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RESUMO 

 

O Direito Previdenciário brasileiro, cuja Seguridade Social é seu objeto, tem como 

princípios a solidariedade e a universalidade de cobertura, ambos presentes no texto 

constitucional. No entanto, o conceito jurídico de trabalho compreendido e protegido na 

Previdência Social limita-se àquele produtivo, isto é, aquele capaz de gerar mais-valia. 

Dessa forma, os trabalhos realizados fora da lógica produtiva, como o trabalho de cuidado 

gratuito, são invisíveis para a Previdência Social, mesmo quando essenciais para 

manutenção da vida. Diante desta constação, questiona-se: como o trabalho de cuidado 

gratuito pode ser reconhecido pelo Direito Previdenciário? Nesta pesquisa jurídico-

sociológica procura-se explorar os conceitos e estruturas que contribuem para a 

marginalização do trabalho reprodutivo gratuito; para a invisibilização de suas 

trabalhadoras; manutenção das desigualdades entre os gêneros e das opressões 

interseccionais que formam as instituições jurídico-previdenciárias. Busca-se então, partir 

de teorias da economia feminista, apresentar uma alternativa jurídico-sociológica para 

tensionar a epistemologia androcêntrica e capitalista que permeia o Direito 

Previdenciário, de modo que o Estado repense a essencialidade do trabalho de cuidado 

gratuito e o incorpore de forma protegida mediante a Assistência Social. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Direito Previdenciário. Trabalho de Cuidado Gratuito. Divisão 

Sexual do Trabalho. Interseccionalidade. Economia Feminista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The Social Security Law, whose Social Security is its Brazilian object, has solidarity as 

its constitutional principles, and both presents the universality of coverage in the text. 

However, the legal concept of work- and protected in Social Security is limited to 

produce, that is, any person can work- and protected in Social Security. In this way, work 

performed outside the productive logic, such as free care work, is invisible to Social 

Security, even when essential for the maintenance of life. In view of this finding, the 

question is: how can free care work be recognized by Social Security Law? In this 

juridical-sociological research, it seeks the concepts and that propose research to explore 

the marginalization of free productive work; for the invisibility of its workers; 

maintenance of inequalities between genders and intersectional oppressions that form 

legal-social security. It is therefore sought, from theories of feminist economics, to 

present a legal-sociological alternative to tension the androcentric and capitalist 

epistemology that permeates or the Social Security Law, so that the State rethinks the 

essentiality of free care work and the incorporation in a protected way. through Social 

Assistance. 

 

KEYWORDS: Social Security Law. Unpaid reproductive work. Sexual Division of 

Labour. Intersectionality. Feminist Economy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

   O trabalho de cuidado1 tem como objeto a manutenção da vida e o bem-estar das 

pessoas no lar (CARRASCO, 2012). Ele pode ser remunerado, como as funções 

desempenhadas por babás e cuidadoras de idosos, assim como pode ser gratuito, como é aquele 

efetuado por mães em relação ao bem estar dos seus filhos e marido (CARRASCO, 2012). Na 

vertente gratuita, foco desta pesquisa, este trabalho consiste em um conjunto de atividades que 

oferecem resposta concreta às necessidades dos outros, ou seja, uma relação de serviço sem 

remuneração, apoio e assistência, que implica na manutenção da vida e do bem-estar do outro 

(COLÓQUIO INTERNACIONAL TEORIAS E PRÁTICAS DO CUIDADO, 2013).  

O trabalho de cuidado gratuito equivale a 11% do Produto Interno Bruto no Brasil, mais 

do que qualquer indústria, produzindo cerca do dobro da riqueza de todo o setor agropecuário, 

conforme levantamento da Organização OXFAM (OXFAM, 2020). No entanto, este tipo de 

trabalho continua invisibilizado pelo Direito brasileiro, inclusive pelo Direito Previdenciário, o 

que justifica a relevância da presente pesquisa.  

O ponto inicial dessa pesquisa é a análise do conceito de divisão sexual do trabalho, 

para demonstrar que, apesar das mudanças sociais, econômicas e jurídicas recentes, a 

desigualdade entre homens e mulheres, especialmente em relação ao trabalho de cuidado, 

permanece inalterável (HIRATA, KERGOAT, 2007). Além disso, demonstrar-se-á que a 

entrada da mulher no mercado de trabalho colaborou para a manutenção das desigualdades de 

raça, classe e gênero, pois são as mulheres negras que assumem no Brasil a carga laboral de 

cuidado para que mulheres brancas possam adentrar o mercado de trabalho. Dessa forma, 

percebe-se que as relações laborais brasileiras estão interligadas com as mais diversas opressões 

e, portanto, ao analisá-las faz-se necessário utilizar o método interseccional2. 

 No terceiro capítulo, a economia feminista torna-se ferramenta de análise e valoração 

do trabalho de cuidado gratuito, visando que este seja reconhecido pela sociedade e dentro do 

sistema capitalista. Cristina Carrasco (2006) aponta que a economia ainda é masculina e, 

                                                        
1Utiliza-se neste trabalho a classificação de Maria Rosa Dalla Costa (1975), em que o trabalho reprodutivo é um 

gênero que abarca toda atividade laboral desempenhada no âmbito do lar, seja gratuita ou remunerada. O trabalho 

reprodutivo, conforme esta classificação, incorpora as espécies de trabalho doméstico e de cuidado. O trabalho de 

cuidado, diferentemente do doméstico, apesar de suas intersecções, é aquele que tem contato direto com pessoas.. 
2 Para Kimberlé Williams Crenshaw, a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar 

as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação (CRENSHAW, 
2002). 
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portanto, há uma desvalorização de estudos interligados com gênero e que questionam os 

valores atribuídos pelo mercado aos trabalhos essencialmente femininos, especialmente àqueles 

realizados de forma gratuita. “O viés androcêntrico da economia é evidente (...), onde é omitida 

e excluída atividade não remunerada ou atividade sem avaliação mercantil, orientada 

fundamentalmente ao cuidado da vida humana e realizado principalmente pelas mulheres 

(CARRASCO, 2006, p. 2). 

 Utilizando as teses economistas feministas, serão analisados o conceito de tempo, valor 

e salário, com o objetivo de entender o motivo da invisibilização do trabalho de cuidado 

gratuito, mesmo que este gere valor econômico de importância significativa. Entende-se que há 

a necessidade da reformulação do paradigma econômico, para que este passe a pautar a vida 

como centro de sociabilidade, pois o trabalho de cuidado gratuito supera a lógica jurídica 

vigente de trabalho-tempo-remuneração. 

  Desse modo, passar-se-á à análise de como Direito Previdenciário atua em relação ao 

trabalho de cuidado gratuito, investigando se há possibilidade de um pagamento de benefício 

da Assistência Social para essas mulheres cujo trabalho é invisível, mas essencial para a 

sociedade. Pretende-se demostrar que o Sistema da Seguridade Social dever atribuir o mesmo 

valor jurídico-econômico que concede ao trabalho produtivo ao trabalho de cuidado gratuito. 

  Portanto, o tema-problema que aqui se apresenta é: como o trabalho de cuidado 

gratuito pode ser reconhecido pelo Direito Previdenciário? O objetivo central dessa pesquisa 

jurídico-teórica (GUSTIN, DIAS, 2013) é reconhecer o valor jurídico-econômico do trabalho 

de cuidado gratuito no Direito Previdenciário brasileiro. 

 Busca-se demonstrar a essencialidade do trabalho de cuidado gratuito em todos os 

setores da sociedade, que ainda é destinado às mulheres, devido a estruturas interseccionais de 

opressão. Visa-se desvelar o valor monetário e não-monetário deste trabalho como forma de 

questionar o sistema capitalista-patriarcal que permeia o Direito Previdenciário.  

Para tanto, será necessário realizar uma pesquisa sob a vertente jurídico-sociológica 

(GUSTIN; DIAS, 2013), mediante a compreensão do fenômeno sociológico - trabalho de 

cuidado gratuito - e sua relação com o plano jurídico-normativo do Direito Previdenciário, 

especificamente no tocante à Previdência e à Assistência Social.   

Além disso, utilizar-se-á do tipo de investigação jurídico-teórico (GUSTIN, DIAS, 

2013), para salientar aspectos conceituais e doutrinários dos estudos bibliográficos acerca do 

trabalho de cuidado gratuito e sua relação com o Direito Previdenciário. A pesquisa terá cunho 
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qualitativo, com processo de estudo de análise de conteúdo, pois busca-se investigar estratégias 

jurídicas de valoração do trabalho de cuidado gratuito. 

 

 

2  DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO AO TRABALHO DE CUIDADO 

GRATUITO 

 

O primeiro capítulo versará sobre o conceito de divisão sexual do trabalho, buscando 

compreender a separação jurídico-sociológica existente entre trabalho produtivo e reprodutivo. 

Assim como a razão pela qual o primeiro possui mais valor do que o segundo, que é realizado 

predominantemente, por mulheres. Adentrar-se-á nas novas configurações laborais 

desencadeadas pelas mudanças socioeconômicas causadas pela globalização e a 

internacionalização do trabalho.  

Além disso, busca-se explanar como a divisão sexual do trabalho se sustenta e altera-se 

com o passar do tempo para abranger modificações, mas não ao ponto de equilibrar as funções 

de trabalho reprodutivo entre os gêneros e raças. Assim, pretende-se destrinchar o conceito de 

interseccionalidade e como este é de suma importância para o estudo das relações laborativas 

em países com histórico de colonização, como é o caso do Brasil, em que opressões de gênero, 

classe e raça estão entrelaçadas. 

             

2.1   Divisão sexual e racial do trabalho: a presença feminina no mercado de trabalho 

como fator de mudança nas relações laborais domésticas 

 

Para compreender criticamente o conceito de divisão sexual do trabalho é preciso 

retornar aos anos 70, quando na França surgiu a discussão acadêmica levantada por mulheres 

sobre a quantidade excessiva de trabalho efetuada gratuitamente por elas, invisibilizado, e 

realizado para outros sempre em nome da natureza, do amor e do dever materno (HIRATA, 

KERGOA, 2007). Foi, portanto, ao notarem a opressão que viviam, que autoras feministas 

francesas começaram a "repensar o trabalho” (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 596), de forma 

que a terminologia passasse a incluir o trabalho desempenhado no âmbito do lar de forma 

gratuita, ou seja, o trabalho reprodutivo gratuito.  

Conforme a classificação de Maria Rosa Dalla Costa (1975), o trabalho reprodutivo é 

um gênero que abarca toda atividade laboral desempenhada no âmbito do lar. Seja gratuita ou 
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remunerada. O trabalho reprodutivo, conforme esta classificação, incorpora as espécies de 

trabalho doméstico e de cuidado. O trabalho de cuidado, diferentemente do doméstico, apesar 

de suas intersecções, é aquele que tem contato direto com pessoas. (COSTA, 1975) 

Unindo-se o trabalho reprodutivo gratuito ao produtivo, que é aquele que gera mais-

valia3 no mercado de trabalho, foi cunhada a expressão “divisão sexual do trabalho”. A divisão 

sexual do trabalho é o termo pelo qual se nomeou a estrutura social que decorre da divisão 

laboral entre os gêneros, dividindo-as entre trabalho produtivo e reprodutivo, atribuindo aos 

homens o protagonismo da esfera produtiva, que detém de maior valor social e econômico 

(HIRATA, KERGOAT, 2007).  

A divisão sexual do trabalho tem sua forma moldada por mudanças sociais, temporais e 

históricas (HIRATA, KERGOAT, 2007). Ademais, possui duas acepções. A primeira delas, 

amplamente conhecida, é a de que serve como indicador da situação da mulher no mercado de 

trabalho e das desigualdades presentes entre os gêneros, que é utilizada para propor medidas 

combativas à desigualdade na esfera produtiva (HIRATA, KERGOAT, 2007). Por outro lado, 

a divisão sexual do trabalho ilustra como essas desigualdades são sistemáticas, tanto na esfera 

produtiva como reprodutiva, (HIRATA, KERGOAT, 2007) que servem para subalternizar 

mulheres (FEDERICI, 2018).   

Dois princípios derivam da ideia de divisão sexual do trabalho. Primeiramente, o 

princípio de separação, que determina quais trabalhos recaem sobre homens e quais recaem 

sobre mulheres, baseando-se em estereótipos binários de gênero (HIRATA, KERGOAT, 2007). 

Para os homens são destinadas as atividades entendidas como do gênero masculino na esfera 

produtiva, como é caso de cargos de poder em empresas, enquanto as mulheres são confinadas 

em seus lares, ocupando-se da manutenção gratuita da vida familiar e seus membros, além de 

exercerem funções ligadas ao cuidado mesmo no mercado de trabalho, a exemplo de 

enfermeiras, secretárias e professoras do ensino básico (FEDERICI, 2019). Já o princípio 

hierárquico valora diferentemente funções dependendo de quem a desempenha (HIRATA, 

                                                        
3A mais-valia resulta de um excedente quantitativo de trabalho. Trata-se de um tempo excedente do trabalhador à 

disposição do capitalista, porque a produção da mercadoria se concretiza em um tempo menor do que aquele 

socialmente necessário para sua produção e do que é retribuído pelo salário. A mais-valia pode ser fruto de maior 

intensidade no ritmo laboral (mais-valia relativa) ou por jornadas mais longas laborais (mais-valia absoluta) 

(MARX, 2014). 
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KERGOAT, 2007). Desse modo, qualquer trabalho produtivo realizado por homens será o de 

maior valor socioeconômico.  

O processo de separação de funções e, consequentemente, diferentes valorações decorre 

da concepção do trabalho reprodutivo gratuito enquanto um “atributo natural da psique e da 

personalidade femininas, uma necessidade interna, uma aspiração, supostamente vinda das 

profundezas da nossa natureza feminina.” (FEDERICI, 2019, p.40), e, portanto, destinado a não 

remuneração (FEDERICI, 2019). 

No artigo “Novas configurações da divisão sexual do trabalho” (2007), Helena Hirata e 

Danielle Kergoat introduzem os conceitos da plasticidade da divisão sexual do trabalho, de sua 

bipolarização, e analisam como as estruturas do ambiente social laboral se (re)constituem a 

partir das mudanças sociais ocorridas; principalmente, a partir do capitalismo contemporâneo e 

com o aumento da precarização do trabalho ao redor do globo, que deve sempre ser analisada 

em termos interseccionais. 

Nas últimas décadas, foi possível perceber alterações na organização do trabalho 

(HIRATA, 2010), e como elas afetaram, inclusive, a organização do grupo social “mulheres”. 

O aumento da presença feminina no mercado laboral tornou possível que algumas mulheres 

delegassem suas funções de cuidado a outras mulheres, ou seja, o trabalho reprodutivo  gratuito 

deixa o contexto familiar e passa a ser realizado de maneira remunerada (FALQUET, 2016) por 

outras mulheres, de classe periférica, fora do espectro da branquitude. “Esta subdelegação em 

termos interseccionais de gênero, classe e raça deu a impressão de “conciliação” entre 

obrigações familiares e profissionais femininas” (HIRATA, KERGOAT, 2007, p. 605).  

No contexto de internacionalização do trabalho, no Norte Global, essa função será 

realizada por imigrantes majoritariamente “não-brancas”. Já no Brasil, este trabalho será 

exercido por mulheres negras brasileiras subalternizadas economicamente(HIRATA, 

KERGOAT, 2007; MURADAS, PEREIRA, 2018). A conjuntura anteriormente citada consiste 

no que se denomina de delegação das funções reprodutivas de mulheres ricas/brancas para 

mulheres pobres/pretas, que possibilita a presença feminina subalterna – em termos de poder e 

remuneração - no mercado de trabalho.  

A plasticidade é a característica que garante à divisão sexual do trabalho a capacidade 

de ter suas modalidades variando em espaço e tempo (HIRATA, KERGOAT, 2007), 

conseguindo adaptar-se à novas configurações sociais e perpetuar ao longo da história 

desigualdades de gênero (HIRATA, KERGOAT, 2007). A mutabilidade das relações laborais 

do capitalismo contemporâneo não gerou reflexos significativos na divisão sexual do trabalho, 
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pois, mesmo com a mudança na condição feminina na sociedade, a distância entre homens e 

mulheres na seara laboral persiste (HIRATA, KERGOAT, 2007), especialmente na esfera 

reprodutiva. Isso demonstra que, apesar das transformações ocorridas nas últimas décadas em 

relação ao labor feminino, a distância entre os gêneros permanece inalterada (HIRATA, 

KERGOAT, 2007),  o que reflete esta plasticidade da divisão sexual do trabalho e sua atuação 

interseccional de gênero. 

Logo, as novas configurações da divisão sexual do trabalho ressaltam a existência de 

marcadores sociais além do gênero, que atuam conjuntamente para manutenção da mulher no 

trabalho reprodutivo. O conceito de interseccionalidade4 é imprescindível para compreensão 

das desigualdades geradas pela relação das opressões de gênero, raça e classe.  

Segundo Kimberlé Crenshaw (2002) interseccionalidade é o método que busca 

compreender as consequências estruturais e dinâmicas resultantes da interação entre dois ou 

mais eixos de subordinação. É ferramenta para analisar como as conexões entre raça, gênero, 

classe social, etnia, origem geográfica, entre outros, são utilizadas para criação e manutenção 

de desigualdades. É por isso que, ao tratar de divisão sexual do trabalho, e, principalmente, em 

suas novas configurações, é preciso atentar-se ao fato de que opressões irão se sobrepor e, 

portanto, as sujeitas participantes da relação social/laboral serão vulneráveis em suas 

especificidades (CRENSHAW, 2002). 

Devido à internacionalização massiva de relações laborais decorrentes da globalização 

têm-se a acentuação das opressões de origem, Norte/Sul (HIRATA, KERGOAT, 2007) nos 

países do Norte global, no que concerne ao trabalho reprodutivo. Enquanto no Brasil, percebe-

se maior presença de mulheres brasileiras, negras e pobres, no trabalho reprodutivo, que 

contabilizavam 3,9 milhões no trabalho doméstico em 2019 (IPEA, 2019) enfatizando, assim, 

a conexão entre raça, classe e gênero.  

Em países com herança colonial tal qual o Brasil, é preciso abordar como a divisão 

sexual do trabalho é marcada pela colonialidade de gênero e pelo racismo5. Enquanto o 

                                                        
4 O conceito de interseccionalidade surgiu nos coletivos feministas negros dos Estados Unidos, e foi trazido à 

academia por algumas teóricas, dentre elas Kimberlé Crenshaw.   
5 A raça, como atributo socialmente elaborado, está relacionada principalmente ao aspecto subordinado da 

reprodução das classes sociais, isto é, a reprodução (formação-qualificação-submissão) e a distribuição dos 

agentes. Portanto, as minorias raciais não estão fora da estrutura de classes das sociedades multirraciais em que as 

relações de produção capitalistas- ou outras relações de produção, no cas o- são as dominantes. Outrossim, o 

racismo, como articulação ideológica incorporada em e realizada através de um conjunto de práticas materiais de 

discriminação, é o determinante primário da posição de não brancos dentro das relações de produção e distribuição. 

Como se verá se o racismo (bem como o sexismo) torna-se parte da estrutura objetiva das relações ideológicas e 

políticas do capitalismo, então a reprodução de uma divisão racial (ou sexual) do trabalho poder ser explicada sem 

apelar para preconceito e elementos subjetivos (GONZALEZ, 1979) 



14 

 

 
 

movimento feminista no século XX6 levantava questionamentos acerca do papel laboral 

feminino e  a participação da mulher na esfera produtiva, ou seja, externa ao lar, tecia críticas 

a ideia de mulheres como “frágeis, frágeis fisicamente e mentalmente, confinado ao espaço 

privado, e como sexualmente passivo” (LUGONES, 2008, p. 94). Em contrapartida, mulheres 

negras ocupavam posições degradantes na sociedade colonial exploradas tanto como 

trabalhadoras na esfera produtiva e reprodutiva,  inclusive sexualmente (LUGONES, 2008).  

O processo colonizatório, neste contexto, hierarquizou diferentemente as mulheres e as 

colocou em posições diametricamente opostas de valoração na sociedade (LUGONES, 2008). 

Ao contrário das mulheres brancas, as negras eram vistas como trabalhadoras não apenas na 

casa grande, mas também no campo (LUGONES, 2008). Por conseguinte, percebe-se que a 

mulher negra nunca esteve inserida no mito da “fragilidade feminina” (LUGONES, 2008, p.98) 

e, por isso, não foi sujeita da proteção estatal. 

Com a abolição formal da escravidão em 1888, a população negra encontrou-se às 

margens das relações sociais e, principalmente, nas de trabalho, já que a sociedade branca a 

substituiu pela mão-de-obra imigrante branca europeia (GONZALEZ, 2020). A partir disso, 

quando alcançam acesso ao mercado de trabalho, pessoas negras, especialmente mulheres 

negras, se encontram em posições de subalternidade, mal remuneradas e minimamente 

protegidas pelo Direito do Trabalho (MURADAS, PEREIRA, 2018). 

A falta de perspectivas laborais para mulheres negras resulta da colonialidade de gênero7 

(LUGONES, 2008), que as confina nos trabalhos domésticos (GONZALEZ, 2020), assim como 

ao trabalho precário e informal. No Brasil, as mulheres negras são maioria no trabalho 

doméstico, somando 63% dentro do total de 92% de mulheres, no qual apenas 1/3 possui 

carteira assinada (IPEA, 2019). Por conseguinte, mulheres negras são colocadas em posição de 

sujeição e dependência de famílias de classe média, majoritariamente branca (GONZALEZ, 

2020). Ao mesmo tempo, esta subdelegação interseccional do trabalho reprodutivo sana as 

                                                        
6 No desenvolvimento dos feminismos do século XX, as conexões entre gênero, classe e heterossexualidade e 

reaça não foram  bem explicitadas. Esse feminismo focou sua luta, e suas formas de conhecer e teorizar, contra 
uma caracterização das mulheres como frágeis,  fisicamente e mentalmente, confinado ao espaço privado, e como 

ser sexualmente passivo. Mas ele não explicitou a relação entre essas características e raça, uma vez que elas 

apenas constroem a mulher branca e burguesa [...]. o movimento de "libertação das mulheres". com essa 

caracterização da mulher como alvo da luta, as feministas burguesas brancas tiveram o cuidado de teorizar o 

significado branco de ser mulher como se todas as mulheres fossem brancas”. (LUGONES, 2008, p. 94) 
7 Lugones (2008) denomina de sistema de gênero moderno/colonial, ou colonialidade de gênero, a opressão de 

mulheres subalternizadas mediante processos combinados de racialização, colonização, exploração capitalista-
patriarcal e de heterocisnormatividade. 

 



15 

 

 
 

tensões de um contrato de gênero no casal branco burguês em crise, sem alteração do mesmo 

(ABRAMO, VALENZUELA, 2018).  

Neste contexto, durante a pandemia do covid-19 duas situações foram escancaradas. A 

importância do trabalho doméstico e a extensa carga laboral realizada por mulheres no ambiente 

doméstico, visto que estas se encontraram responsáveis totalmente pelo trabalho reprodutivo 

em seus lares, de modo que 50% declararam ter passado a cuidar de alguém (SOF, 2020). 

Ademais, a relação interseccional de gênero, raça e classe presente nas relações de trabalho 

infelizmente, atestou a situação de extrema vulnerabilidade de mulheres, pois foram elas que 

sofreram queda da renda devido ao isolamento social (40%). Concomitantemente, o grupo mais 

afetado pelo desemprego na pandemia foi o de mulheres negras, perfazendo um índice de 55% 

(SOF, 2020). 

Em suma, a divisão sexual do trabalho está conectada as relações entre os gêneros e 

deve ser compreendida como base da hierarquização social entre homens e mulheres. Além 

disso, em países como o Brasil, o fator racial possui grande relevância ao se discutir divisão de 

trabalho, perfazendo-se, ainda mais latente, a coalização entre gênero, classe e raça, que 

mantém o trabalho reprodutivo gratuito sempre na carga existencial feminina, mesmo que não 

seja na mesma intensidade para todas as mulheres. 

Adiante, serão discutidos os conceitos de trabalho reprodutivo, assim como trabalho de 

cuidado gratuito. Analisar-se-á, ainda, por que atividades laborais essenciais para a vida 

humana permanecem pouco valoradas ou invisibilizadas pelo sistema socioeconômico vigente.  

 

   2.2  Trabalho reprodutivo: a desvalorização socioeconômica e jurídica  

 

O entendimento de trabalho reprodutivo passa, obrigatoriamente, pela conceituação de 

trabalho produtivo. Sendo assim, considera-se trabalho a atividade humana que insere bem ou 

serviço no mercado, gerando a partir disto, mais-valia, isto é, o produto ou serviço possui valor 

agregado o qual gerará lucro ao empregador (MARX, 2014). 

Valorado pelo salário, o trabalho produtivo foi designado aos homens (HIRATA, 

KERGOAT, 2007), lhes inserindo na posição social de provedor da família. Por sua vez, às 

mulheres caberiam os trabalhos reprodutivos, dentro do lar, na lógica provedor 

masculino/cuidadora feminina (FRASER, 1994). Modelo este que se modifica superficialmente 

com a entrada da mulher no mercado de trabalho e a externalização do trabalho reprodutivo, a 
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partir do que Helena Hirata e Daniéle Kergoat (2007) denominam de delegação, como já foi 

abordado no tópico acima. 

O trabalho reprodutivo é, então, aquele que se ocupa de atividades laborais, remuneradas 

ou não, exercidas no ambiente do lar, próprio ou de outrem, e cuja existência é indispensável 

para a sociedade (DALLA COSTA, 1975; FRASER, 2016; DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 

2021). Entretanto, por se distanciar da produção de bens ou serviços cambiáveis não é 

considerado trabalho (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021), tanto socialmente, quanto 

econômica e juridicamente. 

É a valoração do trabalho produtivo por meio do salário que garante que homens se 

apropriem do trabalho feminino (FEDERICI, 2019) na lógica provedor/cuidadora, baseando-se 

em uma inferioridade inata das mulheres, que propicia ao capitalismo a ampliação da “parte 

não remunerada do dia de trabalho” (FEDERICI, 2019).  

Realizado majoritariamente por mulheres, o trabalho reprodutivo é apropriado tanto no 

âmbito privado quanto no público (FALQUET, 2016; FEDERICI, 2019). No primeiro, têm-se 

o trabalho de reprodução social, isto é, a reprodução de seres humanos que manterão o sistema 

capitalista ativo (FEDERICI, 2019). Nessa lógica, o corpo feminino está subjugado ao regime 

capitalista de produção, incluindo “excedentes”, pois este é essencial para a expansão da massa 

trabalhadora (FEDERICI, 2019). Logo, o corpo feminino está para a mulher da mesma forma 

que a fábrica está para o homem (FEDERICI, 2019). À vista disso, o corpo se transforma em 

“o principal terreno de sua exploração e resistência” (FEDERICI, 2019, p. 30).  

 Considerando que a compreensão de trabalho perpassa a de tempo, é preciso ressaltar 

que uma das características da apropriação do trabalho feminino por homens decorre da 

ausência de mensuração do trabalho reprodutivo gratuito (FALQUET, 2016), o que facilita a 

sua invisibilização e desvalorização social, econômica e jurídica (FALQUET, 2016). Inclusive, 

o maior beneficiário do tempo despendido por mulheres é o homem adulto saudável (PICCHIO, 

2003), pois, graças a elas, eles não precisam se responsabilizar com o cuidado de dependentes 

e ainda, contam com suporte diário para realização de suas tarefas produtivas (FALQUET, 

2016). 

No Brasil, o trabalho reprodutivo, remunerado e gratuito, está sedimentado em três 

pilares: a herança escravocrata e, principalmente, da escravização da mulher negra; a estrutura 

patriarcal do Estado e, a desigualdade social que possibilita a delegação interseccional entre 

mulheres das tarefas reprodutivas (IPEA, 2019). Esse tripé está presente na construção do 

sistema jurídico e, portanto, é responsável pelo modo como sujeitos e atividades são 
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valorizadas, sendo que, trabalhos que geram mais-valia são reconhecidos em todas as esferas 

sociais, inclusive a jurídica, enquanto outros são desvalorizados e invisibilizados (DUARTE, 

NICOLI, PEREIRA, 2021).  

Por não ser considerado trabalho, o labor em sua forma reprodutiva foi marginalizado 

pelo Direito do Trabalho desprotegendo, assim, grande parte da população brasileira 

(DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021). O trabalho reprodutivo contabilizava 53 de milhões de 

trabalhadoras no mundo em 2013 sendo 80% mulheres (OIT, 2013), número que na América 

Latina e Caribe salta para 92% (OIT, 2013).  

Neste contexto, a Convenção n.189 da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 

2011) versa sobre trabalho doméstico admitindo que é “subvalorizado e invisível” e “executado 

principalmente por mulheres e meninas, muitas das quais são migrantes ou membros de 

comunidades desfavorecidas e, portanto, particularmente vulneráveis à discriminação” (OIT, 

2011, s/p). A Organização Internacional do Trabalhou sugeriu, então, que os Estados agissem 

e obliterassem as desigualdades.  

O Brasil ratificou a convenção em 2018, mas, não a efetivou em seu ordenamento, visto 

que a lei complementar n. 150/15, garante direitos trabalhistas às empregadas domésticas, pois 

manteve a figura da “diarista” como trabalhadora eventual e desprovida completamente de 

direitos (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021).  

Sendo assim, a exploração do trabalho reprodutivo é presenciada em diversas frentes. 

No âmbito público e privado, têm-se as mulheres exercendo trabalho reprodutivo remunerado 

em suas várias facetas e enfrentando a desvalorização e até mesmo a desproteção jurídica. 

Ainda, no ambiente privado têm-se a reprodução social, as horas não valoradas exercidas por 

mulheres e que refletem na valoração financeira do trabalho produtivo de homens, lhes 

garantindo o poder dentro do ambiente familiar. É essa forma que demandará atenção no 

próximo ponto, o trabalho reprodutivo gratuito, especificamente o trabalho de cuidado exercido 

em sua modalidade gratuita. 

 

 2.3  Trabalho de cuidado gratuito:  “amor” x invisibilidade 

 

O trabalho de cuidado gratuito é conjunto de atividades e de relações as quais consistem 

em oferecer resposta concreta às necessidades dos outros, ou seja, uma relação de serviço não-

remunerado, apoio e assistência que implica na manutenção da vida e do bem-estar do outro 

(COLÓQUIO INTERNACIONAL TEORIAS E PRÁTICAS DO CUIDADO, 2013).  
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O cuidado faz parte da existência humana, pois ao longo do ciclo da vida o ser humano 

é cuidado e cuidador (CARRASCO, 2018). Entretanto, devido à divisão sexual do trabalho, 

essa função recaiu, exclusivamente, sobre as mulheres (HIRATA, KERGOAT, 2007) 

sobrecarregando-as e as invisibilizando enquanto trabalhadoras. 

Esse trabalho realizado por meninas e mulheres é culturalmente naturalizado com um 

ato de amor, quando, na verdade, trata-se de trabalho não remunerado (FEDERICI, 2019). 

Imprescindível para a manutenção do sistema capitalista, o trabalho de cuidado gratuito é 

essencial para a existência da mais-valia, visto que, mesmo invisível e não remunerado, é 

responsável pelo bem-estar dos trabalhadores produtivos, assim como pela geração da vida de 

novos trabalhadores, aumentando o exército de reseva (CARRASCO, 2018; FEDERICI, 2019). 

A exploração do trabalho feminino configura-se como o elo entre a produção capitalista, 

o âmbito “público” e o “privado”. Entretanto, essa ligação deve permanecer ocultada como 

meio de “facilitar o espólio do trabalho não-assalariado pelo capital” assim como de manter as 

desigualdades entre os gêneros (CARRASCO, 2018, p. 51). É a desigualdade que sobrecarrega 

as mulheres, pois estas devem escolher entre conciliar as funções produtivas e reprodutivas 

(CARRASCO, 2003) ou delegá-las a outras mulheres, onerosamente ou não (HIRATA, 

KERGOAT, 2007). É a necessidade da delegação que faz surgir redes de solidariedade com 

outras mulheres, nas quais as “ajudas” partem de familiares e vizinhas, não possuindo, 

normalmente, contraprestação monetária (GUIMARÃES, VIEIRA, 2020).  

Mulheres e meninas dedicam 12,5 bilhões de horas, todos os dias, ao trabalho de cuidado 

não remunerado ao redor do mundo (OXFAM, 2020). Horas que são gastas com o cuidado de 

crianças, idosos e outros dependentes. No Brasil, 37% das mulheres cuidam gratuitamente de 

moradores do domicílio ou de parentes fora, frente a 25,6% dos homens (IBGE, 2018). Soma-

se a isso às horas produtivas e têm-se uma jornada exaustiva despendida pelas mulheres 

(VIEIRA, 2020). 

A sociedade capitalista vende a ideia de que somos independentes, livres de vontades, 

de desejos, autônomia. Entretanto, o capitalismo-moderno-colonial só se sustenta, porque o 

trabalho de cuidado gratuito sana outros aspectos da vida humana do trabalhador produtivo 

(CARRASCO, 2003). Essa ilusão de uma sociedade quase robótica só existe às custas das vidas 

de mulheres não-remuneradas (CARRASCO, 2003). Dessa forma, Carrasco (2003), em 

contraposição à posição ortodoxa marxista, afirma que a mais-valia também envolve a 

somatórias dos custos ocultos frutos do trabalho gratuito de mulheres. Assim, é a não-
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remuneração de mulheres e a invisibilização do trabalho em nome do amor que assegura a 

continuidade da exploração de trabalhadores e o acúmulo de capital (CARRASCO, 2013).  

Se o valor do trabalho decorre do salário é preciso, então, que o trabalho de cuidado 

gratuito realizado por mulheres de forma incessante tenha seu valor atribuído (PICCHIO, 2009; 

FEDERICI, 2018). Apesar de não se encaixar na lógica capitalista de produção, por enquanto, 

é por meio desta que o trabalho de cuidado gratuito deverá ser analisada, pois este é o modelo 

civilizatório vigente, que permeia o Direito. Dessa forma, levando em consideração a relevância 

— não reconhecida— do trabalho reprodutivo realizado em sua modalidade gratuita, o próximo 

capítulo demonstra como a economia feminista abala as estruturas rígidas da economia ao 

incorporar gênero como fator a ser analisado. 

 

 

3.  O TRABALHO DE CUIDADO GRATUITO: CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA 

FEMINISTA  

 

Este capítulo visa discutir o tempo gasto por mulheres no trabalho de cuidado gratuito 

e os seus efeitos para a vida feminina. Assim, será demonstrado quão importante o trabalho de 

cuidado é - seguindo a lógica do sistema. Para isso, compreender-se-á o que é tempo para a 

sociedade e como ele é valorado. 

Por fim, entender-se-á o papel da economia feminista na revisão de conceitos 

econômicos almejando a diminuição de desigualdades, em um primeiro momento, e a ruptura 

com o sistema como objetivo final. Pois a sustentabilidade da vida depende de mudanças sociais 

intensas. 

 

  3.1 “Tempos para a vida”: ocultação do tempo feminino 

 

Antes da industrialização, o tempo era medido de acordo com as fases da natureza e as 

relações laborais eram organizadas sob esta perspectiva (CARRASCO, 2005). Entretanto, com 

o surgimento das sociedades industriais, o tempo passou a ser medido a partir da ótica da 

produção capitalista (CARRASCO, 2005). A sociedade adaptou-se ao sistema capitalista e o 

tempo se padronizou com as jornadas laborais (CARRASCO, 2005). Consequentemente, é o 

tempo industrial que se transforma em remuneração e, portanto, rege como o mundo se 

comporta (CARRASCO, 2005).  
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Assim, o tempo estudado pela economia hegemônica é aquele ligado às organizações e 

ao tempo necessários na produção industrial (CARRASCO, 2012). Para quantificar o trabalho 

de cuidado gratuito, portanto, é preciso desconstruir o modelo de análise atual e usar 

mecanismos capazes de compreender as especificidades das relações humanas na 

sustentabilidade de vidas (OROZCO, 2014).  

O trabalho de cuidado gratuito está repleto de tempos vitais “cuidados, afetos, 

manutenção, gestão e administração doméstica, relações, ócio, que, mais que tempos medidos 

e pagos, são vividos, doados e gerados, com um componente dificilmente quantificável e, assim, 

não traduzível em dinheiro” (CARRASCO, 2012, p. 265).  

A distribuição do tempo entre homens e mulheres demonstra a desigualdade existente 

nas relações entre os gêneros no que diz respeito às relações de cuidado (PICCHIO, 2003; 

HIRATA, KERGOAT, 2007; CARRASCO, 2012; OXFAM, 2020). O relatório da “Oxfam: 

tempo de cuidar” demonstrou que mulheres e meninas do mundo despendem no total 12,5 

bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado gratuito e outras incontáveis horas 

recebendo uma baixíssima remuneração por essa atividade. Assim, sobre meninas e mulheres 

recaem mais de 75% de cuidado não remunerado realizado no mundo (OXFAM, 2020).  

No Brasil, mulheres gastam em média mais de 61 horas por semana em trabalhos não 

remunerados de cuidado (THINKOLGA, 2022). A discrepância entre homens e mulheres nesta 

divisão temporal possibilita que eles possam usar o tempo livre para cuidar de si.  A 

responsabilidade pelo cuidado afeta o futuro de meninas já que, aquelas responsáveis por uma 

carga alta de trabalho de cuidado gratuito, apresentam taxas de frequências escolar mais baixas 

que outras meninas (OXFAM, 2020).  

Além disso, a partir da lógica do sistema capitalista, horas trabalhadas são a base de 

cálculo da remuneração do trabalhador. Tendo em vista as extensivas horas despendidas por 

mulheres gratutitamente em prol do cuidado outro, assim como da manutenção do sistema 

capitalista, é necessário quantificar economicamente este trabalho, reconhecendo o seu valor 

monetário, social e jurídico. No entanto, como podemos mensurar o valor do trabalho de 

cuidado gratuito? 

 

3.2  A economicidade do trabalho de cuidado gratuito  

 

Invisibilizado pela sociedade, o trabalho de cuidado não remunerado, exercido por 

mulheres com idades a partir dos 15 anos, equivale a $10,8 trilhões de dólares americanos por 
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ano, tornando-se maior do que o setor de tecnologia mundial, como demonstra o relatório 

“Tempo de Cuidar” (OXFAM, 2020). Estes números inserem essa categoria em um patamar de 

geração de riqueza equivalente ao das cinco maiores economias mundiais (THINKOLGA, 

2020). Entretanto, as mulheres continuam relegadas à margem do sistema econômico.   

As tentativas de medição do tempo e, consequentemente, do valor do trabalho de 

cuidado gratuito, começaram nos anos 1970, com diários de atividades como de coleta da 

informação (CARRASCO, 2012). Esses diários permitiram registrar as atividades que uma 

pessoa realiza ao longo de um dia e o tempo que dedica a cada uma delas,  em intervalos que 

vão de cinco minutos, no mínimo, a meia hora no máximo (CARRASCO, 2012). As atividades 

podem estar previamente codificadas ou pode ser utilizado um diário de formato aberto 

(CARRASCO, 2012). Cada modalidade apresenta determinadas vantagens e inconvenientes, 

mas ambas são tentativas de subverter a mensuração temporal imposta pelo sistema capitalista-

androcêntrico (CARRASCO, 2012):  

 

A medição em tempo das atividades domésticas previamente identificadas como 

“trabalho doméstico” implica, necessariamente, uma quantificação em tempo-relógio, 

uma concepção do tempo como elemento homogêneo própria da produção mercantil. 

Um tipo de medição que abstrai do conteúdo, que considera as horas dinheiro em nossas 

sociedades industrializadas, preside o resto dos tempos sob uma organização 

produtivista e masculina (CARRASCO, 2012, p. 267-268). 

 

O capitalismo não é uma entidade deslocada das relações sociais (OROZCO, 2014). Ele 

foi construído para beneficiar o indivíduo que se encontra na ponta da pirâmide dos privilégios: 

o homem, branco, hétero, burguês e sem deficiência (OROZCO, 2021), neste contexto, os 

outros corpos são hierarquizados a partir desse sujeito e de acordo com a sua importância 

(OROZCO, 2021).  

Nessa configuração social, as vidas humanas são vistas como recursos a serem 

explorados (CARRASCO, 2003). Além disso, é ele também que define quais vidas são dignas 

de serem vividas (OROZCO, 2014). Em uma relação capital-vida, o capital opta pela 

manutenção dele mesmo às custas da apropriação de vidas humanas e não humanas (OROZCO, 

2014). Dessa forma, espalha-se a destruição ambiental, a miséria e a morte humana, mas 

multiplicam-se os lucros.  

Porém, como previamente mencionado, é graças ao trabalho de cuidado gratuito que 

homens saem para trabalhar e gerar mais-valia, bem como o sistema capitalista se retroalimenta 

(FEDERICI, 2019). Demonstrando como o trabalho de cuidado é essencial para sobrevivência 
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não apenas dos indivíduos, mas sim da mais valorização do valor (FEDERICI, 2019). Logo, 

para que, o trabalho de cuidado seja valorizado socioeconomicamente é preciso que, a vida 

torne-se o epicentro da sociedade (CARRASCO, 2003; OROZCO, 2014).  

Isto posto, é de suma importância, na perspectiva de algumas economistas feministas, 

por exemplo, Cristina Carrasco, Antonella Picchio, que o sistema econômico seja repensado 

para que englobe o trabalho de cuidado gratuito, pois este já comprovou ter valor econômico 

tão relevante quanto setores industriais. Na lógica atual, é o salário que determina posição social 

assim como a possibilidade de acesso a bens e serviços (OROZCO, 2014) convertendo-se, 

então, em uma medida da valorização socioeconômica possível. 

 

 

3.3  O reconhecimento do trabalho de cuidado gratuito: salário para donas de casa 

 

O salário é a medida da dominação e expansão do capitalismo, mas isso não significa 

que apenas os trabalhadores assalariados são objeto de exploração (FEDERICI, 1975). A 

aceitação do salário como valoração do trabalho fez com que o trabalho de cuidado gratuito, 

por não ser valorado nesta medida, escapasse às análises marxistas de trabalho e, 

consequentemente, não foram incluídas na estratégia de luta dos movimentos por direitos 

trabalhistas (FEDERICI, 1975). 

 Silvia Federici (1975) afirma que ao serem colocadas às margens das relações de 

trabalho, as mulheres foram realocadas para um período temporal pré-capitalista e, portanto, 

não sofreriam - aos olhos dos trabalhadores homens assalariados - as opressões deste sistema. 

A não inserção das mulheres na relação salário-trabalho é a causa da invisibilização da 

exploração interseccional das mulheres (FEDERICI, 1975). A ideia de que o trabalho 

reprodutivo gratuito não constitui uma dimensão da relação capital-trabalho induz a conclusões 

errôneas de que há benefícios na inserção da mulher no mercado laboral, ao invés de tornar 

visível a exploração vivida por elas no âmbito do lar enquanto classe trabalhadora (FEDERICI, 

1975).  

A luta pelo reconhecimento do trabalho não remunerado das mulheres parte do princípio 

de recusa em visualizar a existência do trabalho e da exploração apenas diante da presença de 

salário (FEDERICI, 1975). É o movimento pelo recognição do trabalho não assalariado como 

parte da opressão sofrida pela classe trabalhadora (FEDERICI, 1975). Neste contexto, o 

trabalho doméstico/cuidado gratuito provê estabilidade para os membros constituintes do seio 
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familiar, ao mesmo tempo que prepara novos indivíduos que adentrarão o sistema capitalista 

(FEDERICI, 1975).  

Com carga horária extensa e nenhuma remuneração como pode, então, o salário ser a 

medida do trabalho? Se as mulheres não o recebem, mas continuam produzindo o bem mais 

valioso para o sistema: força de trabalho? (FEDERICI, 1975).  

É na família que se concentra a exploração do trabalho feminino. Naturalizado como 

ato de amor e atrelado à feminilidade, a domesticidade é a venda do corpo feminino em troca 

da proteção que o salário masculino garante (FEDERICI, 1975). Essa situação coloca mulheres 

em posições de vulnerabilidade interseccional de gênero e classe, pois suas vidas estão 

conectadas aos desejos masculinos, visto que estes possuem o poder econômico no sistema 

patriarcal-capitalista (FEDERICI, 1975).  

Logo, quando trabalhadoras não assalariadas reivindicam salários em troca das funções 

de cuidado gratuito exercidas, isso se torna um ataque direto ao sistema capitalista e patriarcal 

(FEDERICI, 1975). Primeiramente, com o reconhecimento social, econômico e jurídico do 

trabalho de cuidado gratuito como trabalho e parte essencial do sistema capitalista. E, além 

disso, com a desconstrução do cuidado como dom feminino e biologicamente assinalado às 

mulheres (FEDERICI, 1975).   

Por sua vez, o salário é dotado de duas conotações. Por um lado, é o retorno financeiro 

da produtividade do trabalho e, por outro, é o objeto palpável da luta dos trabalhadores 

(FEDERICI, 1975). A discussão sobre salário para trabalhadoras domésticas teria seus reflexos 

sentidos por toda a classe trabalhadora ao questionar as jornadas de trabalho e o real domínio 

do tempo de cada um (FEDERICI, 1975). Desde que o tempo industrial se tornou padrão 

jurídico, social e econômico, é ele que rege as relações sociais (CARRASCO, 2005) e define o 

“tempo de pertencimento ao capital e o tempo que pertencemos a nós”, fazendo com que as 

mulheres nunca pertencessem a si mesmas (FEDERICI, 1975, p. 30).  

É preciso ressaltar que não há consenso entre as economistas feministas sobre a melhor 

ferramenta para emancipação feminina no tocante ao reconhecimento do valor do trabalho de 

cuidado gratuito. Por um lado, foi escolhida a abordagem da ideia de um salário, pois, como 

afirmado previamente, o salário é medida de reconhecimento na sociedade e, portanto, ao tê-lo 

as mulheres seriam vistas como sujeitas trabalhadoras. Por outro lado, existem economistas 

feministas como Amaia Pérez Orozco (2014) que propõe a ruptura com o sistema vigente, 

inclusive, posicionando a sustentabilidade da vida no centro desta, ao invés do lucro.  
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Roswitha Scholz (2013), por sua vez, levanta a impossibilidade da mensuração do 

trabalho de cuidado nos termos pensados por Marx, pois estes são patriarcais por natureza. 

Dessa forma, existem diversas vertentes pensando o mesmo problema. 

Duarte, Nicoli e Pereira (2021) debruçaram-se sobre a situação do trabalho de cuidado 

no Direito do Trabalho e, concluíram que, a valorização do trabalho de cuidado passa pelo 

reconhecimento jurídico de forma interdisciplinar com o Direito Previdenciário. Isso porque, 

para os autores, apenas o reconhecimento do valor econômico do trabalho de cuidado gratuito 

não garante a essas mulheres um tratamento jurídico e social protetivo, que abarque opressões 

interseccionais de gênero, raça e classe (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021). Nesse sentido, 

o Direito Previdenciário possui ferramentas que podem responder de forma imediata à carência 

econômica com a qual essas mulheres convivem (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021).  

Dessa forma, a incorporação de trabalho de cuidado à esfera jurídica deve ser 

“construída de maneira escalonada, em múltiplas camadas, que desenham cartografias de um 

Direito Social” (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021, p.58), pois busca-se, assim a construção 

de equivalência na proteção do trabalho reprodutivo, sobre lentes interseccionais. Objetiva-se, 

assim, que a assimilação rompa com uma estrutura de “desvalorização jurídica sistemática do 

trabalho reprodutivo” e, que “retroalimenta a desigualdade de gênero, raça e classe” (DUARTE, 

NICOLI, PEREIRA, 2021, p. 56). 

Isto posto, é importante salientar que a luta pelo salário é uma forma de garantir a 

imediata visibilização e sobrevivência dessas trabalhadoras do lar, que sempre tiveram suas 

forças-físicas, mentais e sexuais-apropriadas pelo capital (FEDERICI, 1975). Mesmo que esta 

não seja uma solução suficiente para romper estruturalmente com as categorias androcêntrico-

mercantis de tempo e valor que permeiam a epistemologia jurídica. Para isso, é preciso 

reestruturar o sistema financeiro e posicionar a vida e sua sustentabilidade como centro da 

estrutura social (FEDERICI, 1975; CARRASCO, 2003). Enquanto essas mudanças não 

ocorrem, a situação das mulheres se agrava. Isto posto, no próximo ponto abordar-se-á 

possibilidade do Direito Previdenciário brasileiro em responder a demanda da juridificação do 

trabalho de cuidado gratuito mediante um “salário”. 
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4.  O TRABALHO DE CUIDADO GRATUITO NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO: 

QUAL O VALOR DA SUSTENTABILIDADE DA VIDA? 

 

No último capitulo será destrinchado como o Direito Previdenciário atua em relação ao 

trabalho de cuidado gratuito. Primeiramente, apresentar-se-á o conceito de trabalho por ele 

utilizado e, consequentemente, valorado. Escolhas políticas que excluem e marginalizam parte 

da população, inclusive, as mulheres trabalhadoras do cuidado.  

Depois, compreenderemos como, apesar da possibilidade de contribuição e, até mesmo, 

uma alíquota menor, é extremamente difícil para mulheres do cuidado ou “donas de casa” 

contribuírem como seguradas facultativas para a Previdência no Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS)8. Na maioria dos casos, essas mulheres são dependentes financeiramente de 

outrem, geralmente um homem, ou não auferem quantia suficiente para essa contribuição 

previdenciária. 

Por último, ponderar-se-á sobre a possibilidade de as mulheres trabalhadoras do cuidado 

receberem um benefício da Assistência Social, já que um de seus objetivos é levar autonomia 

para sujeitos marginalizados, reconhecendo-as como sujeitas de direito. 

 

4.1  O conceito jurídico de trabalho para o Direito Previdenciário brasileiro 

 

No século XIX, a proteção social ganhou parâmetros mais definidos como resultado de 

inúmeras reivindicações dos trabalhadores que se encontravam em situação de extrema 

desvantagem e desigualdade nas relações laborais (CASTRO, LAZZARI, 2020). Inicialmente, 

a proteção social foi concebida por meio de um viés liberal, ou seja, com caráter de caridade e 

                                                        
8 “Principal regime previdenciário na ordem interna, o RGPS abrange obrigatoriamente todos os trabalhadores da 

iniciativa privada, ou seja: os trabalhadores que possuem relação de emprego regida pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (empregados urbanos, mesmo os que estejam prestando serviço a entidades paraestatais, os 

aprendizes, trabalhadores intermitentes), inclusive temporários – Lei nº 6.019/1974, pela Lei Complementar nº 

150/2015 (empregados domésticos) e pela Lei nº 5.889/1973 (empregados rurais); os trabalhadores autônomos, 
eventuais ou não; os empresários, titulares de empresas individuais, membros de cooperativas de trabalho, sócios 

gestores e demais prestadores de serviços sem vínculo empregatício; trabalhadores avulsos; pequenos produtores 

rurais e pescadores artesanais trabalhando em regime de economia familiar; e outras categorias de trabalhadores, 

como garimpeiros, empregados de organismos internacionais, sacerdotes etc. É regido pela Lei nº 8.213/1991, 

intitulada “Plano de Benefícios da Previdência Social”, sendo de filiação compulsória e automática para os 

segurados obrigatórios, permitindo ainda que pessoas que não estejam enquadradas como obrigatórios e não 

tenham regime próprio de previdência se inscrevam como segurados facultativos, passando também a ser filiados 

ao RGPS. É o único regime previdenciário compulsório brasileiro que permite a adesão de segurados facultativos, 

em obediência ao princípio da universalidade do atendimento – art. 194, parágrafo único, I, da Constituição. 

Garantindo a essa coletividade, no mínimo, os benefícios essencialmente observados em todo sistema de seguro 

social – aposentadoria e pensão por falecimento do segurado.” (CASTRO, LAZZARI, 2020, p.97). 
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assistencialismo aos pobres; situação que permaneceu até o aparecimento de políticas públicas 

de bem-estar (CASTRO, LAZZARI, 2020).  

Conforme a narrativa hegemônica que construiu a epistemologia do Direito 

Previdenciário brasileiro, durante a Revolução Industrial, a autonomia da vontade era exaltada 

pelos empregadores ao pactuarem contratos de trabalho, não existindo meios de proteção 

jurídica ao qual os trabalhadores pudessem recorrer em caso de abuso. Essa situação fez com 

que milhares de trabalhadores e trabalhadoras se encontrassem em situações exaustivas, 

degradantes e desumanas de labor (CASTRO, LAZZARI, 2020). Este contexto foi a 

combinação perfeita para o aparecimento de ideias revolucionárias, que colocavam o 

trabalhador no centro da discussão ao invés do lucro. 

Assim, o desinteresse do Estado quanto à proteção social de trabalhadores se tornou 

fonte de inconformidade e demanda da classe trabalhadora. Otton Von Bismarck, chanceler 

alemão, afirmava que “Por mais caro que pareça o seguro social, resulta menos gravoso que os 

riscos de uma revolução”, isto é, garantir direitos sociais é mais vantajoso para o sistema 

capitalista do que uma revolução que o derrube (CASTRO, LAZZARI, 2020, p. 123). Dessa 

forma, as reinvindicações laborais tornaram-se pauta do Estado e este agiu para mitigar 

desigualdades, sem se desvincilhar do sistema capitalista (CASTRO, LAZZARI, 2020). 

 O fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado por mudança de paradigma estatal, de 

modo que ao menos cinquenta Estados refizeram suas Constituições e garantiram destaque aos 

direitos sociais (CASTRO, LAZZARI, 2020). O “boom” de Estados de “Bem-Estar social” foi 

motivado pelo advento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a qual incluiu a 

proteção social dos trabalhadores no rol de direitos fundamentais (CASTRO, LAZZARI, 2020), 

sempre em uma perspectiva hegemônica eurocêntrica, que desconsiderava os diferentes 

contextos econômicos e culturais do Sul. 

A mudança de paradigma estatal ocasionada pelo fim do conflito bélico trouxe 

transformações na teoria da Previdência Social. O modelo Bismarckiano até então utilizado não 

apresentava o conceito de solidariedade social, pois seu plano previdenciário dirigia-se àqueles 

que contribuíam num modelo de poupança compulsória (CASTRO, LAZZARI, 2020). 

No contexto do pós-guerra, ganha força o modelo do economista inglês John Maynard 

Keynes, que alinhava crescimento econômico com melhor distribuição de renda nacional e 

intervenção estatal (CASTRO, LAZZARI, 2020). Influenciado por Keynes, a Inglaterra, em 

1944, através de William Henry Beveridge, desenvolveu estrutura previdenciária de acesso 

universal e de participação compulsória de todos os cidadãos (CASTRO, LAZZARI, 2020). O 
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Plano Beveridge instaurou sistema de Seguridade Social que, além da Previdência9, foi 

responsável pela inclusão de ações na área da Saúde Pública10 e Assistência Social11; medidas 

essas que não se limitavam à contribuição social, firmando, assim, a noção de que a seguridade 

social é o desenvolvimento harmônico dos economicamente débeis (CASTRO, LAZZARI, 

2020). 

 A Inglaterra criou, então, um sistema de Seguridade Social pautado na universalidade 

e solidariedade, em que seus tributos em geral eram destinados à Previdência, Saúde Pública e 

Assistência Social, sem necessidade de uma contribuição tributária específica para que os 

trabalhadores pudessem acessar serviços e benefícios ligados a esse sistema securitário. O Plano 

Beveridge objetivava o amparo social pleno e amplo de todos os trabalhadores e trabalhadoras 

(CASTRO, LAZZARI, 2020). 

Portanto, em resumo, enquanto o Sistema Bismarckiano define que o acesso à proteção 

previdenciária depende necessariamente de uma contribuição previdenciária do segurado, o 

Plano Beveridge consiste em um sistema não-contributivo. 

O sistema previdenciário brasileiro, de caráter misto, centraliza no RGPS a completude 

da proteção social no indivíduo que exerce o trabalho com vínculo celetista e, tem como 

objetivo assistir o trabalhador em caso de risco da perda ou redução, permanente ou temporária, 

das condições de obter seu sustento (CASTRO, LAZZARI, 2020). No artigo 194, a 

Constituição da República traz as três vertentes que formam a Seguridade Social: Assistência 

social, Saúde Pública e Previdência Social, sendo a última, a única dependente de contribuição 

tributária específica para ser acessada pelo trabalhador. 

                                                        
9 A Previdência Social é o ramo de atuação estatal que visa à proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade 

laborativa remunerada- em sua maioria produtivas-, para proteção de riscos decorrentes da perda ou redução, 

permanente ou temporária, das condições de obter o próprio sustento (CASTRO, LAZZARI, 2020, p. 20). 

 
10 “O direito à Saúde, que deve ser entendido como direito à assistência e tratamento gratuitos no campo da 

medicina, é assegurado a toda a população, independentemente de contribuição social, para que se preste o devido 
atendimento, tendo atribuições no âmbito da cura e prevenção de doenças, produção de medicamentos e outros 

insumos básicos, bem como ordenar a formação de recursos humanos na área de Saúde, participar da política e 

execução das ações de saneamento básico, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico, exercer a 

vigilância sanitária e as políticas de saúde pública, além de auxiliar na proteção do meio ambiente.”(CASTRO, 

LAZZARI, 2020,p. 63). 

 
11 “No âmbito da Assistência Social são assegurados, independentemente de contribuição à Seguridade Social, a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes 

carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação profissional das pessoas 

portadoras de deficiência; e a renda mensal vitalícia – de um salário mínimo – à pessoa portadora de deficiência e 

ao idoso que comprovem não possuir meios de subsistência, por si ou por sua família .”(CASTRO, LAZZARI, 

2020,p. 63). 
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Diante deste sistema previdenciário contributivo do RGPS, pautado na centralidade do 

trabalho produtivo, especialmente na relação de emprego a tempo indeterminado, as mulheres 

responsáveis pelo trabalho de cuidado gratuito são concebidas como “não-trabalhadoras” e, por 

isso, são enquadradas na categoria jurídica de segurado facultativo, como será visto a seguir. 

 

4.2  O sistema jurídico-previdenciário e as possibilidades para o reconhecimento do 

trabalho de cuidado gratuito no Regimento Geral da Previdência Social  

 

O segurado facultativo é uma peculiaridade dentro do sistema previdenciário do RGPS, 

pois sua contribuição para a seguridade social não tem origem na atividade laborativa 

remunerada, e, portanto, o Estado não pode exigir sua contribuição previdenciária derivada do 

trabalho (CASTRO, LAZZARI, 2020). O segurado facultativo deve ter no mínimo 16 anos, não 

exercer atividade remunerada, não estar vinculado a outro regime previdenciário (CASTRO, 

LAZZARI, 2020) e constar no rol do artigo 11, §1 do Regulamento da Previdência Social 

(RPS), Decreto n. 3048/99, atualizado pelo Decreto 10.410/2020. 

O primeiro inciso do §1º do artigo 11 do RPS define como segurado facultativo “aquele 

que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência” (BRASIL, 

2020). Essa colocação demonstra como o Direito Previdenciário rejeita o trabalho de cuidado 

gratuito como trabalho. O não reconhecimento jurídico do trabalho de cuidado gratuito 

contribui para o aprofundamento das opressões de gênero, raça e classe, deixando essas 

mulheres em situações de vulnerabilidade no sistema previdenciário brasileiro. 

Para conseguir a aposentadoria programada12, por tempo de contribuição ou por idade 

(estas duas últimas existentes em regras de transição após a Emenda Constitucional 103/19),  a 

segurada facultativa13 pode contribuir, de acordo com o artigo 21 da lei 8.212 de 1991, de três 

formas diversas: 20% sobre uma base de cálculo variável entre o salário mínimo (em 2022 

equivale a R$ 1.212,00 reais) até o teto de benefícios pago pelo RGPS (no ano de 2022 perfaz 

                                                        
12 Aposentadoria Programada foi criada com a Emenda Constitucional 103/19 em substituição às aposentadorias 

por idade ou tempo de contribuição. Essas estabeleciam que o trabalhador urbano aos 65 anos em caso de homens 

e 60 anos para mulheres; ou ao atingir determinado tempo de contribuição, independentemente de idade, poderia 

se aposentar. Entretanto, a Reforma da Previdência tornou os requisitos cumulativos além de, propor aumento 

gradual de idade e tempo de contribuição para os trabalhadores. Fragilizando, assim, a “concepção da 

previsibilidade de data estimada de aposentadoria, estipulando requisitos mutáveis e que, com o passar do tempo, 
vão se revelando cada vez mais difíceis de cumprir e exigindo uma idade ainda mais avançada de aposentação.” 

(CASTRO, LAZZARI, 2020, p. 324). 

 
13 O uso da palavra segurada no feminino decorre do número significativo de mulheres que preenchem essa 

categoria previdenciária assim como, da interrupta conexão entre trabalho de cuidado gratuito e mulheres. 
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o valor de R$ 7.087,22 reais), fazendo com que a contribuição previdenciária mínima seja de 

R$ 242,40 reais e a máxima de R$ 1.417,44 reais. 

 A segunda forma é aderência ao “Plano Simplificado”, o qual pode conceder 

aposentadoria por idade (existente em regras de transição após a Emenda Constitucional 

103/19) e aposentadoria programada, mediante o pagamento de 11% do salário mínimo, o que 

corresponde em 2022 a parcela de R$ 133,32 reais.  

Por último, existe o “Plano Super Simplificado”, reservado à população de baixa renda, 

ou seja, que tenha renda familiar de até dois salários mínimos e esteja inscrita Cadastro Único 

para Programas Sociais, exercendo trabalho exclusivamente no âmbito do lar ou como 

Microempreendedor Individual. Este “Plano Super Simplificado” exige a contribuição 

previdenciária mensal no valor correspondente a 5% do salário mínimo (R$ 60,60 reais). 

Desse modo, direito à aposentadoria programada, por idade e por tempo de contribuição 

no RGPS está vinculado ao pagamento de contribuições previdenciárias mensais. Este sistema 

legitima juridicamente a dependência das trabalhadoras de cuidado gratuito ao trabalhador 

assalariado em seu ciclo familiar, geralmente do gênero masculino. Portanto, a exigência de 

pagamento de contribuição previdenciária  de trabalhadoras do cuidado gratuito para receber o 

benefício da aposentadoria, sem reconhecer nenhum tipo de remuneração para estas atividades, 

é uma dupla forma de subordinação de gênero e classe, que serve para expandir as 

desigualdades do sistema capitalista-patriarcal. 

Em levantamento realizado por Lima (2022), utilizando dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social (2017) realizado pelo Ministério da Fazenda, pode-se constatar que, entre os 

anos de 2015 a 2017, a maioria dos segurados facultativos era composto por mulheres. Elas 

compõem maioria dos segurados facultativos, ou seja, aqueles que não exercem atividade 

laboral ou enquadram-se no segurado empregado doméstico, que, por sua vez, apresenta-se com 

porcentagem ínfima no número de segurados na Previdência Social, com baixíssimas 

remunerações. Frente a esses números, a autora questiona a efetividade do instituto jurídico na 

proteção previdenciária das mulheres do trabalho de cuidado gratuito (LIMA, 2022). 

Os dados levantados demonstram a discrepância entre a presença majoritária de homens 

assalariados como beneficiários da Previdência Social e o número de mulheres e homens na 

sociedade (LIMA, 2022). Segundo a PNAD (2014), mulheres ultrapassavam homens em 6 

milhões de pessoas. Sendo assim, há desigualdade entre a quantidade existente de mulheres e 

aquelas que conseguem acesso ao sistema jurídico previdenciário e os seus respectivos 

benefícios.  
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Dessa forma, as desigualdades socioeconômicas entre os gêneros se perpetuam na seara 

social do Direito Previdenciário. A exigência de contribuição previdenciária para aquelas que 

realizam o trabalho de cuidado gratuito significa desvalorizar duplamente tal atividade, pois  

não reconhece o valor econômico e social gerado por este trabalho mediante a energia e tempo 

feminino, que é central na sustentabilidade da vida de todos, e, ao mesmo tempo, penaliza as 

mulheres com tributos que reforçam o sistema androcêntrico-capitalista  (NICOLI, PEREIRA, 

DUARTE, 2021). A obrigação de contribuição para recebimento de benefício previdenciário 

contribui para a manutenção das mulheres em posição de vulnerabilidade e de subalternidade 

frente aos homens. E, como essas mulheres não possuem salário, elas estão automaticamente 

excluídas da possibilidade de adquirir o benefício da aposentadoria de forma autônoma. 

Desse modo, o sistema previdenciário brasileiro, com a categoria jurídica do segurado 

facultativo no RGPS, falha ao não reconhecer a centralidade do trabalho de cuidado e mantém 

um ciclo de não-autonomia feminina. Portanto, é essencial que o trabalho de cuidado gratuito 

seja visto como central na sociedade, visto que, segundo Picchio (2009), a alteração da realidade 

resultará de mudanças acerca da perspectiva do trabalho gratuito e seus reflexos na sociedade. 

Tendo em vista que o RGPS não possui respostas satisfatórias quanto às formas de 

valorização econômica, social e jurídica do trabalho de cuidado gratuito que atenda à totalidade 

e diversidade de mulheres, é necessário buscar outras soluções nas teorias feministas e 

econômicas.  

 

 

4.3   Em busca da valorização do trabalho de cuidado gratuito pelo Direito 

Previdenciário  

 

Primeiramente, é preciso criticar a existência da divisão entre esfera pública e privada, 

pois ela é um fator central no isolamento da mulher no lar e, portanto, da limitação de sua 

autonomia enquanto pessoa de direito (ANTUNES, SOUZA, 2019). Esta é uma das 

ferramentas para a dominação masculina sobre as mulheres (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 

2021) e, consequentemente, esconder essas relações interseccionais de poder sobre o conceito 

jurídico de autonomia, trabalho, tempo e valor (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021). O fim 

dessa divisão auxilia na ruptura da perspectiva do trabalho de cuidado gratuito como um “não-

trabalho” ou um  “trabalho por amor”,  para que este passe a ser visto como parte integrante da 

economia e essencial para a sociedade (PICCHIO, 2009).  
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O reconhecimento do trabalho de cuidado gratuito perpassa pela ampliação da atuação 

da teoria jurídica e econômica, que deve incluir em suas análises “aspectos não monetários, 

examinando a relação estrutura entre família, Estado, sociedade civil e empresas — com ou 

sem o objetivo de gerar benefícios” (PICCHIO, 2009, p. 44). Reduzir a dimensão jurídico-

econômica do trabalho à dimensão do valor mercantil gera perda de nexos causais, dimensões 

humanas e relações de responsabilidade, fazendo com que as relações sejam vistas como 

mercantilizadas e em uma lógica empresarial (PICCHIO, 2009). Portanto, é preciso que a 

sustentabilidade da vida seja o foco de análises econômicas (PICCHIO, 2009; CARRASCO, 

2003; OROZCO, 2014), pois assim será possível quantificar todas as faces que compõem o 

trabalho de cuidado gratuito.  

Enquanto a mais-valia for o centro da economia, o trabalho de cuidado gratuito será 

subalternizado juridicamente, pois sua valorização recairá nos parâmetros capitalistas-

patriarcais vigentes, centralizados no trabalho produtivo, pois a teoria econômica não possui 

métricas suficientes capazes de compreender as nuances existentes no trabalho de cuidado 

gratuito (DUARTE, NICOLI, PEREIRA, 2021). 

Portanto, se faz necessário o levantamento das possibilidades de reconhecimento do 

trabalho de cuidado gratuito. Para Federici (1975), o salário doméstico retiraria do trabalho de 

cuidado a conotação de “dom feminino” e faria com que as mulheres fossem reconhecidas como 

trabalhadoras. Importante ressaltar que, o salário doméstico não dever ser entendido como 

forma de instigar que as mulheres permaneçam nessa posição de subalternidade, mas sim que 

elas se reconheçam como trabalhadoras e tenham meios para realizar demandas com relativa 

autonomia, assim como os trabalhadores da esfera produtiva.   

Este salário reivindicado pelas economias feministas, em termos jurídicos, trata-se de 

um benefício oferecido pela Assistência Social, pois ele não seria pago diretamente pelo 

empregador, em uma lógica celetista. Na vertente ampla da Seguridade Social, a  Assistência 

Social, por sua vez, é definida pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) como um direito 

do cidadão e um dever do Estado, de natureza não-contributiva, que provê o mínimo existencial 

para a população com as necessidades humanas mais agudas (CASTRO, LAZZARI, 2020). A 

Assistência Social é efetivada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública 

e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas de pessoas vulneráveis 

(CASTRO, LAZZARI, 2020). Exemplo desta população vulnerável são idosos e pessoas com 

deficiência de baixa renda, que podem usufruir do Benefício de Prestação Continuada, previsto 

pela LOAS.  
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Desse modo, utilizar a Assistência Social, vertente da Seguridade Social, protegida pelo 

Direito Previdenciário, é uma alternativa para que o “salário” para mulheres que exerçam o 

trabalho de cuidado gratuito seja conceido pelo Estado, em razão de sua específica situação de 

vulnerabilidade interseccional de gênero, raça e classe, pautada na invisibilidade do valor 

jurídico, social e econômico do cuidado. 

Ângela Davis (2016) é crítica da solução do “salário” para reconhecimento do trabalho 

reprodutivo gratuito, pois afirma que este mantém a mulher em posição de subalternidade e 

reclusa no ambiente doméstico. Ela propõe, então, a criação de uma renda básica universal14 

paga pelo Estado, ao mesmo tempo que o trabalho de cuidado seja “socializado” em creches 

públicas, aliadas à garantia de empregos protegidos destinados ao público feminino (DAVIS, 

2016).  

A renda básica universal surge, então, como resposta feminista à situação de servidão 

as quais mulheres estão submetidas (SILVA, 2019). Entretanto, levanta-se discussões acerca de 

sua eficácia para a correção das desigualdades de gênero, classe e raça, ou seja, assim como o 

“salário doméstico”, indaga-se esta renda será apropriada efetivamente pelas mulheres ou por 

outros membros de sua família (SILVA, 2019). Outras divergências feministas que evolvem 

tanto a renda básica universal, quanto o “salário doméstico” são: (a) se tais medidas ajudariam 

na obtenção de autonomia necessária para desafiar a divisão de gênero do trabalho; (b) se tais 

soluções dariam incentivos para a continuidade do trabalho na esfera doméstica. No entanto, 

algumas teóricas feministas defendem que a renda básica universal ou o “salário doméstico” 

seria  uma forma de ampliar o leque de liberdade das mulheres (SILVA, 2019). 

Posto isto, o “salário doméstico” surge como resposta ao silêncio jurídico. Já que foi 

proposta como “modelo de política de manutenção de renda que efetivamente dissolvesse a 

relação formal entre trabalho e renda” (SILVA, 2019, p. 47). Conforme Mckay (2013), o salário 

doméstico, como espécie de uma renda básica Estatal, seria meio de efetivação do bem-estar 

social dessas mulheres, agindo para a efetiva integração entre economia e política-social. 

Entretanto, a renda básica despertou preocupações entre feministas sobre a possibilidade de ser 

usada como razão para privatização de serviços básicos antes ofertados gratuitamente às 

mulheres como saúde, creche, educação (WITHORN, 2013) E, por consequência, a necessidade 

de tais serviços privados faria com que a renda básica fosse reinvestida na família e, para 

Withorn (2013), isso retiraria a autonomia feminina. 

                                                        
14  “A garantia de uma renda anual funciona, portanto, como um seguro-desemprego até que sejam criados mais 

empregos com salários adequados, juntamente com um sistema de creches subsidiado” (DAVIS,2016, p. 224) 
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Por último, se utilizado pela Seguridade Social, o “salário doméstico” deve superar 

questões de contribuição previdênciária ou produtividade focadas no valor mercantil, pois estas 

estão ligadas ao sistema produtivo laboral no qual o trabalho de cuidado gratuito não se insere. 

A superação dessas barreiras seria, para algumas feministas, o reconhecimento da dependência 

da sociedade da “prestação de cuidados familiares”, atribuindo valor social, econômico e 

jurídico ao trabalho de cuidado gratuito (SILVA, 2019, p.53). A relação capitalista-patriarcal 

entre acesso à serviços básicos e contraprestação pecuniária invisibiliza a centralidade do 

trabalho de cuidado gratuito na sustentabilidade das vidas em sociedade (PICCHIO, 2009).  

Outras soluções perpassam pela subversão feminista do conceito previdenciário do 

tempo de contribuição e trabalho. No Chile, mulheres de 65 anos ou mais tem sua aposentadoria 

complementada pelo Estado de acordo com número de filhos (FOLHA, 2021). O Uruguai, 

desde 2008, reconhece a maternidade como trabalho para fins previdenciários (FOLHA, 2021). 

E, por último, a Lei de número 24.241 da Argentina estabelece que mulheres terão dois anos de 

tempo de contribuição por filho adotado; um ano por cada filho com deficiência, e para aquelas 

beneficiadas pelo “Abono Universal por Filho” serão adicionados dois anos por filho. Estima-

se que 115 mil mulheres, em idade de aposentadora, serão beneficiadas (FOLHA, 2021; 

ANSES). 

 No Brasil, o Projeto de Lei n. 2647/21 discorre sobre a contagem de tempo de 

contribuição, para efeitos de aposentadoria programada, das tarefas assistenciais de criação de 

filhos e filhas biológicos ou adotados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2021). A proposta é o 

reconhecimento jurídico do trabalho reprodutivo gratuito como trabalho para fins 

previdenciários, com o objetivo de dar valor jurídico, econômico e social às próprias sujeitas 

que performam constantemente tal atividade. 

                                                     

       5.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, conclui-se que o trabalho de cuidado gratuito é essencial para a 

manutenção da vida e, consequentemente, do sistema capitalista vigente. Entretanto, tanto a 

sociedade, quanto o Estado, não reconhecem a essencialidade econômica, social e jurídica deste 

trabalho e a centralidade dessas trabalhadoras para a sutentabilidade de todas as vidas. 

 O trabalho de cuidado gratuito é enquadrado como uma questão “feminina” e de caráter 

privado. Assim, o sistema capitalista-patriarcal pode racionalizar essa exploração como da 

natureza amorosa da mulher e, portanto, impassível de reconhecimento.  
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A participação das trabalhadoras de cuidado na economia deveria ser suficiente para que 

essas alcançassem benefício previdenciário com os quais auferissem renda separadamente de 

maridos. Todavia, perpetuando o sistema patriarcal-capitalista, o RGPS não entrega soluções 

satisfatórias a esta questão.  

A figura do segurado facultativo demanda contribuição previdenciária, legitimando 

juridicamente o aumento da desigualdade interseccional entre homens e mulheres, 

principalmente, porque muitas destas são dependentes financeiras de homens. Isto posto, é 

nítido que, ao não auferir renda, tais mulheres estão condenadas a situações de subserviência e, 

até mesmo de violência pela sua condição vulnerável, como a violência física, a psicológica, a 

patrimonial ou abandono. Diante disso, o reconhecimento jurídico e econômico do trabalho de 

cuidado gratuito faz-se imprescindível para garantir a autonomia dessas mulheres enquanto 

pessoas de direito. 

O Sistema da Seguridade Social tem espaços para reconhecer a essencialidade do 

trabalho de cuidado gratuito. Utilizar a Assistência Social, vertente da Seguridade Social, 

protegida pelo Direito Previdenciário, é uma alternativa para que o “salário” para mulheres que 

exerçam o trabalho de cuidado gratuito seja conceido pelo Estado, em razão de sua específica 

situação de vulnerabilidade interseccional de gênero, raça e classe, pautada na invisibilidade do 

valor jurídico, social e econômico do cuidado. Outras soluções perpassam pela subversão 

feminista do conceito previdenciário do tempo de contribuição e trabalho, como já ocorre na 

Previdência do Chile, Uruguai e Argentina.  

O reconhecimento jurídico do trabalho de cuidado como trabalho digno de retorno 

financeiro funcionará como gatilho para mudanças estruturais na sociedade. Afinal, ao deixar 

de ser “amor”, o trabalho de cuidado demonstrará o quão frágil as estruturas capitalistas são e 

como estão sedimentas em uma pirâmide de opressões interseccionais, as quais existem para 

manutenção do homem capitalista, branco, cisheterossexual, sem deficiência como sujeito de 

direitos. O desmonte de instituições marcadas pelo racismo, sexismo, LGBTFOBIA, entre 

outros é o primeiro passo para a construção de um novo paradigma de Estado e, por conseguinte, 

de sociedade.  

Este sistema capitalista-patriarcal atual está destruindo o planeta. Logo, é urgente que, 

para continuidade da vida humana e não-humana na Terra as formas de produção sejam 

repensadas. A sustentabilidade da vida só pode ser conquistada quando a vida for um fim em si 

mesmo e não meio para acumulação de riqueza. 
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Revista de Economiá Crit́ica, n. 11. 2012. 

CARRASCO, Cristina. La Economía Feminista: Una apuesta por otra economía. In: VARA, 

María Jesús (ed.). Estudios sobre género y economía. Madrid: Akal, 2006. 

CARRASCO, Cristina. O paradoxo do cuidado: necessário, porém invisível. Revista de 

economia Crítica, Valladolid, n. 5, p. 39-64. 2006. 

https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3048.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm
http://www.vita.it/it/article/2016/03/30/caregiver-familiari-risorsa-del-welfare/138823/


36 

 

 
 

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao gênero. Estudos feministas, n. 1, 2002. 

DALLA COSTA. Maria Rosa. Salario al lavoro domestico: strategia internazionale femminista 

In: DALLA COSTA, Maria Rosa, JAMES, Selma. Potere femminile e sovversione sociale. 

Padova: Marsilio, 1975.  

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016. 

DUARTE, Bárbara Almeida; NICOLI, Pedro Augusto Gravatá; PEREIRA, Flávia Souza 

Máximo. O desvalor jurídico do trabalho reprodutivo: uma crítica econômica-política do 

feminismo ao Direito. Revista da Faculdade Mineira de Direito, v. 24, n. 47, 2021. 

FALQUET, Jules. Transformações neoliberais do trabalho das mulheres: liberação ou 

novas formas de apropriação? In: ABREU, Alice Rangel de Paiva; HIRATA, Helena; 

LOMBARDI; Maria Rosa. Gênero e trabalho no Brasil e na França: perspectivas 

interseccionais. São Paulo: Boitempo, 2016. 

FEDERICI, Silvia. Calibã e a Bruxa: mulheres, corpos e apropriação primitiva. São Paulo: 

Editora Elefante, 2017.  

FEDERICI, Silvia. O patriarcado do salário. São Paulo: Editora Boitempo,2021 

FEDERICI, Silvia. O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta 

feminista. São Paulo: Elefante, 2018. 

FOLBRE, Nancy. Measuring care: gender, empowerment, and the care economy. Journal of 

Human Development, v. 7, n. 2, p. 183-199, 2006.  

FRASER, Nancy. After the family wage: gender equality and the Welfare State. Political 

Theory, Thousand Oaks, v. 22, n. 4, p. 591-618, nov. 1994.  

FRASER, Nancy. Contradictions of capital and care. New Left Review [online], v. 100, p. 

99-117, jul./ago. 2016.  

FUDGE, Judy. Feminist reflections on the scope of Labour Law: domestic work, social 

reproduction, and jurisdiction. Feminist Legal Studies, Canterbury, n. 22, p. 1-23, 2014. 

GONZALEZ, Lélia; LIMA, Márcia(comp.); RIOS, Flávia(comp.). Por um feminismo afro-

latino-americano.  Ed. Zahar, 2020. 

GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca Dias. (Re) Pensando a 

Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. Belo Horizonte, Del Rey Editora, 2013. 

HIRATA, Helena, KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. 

Cadernos de Pesquisa – Fundação Carlos Chagas, São Paulo, v. 37, n. 132, p. 595-609, set./dez. 

2007. 

HIRATA,Helena. O trabalho de cuidado. comparando Brasil, França e Japão. Revista 

Internacional de Direitos Humanos.v.13. n.24. pg. 53 – 64. 2016. 

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Decent work for domestic workers. 

Report IV (1) for the International Labour Conference, 100th Session. Genebra: ILO, 2011.  

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Domestic workers across the world: 

global and regional statistics and the extent of legal protection. Genebra: ILO, 2013. 

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os Desafios do Passado no Trabalho 

Doméstico do Século XXI: reflexões para o caso brasileiro a partir dos dados da PNAD 

Contínua, 2019. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35231&It

mid=444. Acesso em: 2022. 

KERGOAT, Danièle. O cuidado e as imbricações das relações In: ABREU, Alice Rangel de 

Paiva; HIRATA, Helena; LOMBARDI; Maria Rosa. Gênero e trabalho no Brasil e na França: 

perspectivas interseccionais. São Paulo, Boitempo, 2016. 

LAZZARI, João B.; CASTRO, Carlos Alberto Pereira D. Direito Previdenciário.Grupo GEN, 

2021. 9788530990756. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990756/. Acesso em: 2022 



37 

 

 
 

LIMA, Mariana Kersul de Paula. Trabalho reprodutivo gratuito: tratamento precário no 

âmbito do Direito Previdenciário brasileiro. Ouro Preto,2022 

LUGONES, María. Colonialidade y género. Tabula Rasa. no.9, julho-dezembro. Bogotá,2008. 

LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, 

Florianópolis,22(3): 320, setembro-dezembro/2014 

MARX, Karl. O capital. [Livro I]. Crítica da economia política. O processo de produção do 

capital. São Paulo, Boitempo, 2013. 

MURADAS, Daniela; PEREIRA, Flávia Souza Máximo. Decolonialidade do saber e Direito 

do Trabalho brasileiro: sujeições interseccionais contemporâneas. Revista Direito Práxis,Rio 

de Janeiro, Vol.9, N.4, 2018, p. 2117-2142. 

NASCIMENTO, Beatriz. A mulher negra no mercado de trabalho. Rio de Janeiro. 1976. 

Disponível em <https://www.geledes.org.br/a-mulher-negra-no-mercado-de-trabalho-por-

beatriznascimento/?noamp=available&gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADgBRlCLO1

a2ueK0BAxCjvRLW0lu7sfBp4rhGfSUgUI5X9woTzNogDBoCcE4QAvD_BwE.Acesso em 

2022. 

ONU MULHERES. Márcia Laranjeira Jácome (org.). Shirley Villela (org.). Programa 

orçamentos sensíveis a gênero onu mulheres: conceitos e experiências. Brasília. 2012. 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Convenção n. 189 sobre o 

trabalho decente para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos, 2011. Disponível 

em<http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_169517.pdf >. Acesso em 2022.  

OROZCO, Amaia Pérez.  El conflito capital-vida: aportes desde los feminismos. Trabalho 

necessário, V.19, nº 38. 2021. 

OROZCO, Amaia Pérez. Subvérsion feminista de la economia: aportes para um debate sobre 

el conflito capital-vida. Madri, Traficante de Sueños, 2019. 

OXFAM. Tempo de cuidar: o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global 

da desigualdade. Reino Unido: Oxfam GB, 2020. 

PICCHIO, Antonella. Condições de vida: perspectivas, análise econômica e políticas públicas. 

Revista de Economia Crítica, Valladolid, n. 7, p. 27-54, 1º semestre. 2009. 

PICCHIO, Antonella. Unpaid work and the economy. 1st edition. Routledge, 2003. 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Orientações para 

elaboração de trabalhos técnicos científicos: projeto de pesquisa, teses, dissertações, 

monografias, interdisciplinar, relatórios, entre outros conforme a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT). Belo Horizonte. 2019. 

SILVA, Lorena Fonseca. Renda básica universal: liberdade real para todas? Críticas 

feministas ao libertarismo real de Phillipe Van Parijs. Belo Horizonte. 2019 

SOUZA,Iara Antunes; SOUZA,Natalia Lisboa. Autonomia privada e colonialidade de 

gênero.In:XXVII Congresso Nacional do CONPEDI. Gênero, sexualidades e direito,2019, 

Belém do Pará; DIAS,Renato (coord.), GUIMARÃES,Sandra (coord.), TAVARES,Silvana 

(coord.). Florianópolis, 2019. 

SOF. Sempreviva Organização Feminista. Cuidado,Trabalho e Autonomia das Mulheres. 

Cadernos Sempreviva.2010 

SOF. Sempreviva Organização Feminista. Sem Parar: o trabalho e a vida das mulheres na 

pandemia, 2020. Disponivel em <http://mulheresnapandemia.sof.org.br/wp- 

content/uploads/2020/08/Relatorio_Pesquisa_SemParar.pdf>. Acesso em maio de 2022. 

THINK OLGA. Economia do Cuidado: como podemos visibilizar o trabalho invisível das 

mulheres na economia do cuidado? 2020. Disponível em <https://lab.thinkolga.com/economia- 

do-cuidado/>. Acesso em 5 abr. de 2022. 

VIEIRA, Priscila Pereira Faria. GUIMARÃES,Nadya Araujo. As “ajudas”: o cuidado que não 

diz seu nome. Estudos avançados,nº 34 (98). 2020. 

http://mulheresnapandemia.sof.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Relatorio_Pesquisa_SemParar.pdf
https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/


38 

 

 
 

VIEIRA, Regina Stella Côrrea. O cuidado como trabalho: uma interpelação do Direito do 

Trabalho a partir da perspectiva de gênero. São Paulo. 2018. 

VIEIRA, Regina Stella Corrêa. Trabalho e cuidado no Direito: perspectivas de sindicatos e 

movimentos feministas. Estudos Avançados, n. 34 (98). 2020. 


	1 INTRODUÇÃO
	2  DA DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO AO TRABALHO DE CUIDADO GRATUITO
	2.2  Trabalho reprodutivo: a desvalorização socioeconômica e jurídica
	2.3  Trabalho de cuidado gratuito:  “amor” x invisibilidade

	3.  O TRABALHO DE CUIDADO GRATUITO: CONTRIBUIÇÕES DA ECONOMIA FEMINISTA
	3.1 “Tempos para a vida”: ocultação do tempo feminino
	3.2  A economicidade do trabalho de cuidado gratuito
	3.3  O reconhecimento do trabalho de cuidado gratuito: salário para donas de casa

	4.  O TRABALHO DE CUIDADO GRATUITO NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO: QUAL O VALOR DA SUSTENTABILIDADE DA VIDA?
	4.1  O conceito jurídico de trabalho para o Direito Previdenciário brasileiro
	4.2  O sistema jurídico-previdenciário e as possibilidades para o reconhecimento do trabalho de cuidado gratuito no Regimento Geral da Previdência Social
	4.3   Em busca da valorização do trabalho de cuidado gratuito pelo Direito Previdenciário

	5.  CONCLUSÃO


