade que relegaram historicamente à mulher a uma situação de subalternidade e 

opressão, que para uma relativa transformação necessitam ser incluídas na legislação 

brasileira.  

Um exemplo que abarca a relação descrita anteriormente é a diferenciação de idade e 

tempo de contribuição no que se refere a homens e mulheres. A aposentadoria por idade é 

concedida aos homens que completam 65 anos e para mulheres aos 60 anos, na área urbana e 

aos homens com 60 anos e as mulheres com 55 na área rural. Referente à aposentadoria por 

tempo de contribuição, pode ser efetivada para o homem com 35 anos de contribuição e para a 

mulher com 30. Válido para os integrantes do Regime Geral de Previdência Social.  

No Regime de Previdência dos Servidores Públicos, as aposentadorias para homens, 

ocorrem aos 35 anos de serviço e aos 60 de idade, para as mulheres aos 30 anos de serviço e 

55 de idade e a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade para ambos. 

Essa diferenciação foi concedida inicialmente a partir da década de 1960 mediante a 

visão da sociedade de que a mulher era um sexo frágil devido a sua estrutura física e a 

associação destas com o parto, a maternidade e a amamentação. Por isso, careceriam de 

atenções especiais podendo aposentar-se 5 anos mais cedo que os homens. No entanto após 

ser refutado o argumento da mulher como um “sexo frágil”, pelo próprio movimento 

feminista na busca por igualdade, outros argumentos, principalmente com bases materiais 

foram sendo incorporados na discussão pela defesa da manutenção dessa diferenciação na 

aposentadoria. 

Um dos argumentos atuais afirma que essa diferenciação refere-se a uma forma de 

diminuir os efeitos da dupla jornada de trabalho vivenciada pela mulher, quando ela além de 

trabalhar fora – trabalho remunerado – muitas vezes ainda é, responsabilizada por cuidar de 

todos os serviços da vida privada, como o cuidado com a casa, com a educação dos filhos, o 

cuidado com os idosos da família, dentre outros. Hoje, em algumas famílias já se dá o 
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envolvimento do homem nas tarefas da casa e da paternidade, mas é uma relação muito 

distante de se configurar como uma divisão igualitária de tarefas. 

Outro exemplo da regulamentação das especificidades das mulheres na previdência é 

o direito ao Salário Maternidade, embora consideremos que este passou a ser regulamentado e 

concedido às mulheres. De acordo com Vieira (2002), foi em 1946 que o descanso 

remunerado para a mulher, antes e depois do parto, passou a ser previsto. Nesse contexto o 

benefício era de responsabilidade do empregador, só vindo se tornar benefício previdenciário 

a partir de 1972 através da Lei 6.136. Sendo válido ressaltar que o benefício inicialmente não 

era válido para as empregadas domésticas ou autônomas. 

É essencial dispor que as mulheres na década de 1940 não tinham controle sobre seus 

corpos devido às obrigações de submissão a seus maridos, não possuíam ainda os 

contraceptivos, e conseqüentemente não tinham possibilidades de controle à maternidade, 

fator dentre outros, que destinou às mulheres a grandes quantidades de filhos. Segundo os 

resultados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – PNAD de 1990, citado por 

Hirata (2008), em 1940, a taxa de fecundidade no país era de 6,1 filhos por mulheres. Em um 

contexto em que as taxas de fecundidade eram altíssimas, esse foi mais um fator que fez com 

que empregadores preferissem contratar homens ao invés de mulheres, para isentar-se das 

responsabilidades trabalhistas com a maternidade.  

A transferência dessa responsabilidade para a Previdência Social traz um importante 

avanço nesse cenário, no que se refere aos direitos femininos. É válido ressaltar ainda que 

com a disseminação dos contraceptivos, as mulheres começaram a ter um maior poder de 

decisão e controle sobre a maternidade, contribuindo para o aumento do número de mulheres 

nos espaços de trabalho remunerado. No entanto, podemos afirmar que os contornos da 

maternidade se configuram, ainda hoje, como fator de discriminação do trabalho das 

mulheres. 

A partir da constituição de 1988 ficou garantido à mulher, 120 dias de descanso, com 

inicio 28 dias antes do parto e término 91 dias após. Ocorrendo o parto antecipado, mantêm-se 

os 120 dias garantidos. Atualmente este benefício é estendido às mães adotivas e em caso de 

aborto legal, comprovado, a segurada recebe o salário maternidade referente a duas semanas. 

Em Março de 2008 foi votado e aprovado por unanimidade no senado um projeto de lei que 

propõe estender a licença maternidade de quatro meses para seis meses. Foi proposto pela 

deputada Patricia Saboia do PSB/CE e prevê a concessão de benefícios para as empresas 

privadas que a adotarem. Contudo a adesão ao projeto tanto pelo empregador quanto pela 

empregada em empresas privadas é facultativo.  
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De acordo com Vieira (2002), foi apenas em Dezembro de 1972, com a Lei 5.859, 

que os empregados domésticos foram incorporados, na qualidade de segurados obrigatórios, à 

previdência, o que representou um ganho considerável às mulheres, uma vez que a maior 

parte dos trabalhadores domésticos remunerados é do sexo feminino como já foi 

problematizado anteriormente.  

De acordo com essa lei – que passa por algumas modificações posteriormente – 

dentre os empregados domésticos estão: as empregadas domésticas, babás, governantas, 

faxineiras, enfermeiras, as/os motoristas, caseiros/as e vigias do lar. Vieira (2002), ressalta 

ainda que a partir da Lei 8.212 de 1991 a empregada doméstica passa a ser enquadrado como 

aquela que presta serviço de forma contínua e sem fins lucrativos à uma pessoa ou família. O 

trabalho doméstico é considerado aqui como um trabalho realizado no lar de um empregador 

e considerado como de reprodução da sociedade.  

Durante um longo período da história o trabalho realizado pelas mulheres no interior 

do seu lar era um trabalho praticamente invisível aos olhos da economia. Devido a uma 

aquisição de consciência das mulheres sobre a importância desse trabalho, o tempo de 

dedicação que este exige e ainda suas reivindicações por um maior reconhecimento deste em 

relação a aquisição de direitos, as contribuições das mulheres para a reprodução social 

tornaram-se mais visíveis nas discussões atuais.  

Portanto foi apenas em 24 de Julho de 1991, com a Lei 8.213 que trata dos benefícios 

da previdência, que as donas de casa passaram a ter o direito a aposentadoria, como seguradas 

facultativas da previdência social. 

 

Esses são [...] os que sobram. Não se encaixando em nenhuma das situações 

previstas: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte 

individual, segurado especial; poderá o contribuinte se filiar ao RGPS, se assim o 

desejar. (VIEIRA, 2002, p. 387). 

 

 

 

Além da aposentadoria por idade, a dona-de-casa passa a ter direito como segurada 

facultativa, ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, pensão por 

morte e auxílio-reclusão. Para se filiar ao RGPS, nessa categoria, a mulher precisa ter mais de 

16 anos e não exercer atividade remunerada que a enquadre como segurada obrigatória. Como 

exemplos de segurados facultativos temos além da dona de casa, o síndico não remunerado, o 

desempregado, o estagiário, o presidiário sem atividade remunerada e o conselheiro tutelar 

não remunerado. 
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Para esse tipo de segurado a contribuição era fixa no valor de 20% (vinte por cento) 

sobre o salário de contribuição – que está, entre o salário mínimo e o limite máximo de R$ 

1.561,56 de acordo com Vieira (2002). No entanto, em 2005 foi promulgada a Emenda 47, na 

qual os trabalhadores de baixa renda e as donas de casa poderiam contribuir para a 

previdência mediante uma alíquota menor. Nesse sentido, em abril de 2007 esta Emenda é 

regulamentada e a alíquota de contribuição para as donas de casa é firmada em 11%. 

É importante ressaltar que na sociedade capitalista, em que a classe trabalhadora só 

possui a sua força de trabalho para a venda, as mulheres donas de casa que não recebem 

valores financeiros por seus trabalhos, encontram sérias dificuldades em contribuir com a 

previdência para a obtenção dos direitos. Isso acontece predominantemente com as mulheres 

das camadas sociais mais pobres e que, por esse motivo, mais necessitam desses direitos, no 

entanto esses não são efetivados. 

É necessário frisar que esse benefício não visa contemplar as mulheres como 

seguradas donas de casa, reconhecendo enfim seu trabalho cotidiano no âmbito do lar e da 

família, trabalho este imposto para as mulheres devido à divisão social e sexual do trabalho, 

que durante o longo dos anos vem destinando à mulher a uma posição de subalternidade. O 

movimento de mulheres no Brasil possui uma proposta de Emenda Constitucional na qual se 

propõe a garantia às donas de casa de baixa renda um salário mínimo aos 60 anos sem uma 

contribuição prévia. 

Essa proposta é feita devido o reconhecimento da profunda contribuição exercida por 

essas mulheres, no âmbito da reprodução social e na garantia da manutenção e bom 

funcionamento do capital, uma vez que este trabalho não gera troca financeira por ser 

considerado um trabalho natural e de responsabilidade das mulheres. Em um contexto de 

avanço do Neoliberalismo e de transferência das responsabilidades do estado para o setor 

privado, essa proposta é negada mediante a justificativa de provável geração de grandes 

déficits a previdência.  

É imprescindível destacar que, em um contexto de retração no que concerne aos 

direitos sociais, como se configurou na década de 1990, direitos previdenciários relativos às 

conquistas das mulheres continuaram a crescer. Um dos argumentos que justificam esta 

situação é o crescimento das discussões acerca da categoria histórica e analítica gênero, 

desvelando as desigualdades e as hierarquias que historicamente subalternizaram a mulher. 

Uma vez desveladas, se tornaram alvo das reivindicações das mulheres por igualdade e acesso 

a direitos que foram negados devido às construções históricas do ser mulher.  

 



93 

 

3.2 O NEOLIBERALISMO E O ATAQUE A DIREITOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS 

CONQUISTADOS POR HOMENS E MULHERES 

 

Paralelo ao esboçado anteriormente, com advento do neoliberalismo no Brasil, mais 

precisamente na década de 1990, e a crise no avanço da proteção social, a previdência passou 

por novas reformas, adequando-se aos ajustes necessários ao desenvolvimento neoliberal, 

visando o corte de gastos públicos e a restrição de direitos sociais conquistados.  

Com efeito, na década de 1990, em um contexto de advento do neoliberalismo e o 

seu ideário de um Estado com intervenção mínima no social, objetivando a redução do déficit 

público, a legislação previdenciária aprovada era constantemente questionada e os problemas 

administrativos se multiplicaram. Sobre essa ótica neoliberal, cresciam as tendências de uma 

previdência privada com as propostas de reformas. 

Nesse período crescem as análises e os estudos sobre a previdência, que ressaltam 

como causas de sua crise: a incapacidade do Estado para se organizar, falta de eficiência e 

transparência para buscar seus objetivos e ainda incapacidade para enfrentar problemas 

estruturais.     

Assim, fruto deste contexto de contra-reforma, em 6 de Outubro de 1993 ocorreu 

uma Revisão Constitucional que se delineou mais precisamente em modificações da 

Constituição Federal de 1988, com sérios ataques aos direitos conquistados relativos à 

Seguridade Social. Essa revisão objetivou adequar a Constituição de forma que esta 

possibilitasse as reformas de cunho neoliberais pretendidas. Todo o ideário construído em 

torno da previdência, se direcionava para redução dos direitos conquistados. 

Em relação à previdência a concepção neoliberal ressalta que o estado não deve 

intervir na cobertura dos riscos sociais, e sim que cada indivíduo deveria se responsabilizar 

por si. Desde o governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) que se vem buscando 

disseminar e adequar a Previdência a um modelo privatista, no entanto devido a escândalos e 

ao impeachment sofrido por este, em 1992, esse assunto foi deixado para segundo plano, 

retornando ao cenário político com a Revisão Constitucional em 1993. Várias propostas para 

a reforma foram apresentadas, umas querendo abandonar o conceito de seguridade social, 

defendido na constituição, outros buscando validar sua manutenção.  

Para enfatizarmos os acontecimentos destrutivos e a alavancada da desproteção dos 

trabalhadores, reportamo-nos ao governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que, de 

acordo com Boschetti (2008), implantou: a aprovação do fator previdenciário, que calcula as 

aposentadorias e institui um prêmio para quem permanecer em atividade; a substituição do 
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tempo de serviço por tempo de contribuição; a aposentadoria especial apenas para os 

trabalhadores expostos a produtos tóxicos que institui o teto para os benefícios, desvinculando 

assim do salário mínimo; a aposentadoria compulsória aos 70 anos e a extinção da 

aposentadoria especial para professores universitários.  

No governo Luiz Inácio Lula da Silva, (2003-2010) estas mudanças continuam e são 

acrescidas de outras, como a proposta de instituir a contribuição dos aposentados e 

pensionistas. Tal proposta não foi aprovada para o universo dos municípios brasileiros, 

embora se presencie em alguns uma alíquota de contribuição que varia entre 8% (oito por 

cento) e 12% (doze por cento). De acordo com Giambiagi (2007, apud BOSCHETTI, 2008), a 

realidade da Seguridade no Brasil será acompanhada do aumento progressivo da idade 

mínima para a aposentadoria; do aumento do período de contribuição e da redução do valor 

dos benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em até 70%.  

A previdência como se apresenta hoje, possui poucas semelhanças com a que foi 

regulamentada pela constituição de 1988. Em consonância com as análises de Granemann 

(2006), desde a promulgação desta Carta Magna, foram feitas cerca de 20 alterações apenas 

referentes a previdência social através de Emendas Constitucionais. Pouco a pouco foram 

sendo reduzidos avanços, deixando a classe trabalhadora menos protegida no que se refere a 

exploração do capital.   

Contra-reformas implementadas desde o início da década de 1990 aprofundadas 

pelas reformas estruturantes advindas das Emendas Constitucionais nº 20 de 15 de Novembro 

de 1998, do governo Fernando Henrique Cardoso, modificando o sistema da previdência 

social, nos Regimes Geral e Próprio; Emenda Constitucional nº 41 de 19 de Dezembro de 

2003, do governo de Luís Inácio Lula da Silva, alterando o Regime Próprio dos Servidores 

Públicos e torna possível a previdência privada para estes; e a Emenda Constitucional número 

47, de 05 de Julho de 2005, modificando o Regime Próprio dos Servidores Públicos. 

Com a Emenda Constitucional nº 20, foi estabelecida a conformação de um sistema 

próprio para os servidores da União, dos estados Distrito Federal e municípios, com base 

contributiva, com a justificativa de necessidade de redução dos gastos previdenciários, que 

havia se tornado excessivamente altos e gerado déficits ao fundo público nacional. Com a 

efetiva existência de um regime de previdência próprio, este se restringe aos servidores 

efetivos e todos os outros, ou seja, os ocupantes de cargos de comissão ou os temporários 

passam a ser vinculados ao RGPS. 

É importante frisar que na Constituição de 1988, em seu artigo de número 40, estão 

dispostas normas específicas para a concessão de benefícios previdenciários aos servidores 
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públicos. São normas relativas ao Regime Próprio da Previdência Social – RPPS, desta forma 

estes servidores estão excluídos do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, que é 

regulamentado, como já foi descrito anteriormente, pelo artigo de número 201 desta mesma 

Constituição. 

Em sua redação original, o artigo 40 não dispunha de um regime previdenciário 

propriamente dito, sendo necessário para a concessão das aposentadorias apenas a 

comprovação do tempo de serviço prestado pelo servidor, sobre a normatização ou o vínculo 

do regime trabalhista.  

Neste ínterim, e diferente do que dispunha no texto original do artigo nº 40, também 

passaram a ser exigidos  para a concessão de aposentadorias voluntárias, uma idade mínima, 

tempo de efetivo serviço no trabalho público e um determinado tempo no serviço efetivo. O 

valor máximo do benefício foi determinado através do valor da remuneração do servidor no 

cargo efetivo.  

Em relação à aposentadoria especial do professor, a necessidade de um tempo menor 

de contribuição em relação aos demais servidores apenas passou a ser possível para aqueles 

que comprovassem tempo efetivo de trabalho nas funções de ensino.  

Em consonância com a Emenda nº 20 é criada a Lei a número 9717 de 1998, com 

muitas convergências com a referida Emenda Constitucional, e propondo a participação de 

servidores ativos, inativos e pensionistas, no custeio do Regime. Regra que passou a ter 

amparo constitucional com a Emenda nº 41. 

Com o mesmo direcionamento restritivo, a Emenda Constitucional nº 41 também 

trouxe modificações no que tange à redação do artigo constitucional nº 40, como é exemplo a 

participação do ente, dos servidores ativos, dos inativos e pensionistas no custeio do Regime 

Geral da Previdência Social.  

Em relação aos benefícios poderíamos destacar a alteração nos cálculos dos 

benefícios da aposentadoria para servidores públicos, que deixou de ser baseada na última 

remuneração efetiva, passando a ser calculada segundo a média de remunerações relativas às 

últimas contribuições em todos os regimes da previdência social a que o servidor esteve 

vinculado. Mesma regra de cálculo realizada pelo RGPS. No entanto se a média calculada se 

referir a um valor acima da remuneração efetiva, o valor calculado sofrera um corte, para 

manter-se no limite da remuneração do cargo. 

Uma previsão de redução no valor das pensões, em um percentual de 30% sobre a 

remuneração do servidor ativo falecido ou do benefício do inativo, aplicada sobre a parcela 

em valor superior ao teto dos benefícios do RGPS, como também uma mudança na forma de 
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reajuste do valor das aposentadorias e pensões, que antes eram realizados em consonância 

com a remuneração do servidor ativo, passando a ter garantia de manutenção adequada aos 

moldes dos RGPS. 

Torna-se necessário expor ainda a ocorrência de contribuição sobre proventos e 

pensões referentes ao Regime Próprio acima do teto estabelecido pelo Regime Geral, como 

também, a instituição de um abono de permanência para aqueles servidores que continuassem 

em atividade após cumprirem os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária 

integral. As alterações descritas anteriormente expõem uma clara intenção de 

homogeneização dos Regimes Próprio e Geral da Previdência Social. 

A Emenda Constitucional nº 47 previu o avanço de novas aposentadorias especiais, 

assim leis complementares dispõe sobre cada caso. 

De acordo ainda com Granemman (2006), dentre as políticas sociais brasileiras a 

previdenciária foi a que mais sofreu alterações. A cada nova Emenda Constitucional iam-se 

reduzindo direitos conquistados pela classe trabalhadora. Na Constituição de 1988 não existia 

sequer a possibilidade da previdência privada, ressaltando que a complementaridade deveria 

estar sobre responsabilidade do Estado. Sendo este tipo de previdência enfatizada como saída 

para a situação de empobrecimento na velhice, tendo o alvo principal desta 

complementaridade, aqueles trabalhadores com melhores posições trabalhistas.  

 Dessa forma é possível afirmar que a reforma da previdência sob o advento do 

neoliberalismo, baseou-se na diminuição do plano de benefícios e seus valores, cortando 

segundo cita Araújo (2004), mais de 40 direitos desde 1992, na maioria das vezes em 

processos obscuros, delimitando aqueles que seriam ou não atingidos por esse processo. 

 Em um período de crise estrutural do capital, é perceptível que as estratégias 

seguidas para a sua superação contribuem para acentuar as desigualdades sociais e para a 

restrição de direitos. O desemprego estrutural que marca o Brasil ocasiona uma redução na 

contribuição previdenciária de empregados (as) e empregadores (as), criando desequilíbrios 

para as contas da previdência, e relegando os que mais precisam de proteção social ao não 

acesso a esta. 

O princípio da universalidade da Seguridade Social, garantido na Constituição 

Federal vigente, está cada vez mais distante de ser efetivado, com a justificativa de 

diminuição do déficit da Seguridade, segundo Araújo (2008), ampliando o risco de sem a 

recorrência a políticas sociais consistentes universalizar a pobreza e a miséria.  

A reestruturação da produção, como estratégia para o aumento das taxas de lucro do 

capital, através da flexibilização das relações de trabalho, da intensificação da exploração da 
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força de trabalho de homens e mulheres, com a exclusão de outra parcela ao acesso do 

trabalho (desemprego), a maior fragmentação no interior da classe trabalhadora vinculada a 

precarização, terceirização e informalização do trabalho, aprofunda cada vez mais as 

disparidades sociais, acentuando a pobreza e a miséria. 

A mundialização do capital e a transferência de investimento do setor produtivo para 

o setor financeiro, contribuindo para os acúmulos de capital deste sistema, vem acompanhado 

de uma política neoliberal, baseada em uma intervenção mínima do Estado na pobreza, gerada 

pela própria economia capitalista, que concebe políticas sociais cada vez mais frágeis, 

seletivas, focalizadas e privatistas.  

É imprescindível ressaltar que essa redução na estruturação de direitos vem 

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

acordo com Behring e Boschetti (2008), para compreender o orçamento da seguridade social, 

é imprescindível conhecer também a estruturação da carga tributária brasileira. 

Duas observações importantes que a autora faz é que a carga tributária no Brasil 

possui uma dinâmica centralizadora, uma vez que 64% dos recursos estão centrados na União, 

28% nos estados e apenas 4% nos municípios. 

Outra é o seu caráter regressivo, considerando quem financia o sistema de seguridade 

social, uma vez que os impostos e contribuições incidem de forma predominante sobre a 

classe trabalhadora, visto que correspondem ao consumo - bens e serviços. Ainda em 

consonância com as autoras citadas anteriormente, a carga de tributo sobre o consumo 

corresponde a um valor de 49,8% do total, enquanto a proveniente da renda corresponde a 

21%. 

Revela ainda que em relação ao PIB o imposto sobre o patrimônio é insignificante, 

não correspondendo a 3% deste e o imposto sobre a propriedade territorial rural arrecada 

menos de 0,1% embora o país seja marcado por uma grande concentração de terra. Em 

relação a empregados e empregadores, os primeiros pagam o dobro em tributos diretos em 

relação aos segundos. 

Os fundos da Seguridade Social são ainda anualmente apropriados pelo governo, 

através da Desvinculação das Receitas da União – DRU, representando a transferência de 

recursos da Seguridade Social para o orçamento fiscal, objetivando a composição do superávit 

primário, que corresponde à relação entre o que entra e o que sai do orçamento fiscal. Se o 

valor que entra for maior do que o que sai, não são gerados déficits, antes superávit, 

comumente utilizado no pagamento da dívida externa do país. 
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Os recursos da seguridade deixam de ser utilizados para garantir a sua ampliação, e 

passam a contribuir com a constituição do superávit primário, o que acaba gerando dívidas 

para as políticas sociais setoriais que não conseguem suprir os seus gastos devido a 

desvinculação das receitas da união. 

 

 

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. O volume dos 

recursos retidos para a formação do superávit primário tem sido muito maior que os 

gastos nas políticas de seguridade social, exceto na previdência social. A análise 

publicada no Caderno de Discussão sobre o superávit primário mostra seu impacto 

na redução dos gastos sociais, com vistas a dar garantias ao capital financeiro 

internacional da capacidade brasileira para pagamento da dívida pública (BEHRING 

E BOSCHETTI, 2008 p. 168). 

 

 

Assim, fica clara a relação entre a política social e a política econômica no 

capitalismo contemporâneo, e a sua tendência a não ampliar, mas reduzir os gastos com a 

Seguridade e outras políticas sociais. Tornam-se estas em um contexto de ajustes estruturais 

ineficientes no que concerne a diminuir as desigualdades sociais.  

É importante analisar que o fundo público contribui para a reprodução do capital, 

através da reprodução da força de trabalho, no entanto existe uma forte correlação de forças 

no sentido de disputar a utilização ou a destinação dos seus recursos. Enquanto a classe 

trabalhadora precisa ter a suas necessidades supridas, o capital passa a disputar esses recursos 

para o seu financiamento. 

Afirmamos assim que este modelo de Seguridade e, especificamente, a política 

previdenciária, tem se restringido à proteção do mundo do trabalho e seus riscos e 

impossibilita, portanto, assegurar proteção social as trabalhadoras e trabalhadores, excluídos 

do acesso ao trabalho. Fazemos essa reflexão, pois, mesmo que existam outras formas de 

contribuição, como a do segurado facultativo, este só poderá efetivá-la mediante a existência 

de uma renda, ou seja, um trabalho.  Essa conjuntura é mais opressora em relação ao trabalho 

das mulheres, pois, o processo de desmantelamento da esfera pública, dos direitos 

conquistados e o acirramento da exploração e alienação de todos os trabalhadores, atingem de 

forma mais grave o trabalho feminino, como já foi demonstrado anteriormente. 

Ressaltamos que embora a previdência tenha incluído a mulher desde seus 

primórdios e muitos direitos tenham sido conquistados ao longo da história, o princípio da 

igualdade entre homens e mulheres ainda está distante de ser aplicado ao mercado e às 
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relações de trabalho. A divisão do trabalho utilizando o critério do sexo se constitui uma 

barreira para a igualdade de acesso e permanência na previdência social. 

Todo esse processo de mudança na questão social, de intensas transformações no 

espaço do trabalho feminino, e no processo de proteção social tem aumentado o processo de 

“feminização da pobreza”, agravado sob a perspectiva da chefia familiar.  

A maioria das mulheres chefes de família são pobres, negras, com baixa escolaridade 

e empregadas domésticas
42

. O crescimento da pobreza entre as mulheres tem se tornado 

basilar para justificar o incremento dado às políticas públicas de assistência social, voltadas 

especificamente para mulheres pobres e chefes de família. Essas mulheres, em sua maioria 

sem acesso a um trabalho formal, para sobreviverem, passam a depender de políticas 

assistenciais que, embora tenham um papel positivo nas suas vidas, são tímidas, focalizadas e 

extremamente seletivas, com pouca efetividade para virem a se tornar instrumentos de alcance 

de autonomia, cidadania ou para que contribuam com a superação de sua situação de 

pobreza
43

. 

Todo este contexto, ora apresentado, permite-nos maior aproximação com a 

realidade da desproteção, que permeia o trabalho e a vida das mulheres, tornando-se mais 

contundente quando analisamos a situação das empregadas domésticas, que, como 

trabalhadoras remuneradas, carecem de uma proteção social efetiva, já que são duramente e 

extensivamente exploradas pelo capital.  

Assim, apesar dos limites da política social, faz-se necessário que lutemos pela busca 

da efetivação dos direitos e lutar pela ampliação destes, apesar de não podermos esquecer que 

as políticas, os direitos ou qualquer outro complexo oriundo deste sistema não conduzirão a 

emancipação humana. Temos que refletir sobre a necessidade de uma sociabilidade para além 

do capital e de seus complexos sociais, ou seja, uma sociabilidade para além das políticas 

sociais.  

Enquanto isso não acontecer, urge a necessidade de lutar pela sua efetivação 

entendendo que esta se configura como uma das alternativas de manutenção, dentro do 

capitalismo, da reprodução da vida em sociedade, ou seja, a possibilidade de regulamentar a 

                                                           
42

 Dados coletados em 2001: há filhos em 68,6% dos domicílios comandados por mulheres; e do total de 

domicílios em que a chefia é feminina, cerca de 27% delas são pobres e 25% indigentes (IBGE apud MELO, 

2005). 
43

 Para uma análise da política de assistência social no Brasil há uma vasta bibliografia. Para um 

aprofundamento da discussão, recomendamos Boschetti  (2003; 2004) e Mota (2008). 
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violência produzida por este sistema. É sobre a realidade das trabalhadoras domésticas e o seu 

acesso aos direitos sociais previdenciários que nos debruçaremos a seguir. 
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4

AS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS
E A CONQUISTA DE DIREITOS

REFERENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL
 

 

 

Alma Calabouço – Paula Adissi 

 

Mulher, porque és prisioneira? 

Do teu calabouço, ouve-se risos, berros, choros e 

silêncio. Em teu calabouço alimentas, limpas, 

cuidas da reprodução da vida. E de tua vida, quem 

cuida? 

 

Mulher, porque és prisioneira? 

Nas celas de teu útero obrigam-te a ser mãe. No 

casamento aprisionam teu amor, teu corpo e tua 

alma. No mundo serves ao patrão, ao marido, aos 

irmãos, e os filhos e filhas desse mesmo destino. 

 

Mulher, porque não te libertas? 

Sente teu pulso, ele lateja, hora rápido, hora 

vagarosamente. Inspira e sente o cheiro do teu 

próprio sangue derramado. 

 

Olha-te, teu corpo ainda sobrevive. Desliza teus 

dedos sob seu rosto, olhos, boca, ouvidos. Toca-te 

o cabelo e teu próprio sexo. És tu mulher em 

pedaços, inteira de tu mesma. 

 

Agora vai, encontramo-nos no caminho. Ache tua 

alma aprisionada há milhares de anos e a libertas 

tu, com as forças que te restam. 
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4 AS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS E A CONQUISTA DE DIREITOS 

REFERENTES A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

Detendo-nos a analisar especificamente as empregadas domésticas remuneradas, é 

possível observar que, de acordo com dados do IPEA 2011 em pesquisa realizada em 2009, as 

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

61,6% do total de mulheres ocupadas nesta profissão e não apreendemos uma mudança 

significativa desta situação nos anos posteriores. Assim é comum a referência a essa categoria 

no feminino, pois é composta em mais de 90% por mulheres, que são predominantemente 

negras e pobres. (IPEA, 2011) 

Em relação aos índices de mulheres ocupadas em 2009, 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%.  

Em consonância ainda com a mesma pesquisa, afirmamos que a remuneração das 

trabalhadoras domésticas se encontra abaixo do salário mínimo. A média dos salários desta 

categoria foi de 386,00 reais quando a salário mínimo tinha um valor de 400,00. Fazendo um 

recorte de raça/etnia, apreendemos que quando se trata de mulheres negras esta diferenciação 

também aparece. Enquanto trabalhadoras domésticas brancas recebiam em média 421,00 as 

negras recebiam 368,00.  

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. 

Outra dificuldade que circunda o trabalho doméstico é o fato deste envolver dois 

níveis de relacionamento que se misturam no cotidiano: o familiar que, por vezes, gera uma 

relação afetiva com os membros da família; e o trabalhista que é a relação de trabalho e que, 

portanto, envolve a questão da luta de classes, muitas vezes dificultada pela relação afetiva. 

Esta particularidade traz dificuldades para o seu reconhecimento como trabalho e para as lutas 

em prol do reconhecimento dos direitos a ele inerentes. 

Os fatos mencionados anteriormente e muitos outros que serão abordados 

posteriormente nos instigam a questionar qual e sob quais condições se constrói o trabalho 

doméstico no Brasil e em Natal e como se dá o acesso destas trabalhadoras a direitos 

previdenciários. 
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Assim esta pesquisa objetivou entrevistar empregadas domésticas de Natal, com 

vistas a conhecer ou nos aproximarmos das características dessas trabalhadoras, na busca por 

traçar um perfil destas, das suas formas de inserção no trabalho doméstico remunerado, das 

condições de trabalho que vivenciam, das condições de acesso destas aos direitos 

previdenciários, como também das suas compreensões das relações de gênero e do trabalho 

doméstico. 

Dessa forma, como foi discutido anteriormente, para aprofundar a investigação da 

realidade foi realizada uma pesquisa empírica utilizando entrevistas semiestruturadas, como 

instrumento de coleta de dados. Entrevistamos 10 mulheres trabalhadoras domésticas 

mensalistas remuneradas, trabalhadoras do bairro de Capim Macio em Natal/RN, escolhidas 

aleatoriamente, compreendendo que a escolha aleatória nos propiciou uma maior aproximação 

com as complexidades que permeiam o emprego doméstico em Natal.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em pesquisa 

realizada no ano de 2008 o bairro Capim Macio tinha uma população total de 21.441 

habitantes, sendo destes 11.758 mulheres e 9.653 homens. Um total de 12.446 casas, 7.931 

apartamentos e 42 domicílios coletivos.  

No que se refere aos rendimentos os dados do IBGE nos mostram que 489 habitantes 

ganham até um salário mínimo, 1.296 habitantes ganham mais de 1 até 3 salários mínimos, 

1.530 habitantes mais de três até cinco salários, 4.923 mais de cinco até dez salários, 6.406 

mais de dez até vinte salários e 5.389 habitantes ganham mais de vinte salários mínimos. Sem 

rendimentos são declarados 435 moradores deste bairro. 

Este é um bairro residencial que apresenta um dos melhores índices de qualidade de 

vida da zona sul, mesclando residências simples com casas de alto padrão e apartamentos de 

luxo. 

É um bairro com grande demanda para o trabalho doméstico, sendo um exemplo em 

Natal de localidade que vive as contradições encontradas nas relações de trabalho entre 

patroa/patrão e trabalhadora (or) doméstica (o), tanto no que se refere ao conhecimento dos 

direitos formais deste trabalhador, quanto em relação ao respeito ou ausência dele nas 

relações que se desenvolvem mediante o processo de trabalho.  

Em conversa com algumas trabalhadoras domésticas deste lócus de pesquisa, 

apreendemos os mais diferentes tipos de relações de trabalho, como também encontramos 

mulheres desta categoria disponíveis e interessadas em participarem e contribuírem com a 

nossa investigação.  
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Foi uma experiência reveladora, a medida que conversávamos e adentrávamos na 

história de vida, nos conhecimentos dessas mulheres, sua força para trabalhar e viver, íamos 

ficando cada vez mais instigadas e certas da importância do que estávamos fazendo, embora 

reconheçamos os limites da pesquisa. 

Assim buscamos obter informações que nos aproximassem cada vez mais de efetivar 

a reprodução ideal do movimento da realidade, buscando apreender os determinantes que 

incidem sobre o acesso das trabalhadoras domésticas aos direitos previdenciários. Os 

resultados da pesquisa ora introduzida serão revelados no tópico posterior. 

 

4.1 CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TRABALHO DOMÉSTICO NO 

BRASIL: AS MARCAS DA FORMAÇÃO SOCIAL E HISTÓRICA DO NOSSO PAÍS 

 

4.1.1 Perfil das trabalhadoras domésticas e inserção no mercado de trabalho 

 

O perfil das pessoas ocupadas no trabalho doméstico carrega a marca da formação 

sócio-histórica de um país escravocrata e patriarcal que, conforme já assinalamos, tem 

absorvido, preponderantemente, mulheres adultas, pobres, negras, chefes de família e com 

baixa escolaridade, o que contribui para aumentar a discriminação social às domésticas. 

Quando falamos em marcas da formação social e histórica estamos nos referindo ao 

fato de que a atualidade brasileira recria elementos de nossa herança histórica ao passo que a 

atualiza para o nosso contexto contemporâneo. De acordo com Iamamoto (2011), as 

desigualdades presidem o processo de desenvolvimento do Brasil, no qual o moderno se 

constrói por meio do arcaico. 

Em nosso país o liberalismo chega, juntamente com a constituição de 1824, em um 

contexto de escravidão e de colonialismo ainda arraigado, articulado com a prática do favor e 

clientelismo, ou seja, em que os direitos não eram considerados, mas sim a troca de favores. 

Ocorria a convivência de perspectivas políticas diferentes, enquanto o liberalismo se baseava 

nas liberdades individuais, no indivíduo responsável pelo seu destino e crescimento, na 

liberdade do trabalho, igualdade perante a lei, no livre mercado, na necessidade da ordem para 

se chegar ao progresso, a escravidão determinava que os escravos fossem propriedades de 

seus donos e o colonialismo embasava-se em relações de favores/obediência aos dominantes. 

Mesmo quando a burguesia nacional incorporou o discurso contra a escravidão, na 

ação manteve a prática do favor e do clientelismo. A elite agroexportadora brasileira passou a 

se identificar com as ideias de liberdade e igualdade formal visando o aumento dos seus 
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lucros e a independência do país é feita em nome dessas ideias, sem preocupação com a 

igualdade real. Desta forma, a libertação dos escravos não representou melhores condições de 

vida a estes. Os escravos não tinham mais garantido o antigo trabalho nas lavouras de café, 

nem comida, nem lugar para morarem. Eram livres para venderem sua força de trabalho, mas 

apenas se encontrassem quem desejasse pagar por ela, significando uma mão de obra barata e 

sem qualificação.  

Assim, muitos voltavam para desenvolver o trabalho por salários insignificantes, 

outros que não esqueciam os períodos de agressão e maus tratos impressos por seus antigos 

donos e agora possíveis patrões continuavam sua jornada em busca de trabalhos em outros 

lugares. As mulheres negras, geralmente continuavam sendo usadas na arrumação das casas, 

no cuidado com as crianças, com a alimentação, dentre outros trabalhos domésticos. Uma 

herança, a qual, a população negra sofre suas mantem suas marcas até os dias atuais.  Em 

consonância com Ávila (2010), o trabalho realizado pelas mulheres negras no interior das 

casas, foi no período colonial elemento que contribuía para exibir o poder do senhor patriarcal 

e de sua família. 

Após a independência, o liberalismo no Brasil toma características antidemocráticas. 

As decisões continuam a ser tomadas pelas elites sem consulta ou participação popular. É 

importante considerar que o capital acumulado pelas elites agroexportadoras é transferido 

para a construção e avanço das indústrias no Brasil, ou seja, as elites agroexportadoras 

tornaram-se as elites burguesas. Não existiu uma ruptura, mas sim uma continuidade entre 

estas. 

No entanto, as pressões populares e as contradições advindas da constituição de um 

padrão industrial começam a obrigar a burguesia a conceder direitos a população para 

manutenção da ordem social. E uma série de direitos sociais passa a serem conquistados pela 

classe trabalhadora, como uma forma de manter assegurada a ordem social dos riscos que esta 

classe pode causar organizando-se na busca por sua superação, ou mesmo na luta por um 

avanço no que diz respeito a direitos nesta sociedade que cause danos a classe burguesa.  

Assim, o emprego doméstico no Brasil guarda uma dualidade. De acordo com Ávila 

(2010), é importante considerar o avanço no que se refere à cidadania, por ser um trabalho na 

contemporaneidade portador de direitos, e que alcançou, muitos avanços nas últimas décadas. 

Em contraposição a isso as relações de trabalho ainda reproduzem heranças arcaicas, sendo 

uma das principais formas de inserção das mulheres, negras, pauperizadas e com baixa 

escolaridade no mercado de trabalho.  
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Tais dados nacionais se confirmam, na realidade natalense e mais especificamente no 

bairro de Capim Macio. O perfil das empregadas domésticas revela que, 30% delas são 

negras, 30% são pardas e 40% brancas. Estes dados foram alcançados a partir da afirmação 

destas trabalhadoras acerca da sua cor. Não identificamos esta negação em nossa 

investigação, no entanto há que se considerar que de um modo geral, algumas pessoas que se 

declaram pardas, o fazem em função da negação da raça/etnia. De todo modo, 60% das 

entrevistadas não se consideram brancas, o que demonstra a herança da nossa formação 

escravocrata. 

Figura 1 – Raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Em relação a escolaridade analisamos que do total de entrevistadas 80% delas possui 

apenas o ensino fundamental incompleto, 10% o ensino médio incompleto e 10% o ensino 

médio completo, reforçando a apreensão de o trabalho doméstico ser realizado 

prioritariamente por mulheres com baixa escolaridade. Ou seja, realizando um trabalho sem 

qualificação e desvalorizado. 

Figura 2 - Escolaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: A autora 
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As mulheres que contribuíram para a nossa pesquisa tem entre 28 e 52 anos e dentre 

elas 50% são solteiras, 40% são casadas formalmente ou estão em uma relação de união 

estável e 10% separadas.  

 

 

Figura 3 – Estado civil 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

Com relação ao número de filhos, 40% dessas mulheres possuem de 01 a 04 filhos, 

20% delas possuem de 05 a 08 e 40% delas não possuem filhos.  

 

 

Figura 4 – Número de filhos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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Mediante o compromisso ético de resguardar a identidade dessas mulheres optamos 

por identificá-las com o nome de mulheres militantes feministas que fizeram história no Brasil 

na luta feminista e comprometidas também na luta por uma sociedade mais justa e igualitária 

de uma maneira geral. Serão chamadas pela ordem das entrevistas de Aqualtune, Aparecida 

Kopcak, Patricia Galvão, Olga Benário, Helenira Rezende, Aurora, Lélia Gonzalez, Elizabete 

Teixeira, Maria da Penha, Roseli Nunes. 

Compreendemos que o fato deste ser um trabalho realizado prioritariamente por 

mulheres, remonta tradicionais concepções de gênero que direcionam prioritariamente às 

mulheres ao trabalho doméstico, enfatizado como fruto de habilidades naturais femininas. O 

perfil encontrado nestas trabalhadoras remonta, além disso, a permanência de raízes 

escravistas, visto que são prioritariamente mulheres negras e pardas. Como já assinalamos os 

dados do IPEA referentes a 2009 mostram que, o trabalho doméstico remunerado era 

responsável por 21% das ocupações de mulheres negras e 12,6% das ocupações de mulheres 

brancas e que 60% das trabalhadoras domésticas são negras.  

Essa herança escravista ainda remonta marcas da desigualdade no qual, as mulheres 

negras têm os menores graus de escolaridade. Em nossa pesquisa apreendemos que dentre as 

que possuem apenas o ensino fundamental incompleto, 50% são negras e pardas e 30% são 

brancas.  

É importante destacar este fator quando se trata das relações de trabalho doméstico, 

pois é a partir das relações de gênero, das relações de classe e etnia que o emprego doméstico 

se torna um campo de trabalho assalariado no Brasil. Se formos considerar o período da 

escravidão, não poderemos falar em emprego doméstico, pois eram as escravas que 

executavam o trabalho na casa de seus senhores. Com o fim da escravidão, essas mulheres 

negras passaram a trabalhar como empregadas domésticas, sendo possível observar em 

consonância com Ávila (2009), que até hoje as mulheres negras constituem a maioria dessa 

categoria. 

No entanto, a baixa escolaridade é um problema que atinge a maior parte das 

trabalhadoras domésticas. De acordo com a fala das trabalhadoras entrevistadas apreendemos 

que a maioria delas considera o trabalho doméstico como uma alternativa para a falta de 

oportunidade ou condições para estudar. Vejamos a fala de Aparecida, Aurora e Lélia: 
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“Eu estudava, mas sempre tinha aquele assim, ah tá estudando, ah vou embora, 

parava sabe, sempre abandonava a escola, saia, porque mudava de emprego ou 

voltava pra casa, sempre tava mudando de escola, isso atrapalhou muito. Eu vim 

terminar o segundo grau eu tinha 23, 24 anos” (Aparecida Kopcak, 32, branca).  

  

“Assim, porque sempre foi mais fácil para as pessoas analfabetas, quem é analfabeto 

é o serviço mais fácil que tem por que não tem muita exigência com estudo” 

(Aurora, 45, parda). 

 

“Gostaria de ser cobradora de ônibus, por que eu acho legal, toda vida eu quis isso, 

uma vez o homem me chamou, mas eu não tinha estudo, por isso que não fui ser. Só 

isso tava bom pra mim... Primeiro porque muita gente não estudou e vai trabalhar 

em que se não for de doméstica?” (Lélia Gonzalez, 46, branca). 

 

 

O fato de iniciarem o trabalho muito cedo, ainda crianças é um dos principais fatores 

que determinam essa baixa escolaridade, a situação de pobreza e miséria a qual são expostas 

por um sistema capitalista baseado na produção de desigualdade, leva muitas mulheres a 

começarem a trabalhar muito cedo, perdendo a sua infância e parando os seus estudos devido 

à necessidade de sobrevivência. A pobreza soma-se a questão de raça/etnia, com a 

predominância de mulheres negras, tornando o trabalho doméstico desqualificado, sem 

regulamentação e com baixos salários constituindo-se, portanto, uma das poucas opções de 

emprego para esta população. 

Apreendemos ainda em uma das falas o sonho máximo de vida: “ser cobradora de 

ônibus”, o que mostra uma subjetividade construída e reconstruída cotidianamente em um 

mundo desigual e sem oportunidade de transcender a pobreza, o que termina construindo 

“sonhos” próximos somente ao possível. Subjetividades que incorporam a subalternidade 

como destino. 

Mesmo se considerarmos a abertura de setores mais modernos para muitas mulheres, 

devido às possibilidades de uma melhor qualificação da força de trabalho, ainda existem 

muitas dificuldades para mulheres acessarem postos de trabalhos economicamente mais 

valorizados, pois a consciência de que o trabalho das mulheres tem um menor valor natural e 

as condições objetivas a que estas são expostas dificulta o acesso a estas profissões. 

Ainda assim, segundo dados já assinalados do IPEA 2009, houve um aumento no 

grau de escolaridade das empregadas domésticas, acompanhando o aumento no grau de 

escolaridade das mulheres em geral. As empregadas domésticas saltaram de uma média de 4,7 

anos em 1999 para uma média de 6,1 anos de estudo em 2009. No entanto para mulheres em 
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outras funções que não domésticas o aumento foi de 7,4 para 9,3 se observado o mesmo 

período, confirmando assim o argumento ou a marca da baixa escolaridade nesta categoria.  

Uma importante particularidade, em se tratando do trabalho doméstico no Brasil, é a 

forma como este se insere no total das ocupações. O trabalho doméstico aparece em separado 

dos outros assalariados, e tal separação é justificada em razão de sua situação absolutamente 

particular, no sentido se ser exercido no âmbito de domicílios privados e em relação direta 

com os empregadores, pessoas físicas.  

No Brasil, comumente, para a realização do trabalho doméstico são trazidas moças 

pobres (da mesma cidade ou de outras, prioritariamente de regiões periféricas), para morarem 

em casas de famílias de classe média e alta, ocasionando situações nas quais, na maioria das 

vezes, paga-se salários abaixo do salário mínimo e não se assinam a carteira de trabalho. 

Outras vezes, devido à construção ideal de que estas moças são sustentadas por essa família, 

ou seja, estariam recebendo alimentação, vestimenta, dentre outros, ou até fazem parte das 

relações afetivas, esse trabalho se realizava sem trocas monetárias. Consideramos que embora 

novas configurações se delineiem para este trabalho, estas ainda são relações não superadas. 

As empregadas domésticas entrevistadas para esta pesquisa começaram a trabalhar cedo, 

variando entre a menor idade de 09 anos e a maior de 17, todas trabalhando com trocas 

monetárias. Quando perguntadas sobre o primeiro trabalho remunerado que exerceram e 

quantos anos tinham responderam: 

 

 

 

“Como doméstica, aqui em Natal, eu tinha 12 anos. Você vai ouvir muito isso. Eu 

morava no trabalho, já vim para morar com esta família. Antes eu morava com pai e 

mãe no interior da Paraíba, ha 25 anos. Olha foi uma experiência ruim, depois com a 

idade... Quando o tempo passa é que você vai perceber que foi tudo errado entendeu, 

porque esse ato de você deixar sua infância e iniciar sua juventude já por esse lado 

do trabalho, então, ele arranca um pouco de você a sua infância. Quando você cresce 

e amadurece, que você percebe que aquele ato lhe arrancou a liberdade. Eu sempre 

tive sorte nessa área, sempre trabalhei com pessoas que entendiam, eu não vim pra 

uma grande responsabilidade, você começa ajudando assim, mas é muito difícil. Foi 

forçado, porque o que traz uma menina de doze anos a começar a trabalhar, 

necessidade né, necessidade financeira que faz você migrar do seu estado para outro 

de uma maneira errada, depois você sente... O povo fala, ah, eu quero sair daqui, vou 

trabalhar pelo menos nas cozinhas do povo, pelo menos eu tenho comida. Olha a 

necessidade, olha a estratégia de sair daquele lugar, é mais ou menos assim, uma 

fuga, é como se fosse a única opção de vida e é, foi pra mim, como foi pra muita 

gente lá. ” (Aparecida Kopcak, 32, branca). 
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“Tinha 15 anos e foi como babá. Não ganhava 1 salário, ganhava só 200,00. Vim de 

Ceará mirim, interior, eu cuidava dos meus irmãos, aí eu vim, mas eu vim sem saber 

viver de nada, tinha 15 anos, comecei a estudar no machadão, arrumei um namorado 

e me casei logo. Aí passei quatro anos e desisti de estudar, me separei. Nesse 

trabalho eu passei um ano, morando com ela. Mas lá era muito pouco, porque eu 

ganhava pouco e a folga era por quinzena” (Olga Benário, 28, branca) . 

 

“Foi em 96, eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho né, se fizer as contas, como 

babá, cuidando de criança, foi a primeira tentativa da minha vida pra sair dos poder 

da mãe, seguir sua vida, porque a pessoa quando mora no interior a única coisa é 

essa, a gente procurar a cidade grande pra trabalhar, aí como eu sou mesmo decidida 

parei de estudar, uma coisa que eu gosto muito, mas eu acho que eu vou tentar voltar  

a estudar, e possibilidade de estudar a noite eu não tinha porque eu cuidava de 

criança, aí não tinha de jeito nenhum porque a patroa não deixava, aí pra mim tanto 

faz, eu botava na cabeça que nunca ia conseguir, aí o tempo vai passando né, mas eu 

já tirei isso da cabeça, porque a gente consegue mesmo as coisas, assim queira né, 

porque eu tinha até o sonho de ser pediatra, num sei né, mas eu acho que não, mas 

criança dá muito trabalho”(Maria da Penha, 31, negra).  

 

“Era uma madrinha minha que me trouxe do interior pra trabalhar, o pessoal daqui 

precisa muito de uma pessoa pra trabalhar como faxineira ou babá, eu era de Piquirí, 

um municipiozinho lá perto de Canguaretama” (Roseli Nunes, 36, negra). 

 

 

Para crianças e adolescentes menores de 17 anos, o trabalho doméstico é proibido, 

considerado trabalho infantil através do Decreto brasileiro 6.481/2008 que regulamenta a 

Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho – OIT. Mesmo assim de acordo 

com dados do IPEA em 2009 existiam cerca de 340 mil crianças e adolescentes entre 10 e 17 

anos trabalhando, o que representou cerca de 5% do total de trabalhadoras declaradas naquele 

ano. Fazendo uma comparação com o ano de 1999 é possível afirmar que houve uma queda 

significativa nestes índices, uma vez que nesse ano esse percentual representava 9,7%.  

O mesmo se apreende em relação ao número de jovens nesta profissão, em 1999 as 

mulheres entre 18 e 24 anos correspondiam a 22% do total de mulheres ocupadas. Em 2009 

eram apenas 11% das mulheres ocupadas em trabalho doméstico significando um 

envelhecimento da população ocupada nesta categoria. Retomando os dados encontrados em 

nossa pesquisa empírica, apreendemos esta tendência quando encontramos e entrevistamos 

mulheres com a faixa etária entre 28 e 52 anos. 

Dessa forma, as contradições vividas pelas empregadas domésticas são estruturadas 

pela divisão sexual do trabalho, atravessadas por relações de classe, e assim perpassam a 

realidade de todas as mulheres. No entanto, conforme observa Almeida (1982) citada por 

Ávila (2008) enquanto existem mulheres que são educadas para serem patroas, outras 
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mulheres são socializadas para serem empregadas domésticas. Estas, por sua vez, encontram 

no trabalho doméstico uma alternativa ao seu sustento financeiro e ao de suas famílias.  

Assim refletimos que este emprego é marcado pela exploração, mas não pode ser 

inserido nos quadros da exploração que produz a mais-valia
44

, pelo menos no caso de nossas 

entrevistadas, representa uma exploração específica, a que se apropria do tempo de trabalho, 

da energia da pessoa, do seu tempo criativo, inteligência, dentre outros. 

Quando perguntadas sobre que outras atividades já desenvolveram estas 

responderam: 

 

“Tinha 09 anos. Trabalhei na roça, plantando e colhendo, milho, feijão, algodão, em 

Santo Antônio do Salto da Onça. Depois só doméstica mesmo, que eu não estudei aí 

não tinha como desenvolver outra atividade não, só isso mesmo e pronto” (Lélia 

Gonzalez, 46, branca). 

 

“Eu tinha 14 anos quando eu vim morar em natal, em um condomínio aqui perto, 

nesse bairro, sempre trabalhei nessa mesma área. De manhã eu trabalho em um 

condomínio aqui perto e a tarde trabalho aqui onde eu moro. Só no interior que a 

gente faz essas coisas de renda né, de artesanato, cestinha, hoje a gente não tem 

tempo né? Eu era do interior, de Pureza, é o meu lugar” (Maria da Penha, 31,negra).  

 

“Antes, quando eu vim pra Natal, eu trabalhava no cemitério, limpando túmulo, 

depois dormia nos hospitais pra tirar uma ficha, depois vendia pra quem fosse 

chegando, aí eu tinha uns 15 anos e morava com a minha tia. Ave Maria, eu tinha 

que ter vindo” (Patrícia Galvão, 52, branca).  

 

“Olha, sempre foi esse sabe, de doméstica, eu comecei eu já tava com 12, 13 anos. 

Eu já morava aqui em Natal. Tá dando nas pesquisas aí que as empregadas 

domésticas tão querendo tudo se formar né? Eu vi no fantástico, que daqui a alguns 

anos não vai mais existir empregada doméstica, por que elas vai tudo se aperfeiçoar 

cada vez mais” (Helenira Rezende, 44, parda).  

 

 

4.1.2 Condições de trabalho e acesso a direitos 

 

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

doméstica (o) o profissional maior de 16 anos, que presta serviço de maneira contínua, sem 

fins lucrativos a pessoas ou famílias no espaço residencial destas. Assim a característica 

determinante para a configuração de um emprego doméstico é o seu fim não lucrativo e o seu 

exercício em espaço residencial.  

                                                           
44

 Como já foi discutido anteriormente, para que o trabalho produza mais-valia é preciso que se extraia o 

excedente e tal excedente seja utilizado para realimentar o processo produtivo. Isto se dá quando as trabalhadoras 

domésticas prestam serviço para empresas privadas que contratam domésticas para trabalharem em domicílios. 
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Esta categoria não é regulamentada pela Consolidação das Leis do Trabalho, como a 

maior parte dos/as trabalhadores/as brasileiros/as. No momento de sua promulgação em 1943 

a CLT não teceu nenhuma legislação em relação ao trabalho doméstico. 

As trabalhadoras domésticas tiveram ao longo dos anos regulamentado o direito à 

carteira de trabalho e aos benefícios previdenciários e somente a partir de 11 de dezembro de 

1972, com a Lei 5.859 regulamentada pelo Decreto 71.885, foram incluídas entre os 

segurados obrigatórios da previdência social. Os direitos conquistados referiam-se a férias e 

benefícios e serviços previstos na Lei Orgânica da Previdência Social. 

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, nesta mesma constituição que contribuiu para a efetivação de tantos 

direitos, a desigualdade da empregada doméstica em relação aos outros trabalhadores foi 

reforçada, à 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).  

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. Esse benefício será concedido à empregada inscrita no FGTS, despedida sem justa 

causa, que houver trabalhado como doméstica por, no mínimo, quinze meses nos últimos 

vinte e quatro meses contados da dispensa. 

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. 

No que tange aos direitos trabalhistas, a Lei n° 11.324/2006 estabeleceu: férias 

anuais remuneradas de trinta dias, que antes eram de vinte dias, com o acréscimo de, pelo 

menos, um terço sobre o salário normal, após doze meses de trabalho prestado à mesma 

pessoa ou família; estabilidade provisória à empregada doméstica gestante, sendo vedada sua 

dispensa arbitrária ou sem justa causa desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o 
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parto; a proibição de o empregador efetuar descontos do salário do empregado por 

fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia, ressalva feita, em relação a esta, 

para o caso de se tratar de local diverso da residência em que ocorrer a prestação de serviços, 

e desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes; 

A Lei estabeleceu ainda vedação de incorporação dos valores pecuniários das 

referidas despesas na remuneração para quaisquer efeitos; extensão ao empregado doméstico 

do direito ao repouso semanal remunerado
45

, ao revogar a alínea "a" do artigo 5° da Lei n° 

605, de 5 de janeiro de 1949. 

Em relação a ordem fiscal, instituiu-se a possibilidade de o empregador doméstico 

deduzir, até o exercício de 2012, ano calendário de 2011, a contribuição patronal paga à 

Previdência Social incidente sobre valor da remuneração correspondente a um empregado 

doméstico, por cada declaração anual, mesmo no caso de declaração em conjunto. Tal 

dedução não poderá exceder o valor da contribuição patronal calculada sobre um salário 

mínimo mensal, sobre o 13º salário e sobre a remuneração adicional de férias, referidos 

também a um salário mínimo. É condicionada à comprovação da regularidade do empregador 

doméstico perante o regime geral de previdência social quando se tratar de contribuinte 

individual. 

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. 

Para que as trabalhadoras domésticas tenham acesso a diversos direitos o primeiro 

passo é ter a carteira de trabalho assinada. Em nosso país, contudo, ainda é um fator muito 

comum este trabalho ser realizado sem contrato em carteira. O vínculo formal em carteira de 

trabalho é um fator central para a melhoria nas condições de trabalho e de vida das 

empregadas domésticas. Em nossa pesquisa encontramos também trabalhadoras que por não 

                                                           
45

 A exigência de um repouso semanal remunerado, bem como do direito a outras folgas, levou a criação de uma 

nova modalidade de empregada doméstica com vínculos ainda mais precarizados: a empregada doméstica 

folguista, que presta serviços a família no descanso semanal da empregada doméstica mensalista ou em seus dias 

de folga. 
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terem seus vínculos de trabalho formalizados, optaram por contribuírem para a previdência 

social como autônomas.  

Em 2009, de acordo com dados já citados do IPEA o número de domésticas sem 

trabalho formal era de 74,7%, ou 5 milhões de mulheres das 6,7 milhões ocupadas nesta área 

não tinham acesso a seus direitos. A média de vínculo em carteira de trabalho das mulheres 

ocupadas em outros setores é de 69,9%. Ou seja, muito distante da realidade das trabalhadoras 

domésticas no Brasil, na mesma época. Isso é um dado alarmante, pois embora gozem de uma 

série de conquistas referente a direitos, sem esta formalização do trabalho estes direitos não 

são efetivados.  

De acordo ainda com o IPEA, embora na década da referida pesquisa seja possível 

constatar um avanço no sentido da formalização deste trabalho (em 1999 tinha uma 

porcentagem de 77,3% de trabalhadoras sem carteira, para 74,7 em 2009), isso não diminuiu 

as disparidades nestes dados no que se refere às domésticas e as mulheres ocupadas em outras 

áreas de trabalho. 

Além de ser um dado preocupante para o conjunto das empregadas domésticas, este 

se torna pior quando é feito um recorte de raça. Ainda utilizando os dados do IPEA que 

consideramos de extrema importância para o conhecimento desta realidade em nível nacional, 

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

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

encontrada entre mulheres negras e brancas, fica cada vez mais claro o alto nível de 

informalidade que atinge as trabalhadoras domésticas em geral. 

Assim, compreendemos a importância de analisar os dados encontrados a partir dos 

sujeitos de nossa pesquisa. Das mulheres entrevistadas 50% não possuem carteira de trabalho 

assinada e 50% possuem. Do total de mulheres brancas, apenas 50% não possuem este 

contrato de trabalho, enquanto do total de negras 100% não possuem o trabalho formalizado. 

Em relação as mulheres pardas esse dado é de 100% com carteira assinada.  
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Figura 5 – Vínculo de trabalho por raça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Aprofundando-nos um pouco mais sobre estes dados analisamos que a nossa 

primeira entrevistada a Aqualtune, 38 anos, parda, revelou que trabalha no mesmo local a uns 

12 anos e a 10 tem contrato de trabalho. A segunda entrevistada Aparecida Kopcalk, 32 anos, 

branca, afirmou que não tem carteira de trabalho assinada e paga o INSS como autônoma há 8 

anos. A terceira entrevistada Patricia Galvão, 52 anos, branca, revelou que trabalha no local 

onde está hoje a 13 anos, mas tem carteira de trabalho assinada há apenas 1 ano. A quarta 

doméstica a contribuir com a pesquisa, intitulada Olga Benário, 28 anos, branca, esclareceu 

que faz 4 anos e 3 meses que trabalha neste local e possui carteira assinada há 4 anos, estes 3 

meses sem formalização foram acordados como um período de experiência. 

A quinta mulher a contribuir para a pesquisa, Helenira Rezende, 44 anos, Parda, 

revela que trabalha no local há 15 anos, mas tem 10 anos de trabalho formal. A sexta 

entrevistada Aurora, 45 anos, parda, afirmou que trabalha na mesma casa a 2 anos, os 2 de 

carteira assinada. A sétima trabalhadora a contribuir com a pesquisa, Lélia Gonzalez, 46 anos, 

branca, afirmou que nunca teve assinada a sua carteira de trabalho. A oitava mulher a ser 

entrevistada, Elizabete Teixeira, 32 anos, negra, não possui a carteira assinada, mas já teve 

uma vez, como trabalhadora doméstica. A nona entrevistada Maria da Penha, 31 anos, negra, 

nunca trabalhou formalmente. A décima entrevistada Roseli Nunes,36 anos, negra, também 

nunca trabalhou de carteira assinada. 

Pensamos importante essa descrição das mulheres trabalhadoras domésticas e os 

vínculos de trabalho a qual se relacionam para chamar a atenção ao fato de: as mulheres com 

vinculo formal de trabalho na data da realização da entrevista, afirmam que este é o primeiro 

emprego com esta formalização. Muitas antes de assinarem a carteira trabalharam por muitos 
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anos no mesmo local de trabalho sem este vínculo, ou seja, em situação de precarização e 

também trabalharam outros anos de suas vidas e em outras residências, como empregadas 

domésticas, mas sem nenhum registro em carteira. Ressalta-se que a informalidade faz parte 

da vida delas desde muito cedo, quase sempre desde o primeiro emprego e com elas ainda 

crianças, como é o caso de Lélia Gonzáles, que começou a trabalhar como doméstica aos 9 

(nove) anos de idade. 

O fato de estarem regulamentadas, conforme a lei, significa um avanço para estas 

trabalhadoras, mas não apaga o fato de já terem desenvolvido durante muitos anos a mesma 

atividade em uma situação de extrema precarização. Outras mulheres entrevistadas sem 

vínculo formal de trabalho afirmaram nunca terem assinado a carteira, embora desenvolvam 

esse trabalho há muito tempo.  

Quando perguntadas se possuíam carteira de trabalho assinada, e quando respondiam 

que sim, eram perguntadas há quanto tempo trabalhavam com carteira assinada as mulheres 

trabalhadoras domésticas remuneradas responderam: 

 

“Ah, nesse período também. Acho que assinei minha carteira em 2002. No começo 

eu não ligava não. Depois o meu patrão insistiu e eu resolvi deixar assinar. Eu não 

queria assinar porque eu era sem experiência, tava bom do jeito que tava. Eu não 

tinha assim os conhecimentos que eu tenho hoje, eu fui aprendendo aqui. Ele me 

chamando, me falou que era melhor para mim, que se eu ficava doente, tipo assim, 

sei lá... ficava afastada o INSS pagava. Se acontecesse algum acidente de trabalho os 

direitos que eu ia ter, férias, décimo terceiro, fundo de garantia, essas coisas que eu 

tenho, porque eu tenho tudo” (Aqualtune, 38, parda). 

 

“Essa é a primeira vez que eu assinei a carteira, eu trabalho aqui a uns treze anos, 

agora nesse trabalho com carteira faz 01 ano” (Patrícia Galvão, 52, branca). 

 

“Esse é o primeiro lugar. Com carteira assinada esse é o meu primeiro trabalho. 

Antes de vir para cá eu trabalhava em um fixo, passei dois anos e meio, só que ela 

não queria assinar a carteira, aí é ruim para a gente... Aí eu preferi sair e procurar um 

trabalho. Aí eu saí e ela não quis me pagar nada e eu meti ela no pau. Porque eu já 

trabalhava na casa dela e fazia faxina na mãe dela entendeu, só que não era fora a 

parte, era pelo mesmo dinheiro. O povo dizia que eu não tinha direito porque não 

tinha carteira assinada aí eu falei com o advogado e ele disse que eu tinha todos os 

direitos, porque ninguém hoje pega ninguém para trabalhar sem carteira assinada. Aí 

pronto meti no pau. E não durou muito não, em um mês eu já tinha ganhado, porque 

dois anos eu trabalhando sem carteira assinada. E lá eu não recebia um salário não, 

eu recebia 250,00. O salário era 250,00 eu já tinha pedido 100,00 emprestado, 

quando eu saí ela me pagou só 150,00. Só depois que eu botei ela no pau que eu 

recebi mais” (Olga Benario, 28, branca). 

 

“Tenho não. Nunca falei não, mas por ela aqui eu poderia procurar um lugar de 

carteira assinada, eu mesmo que não quero deixar. Porque assim, eu vejo que ela não 

pode, ela já foi realista comigo assim, que ela não pode assumir essa reponsabilidade 

porque ela não tem como, ela já mandou eu ir procurar com outra pessoa mas eu 

mesmo que não quero. E a outra lá eu nunca falei com ela” (Maria da Penha, 31, 

negra). 
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É importante ressaltar que é pequeno o número de empregadas domésticas que 

conseguem contribuir para a previdência social como autônomas. Um dos motivos é o peso da 

contribuição previdenciária, que se levarmos em consideração os baixos salários a que são 

submetidas e muitas vezes a responsabilidade predominante pelo sustento de sua família, se 

torna impossível ainda arcar com a contribuição à previdência. Outro fator a ser considerado é 

a falta de informações e conhecimento sobre o assunto, que as permita trilhar todos os 

caminhos para tal contribuição. 

Uma particularidade do trabalho doméstico é o fato de existirem trabalhadoras que 

dormem ou moram no local onde trabalham. Nesse processo, as relações de trabalho e 

familiares são de uma maneira geral mais confusas do que o comum e a luta e reivindicação 

por direitos trabalhistas se tornam mais difíceis.  

Muitas vezes por oferecerem a casa, a alimentação, a vestimenta, material de 

limpeza, dentre outros, os empregadores se acham no direito de não assinarem a carteira de 

suas empregadas, ou de descontar no valor dos salários as despesas gastas com estas. Como 

não há distinção entre o trabalho e a moradia é um trabalho que não tem definição de horas e 

pode ser realizado a qualquer hora do dia, de acordo com a necessidade da patroa, o 

aparecimento de situações urgentes ou acordos entre empregado e empregador.  

Este em muitos casos – não é uma regra – pode ser comparado quase ao trabalho 

escravo, onde o trabalho é desenvolvido em troca do sustento, com uma carga horária 

esgotante e um salário insignificante diante das necessidades da trabalhadora.  

A Lei n° 11.324/2006, preocupada com esta situação, proibiu tais descontos 

efetuados quando a doméstica mora no mesmo local onde trabalha e vê o seu salário reduzido 

devido ao pagamento das despesas que acarretam esta moradia. No entanto ainda é possível 

apreender situações como estas. Estes descontos podem ser efetuados apenas se a empregada 

não morar no mesmo domicílio onde trabalha e o patrão se responsabilizar por suas despesas. 

Em consonância com o IPEA 2009 afirmamos que neste período, 2,7% das 

trabalhadoras domésticas residiam no mesmo local onde trabalhavam. O IPEA revela ainda 

que este é um fenômeno predominante na região Nordeste onde isso acontecia com 5,3% das 

empregadas contra o Sul onde isso acontecia com 1,3% destas. No Brasil, das negras que 

desenvolvem o trabalho doméstico, 3,1% dormem no local de trabalho, enquanto das 

mulheres brancas que desenvolvem esse trabalho, 2,1% estão nesta situação. 

Durante a realização da nossa pesquisa empírica, entendemos que, das empregadas 

entrevistadas, apenas 20% dormem no local onde trabalham. Em uma das situações, 

encontramos um trabalho formalizado, que paga um salário mínimo menos o desconto de 8%, 
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referente a contribuição previdenciária que cabe a trabalhadora doméstica, sem nenhum outro 

desconto referente as despesas com a moradia em conformidade com a lei e boas relações de 

trabalho. Uma apreensão que este vínculo nos permitiu alcançar, foi a falta de uma 

determinação do tempo a ser trabalhado, representando uma carga horária excessiva, sem hora 

determinada para começar e terminar as tarefas. 

Em outra situação encontramos um trabalho sem formalização em carteira de 

trabalho, no qual a doméstica recebe menos de um salário mínimo, trabalha pela manhã em 

um local e a tarde em outro, no qual mora, sem conseguir nesses dois trabalhos alcançar um 

salário mínimo, sem acesso a direitos e sem perspectiva dos mesmos. O fato de trabalhar a 

tarde no local onde mora, também cria, assim como na outra situação, a ausência de uma 

carga horária determinada, representando mais um limite para a qualidade de vida e de 

trabalho desta doméstica. 

Apresentamos as falas das trabalhadoras anteriormente citadas quando foram 

perguntadas, qual o salário que recebem e quantas horas trabalham por dia, para uma melhor 

compreensão da situação descrita. 

 

“O salário é 622,00 tirando o desconto do INSS que é parece 40,00 ou 48,00. Sei 

que recebo 572. Não tenho idéia de quantas horas eu trabalho num dia. Tenho não. 

Porque eu vivo direto aqui eu acordo 6:40 para arrumar biel pra escola, a mãe dele 

mesmo que leva e eu fico por aqui arrumando. De manhã eu posso sair pra resolver 

qualquer coisa, ir num médico. Na parte da manhã eu to liberada pra resolver 

qualquer coisa. Mais ou menos umas 18:00 ela chega, janta aí eu to liberada. A noite 

eu fico mais no quarto. Pra mim eu trabalho até as seis, mas como ela é arquiteta, as 

vezes ela demora um pouquinho mais. As vezes chega de 19:00 de 20:30. A partir 

das 16:00 eu faço alguma coisa pra gente jantar, depois da janta arrumo a cozinha e 

pronto” (Olga Benário, 28, branca). 

 

“Aqui é 200,00 e lá é 300,00 e não é nem um salário direito. Também não quero 

deixar uma, nem quero deixar a outra, por isso eu to nessas duas. Durmo aqui na 

Lucia (Patroa da tarde – nome fictício). Começo de 8:00 lá no outro, aqui eu tenho 

que começar a 1 (13:00 horas) mais eu chego 1:30 (13:30 ) e fico até as 18:00 depois 

me deito, caio num canto e durmo” (Maria da Penha, 31, negra). 

 

 

O primeiro exemplo nos revela que, se a empregada trabalhar das 6:40 as 18:00 

como acordado com a patroa, terá uma carga horária diária de 11 horas e 20 minutos, no 

entanto, como a patroa nem sempre chega no horário acordado esta carga horária pode se 

estender para 13 horas ou mais. É importante ressaltar que a formalização do trabalho nesse 

caso, representa um avanço para a doméstica, no entanto exige muitas horas de trabalho por 

dia.  

O segundo exemplo já nos revela uma situação de maior precariedade, no qual, além 

de não ter a formalização do contrato de trabalho, o realiza em dois lugares diferentes, e 
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mesmo assim, sem receber nem um salário mínimo por eles e trabalha, segundo acordado com 

suas empregadoras pelo menos 10 horas por dia. 

Esses dois exemplos nos permitem compreender a complexidade que cerca este 

trabalho e clarifica, que apenas o contrato de trabalho não é suficiente para anular todas as 

formas de exploração e poder que podem se construir nessas relações de trabalho. 

A carga horária excessiva de trabalho não é um fator que atinge apenas as 

empregadas que dormem no local onde trabalham, mas as trabalhadoras domésticas 

remuneradas de uma maneira geral. A falta de uma regulamentação acerca dos limites de 

horas para o exercício do trabalho doméstico permite que estes sejam estabelecidos a partir de 

acordos entre empregadas e empregadores, significando perdas para as trabalhadoras, parte 

mais fragilizada desta relação.  

Para os trabalhadores de outras categorias, regidos pela CLT o limite é definido em 

oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais
46

, o que não se estende para as 

trabalhadoras domésticas, sendo esta uma das grandes reivindicações desta categoria no que 

se refere a equiparação dos direitos, com os trabalhadores de outras categorias. É importante 

ressaltar que 100% das entrevistadas afirmaram ter descanso semanal remunerado, direito 

firmado com a Constituição Federal de 1988.  

Em nossa pesquisa apreendemos que das trabalhadoras entrevistadas 20% trabalham 

8 horas por dia, 30% trabalham de 9 a 10 horas diariamente, 50% de 11 a 13 horas diárias. 

Clarificando o excesso de horas trabalhadas por dia, sem, no entanto, receberem mais pelas 

horas extras. 
 

Figura 6 – Carga horária por dia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

                                                           
46

 O horário trabalhado que passa do estabelecido em lei se configura hora-extra e o trabalhador deverá receber 

mais pelo acréscimo de horas trabalhadas. É claro que, o fato da lei existir para as demais categorias de 

trabalhadores não significa que seja cumprida. 
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Algumas das que não dormem no local onde trabalham, quando perguntadas sobre 

qual o salário que recebem e quantas horas trabalham por dia responderam: 

 

“Eu não ganho ruim não. Eu ganho 1.000,00 com passagem, essas coisas. Ele não 

desconta INSS meu, nem fundo de garantia. Eu chego aqui as oito e saiu as quatro. 

Eu chego tarde, as vezes eu chego mais tarde e saiu mais tarde. Eu não gosto de 

parar, porque parar me atrasa” (Aqualtune, 38, pardas). 

 

“Aqui, hoje eu recebo 2.000,00. Não durmo, mas já dormi nos trabalhos anteriores. 

Olha... Eu acho que contando desde quando a gente chega aqui que a gente não para, 

deve dar umas nove. Olha veja só, a gente chega aqui 8:00 a sai as 17:00, nove 

horas, por que não tem aquela paradinha assim, por exemplo, quem trabalha em 

escritório para 1 hora até 2 horas pra almoçar, a gente não tem, claro que a gente 

almoça, mas nove horas, era pra chegar as 7, a gente que chega as 8, se não dariam 

10 horas” (Aparecida Kopcak, 32, branca).  

 

“Eu começo de 8 e termino as 16. Se eu chegar de 7 saiu de 3, eu só trabalho minhas 

8 horas num passo nem um minuto” (Aurora, 45, parda).  

 

 

Perguntamos acerca do salário que estas recebem, pois é mais uma situação que 

determina a qualidade de trabalho e de vida das trabalhadoras desta categoria. De acordo com 

os dados do IPEA (2011), já citados, referentes a 2009, a remuneração média das 

trabalhadoras domésticas alcançou 386,45 ao mês. É importante ressaltar que nesse período o 

salário mínimo era de 465,00, assim esta remuneração ficou abaixo do salário mínimo. Estes 

dados ainda nos revelam que enquanto no Nordeste a média de salários era de 254,46, no 

sudeste era de 451,06.  

As trabalhadoras domésticas negras também recebiam menos que as brancas. 

Enquanto as primeiras revelaram uma média de salário em 364,84 as segundas possuíam uma 

média de salário de 421,00. Mesmo assim, considerando diferentes variáveis, de acordo com o 

IPEA, a média de salários encontrados estava abaixo do salário mínimo da época.  

Outra variável importante a ser considerada é a diferença de salários entre homens e 

mulheres no exercício do trabalho doméstico. Os trabalhadores homens possuíam em 2009, 

uma média de remuneração mensal de 576,63, o que era superior a média de remuneração das 

trabalhadoras mulheres nesse mesmo período. É importante compreender que os homens 

geralmente estão mais vinculados a trabalhos como motorista, caseiro, dentre outros que 

possuem melhores remunerações, o que mais uma vez desvela que um trabalho realizado por 

mulheres, mesmo que exija mais esforço, criatividade ou tempo, será mais desvalorizado e 

com menores salários, em consonância com a posição da mulher na sociedade em relação aos 

homens. 
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Isso nos revela que não estamos nos referindo apenas a desigualdades de gênero, mas 

também de classe, raça e etnia, que destina este trabalho remunerado prioritariamente as 

mulheres da classe trabalhadora, que liberam homens e outras mulheres das classes média e 

alta para realizarem outras atividades remuneradas sem a responsabilidade ou preocupação 

por parte do trabalho de reprodução.  

Não estamos dizendo com isso que as mulheres das camadas média e alta não 

realizam o trabalho doméstico ou não se preocupam com o espaço de reprodução, pois, como 

mulheres, mesmo que trabalhem fora, serão as responsáveis prioritárias pelas respostas 

referentes ao espaço privado. No entanto, está mais do que claro que parte dessa 

responsabilidade é repassada para as empregadas domésticas. Assim, na maioria dos casos 

sair para trabalhar nos espaços de produção de riqueza só é possível devido a contratação 

desta categoria profissional.  

Mesmo compreendendo a importância do trabalho doméstico remunerado, seja pelo 

investimento do tempo e qualificação destas trabalhadoras ou pela contribuição ao que dão, 

indiretamente, para a realização do trabalho produtivo por outras categorias, ou pela própria 

contribuição para a reprodução da força de trabalho – para o capitalismo – este se configura 

como um trabalho desvalorizado e mal remunerado. 

Em relação às trabalhadoras domésticas entrevistadas, apreendemos que 10% delas 

recebem menos de um salário mínimo, 50% recebem um salário, 30% recebem até dois 

salários, e 10% chegam a receber até três salários mínimos. Sendo assim em nossa pesquisa 

encontramos a maior parte das empregadas domésticas recebendo um salário mínimo ou mais. 

 

 

Figura 7 – Salário mínimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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Sendo importante deixar claro que entre as 10% que recebem até três salários 

mínimos, estão aquelas que conseguiram concluir o ensino médio e possuem contrato formal 

de trabalho. Como também as 10% que recebem menos de um salário mínimo estão as que 

não completaram o ensino fundamental, possuem a menor quantidade de anos estudados com 

apenas 4 anos de tempo escolar e não possuem contrato de trabalho. 

O fato de as falas das trabalhadoras que participaram da pesquisa empírica, citadas 

anteriormente, apresentarem remunerações acima do mínimo, contrariando a média nacional 

em 2009, podem estar relacionadas ao fato de ser um trabalho formalizado. De uma maneira 

geral o crescimento do nível dos salários, também pode estar vinculado ao nível de 

escolaridade e conhecimento das trabalhadoras acerca de seus direitos e ao movimento atual 

de reivindicação por melhores salários. Em consonância com as análises do IPEA esse é um 

parâmetro para a remuneração das domésticas. 

Embora, em nível nacional e de acordo com dados estatísticos, as trabalhadoras 

domésticas sejam identificadas como mal remuneradas, seus salários são de extrema 

importância para o sustento de suas famílias. Ou são as responsáveis prioritárias pelo sustento 

da família, ou contribuem em grande parte para a efetivação deste. Quando as mulheres 

configuram essa situação de responsabilidade prioritária são chamadas de chefe da família, e 

diversos estudos já foram realizados sobre as mulheres na chefia familiar. 

Este advém de um modelo de família patriarcal, no qual o homem é o responsável 

pelo sustento de sua família. Em uma sociedade na qual a igualdade é o princípio orientador 

das relações homens e mulheres compõe uma rede de solidariedade que os envolvem e a seus 

filhos objetivando o sustento e crescimento de todos e na impossibilidade de um ou outro 

contribuir com essa rede qualquer um dos dois pode realizar as atividades para efetivar o 

sustento de sua família, seja qual for à configuração
47

 que ela tenha.  

Contudo, o modelo patriarcal é que na maioria das vezes justifica os maiores salários 

pagos a homens e a maior valorização do seu trabalho, como se o trabalho desenvolvido pelas 

mulheres fossem apenas de complementariedade. É exatamente a este modelo baseado na 

desigualdade e na dominação e exploração das mulheres que nos opomos. 

Pensamos ser este um modelo totalmente distante da realidade e das necessidades 

dos sujeitos. De acordo com os dados do IPEA em 2009, a remuneração das trabalhadoras 

                                                           
47

 Aqui estamos nos referindo às diversas configurações de família, como um rede de solidariedade e afeto, 

existentes e que devem ser consideradas. As heteroafetivas, homoafetivas, compostas por um ou mais 

responsáveis, cônjuges ou não, dentre outros arranjos possíveis.  
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domésticas respondia em média por 39,8% da renda familiar e entre as trabalhadoras com 

carteira assinada esse dado sobe para 47,5%.  

As famílias chefiadas apenas por mulheres são geralmente as mais expostas a 

situação de precariedade. Em relação às trabalhadoras domésticas verificamos isso devido aos 

baixos salários a que são submetidas e as várias horas que ficam fora de casa, longe das 

situações que necessitam da sua intervenção. Mesmo que nesta família tenha a contribuição 

de outro familiar, cônjuge ou não, de acordo com os dados nacionais do IPEA o seu salário 

corresponde por uma parte considerável da renda da casa, sendo assim a má remuneração 

continua sendo um fator predominante para a precariedade que permeia o domicílio destas 

trabalhadoras. 

É preciso ressaltar que, além de responsáveis pelo sustento da família, estas 

continuam sendo responsáveis prioritárias por outros aspectos da vida familiar em suas casas 

como vestimenta, alimentação, higiene, educação dos filhos dentre outros, o que torna a 

jornada de trabalho doméstico destas, ainda mais extensiva. Em seu trabalho remunerado são 

responsáveis por estas atividades nas casas de outros indivíduos o que não anula a existência 

destas em seu próprio domicílio. 

A maior parte destas trabalhadoras deixam suas casas bem cedo, ficando distantes do 

convívio e situações cotidianas. No caso das domésticas estas podem pagar outras mulheres, 

de acordo com suas possibilidades e, neste caso, tais domésticas recebem mais baixas 

remunerações, tornando-se um trabalho doméstico ainda mais precarizado. Outras contam 

com a rede de solidariedade de seus vizinhos, parentes ou outros moradores da casa que 

assumem esta atividade. 

A conciliação entre trabalho e prioritária responsabilidade, construída socialmente, 

com o cotidiano da casa construído social e historicamente são um entrave para a maior parte 

das mulheres no mundo, no entanto quando colocamos a questão da classe e especificamente 

das trabalhadoras domésticas esta se torna uma situação ainda mais grave como pode ser 

apreendido nas considerações feitas anteriormente. 

Quando perguntadas se o seu salário sustenta a sua família e como você organiza sua 

vida privada para realizar o trabalho doméstico remunerado, as entrevistadas responderam: 

 

 

 

“O salário dá pra sustentar, mas é porque eu tenho outro salário, 700 reais, é da 

minha filha que o pai dela morreu. Agora ela fica sozinha, mas quando era pequena 

ficava com minha irmã. Ela arruma a casa, e eu faço comida a noite, porque ela 

estuda de manhã. As vezes, eu compro comida essas coisas” (Aqualtune, 38, parda). 
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“Na minha casa moram dois filhos e um irmão, é o meu salário que sustenta minha 

família. Meu irmão trabalha, mas vai comendo pelas beiradas e não ajuda. Lá em 

casa meu menino mais velho arruma a casa, meu irmão cozinha, como na maioria 

das casas, eu faço a janta pro o almoço, no final de semana eu faço faxina, e assim 

eu vou me virando. Quando eu não aguento contrato uma faxineira pra ajudar e 

assim vou levando a vida. Minha filha tem 5 anos, e fica na escola manhã e tarde. 

Mas fica abandonada a casa, tem toda essa rotina que eu falei, mas fica abandonada, 

pra gente cuidar da casa dos outros, não tem pra onde correr, a realidade é essa 

mesmo. E pra quem tem família perto é ótimo, mas eu que tenho a família lá no 

outro estado, não ter com quem deixar o filho, é difícil” (Aparecida Kopcak, 32, 

branca). 

 

“Minhas filhas são todas casadas. E eu tenho uma neta que eu sustento essa neta, 

mas ela mora com a mãe. Meu marido me ajuda e a gente vive. A minha casa, eu 

acordo, faço um café preto e tomo e venho embora pra cá. Quando eu chego em casa 

o que der pra fazer eu faço, o que não der não faço e eu tiro 3 dias na semana pra 

organizar tudo, a noite né, porque mesmo que eu saia daqui cedo eu chego tarde em 

casa porque eu gasto duas horas de ônibus pra chegar em casa. Quando é na quinta 

feira, eu lavo minha roupa, na sexta eu faxino a casa, no sábado eu faço minhas 

unhas e arrumo os meus cabelos, quando é no domingo eu faço o almoço ou vou 

andar” (Aurora,45, parda). 

 

“Só eu e meu marido. Quando eu chego a noite é que eu faço, eu varro casa, eu lavo 

prato, tem dias que eu vou dormir mais de 12 horas pra ver minha casa arrumada e 

depois de 6 horas já tá de pé de novo, porque a minha casa eu não vou abandonar, 

você não pode abandonar a sua casa pra trabalhar na dos outros, e a gente precisa 

trabalhar. Meu marido não me ajuda não, tem homem que não gosta de trabalhar no 

serviço de casa. Não pega nem no prato, só eu mesmo” (Lélia Gonzalez, 46, branca). 

 

 

De acordo com a pesquisa empírica realizada nos foi revelado que 60% delas 

afirmaram ser o seu salário o único responsável pelo seu sustento e o de seus dependentes, 

20% afirmaram que é o seu salário e o de seus companheiros que sustenta as despesas da casa 

e 20% moram no mesmo domicílio em que trabalham e não tem responsabilidade significativa 

com outro domicílio. 

 

Figura 8 – Chefia familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
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Como foi possível apreender, o salário das domésticas entrevistadas é determinante 

para o sustento da família, seja quando é o único responsável por este, ou quando possui a 

ajuda de um companheiro ou de outra remuneração. Outro fator revelado nas falas são as 

diversas estratégias utilizadas por estas para cuidarem do seu domicílio já que também saem 

para trabalhar em outras casas. 

 

4.1.3 Empregadas domésticas e o acesso a previdência social 

 

Ressaltamos mais uma vez, que o fato do trabalho doméstico ser realizado no interior 

de um domicílio e sujeito as relações privadas e cotidianas de uma casa, a relações afetivas e 

de solidariedade e cooperação, dificultam o acesso das trabalhadoras a direitos sociais como 

carteira de trabalho assinada, repouso semanal, um limite adequado de horas trabalhadas, 

salários justos, como também direitos relacionados a previdência que necessitam de uma 

prévia contribuição para o seu acesso, ou seja, possuem a lógica do seguro social. 

O trabalho doméstico, por se dar no espaço privado, está sujeito às próprias regras 

dos empregadores, que podem “negociar” com os empregados o valor do pagamento, a 

jornada, os dias de trabalho, a não assinatura da carteira de trabalho e o não atendimento a 

outros direitos conquistados. Devido à forte tendência de não se registrarem vínculos 

trabalhistas que resguardem os direitos dessas trabalhadoras, estas ficam a mercê das decisões 

de seus empregadores.  

Ainda por serem relações que se dão no âmbito privado, a fiscalização por meio do 

Ministério do Trabalho e outros órgãos pertinentes sempre foi ausente, como também a 

articulação destas trabalhadoras em movimentos sociais ou sindicatos trabalhistas.  

A busca por direitos sociais e consciência política não é um fim em si mesmo, mas 

uma estratégia para a construção de uma luta e um movimento que supere as relações 

capitalistas patriarcais que se expressam, por exemplo, na divisão social e sexual do trabalho. 

Reconhecemos antes de tudo as potencialidades das políticas sociais e especificamente da 

política de previdência social, no que tange a redução das desigualdades e uma maior 

redistribuição de renda, enquanto reconhecemos também os limites desta, na qual mesmo em 

tempo de maior universalidade não teria o alcance de acabar com estas desigualdades, uma 

vez que compreendemos como raiz da desigualdade a contradição entre o capital e o trabalho. 

Sendo assim embora apreendamos a importância da previdência social na vida de 

todos os sujeitos e em específico para este trabalho na vida das mulheres trabalhadoras 
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domésticas, defendemos a posição que o fim da desigualdade social se dará apenas com a 

superação deste sistema que gera desigualdade na mesma proporção em que gera riquezas. 

É importante revelar que a crise capitalista estrutural de 1970, junto com as 

estratégias deste sistema para a superação de tal crise e seus direcionamentos posteriores, 

como a reestruturação da produção, o neoliberalismo, a financeirização e a mundialização do 

capital só contribuiu para aumentar a exploração do trabalho de mulheres e homens e 

consequentemente das trabalhadoras domésticas e limitar cada vez mais o seu acesso a 

direitos, conforme as reformas da previdência elencadas anteriormente. 

Assim a previdência social passa desde a década de 90 do século XX, por uma série 

de reformas que ao invés de ampliar direitos os restringe, dificultando mais o acesso dos 

trabalhadores a esta. Estas reformas passam a ser justificadas através da acusação de que a 

previdência é o maior “ralo dos cofres públicos”, ou seja, a maior responsável pelo 

endividamento público e, portanto deveria passar por cortes em seus gastos, e cortes 

significam redução de direitos e maiores dificuldades de acesso. No entanto como já foi 

falado anteriormente o maior vilão das políticas sociais é a dívida pública. 

Devido a Desvinculação das Receitas da União, o governo retira anualmente em 

média 20% do fundo das políticas sociais que compõe a Seguridade Social. Fundo este que 

deveria ser utilizado para a ampliação e universalização destas políticas. 

No entanto, no caso das mulheres em geral, e das trabalhadoras domésticas 

especificamente, este período também representou um avanço no que concerne a direitos 

sociais e previdenciários. Isso pode ter ocorrido devido ao aprofundamento das lutas 

feministas e de suas reivindicações também para acesso a previdência. 

O desvelamento das relações de gênero patriarcais e as perdas que estas traziam para 

as mulheres, os diversos tipos de violência sofrida, as relações sexistas no âmbito do trabalho, 

o assédio moral e sexual, o abuso sexual e moral ou o estupro no âmbito do espaço público e 

privado, os índices de informalidade no trabalho, as dificuldades de acessos a direitos, dentre 

outras perdas, passaram a ser foco cada vez mais profundo dos movimentos feministas e de 

mulheres, tendo cada vez visibilidade maior na sociedade, obrigando o poder público e a 

sociedade a se voltarem para a regulamentação específica das necessidades das mulheres, não 

apenas biológicas, mas necessidades fruto das construções sociais, políticas e econômicas que 

subalternizaram as mulheres ao longo da história, relegando-as a uma situação de 

precarização e menor acesso a direitos. 

Retomando os dados acerca da formalização em carteira do contrato de trabalho, 

temos que das mulheres entrevistadas 50% não possuem carteira de trabalho assinada e 
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consequentemente as outras 50% possuem. Do total de mulheres brancas (40% delas), 50% 

não possuem este contrato de trabalho, enquanto do total de negras (30% delas) 100% não 

possuem o trabalho formalizado. Em relação as mulheres pardas (30%) esse dado é de 100% 

com carteira assinada. Do total de entrevistadas apenas 10% ou 1 trabalhadora que não 

possuía contrato de trabalho formal contribui para a previdência como autônoma. 

Assim nossa pesquisa revelou que 60% das trabalhadoras entrevistadas contribuem 

para a previdência, 50% delas como empregadas domésticas e 10% como autônomas e 40% 

delas não contribuem e estão desprotegidas e sem acesso aos direitos trabalhistas ou 

previdenciários.  

 

Figura 8 – Contribuição previdenciária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

 

É importante deixar claro que, uma empregada doméstica que exerce um trabalho 

contínuo ou mais de duas vezes na semana, no mesmo domicílio e com horário previamente 

fixado, não possui a autonomia que é necessária para a configuração de trabalhadora (o) 

autônoma (o). São empregadas domésticas e deveriam ter carteira de trabalho assinada e 

contribuir como tal, conforme a legislação previdenciária prevê. No entanto, este tipo de 

contribuição de forma autônoma, apesar das dificuldades financeiras, tem se tornado uma 

alternativa de acesso aos benefícios da previdência quando este direito não é respeitado por 

seu empregador. 

Em nível nacional apreendemos que em 2009 as empregadas domésticas 

apresentaram um percentual de contribuição previdenciária de 30,1%, valor que cresceu desde 

1999 em que a contribuição previdenciária era de 25,9% (IPEA, 2011). 
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Os dados ainda apresentaram diferenciações no que se refere a raça dessas 

trabalhadoras e a região pesquisada. As mulheres negras contribuintes para a previdência 

significaram um percentual de 27,7%, valor inferior aos dados encontrados no que se refere as 

trabalhadoras brancas. As trabalhadoras ocupadas no Nordeste apresentaram ainda um índice 

de contribuição inferior ao das trabalhadoras do Sudeste, 13,4% contra 38,3%. 

Quando perguntadas se conhecem os seus direitos previdenciários elas responderam: 

 

“FGTS, Décimo Terceiro, Férias, salário maternidade, auxílio doença, são os 

meninos (patrões), eles me explicam tudo, eu vejo até naqueles papeis, abono... ah, é 

porque eu não me lembro agora. Eu tenho acesso ao meu FGTS, a ver quanto eu 

tenho no banco, na internete” (Aqualtune, 38, parda). 

 

Sobre isso ai realmente eu tô fora do assunto. Parece que agora a gente agora vai ter 

direito a tudo, agora assim exatamente eu ainda tô por fora. Mas parece que tem 

direito a férias, décimo, mas aqui a gente tem tudo (Aparecida Kopcak, 32, branca). 

 

“Porque nós não somos praticamente nada, porque a gente não tem quase nada, a 

gente não tem seguro desemprego, que é uma lei que já devia ter sido liberado isso 

pra gente, não tem FGTS, a gente doméstica... Não conheço muito não, não lembro 

agora não” (Lélia Gonzalez, 46, branca). 

 

“Não conheço. Quando eu trabalhei de carteira assinada ela pagava só o INSS. Cada 

um pagava uma parte” (Elizabete Teixeira, 32, negra).  

 

 

A fala das trabalhadoras domésticas entrevistadas clarifica a falta de conhecimento 

destas trabalhadoras acerca dos seus direitos previdenciários. Mesmo as empregadas que 

possuem carteira assinada, ou que contribuem individualmente para a previdência 

demonstraram não conhecer os benefícios a que têm acesso.  Das entrevistadas 60% 

afirmaram não conhecer nenhum benefício ou não estarem lembradas, 20% delas afirmaram 

conhecer apenas o Décimo Terceiro e as Férias, 10% a Aposentadoria e Auxílio doença e 

10% citaram o Salário-maternidade. 

 São benefícios da previdência social a Aposentadoria, que pode ser por invalidez, 

idade, tempo de contribuição e a Aposentadoria Especial. Auxílio-doença, Salário-família 

Salário-maternidade, Auxílio-acidente, Pensão por morte, Auxílio-reclusão, Abono anual. 

Apreendemos com cada vez mais clareza a dualidade sobre a qual trata Ávila (2010), 

que foi citada no início deste capítulo. Mesmo em um contexto de forte tendência a não 

responsabilização do Estado com a questão social, as mulheres e empregadas domésticas 

conquistaram uma série de direitos de cidadania através das lutas feministas e de mulheres.  

No entanto, o que vemos são ainda altos índices de desproteção social quando nos 

referimos as mulheres e principalmente as trabalhadoras domésticas remuneradas. Além dos 
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índices de desproteção entendemos que esta categoria ainda não tem acesso a direitos no 

mesmo nível que as demais categorias de trabalhadores, pois como já assinalamos as relações 

entre patroa/o e empregada/o, nas quais se misturam relações trabalhistas, relações cotidianas 

e muitas vezes relações afetivas, bem como o fato das relações se darem no âmbito privado, 

dificulta o acesso das trabalhadoras domésticas a seus direitos. 

Embora consideremos que muitas conquistas foram alcançadas por esta categoria 

referente aos direitos previdenciários, apreendemos que estas não são reguladas na 

previdência social da mesma forma que outros segurados obrigatórios. Exemplo disso é o fato 

de que neste caso, é o empregador doméstico que faz a opção de contribuir ou não para o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, rebatendo também no acesso das 

trabalhadoras domésticas ao Seguro Desemprego. Em boa parte dos casos, devido a falta de 

interesse e em benefício próprio, os empregadores fazem a opção por não contribuírem para o 

FGTS. O acesso aos benefícios Salário Família e Auxílio Acidente que alcançam as demais 

categorias de trabalhadores menos a de trabalhadora doméstica (o). Além da necessidade do 

estabelecimento de um limite para a jornada de trabalho, que rebate na possibilidade de 

recebimento de hora-extra e adicional noturno, dentre outros desafios.  

Em 2011 foi realizada na Suíça a 100ª Conferência Internacional do Trabalho. Nesta 

Conferência foi aprovada com 396 votos a favor e apenas 16 contra, a criação de uma 

Convenção para regulamentar o trabalho doméstico. Logo após a criação desta Convenção, 

foi aprovada também a recomendação para que esta seja ratificada pelos países que compõe a 

Organização Internacional do Trabalho - OIT. O próximo passo da OIT será a construção 

desta Convenção e a apresentação formal desta adequando-a a legislação dos países 

participantes. 

O Ministro do Trabalho e Emprego do Brasil neste interim que participou da votação 

e foi o presidente da Delegação Brasileira no encontro, Carlos Lupi afirmou que: "Estamos 

fazendo história aqui em Genebra,  porque até hoje as empregadas domésticas não têm os 

direitos como todos os outros trabalhadores. Estamos diante da segunda Lei Áurea"
48

. 

Disse ainda que caminhará na direção de que o Brasil ratifique a medida, alcançando 

em torno de 7,2 milhões de empregadas domésticas que trabalham no Brasil segundo dados 

do IPEA 2011. Caso essas medidas sejam aprovadas no Brasil pelo Congresso Nacional estas 
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trabalhadoras passariam a ser regulamentadas pela CLT com todos os direitos trabalhistas 

previstos em tal regime. 

Participaram deste encontro sindicatos, federações e associações representativas da 

categoria que se posicionaram a favor da convenção para discutir os direitos dos trabalhadores 

domésticos e defender os direitos destes.  

No entanto, desde 14 de Abril de 2010, foi apresentado pelo Deputado Federal o Sr. 

Carlos Bezerra do PMDB/MT, uma Proposta de Emenda Constitucional – PEC 478/2010 com 

o objetivo de revogar o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer a 

igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores 

urbanos e rurais. Esta tem o objetivo de tornar iguais tanto direitos trabalhistas como 

previdenciários do trabalhador doméstico aos demais trabalhadores urbanos e rurais através da 

alteração da Constituição Federal. Proposição sujeita a apreciação do plenário e tramita em 

regime especial. 

Em 03 de Agosto de 2010 passa a ficar sob a responsabilidade da Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC expressar um parecer acerca desta proposta. No 

dia 17 de Março de 2011 a Deputada Federal Andreia Zito PSDB/RJ apresentou um 

requerimento de número 846/2011 objetivando a criação de uma Comissão especial destinada 

a proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 478 de 2010. No dia 15 de Junho 

de 201 o relator Deputado Vieira da Cunha PDT/RS a CCJC apresentou um parecer pela 

admissibilidade do requerimento, parecer este aprovado em 5 de Julho do mesmo ano. 

Em 21 de Setembro de 2011 passou para a Comissão Especial a responsabilidade por 

proferir um parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 478-A, de 2010, pelo qual foi 

designada relatora, a Deputada Federal Benedita da Silva (PT-RJ). O prazo de entrega de 

Emendas para o Projeto de Lei era de 10 sessões ordinárias. O que apreendemos é que o prazo 

foi encerrado e não foram apresentadas Propostas de Emenda para o Projeto. Aos dias 07 de 

Dezembro de 2011, 13 de Fevereiro de 2012, e 24de Abril de 2012, foram apresentados por 

esta Comissão Especial requerimentos de prorrogação do prazo da PEC 478-A, de 2011
49

. 

A preocupação em mostrar o andamento desta proposta é mostrar que antes da 

Conferência realizada pela OIT em 2011 o Brasil já tinha propostas para o avanço no que se 

refere à direitos das trabalhadoras domésticas e mesmo após a Conferência e todos os 

discursos acerca da necessidade em se regulamentar esta categoria no mesmo nível em que os 

demais trabalhadores urbanos e rurais a Proposta de Emenda Constitucional ainda não tem um 
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parecer da Comissão Especial e ainda não se tornou realidade para esta categoria com mais de 

7 milhões de trabalhadoras brasileiras.  

Muitos eventos e discussões têm sido realizados em torno deste assunto e com a 

participação efetiva dos movimentos feministas e de mulheres que reforçam a importância e 

necessidade de ampliação de direitos para esta categoria. Que reafirmam a necessidade de 

ruptura com a dominação capitalista, patriarcal e racista e deixam bem claro que o avanço 

nesta legislação sob a responsabilidade do Estado corresponde a uma dívida de décadas com 

esta categoria, que se construiu sob a desigualdade e discriminação. São exemplos destes O 

Fórum Itinerante das Mulheres em Defesa da Seguridade Social, a Federação Nacional das 

Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), o CEFEMEA, e outros movimentos e articulações de 

mulheres. 

Ou seja, as condições objetivas e subjetivas a que estão submetidas às empregadas 

domésticas favorecem a perpetuação de um trabalho precário e sem vínculos de proteção 

social, o que, para elas, vem a ser “menos mal” do que a falta do emprego. Situação que tem 

como um de seus determinantes a desvalorização do trabalho de reprodução social exercido 

pelas mulheres na sociedade.  

Constatamos que as formas peculiares de inserção do trabalho da mulher devido à 

divisão do trabalho por meio da categoria do sexo, influenciam diretamente no acesso das 

mulheres aos direitos previdenciários nos países capitalistas e esta situação se agrava nos 

países capitalistas periféricos. 

Consideramos assim que muitos avanços ainda são necessários para uma cobertura e 

regulamentação da mulher no acesso à previdência com maior eficácia, no entanto 

entendemos que a história continua e muitos avanços ainda serão alcançados pelas mulheres 

no âmbito previdenciário.  

É importante clarificar que a nossa luta é por uma Seguridade Social que contemple 

não só as três políticas atualmente articuladas, a previdência, saúde e assistência social, mas 

todos os direitos expressos no artigo 6º da Constituição Federal como a educação, trabalho, 

moradia, lazer e segurança, também que seja pública e universal.
50

 

Aqui é imprescindível deixar claro que a luta por direitos nesta sociabilidade 

capitalista não representa um fim em si mesmo, mas como nos instiga Netto (2008), 

representa a luta contra a barbárie contemporânea. 
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4.1.4 Apreensões acerca das relações sociais de gênero e a DST no espaço doméstico 

 

Durante todo o processo de investigação do real, desde os primeiros contatos com a 

bibliografia utilizada até a realização das entrevistas, apreendemos que as construções de 

gênero influenciam fortemente os comportamentos de homens e mulheres, como também sua 

forma de pensar. Os padrões comportamentais construídos para mulheres e homens, são 

seguidos de tal forma, que a quebra destes pode resultar em diversas formas de opressão 

social e preconceito. 

Como já discutimos anteriormente, as relações de gênero cotidianas sempre existiram 

na sociedade, embora este termo só tenha sido discutido e conceituado no século XIX. Desde 

o surgimento do patriarcado que os papéis entre mulheres e homens são construídos com base 

na dominação destas pelo sexo masculino. Além desta dominação a imposição à mulher de 

um comportamento dócil, submisso, cuidador, a tornou a principal responsável pelos cuidados 

com a casa, as crianças e os idosos, e este comportamento de unilateralidade foi cruelmente 

aprendido, imposto e perpetuado ao longo da construção da vida dos sujeitos.  

Enquanto os homens durante o tempo de criança ganhavam carrinhos de brinquedo, 

bonecos de super-heróis, aprendiam que precisavam ter uma profissão e trabalhar para 

sustentar suas famílias, as mulheres tinham o oposto desta educação, ganhavam casinhas, 

bonecas para cuidarem, panelinhas para cozinharem, e ainda eram ensinadas que precisavam 

respeitar seus futuros maridos como o chefe da família.  

No capitalismo estas relações se solidificam sob novas configurações. Como já 

discorrido anteriormente, este sistema de produção, baseado no acúmulo cada vez maior e 

incontrolável de capital, passou a utilizar o trabalho gratuito e remunerado das mulheres no 

âmbito da reprodução para se desresponsabilizar por esta. Assim como passou a utilizar a 

desvalorização do trabalho das mulheres para explorar esta mão de obra mediante baixos 

salários, dentre outros. 

Objetivando apreender como esta situação era visualizada pelas trabalhadoras 

domésticas, perguntamos as trabalhadoras entrevistadas se elas compreendiam que este 

emprego doméstico deveria ser realizado só por mulheres, só por homens ou por ambos, e 

estas responderam:  
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“Mulher, aqui já teve experiência com homem, mas não deu certo não. Ele ajudava a 

gente aqui e não deu certo não, é que o homem é mais pra coisa pesada, não que não 

existam homens que tenham habilidades com a casa, claro que tem, quando eles tem, 

sai de baixo, mas aqui não deu certo, tinha coisas que a gente tinha que dizer que 

precisava de fazer, então tinham coisas que deixavam a desejar e a gente ia lá e 

fazia, chegava a hora que a gente tava fazendo o dele também. Ele dizia que tava 

fazendo, que ainda ia fazer, que tinha muita coisa, o homem se sobrecarrega rápido 

demais, ele se apavora, isso que não dá certo de homem em trabalho doméstico. Ah 

eu não fiz isso por que faltava isso, e a mulher sabe o que tem que fazer, então não 

se apavora” (Aparecida Kopcak, 38, parda). 

 

“Eu acho que os dois, os dois acho que precisam né, então pelos dois, tanto o 

homem quanto a mulher” (Patrícia Galvão, 52, branca). 

 

“Só por mulheres, é uma coisa que o homem não presta atenção, não conversa com a 

patroa, como a gente conversa, acho que ela nem diz como quer, eu tinha um amigo 

que trabalhou como doméstico, mas num deu certo não. Eles não sabem o que tem 

que fazer como a gente. Eu acho uma coisa estranha. Você não acha não? Acho que 

é só pra mulher” (Olga Benário, 28,branca). 

 

“Acho que só por mulheres, eu acho muito esquisito homem fazer trabalho de 

doméstica, esse trabalho é mais com mulher. Porque sempre quem fica em casa são 

mais as mulheres, fica um homem em casa pra fazer aquelas coisas acho que não dá 

certo, é mais fácil fazer um outro serviço em outro canto” (Aurora, 45, parda). 

 

“Eu acho que só por mulher, eu acho que um doméstico, eu acho que não dá certo 

não. Não é preconceito, mas eu acho muito ridículo um homem na cozinha. Eu acho 

assim, que o homem devia ter outro tipo de trabalho pra ele fazer, não devia ser 

doméstico. Eu acho que quando o homem passa a ser doméstico ele não é homem, 

ele é viado. Por mulheres, por que o homem tem assim, tem servente, tem pedreiro, 

tem outras coisas pra ele fazer, o homem, tem emprego de vigia tem outras coisas e 

pra mulher isso também não assenta, imagina uma mulher de pedreiro, num fica 

ridículo? É a mesma coisa de um homem como empregado doméstico” (Lélia 

Gonzalez, 46, branca). 

 

 

As falas revelam que os padrões estabelecidos sobre como deve ser o comportamento 

das mulheres e dos homens, os trabalhos que cada um deve exercer e principalmente acerca 

da sua responsabilidade com o trabalho doméstico ainda estão muito enraizados. Do total de 

mulheres entrevistadas 20% delas afirmaram que poderia ser um trabalho realizado 

igualmente por mulheres e homens e 80% delas afirmaram que é um trabalho que deve ser 

realizado só por mulheres.  

É possível compreender que de acordo com as falas os homens não têm habilidades 

com a casa, não sabem o que fazer, ficam sobrecarregados facilmente com estas atividades 

cotidianas, ou que não teriam livre acesso a conversar com as patroas por não ser uma relação 

tão comum e por tanto apenas as mulheres, que já sabem realizar este trabalho, devem realizá-

lo. 

Em outras falas apreendemos que estas acreditam que é estranho o homem trabalhar 

como doméstico no interior das casas, que estes devem procurar outros trabalhos domésticos 
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como jardineiro ou motoristas. Ainda existiram falas que consideram ridícula este tipo de 

relação, que o homem que realiza este trabalho não é homem, mas sim “viado”. Esta fala 

torna-se interessante e preconceituosa por relacionar a sexualidade e a afetividade como sendo 

determinadas pelo desempenho de um trabalho. 

Fica claro que as pessoas passam a serem julgadas neste aspecto por romperem com 

comportamentos definidos pela sociedade. O modelo hétero afetivo e sexual, no qual cada 

sexo – macho e fêmea – representa bem o seu papel construído social e historicamente ainda 

está fortemente presente em nosso cotidiano. Buscamos clarificar que a homoafetividade ou 

sexualidade não está determinada pela existência ou quebra desses padrões.  

Para deixar mais claro o nosso posicionamento o fato de um homem ter 

identificações com comportamentos que foram construídos e destinados às mulheres ou o 

contrário – homens que se identificam com o cuidado, com a docilidade, com o trabalho 

realizado nos domicílios, ou as mulheres competitivas, que não se identificam com o cuidado, 

com o trabalho de reprodução social ou com a própria reprodução natural, dentre outros – não 

os tornam hetero ou homoafetivos ou sexual, apenas pela quebra de padrões existentes. É 

importante clarificar ainda que a opinião destas trabalhadoras em sua maioria segue o que lhes 

foi ensinado por esta sociedade.  

 

 

Nesta relação de construção identitária, na qual o corpo tem um papel fundamental,a 

identidade corporal também se refere a uma identidade sexual. Somos chamados a 

nos reconhecer, desde pequenos, como meninos ou meninas; e enquanto adultos, 

como homens ou mulheres. No entanto, a identidade sexual não se refere somente ao 

sexo anatômico com o qual nascemos. A identidade sexual é construída também a 

partir da identificação (ou não) com o significado social associado a cada sexo. É 

nesse sentido que os conceitos de identidade, gênero e diversidade sexual, se 

interligam, uma vez que o conceito de gênero remete ao significado social atribuído 

a cada sexo. [...] O fato de um indivíduo se sentir homem ou mulher (sua identidade 

de gênero) não tem, necessariamente, relação com seu sexo biológico (identidade 

sexual); nem tampouco com sua orientação sexual (que pode ser heterossexual, 

homossexual, bissexual) (LIMA, 2011, p. 165-166). 

 
 

 

Ainda questionamos o fato de que os outros modelos de relacionamentos existentes 

na sociedade, que quebram este binômio homem e mulher serem profundamente oprimidos, 

sofrerem preconceitos e até violência de todos os tipos por suas escolhas, identificação ou 

orientação sexual e afetiva, fato que repudiamos com veemência.  

 Objetivando ainda compreender como as trabalhadoras visualizavam o trabalho 

doméstico perguntamos o que elas pensavam ou como compreendiam o trabalho doméstico e 

estas responderam: 
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“Meu sonho assim, era ser psicóloga, mas os filhos e o trabalho não deram espaço 

pra eu estudar. Eu particularmente, o trabalho doméstico do meu ponto de vista, a 

gente reclama que não é reconhecido, não só em dinheiro. Porque você sabe que o 

elogio é mais do que um pacote de dinheiro pra quem entende. O reconhecimento, 

porque a pessoa se dedica a você, porque a gente dedica a vida. Eu me doo, o elogio 

vale mais do que dinheiro. O trabalho doméstico, seja realizado na sua casa, 

trabalhando pra filho e pra marido, ou na casa dos outros é muito mal visto. As 

pessoas tem muito preconceito e eu não sei porque. Cara, se não tem uma pessoa na 

tua casa que faça tuas coisas e tu precisa sair, o que que tu vai fazer da vida? Por 

isso que muitas pesquisas mostram, e tem passado muito no globo repórter, no 

fantástico, que tá acabando o emprego de doméstica, muitas estão estudando para ser 

outra coisa. Justamente por isso, por que você se doa, você deixa sua casa pra cuidar 

da casa dos outros. E nem sempre as pessoas reconhecem isso, tá entendendo? 

Ontem a noite a minha filha teve febre e dor de cabeça e que outro lugar eu posso 

levar, e minha filha tem onde ficar o dia todo, e quem não tem. As pessoas ainda não 

conseguiram reconhecer, o que é deixar a sua casa (da trabalhadora) para tomar 

conta da tua casa (da empregadora). E as pessoas terem preconceito, é uma 

consciência muito fechada, que vem da época dos escravos, que só modernizou. Sai 

pra trabalhar e fica com a cabeça tranquila e produz mais” (Aparecida Kopcak, 32, 

branca). 
 

“Por que não é tão valorizado. Porque não tem todos os direitos que deviam ter, só é 

mesmo direito como as férias, o décimo, o seguro desemprego, você não tem direito 

a hora extra, não tem um monte de coisas. O que futuramente você tem com uma 

carteira assinada é a sua aposentadoria, só, enquanto tá trabalhando tá pagando, mas 

eu acho uma desvantagem pras domésticas, tem que ser igual aos outros. Eu acho a 

profissão muito discriminada, eu tinha vergonha de falar que sou doméstica, hoje eu 

não ligo não, eu sou tranquila, eu digo que sou, tem pessoas que olha diferente, tem 

outras que não, não tão nem aí. Tem rapazes que não quer. O mesmo que a novela tá 

mostrando, o rapaz não quer ela porque ela é doméstica. É uma realidade, mas antes 

eu era mais, tenho minha casa, meu canto, eu pago minhas contas, trabalho com 

honestidade. E o preconceito antes era mais. Mas que é discriminado é” (Helenira 

Rezende, 44, parda). 
 

“tem cada coisa que a gente já passou, nas outras casas que a gente já trabalhou, uma 

comparação, tem uma fruta na geladeira a pessoa diz, é de fulana, aquilo a gente 

nem pega. Comia pão só com manteiga, aqui é diferente, tinha tudo na geladeira mas 

era só pra eles, você só almoça fora de hora, você não tem chance de sentar numa 

mesa e comer com eles, fora de Lucia (patroa). É muito complicado, tem gente que 

dá o caldo do feijão pra você, quando eu vim logo pra Natal eu peguei uma casa que 

eu tinha muito filho pequeno, minhas filhas eram tudo pequenininha, e eu tinha que 

trabalhar pra dar de comer a elas, por que eu vim sem marido, aí minha batalha foi 

muito terrível, muito triste, não gosto nem de lembrar desse tempo por que eu 

arrumei uma patroa que você chegava, tinha lavar as mãos com álcool, você 

trabalhava duas horas tinha que trocar de roupa, lavar as mãos com álcool de novo 

depois você voltava a trabalhar, e não tinha comida, tinha assim o caldo do feijão 

com um pedaço de rapadura, mas como você tem que trabalhar, por que desse tipo 

de gente ainda existe muita gente, por que você sabe, com a gente doméstica muita 

gente tem preconceito, precisam mas tem preconceito. Eu trabalhei 10 anos numa 

casa e eu não tinha nem o chão pra morar, tinha dia que não tinha nem o que comer, 

nem o que dar aos meninos, tinha só o dinheiro do aluguel e o resto tinha que me 

virar. Hoje não, eu tenho minha casa pra mim morar. Eu acho legal, só que assim, 

era pras pessoas reconhecer mais, acho que muita gente precisa de doméstica e então 

devia valorizar mais, principalmente o governo que não dá valor a gente, devia 

começar por eles. Por que a gente precisa, porque doméstica você vê que está se 

acabando, todo mundo quer ter o seu próprio trabalho” (Lélia Gonzalez,46, branca). 
    

“Eu acho assim, que é bom e cada um tem que se dedicar aquela profissão que gosta 

de fazer. Não adianta eu chegar aqui e dizer: não sei o que eu estou fazendo aqui, 

não adianta você fazer nada que você não sinta com amor. Eu chego aqui de manhã 

eu me sinto com amor, o abraço que eu recebo dessas crianças e dessas pessoas, eu 

me sinto realizada, e assim vai, eu gosto dessa profissão” (Roseli Nunes, 36,negra). 
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As falas nos permitem apreender que as empregadas domésticas consideram este um 

trabalho que não é valorizado pela sociedade. Que esta ainda não consegue reconhecer o seu 

valor e contribuição para o crescimento da sociedade. Que esta categoria contribui para que 

seus empregadores sejam liberados no que concerne ao tempo e a responsabilidade com os 

trabalhos no domicílio, com o cuidado com as crianças, idosos dentre outros e possam se 

inserir no mercado de trabalho, sem preocupações com o trabalho doméstico.  

Ressaltam ainda o compromisso que assumem ao deixarem o cuidado com suas 

residências e famílias para cuidarem das residências de outros e afirmam ser um compromisso 

ainda não reconhecido pela maior parte das pessoas. Uma das falas deixa claro o 

conhecimento de que é uma cultura que vem desde a época dos escravos e que apenas se 

modernizou. 

Outras falas demonstraram a valorização da profissão no que se refere a direitos, uma 

vez que esta categoria não possui regulamentado o acesso a direitos, como as demais 

categorias de trabalhadores. Afirmaram a existência de discriminação e preconceito o que, por 

vezes, fez com que estas tivessem vergonha de afirmarem que são trabalhadoras domésticas. 

Também apreendemos nas falas as péssimas condições a que estas estão sujeitas e as 

situações humilhantes pelas quais já passaram, no entanto reconhecem que embora existam 

muitas situações como esta, não se configura como uma regra, reconhecendo a existência de 

outras formas de relação que são construídas no âmbito do trabalho. Reconhecem ainda como 

uma profissão valorativa e que cada empregado deve realizar o seu trabalho com qualidade e 

amor. 

Sendo assim foi de extrema importância este momento de conversa sobre a visão 

destas trabalhadoras sobre as questões de gênero e do trabalho doméstico, o que nos permitiu 

nos aproximarmos mais de suas compreensões, como também de sua realidade, vivências e 

analisarmos a relação destas representações com a vida das trabalhadoras domésticas.  
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5
CONSIDERAÇÕES

FINAIS

 
 

Aula de voo – Mauro Iasi  
 

O conhecimento  

caminha lento feito lagarta.  

Primeiro não sabe que sabe  

e voraz contenta-se com o cotidiano orvalho  

deixado nas folhas vividas das manhãs.  

Depois pensa que sabe  

e se fecha em si mesmo:  

faz muralhas, 

 cava trincheiras,  

ergue barricadas.  

Defendendo o que pensa saber,  

levanta certezas na forma de muro,  

orgulhando-se de seu casulo.  
 

Até que maduro  

explode em voos  

rindo do tempo que imaginava saber  

ou guardava preso o que sabia.  

Voa alto sua ousadia 

reconhecendo o suor dos séculos  

no orvalho de cada dia.  

Mesmo o vôo mais belo  

descobre um dia não ser eterno.  

É tempo de acasalar:  

voltar à terra com seus ovos 

 à espera de novas e prosaicas lagartas.  
 

O conhecimento é assim:  

ri de si mesmo  

e de suas certezas.  

É meta da forma  

metamorfose  

movimento  

fluir do tempo  

que tanto cria como arrasa  

a nos mostrar que para o vôo 

é preciso tanto o casulo  

como a asa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em nossa investigação apreendemos 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. 

Compreendemos também como se expressa a questão dos direitos na sociedade 

contemporânea, pós 1970 regulada pela construção de novas relações de trabalho, com 

contratos e condições marcados pela flexibilização, tendo rebatimentos perversos para o 

trabalho das mulheres, seja nos espaços de produção da riqueza, de reprodução da vida social 

ou no trabalho extensivo realizado por estas.  

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 e a ampliar direitos para a classe trabalhadora.  

As consequências destas novas configurações mundiais, se intensificam mais 

cruelmente na particularidade da realidade brasileira – país historicamente marcado por uma 

profunda desigualdade social – no que se refere à redução de direitos, dilapidação das 

políticas sociais e a transferência do atendimento de necessidades sociais para o setor privado, 

que passa a ser regulado pela lógica do mercado.   

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.  

Nesse ínterim, o trabalho realizado na esfera de reprodução da vida social é visto 

como sem valor para esta sociedade, por não contribuir diretamente para a criação de mais-

valia. No entanto apreendemos ao longo desta investigação que é um trabalho que além de 

contribuir com a reprodução social e cotidiana da força de trabalho tão essencial a ser vendida 

para o capital, ainda libera o tempo de homens e outras mulheres para dedicarem-se com 
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maior prioridade aos espaços de produção de riquezas e mais valia. Tal desvalorização atinge, 

indistintamente, a todos os trabalhos realizados no âmbito privado, contudo aqui, nosso 

estudo visou analisar, especificamente, o trabalho realizado pelas empregadas domésticas 

mensalistas. 

Neste sentido, observa-se que, o trabalho doméstico, apesar de ser um trabalho 

objetivamente importante para a produção de riquezas, é constantemente 

invisibilizado/desvalorizado pela sociedade, rebatendo diretamente na definição dos salários 

desta categoria profissional, como também no seu acesso a direitos e a previdência social, que 

constitui uma das políticas da Seguridade Social. Lembramos que mais importante do que sua 

contribuição para este sistema baseado na exploração e geração de desigualdades, é a 

contribuição para a reprodução da vida social. É o fato de ser um trabalho, dispender tempo, 

energia, criatividade, dentre outras exigências para a vida das mulheres, podendo ser um 

trabalho remunerado ou não. 

Durante a realização desta investigação, 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. 

São mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, ainda crianças ou adolescentes, 

fruto da questão social, intrínseca a sociedade capitalista, que ao dar uma única opção para a 

classe trabalhadora, a de vender sua força de trabalho e gerar profundas desigualdades obriga 

mulheres a perderem sua infância para trabalharem em busca do seu sustento e para 

contribuírem com o sustento de suas famílias, sendo o trabalho doméstico, como se constitui 

na atualidade, uma saída para a necessidade de sobrevivência, que –reafirmamos, nos moldes 

como se encontra hoje – na grande parte dos casos apenas reproduz a situação de pobreza 

destas mulheres. 

Este é um fato que contribui também com a baixa escolaridade encontrada entre as 

trabalhadoras domésticas. Como começam a trabalhar muito cedo, muitas dessas mulheres, 

não conseguem continuar os estudos. De acordo com a investigação realizada, grande parte 

delas não conseguiram concluir o ensino fundamental, possuindo uma quantidade de anos 

estudados inferior a mulheres de outras categorias profissionais, reafirmando o trabalho 

doméstico como não qualificado, sendo mais um determinante de sua precarização. 
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Este possui características peculiares que acabam por contribuir para torna-lo um 

trabalho precarizado como o fato de ser realizado no interior de um domicílio, o que dificulta 

a efetivação de direitos, como também a fiscalização desta ausência por parte do Ministério 

do Trabalho e Emprego.  

A existência de laços de afetividade que se entrelaçam com as relações de trabalho, 

sem limites estabelecidos de onde começam as relações trabalhistas e onde começam as 

relações de afetividade/confiança, criam, por vezes, relações de amizade e favores, que trazem 

dificuldades para negociações salariais e reivindicações por direitos. Outro fato importante a 

ser citado é o surgimento de novas formas deste trabalho, a exemplo das diaristas e folguistas 

que carecem serem conhecidos e regulamentados para que se garantam direitos, pois se 

podem significar outra opção de trabalho, também podem trazem maiores riscos no que se 

refere à desproteção social. 

Outro dado que encontramos em nossa pesquisa foi o alto índice de trabalhadoras 

domésticas sem contrato formal de trabalho, sem contribuição à previdência social e 

realizando um trabalho com uma carga horária extenuante. É grande entre esta categoria o 

desconhecimento dos seus direitos, bem como é significativo também o fato de se 

submeterem a ausência destes, devido à necessidade do trabalho para suprir seu sustento e o 

de suas famílias, ao menos, minimamente.  

Dentre as que não possuem este contrato de trabalho e direitos, também foi 

observado que os laços de afetividade são outra influência para que estas continuem a exercer 

o trabalho, mesmo expostas a desproteção social, devido à justificativa de não desejarem sair 

do trabalho, pois já possuem afeto por seus empregadores. 

Apreendemos a existência de trabalhadoras domésticas que na ausência deste 

contrato formal de trabalho, contribuem para a previdência social como autônomas, no 

entanto compreendemos os limites deste processo, uma vez que um trabalho com estas 

configurações é realizado através do pagamento de baixos salários, o que pode trazer a 

impossibilidade de contribuição previdenciária, ocasionada por dificuldades financeiras. 

Outro fator a ser ressaltado, é que esta categoria, como já foi citado anteriormente, não possui 

a autonomia necessária para se encaixar nas configurações de um contribuinte autônomo, 

efetivando este tipo de situação pela ausência de um vínculo correto com a previdência, que é 

a contribuição como empregada doméstica.  

Ainda apreendemos um trabalho ainda mais precarizado, quando se refere a mulheres 

negras. Nesta investigação empírica encontramos todas as entrevistadas negras submetidas a 
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realização de um trabalho doméstico sem carteira de trabalho assinada e sem contribuírem 

para a previdência social, estando completamente fora do acesso a previdência social. 

Por ser um trabalho que se dá em um âmbito privado e que pode se misturar com 

relações afetivas, também apreendemos que a existência ou não de direitos, se desloca do 

campo do cumprimento da legislação para a negociação acerca do direito que aquele 

trabalhador terá acesso ou não, de acordo com as necessidades da trabalhadora, ou as 

possibilidades dos empregadores, com perdas para as primeiras que encontram-se em situação 

de maior fragilidade nesta correlação de forças.  

Encontramos diversos direitos conquistados por essa categoria, no entanto, tão 

indignante como as relações capitalistas, patriarcais e baseadas na herança escravocrata 

brasileira – que permeiam as relações de trabalho desta categoria e o acesso a direitos 

previdenciários – é o fato destas trabalhadoras não possuírem os mesmos direitos que os 

outros trabalhadores rurais e urbanos brasileiros, devido a Constituição Federal de 1988 ter 

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

Entendemos que desde 2010 foi apresentado uma Proposta de Emenda 

Constitucional, a PEC 478/2010, que visa revogar o Parágrafo Único do artigo 7º da 

Constituição Federal para estabelecer a igualdade entre o trabalhador doméstico e as demais 

categorias, no entanto ainda está tramitando em uma Comissão Especial no senado que possui 

a responsabilidade de proferir um parecer acerca desta. 

A 100ª Conferência Internacional do Trabalho realizada em 2011, na Suiça, também 

se posicionou em favor desta equiparação de direitos, no mundo, e muitos movimentos 

feministas e de mulheres tem se organizado em torno desta reivindicação. É forte a 

compreensão e a luta das mulheres acerca da contribuição social do trabalho das empregadas 

domésticas, e da necessidade de regulamentação e acesso a direitos, de maneira igual aos 

demais trabalhadores urbanos e rurais no Brasil. 

Muito se discute na contemporaneidade também, sobre a não necessidade de 

ampliação dos direitos das trabalhadoras domésticas, mas sim da necessidade da busca pela 

efetivação dos mesmos. No entanto, não acreditamos na estratégia de apenas esperar por 

acordos entre patrões e empregadas que, como já ressaltamos, tais acordos terminam, quase 

sempre, em perdas para as domésticas.  

A nossa investigação deixou evidente para nós que na correlação de forças as 

domésticas tem menos poder de barganha que seus patrões, devido a necessidade do trabalho 

e é necessária sim, tanto a equiparação dos seus direitos, como uma efetiva fiscalização, que 

objetive a garantia dos mesmos.  
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Outro argumento, contrário a equiparação dos direitos desta categoria às demais 

categorias, é de que se tornaria um trabalho caro, o qual os seus patrões não poderiam pagar. 

No entanto tal argumento além de desqualificar o trabalho doméstico e não considerá-lo como 

igual aos demais e com a mesma garantia de direitos coloca como “socialmente necessária” a 

desvalorização deste trabalho, em benefício de quem o precisa contratar. Argumento, 

portanto, socialmente insustentável, pois se o trabalho doméstico remunerado é socialmente 

necessário – pelo menos nos modos de produção até hoje existentes – a sociedade deve 

encontrar uma forma de assegurar os seus direitos trabalhistas. Do mesmo modo, é um 

argumento eticamente insustentável, pois injusto em seus pressupostos, uma vez que beneficia 

o lado mais forte na correlação de forças.  

Reconhecemos os avanços trazidos por esta constituição, no entanto também 

reconhecemos os seus limites, e que esta foi fruto de disputas políticas e de interesses 

divergentes entre a burguesia e seus representantes, e a classe trabalhadora e aqueles que 

lutaram para ampliar os direitos desta classe. Afirmamos ainda que tais conquistas 

incorporadas na constituição, possuem duas décadas e precisam continuar a serem ampliadas 

para avançar no que se refere a direitos – o que, infelizmente, não é uma tendência 

contemporânea.   

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 pelos homens e pelo capital. 

Vivemos também em um momento em que o discurso se concentra na busca por 

garantir os mínimos sociais ou a igualdade de oportunidade para os sujeitos, que em nossa 

concepção não representa uma redução da desigualdade real. As políticas sociais, de acordo 

com Boschetti (2004), tem como possibilidades a redistribuição de renda e a redução das 

desigualdades sociais e tem como limites a impossibilidade de acabar com as desigualdades. 

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

signifiquem reais 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. 

Buscamos um trabalho doméstico que seja realizado sobre novas bases, orientado 

pela igualdade de gênero, boas condições de trabalho, qualificação, bons salários, valorizado e 

que contribua, mesmo que com os limites desta sociedade, para o crescimento objetivo e 

subjetivo de homens e mulheres. 
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Reafirmamos a compreensão de que esta sociedade baseada em um modo de 

produção capitalista, na qual, antes das necessidades objetivas e subjetivas dos indivíduos, 

está a necessidade de acumulação do capital, produz desigualdades sociais, diretamente 

proporcional à medida que produz a riqueza social coletivamente. Compreendemos também 

que as desigualdades de gênero na realidade, assim como o patriarcado existem antes deste 

sistema, mas são apropriados por este tomando novas configurações. 

Reafirmamos ainda que a superação das desigualdades de gênero, assim como da 

dominação e exploração das mulheres pelos homens e pelo capital necessitam da superação 

deste sistema  para serem superadas. No entanto por se tratarem de relações também culturais 

e ideológicas, compreendemos que o alcance de uma nova sociedade – com a superação do 

trabalho assalariado, do Estado, a superação da busca desenfreada e incontrolável por 

acúmulo de capitais e com a efetiva socialização dos meios de produção – não trará 

automaticamente a eliminação desta cultura patriarcal e desta ideologia opressora. 

Neste sentido, assinalamos que é importante a construção atual e cotidiana da luta 

feminista e de mulheres contra todas as formas de opressão, dominação e exploração, 

vinculada a luta contra o sistema capitalista, na qual estas são o sujeito central desta subversão 

da ordem e da busca por direitos. 

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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Apêndice 1 – Questionário Aplicado com Mulheres Trabalhadoras Domésticas do 

Município de Natal, Referente à Pesquisa Intitulada O “Ser Mulher na Sociedade 

Capitalista Contemporânea: Determinantes para o acesso das trabalhadoras domésticas 

aos direitos da previdência social. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM MULHERES TRABALHADORAS 

DOMÉSTICAS DO MUNICÍPIO DE NATAL  

 

 

I – PERFIL 

 

1. NÚMERO:______________________________________________________ 

2. ANO DE NASCIMENTO:___________________________________________ 

3. COR:_________________________________________________________ 

4. ESCOLARIDADE:________________________________________________ 

5. ESTADO CIVIL:__________________________________________________ 

6. NÚMERO DE FIHOS:______________________________________________ 

7. BAIRRO QUE RESIDE:____________________________________________ 

 

II - CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

8. QUAL O PRIMEIRO TRABALHO REMUNERADO QUE VOCÊ EXERCEU E 

QUANTOS ANOS TINHA?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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9. QUE OUTRAS ATIVIDADES JÁ DESENVOLVEU? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. A REALIZAÇÃO DA SUA PRIMEIRA ATIVIDADE REMUNERADA FOI COM 

CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11. SE SUA PRIMEIRA ATIVIDADE NÃO FOI COMO TRABALHADORA DOMÉSTICA, 

QUANTO TEMPO ESTA NESTA ATIVIDADE E COMO INGRESSOU NELA? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

12. TEM CARTEIRA ASSINADA? SIM (  )  NÃO  (  ) 

 

13. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA COM CARTEIRA ASSINADA?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

14. QUAL SALÁRIO RECEBE?  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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15.  DORME NO LOCAL ONDE TRABALHA? SIM (  )  NÃO (  ) 

 

16.  QUANTAS HORAS VOCÊ TRABALHA POR DIA? QUAL A HORA QUE VOCÊ 

INICIA O TRABALHO E QUAL HORA VOCÊ TERMINA? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

17. VOCÊ TEM DESCANSO SEMANAL OU QUINZENAL? SIM (  )  NÃO (  ) 

 

18. SEU SALÁRIO SUSTENTA A SUA FAMÍLIA? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. COMO VOCÊ ORGANIZA SUA VIDA PRIVADA PARA REALIZAR O TRABALHO 

DOMÉSTICO REMUNERADO? (FILHOS, ALIMENTAÇÃO, ARRUMAÇÃO DA 

CASA)? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

20. COMO SE DÁ A RELAÇÃO COM SEUS EMPREGADORES? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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21. CONSIDERA ESTE UM TRABALHO QUE DEVERIA SER REALIZADO POR 

HOMENS E MULHERES? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

22. CONHECE OS SEUS DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS ENQUANTO 

TRABALHADORA DOMÉSTICA? SIM (  ) NÃO (  ) 

 

23. SE SIM, QUAIS VOCÊ CONHECE? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

24. VOCÊ SABE SE SÃO GARANTIDOS TODOS OS SEUS DIREITOS 

PREVIDENCIÁRIOS? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

25. JÁ TEVE DIREITO À FÉRIAS? SIM (  )  NÃO (  ) 

 

26. SE NÃO FOSSE TRABALHADORA DOMÉSTICA QUE OUTRA PROFISSÃO 

GOSTARIA DE EXERCER? POR QUE? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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27. ACREDITAR SER ESTE UM TRABALHO QUE DEVE SER 

PRIORITARIAMENTE REALIZADO POR MULHERES? POR QUE? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


