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suscetível à invisibilidade das doenças do trabalho e doenças 
profissionais 

 
RECOGNITION OF WORK ACCIDENTS IN SOCIAL SECURITY FOR DOMESTIC 
WORKERS: the scenario susceptible to the invisibility of occupational and 

occupational diseases 
 

Nathalia Teixeira dos Santos1 
 
RESUMO 
O presente artigo aborda a discussão a respeito da articulação entre o 
trabalho na esfera reprodutiva e a saúde do(a) trabalhador(a), a partir 
do prisma da previdência social no Brasil, frente ao processo de 
reconhecimento tardio do acidente de trabalho para as trabalhadoras 
domésticas. O propósito desta reflexão teórica deriva da necessidade de 
romper com o campo difuso que envolve a saúde do trabalhador para o 
seguimento de trabalhadoras domésticas na previdência social. Neste 
sentido, o estudo pretende fornecer elementos para a análise crítica 
acerca do modelo securitário de previdência pública adotado no Brasil, 
bem como dar visibilidade às limitações conjunturais e estruturais 
mediante a atual escalada neoliberal e o contexto de larga erosão das 
políticas sociais, que se estabelecem como desafios para ampliação da 
atuação da previdência social no reconhecimento do direito referente 
às morbidades adquiridas no exercício do trabalho remunerado no 
campo da reprodução social. 
 

Palavras-chave: trabalhadoras domésticas; previdência social; acidente 

de trabalho. 
 
 

 
1 Pesquisa em andamento, realizada pela autora deste artigo e intitulada “Trabalho reprodutivo 
assalariado no âmbito doméstico e Previdência Social: um estudo sobre o reconhecimento do acidente de 
trabalho e a saúde das trabalhadoras”, que está vinculada ao curso de Mestrado do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social da UFPE.  nathalia.santos@ufpe.br. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the articulation between work in the reproductive 
sphere and the health of the workers, from the perspective of social 
security in Brazil, in light of the process of late recognition of 
occupational accidents for domestic workers. The purpose of this 
theoretical reflection derives from the need to break through the diffuse 
field that involves the worker's health for domestic workers in social 
security. In this sense, the study intends to provide elements for a critical 
analysis of the security model of public social security adopted in Brazil, 
as well as to give visibility to the conjunctural and structural limitations 
of the current neoliberal escalation and the context of the wide erosion 
of social policies, which are established as challenges for the expansion 
of social security in the recognition of the right to the morbidities 
acquired in the exercise of paid work in the field of social reproduction. 

 
Keywords: domestic workers; social security ; work accidents. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo é uma reflexão teórica produzida através de pesquisa2 sobre o 

reconhecimento do acidente de trabalho para as trabalhadoras domésticas na política de 

previdência social. No presente texto pretendemos construir uma visão panorâmica do cenário 

suscetível à invisibilidade das doenças profissionais e do trabalho frente ao conjunto de 

especificidades que permeiam o exercício do trabalho para o referido segmento social. Neste 

sentido, propõe-se investigar a articulação entre o trabalho reprodutivo e a saúde do 

trabalhador, a partir do prisma da previdência social no Brasil. 

O estudo busca identificar, por meio de um movimento interpretativo e analítico, como 

se entrelaçam os aspectos regulatórios, econômico-sociais e político-culturais no contexto das 

determinações advindas da formação social do capitalismo e que constituem o reconhecimento 

tardio do acidente de trabalho na exploração do trabalho doméstico no Brasil. Deste modo, é 

firmado o intuito de contribuir com o campo da Saúde do Trabalhador, no que se refere à 

ampliação do debate relacionado ao reconhecimento do acidente de trabalho no âmbito do 

trabalho doméstico remunerado.   

 
2 Pesquisa em andamento, realizada pela autora deste artigo e intitulada “Trabalho reprodutivo assalariado no 

âmbito doméstico e Previdência Social: um estudo sobre o reconhecimento do acidente de trabalho e a saúde das 
trabalhadoras”, que está vinculada ao curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
UFPE.  nathalia.santos@ufpe.br. 
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A regulamentação do trabalho doméstico ocorreu em 1972, com a publicação da Lei 

5.859, que garantiu, enfim, a obrigatoriedade da formalização através da carteira de trabalho, 

mas que pouco avançou com relação à igualdade de direitos sociais do trabalho. Apesar de a 

Constituição Federal de 1988 ter ampliado os direitos estabelecidos anteriormente, foram 

necessários mais de vinte anos desde a sua promulgação para a equiparação legal dos direitos 

sociais do trabalho entre as empregadas domésticas e demais empregados urbanos e rurais. É 

apenas a partir da Emenda Constitucional n. 72, de 2013, regulamentada através da Lei 

Complementar n. 150, de 2015, que se estabelece equidade jurídica de direitos trabalhistas e 

previdenciários para as trabalhadoras domésticas. 

Deste modo, na perspectiva da Previdência Social, a materialização jurídica do 

reconhecimento do acidente de trabalho para a categoria das empregadas domésticas corrigiu 

uma distorção histórica referente à proteção previdenciária de tais trabalhadoras. Entretanto, 

este avanço é atravessado por um verdadeiro paradoxo devido ao cenário conjuntural de crise 

política e econômica que se estabelece no país desde 2016, e provoca alto grau de 

desestruturação do serviço de Previdência Social e das leis trabalhistas.  

De acordo com o DIEESE (2020), cerca de 6,23 milhões de pessoas realizavam trabalho 

doméstico remunerado no Brasil, em que 5,77 milhões deste universo são mulheres e 457 mil 

são homens. O trabalho doméstico está firmado entre uma das ocupações mais 

desempenhadas entre as brasileiras, sobretudo as com baixa escolaridade e as mulheres 

negras. Em 2018, a categoria representava 14,6% da força de trabalho feminina no Brasil e, 

entre as mulheres negras ocupadas, este percentual eleva-se para 18,6% (PINHEIRO; TOKARSKI; 

VASCONCELOS, 2020, p. 10). Essa expressão numérica coloca em relevo o peso do trabalho 

doméstico para a reprodução da vida. Entretanto, sua importância não reverbera a alteração 

do quadro de profunda precarização das relações de trabalho enfrentada pela profissão. 

A composição da força de trabalho do emprego doméstico no Brasil é fundada com base 

na divisão social, sexual e racial do trabalho, que dá sustentação às diversas clivagens da classe 

trabalhadora, constituindo-se enquanto traço fundamental para configurar as relações de 

superexploração do trabalho e dificuldade de inserção na proteção social, no que se refere 

especialmente a previdência social e demais direitos trabalhistas. 

O propósito desta reflexão teórica deriva-se da necessidade de romper com o campo 

difuso que envolve a saúde do trabalhador para o seguimento de trabalhadoras domésticas na 
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previdência social. Neste sentido, o estudo pretende fornecer elementos para a análise crítica 

acerca do modelo securitário de previdência pública adotado no Brasil, bem como dar 

visibilidade às limitações conjunturais e estruturais mediante a atual escalada neoliberal e o 

contexto de larga erosão das políticas sociais, que se estabelecem como desafios para 

ampliação da atuação da previdência social no reconhecimento do direito referente às 

morbidades adquiridas no exercício do trabalho remunerado no campo da reprodução social. 

Este fato assume especial relevância quando se percebe que há um cenário suscetível à 

invisibilidade das doenças do trabalho ou doenças profissionais no campo do trabalho 

reprodutivo, em razão da divisão sexual e sociotécnica do trabalho, em que as atividades 

laborais da esfera doméstica são instituídas estruturalmente como um “não trabalho”, em 

decorrência de relações sociais que as convencionam como uma extensão da condição 

“natural” da mulher. Conjuntura, esta, que desperta questionamentos em relação ao exercício 

do referido direito e da sua materialidade constituída através da edificação formal e das 

condutas institucionais adotadas no INSS. 

 

2 A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO NO BRASIL NO MARCO DO 

CAPITALISMO 

 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (2010), o emprego doméstico 

constitui-se como uma das principais ocupações das mulheres em todo o mundo, com especial 

relevância numérica nos países de economia periférica, estabelecendo-se enquanto primeira 

alternativa de trabalho para significativo contingente feminino mais pauperizado.  

Este grande contingente de trabalhadoras domésticas também evidencia o trabalho 

reprodutivo enquanto elemento fundamental para a acumulação do capital, tal como para a 

manutenção e reprodução da força de trabalho alicerçada em valores extremamente baixos, 

efetivando-se: 

 

[...] na dinâmica de reprodução social ampliada mediada pelo Estado, que se beneficia 
da expropriação da trabalhadora doméstica na medida em que isto reduz a pressão 
por serviços públicos e se traduz, na prática, no modelo em que as demandas do 
trabalho reprodutivo são resolvidas pela mercantilização de serviços e pela 
desoneração do Estado. (FERREIRA, 2017 apud ÁVILA; FERREIRA, 2020, p. 7). 
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Pochmann (2012), ao discutir a condição do trabalho e da mobilidade social dos setores 

que compõem a base social brasileira, no período referente ao início do século XXI, dedica um 

dos capítulos ao trabalho remunerado exercido nas unidades familiares. O autor ressalta a 

importância quantitativa do trabalho doméstico enquanto uma das principais ocupações 

responsáveis pela composição da renda do conjunto de famílias que estão na base da pirâmide 

social brasileira. Segundo o autor, a representatividade numérica do segmento de 

trabalhadoras domésticas obedece a uma tendência, observada no período pós-industrial, de 

ampliação da requisição por serviço doméstico remunerado para suprir a necessidade de 

terceirização das demandas presentes nas unidades familiares. 

 

No período de 1970 a 2009, a quantidade de trabalhadores domésticos no Brasil foi 
multiplicada por 4,4 vezes, pois passou de 1,3 milhão para 5,9 milhões de pessoas 
ocupadas. Tendo em vista que a ocupação total no Brasil foi multiplicada por 3,8 vezes, 
a participação do trabalho doméstico aumentou de 5,5%, em 1970, para 6,4%, em 
2009. No ano de 1999, contudo, a parcela relativa de trabalhadores domésticos no 
total da ocupação alcançou 7,4%. (POCHMANN, 2012, p. 61). 

 

Pochmann (2012) afirma que as relações de trabalho nas unidades familiares 

apresentam uma base que se difere das condições de trabalho em instâncias dos setores 

privados, públicos e não governamentais, tendo em vista que o trabalho doméstico de maneira 

preeminente conserva no seu exercício aspectos servis não superados até a atualidade. Ainda 

segundo o autor, considerando a contratação do trabalho mensalista e do trabalho 

horista/diarista, tal espólio estabelece relações de contratação do trabalho que carregam 

baixos níveis de profissionalização, questão que torna a formalização do exercício do trabalho 

doméstico improfícua. Como podemos observar: 

 

Entre 1979 e 2009, o emprego com carteira assinada dos trabalhadores domésticos 
cresceu 0,8% ao ano, em média, pois passou de 21,9% para 27,9%. Se seguir esse ritmo 
de elevação da formalização da mão de obra tão contido, o Brasil poderá ter de 
aguardar 120 anos para alcançar a totalidade dos trabalhadores incluídos na proteção 
social e trabalhista (POCHMANN, 2012, p. 51).  

 

Pinheiro et al. (2019) afirmam que, no Brasil, a informalidade é uma característica 

arraigada no labor doméstico remunerado e atinge de maneira irrestrita os dois grupos de 

trabalhadoras domésticas: mensalistas e diaristas.  
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Ainda conforme Pinheiro et al. (2019), a formalização de vínculo do trabalho doméstico 

correspondia ao frágil patamar de 28% da categoria. Esse percentual, ao longo de 25 anos, 

cresceu apenas 10 pontos percentuais, sendo que a condição de 30% de trabalhadoras 

domésticas com carteira assinada foi alcançada pela primeira vez em 2013 – ano da 

promulgação da Emenda Constitucional n. 72, que instituiu a igualdade de direitos trabalhistas 

entre os trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. Entretanto, as 

autoras concluem que, entre os anos 2016 e 2018, é efetivado um processo contínuo de 

retrocesso quanto ao número de formalização do segmento, de forma que, em 2018, constata-

se o retorno ao patamar de 28,6% de acesso a direitos trabalhistas. 

Se compararmos o panorama do referido segmento do trabalho reprodutivo 

remunerado com os dados gerais do mercado de trabalho no Brasil, fica proeminente o fosso 

de precariedade que caracteriza o emprego em serviços domésticos. De acordo com Mattos 

(2019), com base nas informações da Pnad: 

 

Num quadro geral, em 2015, entre os 53,6 milhões de pessoas empregadas em 
atividades não agrícolas, 78,3% estavam trabalhando no setor privado e 21,7% no 
setor público. Não tinham carteira de trabalho assinada 20,6% dos empregados no 
setor privado e 20,4% dos empregados no setor público (reflexos da precarização no 
serviço público). Numa soma dos empregados urbanos sem carteira assinada, 
trabalhadores por conta própria e aqueles que produziam para consumo próprio, além 
dos não remunerados, pode-se estimar que 44% das trabalhadoras e dos 
trabalhadores ocupados em 2015 eram informais. […] Em 1999, por exemplo, os 
assalariados com carteira assinada eram apenas 44,7% do total, contra 26,9% sem 
carteira assinada e 23,5% trabalhando por conta própria. (MATTOS, 2019, p. 136). 

 

No capitalismo, o trabalho reprodutivo remunerado conjuga opressões de classe, 

gênero e raça/etnia para impor uma condição de superexploração e subvalorização do trabalho, 

evidenciada a partir da baixa remuneração, elevado índice de informalidade e estigmatização 

que, em consonância com relações econômicas e sociais postas nos países periféricos, 

configuram um quadro bastante grave no que se refere ao acesso dos direitos trabalhistas e 

previdenciários para o referido segmento social no Brasil.  

Ao investigar o caráter do trabalho nas unidades familiares brasileiras, Pochmann (2012) 

afirma que o trabalho doméstico remunerado apresenta singularidades em relação às demais 

ocupações estabelecidas através de relações contratuais nas empresas privadas, no setor 

público e nos organismos não governamentais. O desempenho do emprego doméstico está 
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firmado na associação entre a expressiva expansão do contingente sobrante da força de 

trabalho e alta concentração de renda entre setores sociais minoritários, visto que a 

remuneração dos serviços realizados no âmbito doméstico é diretamente dependente dos 

recursos da renda familiar de seus contratantes. 

A condição de profunda desigualdade estabelecida no país, já referida anteriormente, é 

responsável direta pela produção do enorme volume de mulheres que têm como única 

alternativa o ingresso no trabalho doméstico. Este contingente de mão de obra sobrante é o 

esteio ideal para a subvalorização do trabalho doméstico e propicia sua vasta exploração no 

Brasil (POCHMANN, 2012). Frente a isso, é necessário combater a desvalorização e 

rebaixamento dos valores de remuneração dos serviços domésticos, aliando este movimento 

ao desenvolvimento e à ampliação de políticas públicas que articulem o trabalho 

extradomiciliar com as atividades domésticas e de cuidados familiares. O atual estágio do 

capital reforça a necessidade de refletirmos teoricamente sobre os sentidos da ampliação dos 

processos de fragilização do exercício do trabalho doméstico remunerado que se refletem na 

ampla informalidade presente nesta categoria, condição que produz repercussões de grande 

relevância para a previdência social. 

 

3 TRABALHO DOMÉSTICO REMUNERADO E OS IMPACTOS NA SAÚDE DAS TRABALHADORAS: 

a questão do reconhecimento do acidente de trabalho na previdência social 

 

A dinâmica social que rege a proteção da saúde e da segurança do(a) trabalhador(a) 

compõe sua centralidade a partir do exercício do trabalho formal fincado no setor industrial, 

fato que permeia a escassez de produção de conhecimento para os demais segmentos do 

trabalho, principalmente o setor de serviços e no que se refere às atividades ocupacionais 

desprotegidas pelo conjunto de direitos derivados do trabalho. A disposição das categorias 

analíticas que perpassam o estudo da divisão social, sexual e racial dispõem ainda de um espaço 

incipiente na composição dos determinantes sociais do processo de saúde-trabalho-doença. O 

impacto na saúde das mulheres é desconsiderado na conformação do sistema protetivo do 

trabalho, principalmente no que se refere à articulação dos fatores biológicos com as relações 

sociais de interdependência entre trabalho produtivo e reprodutivo na construção dos 

processos de saúde-doença no labor. Este movimento mantém o reforço aos paradigmas que 
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conferem como “naturais” ao gênero feminino a extensão das atribuições do cuidado para as 

atividades ocupacionais extradomiciliares exercidas majoritariamente por mulheres (VIEIRA, 

2014). 

Carloto (2013) explica que as diretrizes que sustentam a relação entre risco à saúde na 

perspectiva do trabalho além de assentadas fortemente no trabalho formal, privilegiam a 

análise dos fatores de riscos químicos, físicos, mecânicos e biológicos, concentrando-se pouco 

nas condições de trabalho, tais como longas jornadas, manuseio manual de cargas pesadas, 

posturas penosas e trabalho repetitivo. Concepção que prejudica sobretudo as mulheres, haja 

vista que apresentam maiores índices de adoecimento que não se caracterizam enquanto 

acidentes típicos de trabalho: 

 

A mesma matriz discursiva com base na naturalização das atribuições femininas opera 
no sentido de estruturar a organização do processo de produção e de excluir as 
mulheres em razão da morbidade decorrente das condições de trabalho. Por tratar-se 
de mulheres, as causas serão buscadas na biologia e se apoiarão nas imagens pelas 
quais os trabalhos desempenhados pelas mulheres são considerados sem riscos e 
leves. (CARLOTO, 2013, p. 4). 

 

Aprovada pelo Decreto 6.481/2008, a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista 

TIP) inclui os serviços de cuidado e vigilância de crianças, de pessoas idosas ou doentes e o 

trabalho doméstico enquanto atividades insalubres e de elevado risco à saúde, à segurança e à 

dignidade humana, e, desta forma, atividades determinadas enquanto proibidas para menores 

de dezoito anos. O aludido decreto estabelece como prováveis riscos à saúde, para no exercício 

do trabalho reprodutivo: 

 

Doenças transmissíveis; afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites, 
dorsalgias, sinovites, tenossinovites); contusões; fraturas; ferimentos; queimaduras; 
ansiedade; alterações na vida familiar; transtornos do ciclo vigília-sono; DORT/LER; 
deformidades da coluna vertebral (lombalgias, lombociatalgias, escolioses, cifoses, 
lordoses); síndrome do esgotamento profissional e neurose profissional; 
traumatismos; tonturas e fobias. (BRASIL, 2008). 

 

Além do longo enunciado que designa o grau de risco inscrito no desempenho do 

trabalho doméstico, firmado no Decreto 6.481/2008, tal atividade ocupacional apresenta 

particularidades na configuração do espaço de atuação profissional que contribuem para a 

manutenção das condicionalidades de precariedade do trabalho. Entre outros elementos, 
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destacamos o contexto domiciliar enquanto espaço de execução do trabalho, o intenso 

envolvimento emocional com empregadores (que podem fundamentar relações de assédio 

peculiares, pois a atividade se dá no âmbito do cuidado familiar) e a pouca profissionalização 

das atribuições funcionais do trabalho doméstico, sedimentado pela sua desqualificação na 

organização social do trabalho. Outro elemento relevante é a esfera de conflitos entre os 

sistemas de fiscalização que buscam garantir a execução da legislação social protetora do 

trabalho e os impedimentos apresentados relativos ao exercício do trabalho em âmbito 

domiciliar em função das distorções aplicadas à garantia do direito à inviolabilidade domiciliar. 

A intervenção da previdência social passa a ter, assim, grande relevância na 

concretização dos direitos derivados do trabalho das empregadas domésticas, ação que requer 

articulação de diversas áreas de conhecimento para consolidar margens para o reconhecimento 

das necessidades do referido segmento no que diz respeito ao reconhecimento do complexo 

campo de morbidades (acidentes ou doenças) relacionadas ao trabalho. São impressas, assim, 

mudanças na realidade social das trabalhadoras domésticas ao garantir segurança material 

através do conjunto de benefícios previdenciários por incapacidade temporária ou permanente 

para o trabalho. 

 

4 A AGUDIZAÇÃO NEOLIBERAL E A PREVIDÊNCIA SOCIAL: precarização do atendimento às 

demandas da população 

 

O transcurso dos seis anos desde a regulamentação da igualdade de direitos do trabalho 

para as trabalhadoras domésticas foi marcado por intensas transformações nos processos de 

trabalho do INSS e na sua conduta institucional. O órgão tem sofrido intenso enxugamento de 

suas estruturas e endurecimento na focalização de suas ações de maneira bastante aligeirada, 

em decorrência das mudanças institucionais ocorridas desde o processo de golpe de Estado 

instaurado no país a partir da derrubada do Governo Dilma em 2016, em decorrência da 

agudização neoliberal aberta no período Temer e aprofundada no governo Bolsonaro.  

Tal matriz política é responsável por uma acelerada destruição das conquistas 

asseguradas na Constituição de 1988 e espoliação do Fundo Público, materializados no atual 

cenário de intensa corrosão dos direitos sociais da classe trabalhadora, sobretudo com nefasto 

impacto para as mulheres. As expressões mais concretas deste processo são a Emenda 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1668 

Constitucional 95– que impõe a estagnação do orçamento público por 20 anos –, a 

contrarreforma trabalhista e a contrarreforma da previdência social, que se situam enquanto 

núcleo duro dos interesses da burguesia nacional na consolidação de um aparato de 

regulamentação restritiva de direitos.  

Destaca-se, ainda, que este projeto macroeconômico estabeleceu no INSS um explícito 

processo de recuo e de precarização do atendimento às demandas da população, maquiado 

por restrições amplas de acesso ao órgão e da abrupta adoção das chamadas tecnologias da 

informação e comunicação em detrimento ao atendimento por meio presencial. Tal dinâmica 

foi permeada por uma conjuntura de experimentações da reforma administrativa com intensa 

dilapidação do quadro funcional da instituição, através da ausência de concursos públicos e da 

contratação de trabalhadores sem qualificação adequada, oriundos dos quadros de reserva das 

forças armadas. 

A previdência social no Brasil, desde seu ingresso junto à seguridade social em 1988, 

está sob recorrentes e graves investidas capitaneadas pelo capital financeiro que objetiva a 

ampla mercantilização destes setores da seguridade social, principalmente após a adoção das 

políticas ultraneoliberais instituídas pela Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 

2020, que acentua as bases de financeirização da previdência social no Brasil. Este movimento 

de contrarreforma da previdência social é gestado a partir da crise estrutural do capital no 

decurso dos últimos quarenta anos e intensificado desde 2008. Enquanto método para 

assegurar a acumulação capitalista em patamares elevados, tal contexto de reorganização e 

avanço do capital financeiro revela uma profunda associação entre o Estado e as instituições 

econômicas, em que a dívida pública constitui um dos elementos centrais para a abertura da 

seguridade social aos mercados financeiros (SILVA, 2021). 

De acordo com Silva (2021), a partir da década de 1990, em um curto período após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, teve início um processo que a autora denomina 

de movimento persistente de contrarreforma da previdência social. Esta dinâmica é agudizada 

após o golpe de 2016 que demoveu Dilma Rousseff da Presidência da República e atingiu seu 

ápice no governo Bolsonaro, através da aplicação de acentuada austeridade econômica que 

ocasiona mercantilização crescente dos sistemas públicos de saúde e previdência social e 

restrição de direitos à classe trabalhadora. Tais elementos de corrosão são apontados pela 

autora: 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

1669 

 

No que se refere à previdência social, esse movimento contínuo, desde o início da 
década de 1990, e cada vez mais agressivo de contrarreforma é caracterizado por 
medidas direcionadas para a extinção ou dificuldade de acesso aos benefícios; 
elevação do tempo e das alíquotas de contribuição; redução de valores e tempo de 
usufruto dos benefícios; desfinanciamento da seguridade social; e desmonte da 
estrutura administrativa necessária ao reconhecimento e à manutenção dos direitos. 
As medidas que mais chamam a atenção são as viabilizadas por mudanças na 
Constituição Federal. Contudo, a contrarreforma também ocorre por leis 
complementares, medidas provisórias, leis ordinárias, decretos ou por decisões 
gerenciais sob a forma de resoluções, projetos estratégicos e outros. (SILVA, 2021, p. 
34). 

 

Conforme Silva (2021), pautado em uma matriz política incondicionalmente ultraliberal 

e conservadora, o governo Bolsonaro aprovou a contrarreforma da previdência social de 

maneira veloz junto ao Congresso Nacional através da PEC n. 06/2019, posteriormente 

transformada, com alterações que minoraram o texto original, na EC n. 103, de novembro de 

2019. A autora destaca que, “Apesar das mudanças, a EC n. 103 constitui a mais destrutiva 

Emenda Constitucional sobre a seguridade social aprovada desde sua instituição” (SILVA, 2021, 

p. 44).   

Na atualidade, efetiva-se no INSS contínuas medidas referentes à contrarreforma do 

Estado em curso no Brasil. Tal projeto tem combinado restrição de direitos da classe 

trabalhadora, corrosão dos quadros de servidores públicos, enxugamento das estruturas físicas 

e distorção do uso de novas tecnologias de informação e comunicação com a implantação 

abrupta e irrestrita dos e-serviços (serviço eletrônico) e do teletrabalho, questão que traz ampla 

redução do acesso da população aos serviços executados pelo INSS, tendo em vista que grande 

parte dos usuários tem acesso limitado à internet devido aos baixos patamares de renda, bem 

como são pessoas idosas – segmento social com elevado índice de analfabetismo e baixa 

escolaridade (SILVA e SOUZA, 2021). 

A adoção irrestrita da prestação de serviços por meios eletrônicos tenta camuflar no 

INSS uma conjuntura de grave enxugamento e erosão das unidades físicas de atendimento de 

maneira programada. Assim, Silva e Souza (2021) afirmam que: 

 

Os dados mostram que, em 2016 o número de segurados do RGPS era 52,4 milhões 
(BRASIL, 2018a, p.4), em 2017, este número caiu para 51,1 milhões (BRASIL, 2018b, p. 
4). O quadro de servidores reduziu, mas isso ocorreu de forma previsível e programada 
pelo governo, com as políticas ultraneoliberais adotadas. Portanto, não poderia ser 
usado como argumento para implementar tal projeto. A tendência de serviços 
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eletrônicos no setor público é mundial, mas não significa que seja adequada ao 
processamento de direitos para uma população fundamentalmente idosa, pobre, 
analfabeta, que não tem acesso e nem sabe usar as TIC. (SILVA e SOUZA, 2021, p. 170). 

 

A agudização neoliberal aponta para um cenário de desestruturação da seguridade 

social com intensa focalização e seletividade na cobertura e no desvirtuamento da função social 

das políticas que a compõem, conjuntura que expressa a diminuição acentuada de recursos e a 

expansão da entrega de setores lucrativos para a iniciativa privada. Este desmonte é afiançado 

através do ideário falacioso de colapso da seguridade social, que tenta construir o discurso de 

esgotamento e inviabilidade das políticas de assistência social, previdência social e saúde.  

 

CONCLUSÃO 

 

É possível observar a premissa de que o reconhecimento do acidente de trabalho para 

as trabalhadoras domésticas é suscetível a um processo de invisibilidade mais amplo em virtude 

da compreensão social que endossa as funções ocupacionais da referida categoria enquanto 

um prolongamento das habilidades de cuidado atribuídas para as mulheres como 

características “naturais”, e, portanto, um “não trabalho”. Consequentemente, essa visão 

sustenta uma inadequada apreciação das doenças do trabalho e/ou profissionais que 

intensificam e ampliam as condições de precariedade e desproteção social no exercício do 

trabalho doméstico. 

Frente a isto, é fundamental reafirmar a previdência social enquanto uma matriz 

decisiva para que o Estado reconheça o trabalho doméstico como trabalho socialmente 

necessário, sem que tal admissão formal seja pautada na naturalização e essencialização das 

mulheres enquanto principais responsáveis por tal atividade, contribuindo, assim, para a 

superação do estatuto precário do emprego doméstico no Brasil – expressão da estrutura 

hierárquica generificada e racializada do trabalho sob o capitalismo.  
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