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RESUMO 
O desenvolvimento do capitalismo gerou o aumento da desigualdade social, de opressão e de violência. 
Por um lado, é verdade, como K. Marx reconhece logo no capítulo I do livro I d’O Capital, que foi somente 
com  o  advento  do  capitalismo  que  a  perspectiva  da  igualdade  foi  colocada  pela  primeira  vez  com 
pretensões universalizáveis no mundo  ‐ posto  ser ela uma necessidade  imanente à economia de  troca 
capitalista. Por outro lado, porém, o capitalismo não consegue efetivar concretamente essa igualdade que 
lhe é imanentemente necessária devido à uma contradição interna a ele próprio, pois para manter‐se em 
funcionamento,  e  buscando  sempre  a  autovalorização  do  capital,  necessita  explorar  uma  classe  de 
trabalhadores e trabalhadoras, a fim de manter a produção de mercadorias e a troca que delas resulta. 
Disso  conclui‐se,  então,  que  a  igualdade  proposta  é meramente  formal,  gerando  exclusão  e  opressão 
tanto para as mulheres quanto para a classe  trabalhadora como um  todo, que, ao questionarem a  sua 
condição, passam a  lutar pela  igualdade material. O destaque da situação específica de opressão sofrida 
pelas mulheres  justifica‐se  pela  posição  social  a  que  são  subjugadas  pela  estrutura  e  pela  lógica  da 
produção capitalista, o que se manifesta em  instituições sociais como o Estado e a família monogâmica, 
heterossexual e destinada  à  reprodução,  ao  longo das  gerações, de um núcleo  comum de  titularidade 
perpetuada da propriedade privada. Tal organização social patriarcal faz com que toda e qualquer relação 
social seja hierarquizada e que a mulher seja mantida sob a dominação masculina da mesma forma com 
que o  trabalhador  é  subjugado por  seu  empregador. A mulher  é, portanto,  tratada  como propriedade 
privada masculina  dentro  da  estrutura  social,  estatal  e  familiar.  Em  face  disso,  o  ponto  central  é:  é 
necessário superar o sistema capitalista para colocarmos  fim às opressões sofridas pelas mulheres, que 
sofrem duplamente,  como  trabalhadoras  exploradas  e  como objetos  apropriados pelo  sexo masculino. 
Justamente por  isso, não é possível construir um movimento  feminista que deixe de  lado a questão de 
classe, pois só com o fim da propriedade privada dos meios de produção podemos pensar em construir a 
igualdade nas relações de gênero. 
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Resumo: O desenvolvimento do capitalismo gerou o aumento da desigualdade social, de 
opressão e de violência. Por um lado, é verdade, como K. Marx reconhece logo no capítulo I 
do livro I d’O Capital, que foi somente com o advento do capitalismo que a perspectiva da 
igualdade foi colocada pela primeira vez com pretensões universalizáveis no mundo - posto 
ser ela uma necessidade imanente à economia de troca capitalista. Por outro lado, porém, o 
capitalismo não consegue efetivar concretamente essa igualdade que lhe é imanentemente 
necessária devido à uma contradição interna a ele próprio, pois para manter-se em 
funcionamento, e buscando sempre a autovalorização do capital, necessita explorar uma 
classe de trabalhadores e trabalhadoras, a fim de manter a produção de mercadorias e a troca 
que delas resulta. Disso conclui-se, então, que a igualdade proposta é meramente formal, 
gerando exclusão e opressão tanto para as mulheres quanto para a classe trabalhadora como 
um todo, que, ao questionarem a sua condição, passam a lutar pela igualdade material. O 
destaque da situação específica de opressão sofrida pelas mulheres justifica-se pela posição 
social a que são subjugadas pela estrutura e pela lógica da produção capitalista, o que se 
manifesta em instituições sociais como o Estado e a família monogâmica, heterossexual e 
destinada à reprodução, ao longo das gerações, de um núcleo comum de titularidade 
perpetuada da propriedade privada. Tal organização social patriarcal faz com que toda e 
qualquer relação social seja hierarquizada e que a mulher seja mantida sob a dominação 
masculina da mesma forma com que o trabalhador é subjugado por seu empregador. A mulher 
é, portanto, tratada como propriedade privada masculina dentro da estrutura social, estatal e 
familiar. Em face disso, o ponto central é: é necessário superar o sistema capitalista para 
colocarmos fim às opressões sofridas pelas mulheres, que sofrem duplamente, como 
trabalhadoras exploradas e como objetos apropriados pelo sexo masculino. Justamente por 
isso, não é possível construir um movimento feminista que deixe de lado a questão de classe, 
pois só com o fim da propriedade privada dos meios de produção podemos pensar em 
construir a igualdade nas relações de gênero. 
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INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho buscará responder a seguinte pergunta: é possível alcançar a 

emancipação plena da mulher no seio do modo de produção de capitalista? A partir das 

autoras que serão analisadas a resposta defendida será “não”. Isso porque partindo de uma 

leitura que alinhe as perspectivas de classe e gênero é possível chegar à conclusão de que não 

podemos centrar a análise da desigualdade de gêneros apenas na opressão sofrida pelas 

mulheres, pois ela é um mero instrumento da exploração econômica.  

 As mulheres não devem lutar apenas contra os homens para por fim a desigualdade de 

gênero. Isso porque o cerne da questão está no fato de a sociedade estar dividida em classes. 

Então, o primeiro passo para abolir a opressão de um gênero sobre outro é acabar com a 

exploração de uma classe sobre a outra. É possível chegar a essa conclusão pela simples 

constatação de que nem mesmo as próprias mulheres estão na mesma posição na luta de 

classes, pelo contrário, pois para que existam mulheres com um nível de emancipação 

elevado, outras precisam ser exploradas e subjugadas pela lógica do capital. Como preleciona 

Cecília Toledo em seu texto “Mulheres: a gênero nos une a classe nos divide” (TOLEDO, 

2005, p. 24): 

Essas mulheres que hoje estão em melhores condições de vida, que conseguiram ocupar nichos 
antes estritamente masculinos, são exemplo, por um lado, de que a luta da mulher por sua 
emancipação dá frutos e deve prosseguir a cada dia com mais força. Por outro, mostram que a 
emancipação total das mulheres não pode ser alcançada no capitalismo. As grandes lutas 
feministas não alcançaram seu objetivo. Conquistaram apenas reformas, que tampouco são 
perenes. 

 Tal conclusão é defendida também por Danièle Kergoat, pois para ela existe uma 

consubstancialidade das relações sociais de classe e gênero, ou seja, uma interpenetração 

constante entre elas, tornando ambas elementos centrais explicativos da posição ocupada pela 

mulher na sociedade. Assim sendo, é necessário pensar o conjunto das relações sociais em sua 

totalidade, e não somente centrar a reflexão apenas das relações sociais de sexo, pois para 

Kergoat: “Considerar apenas o elo de dominação homem-mulher e as lutas contra ele é 

insuficiente para tornar inteligíveis a diversidade e a complexidade das práticas sociais 

masculinas e femininas”. (KERGOAT, 2009, p.73) 

 Temos outra corrente que trata diferentemente essa problemática, chamada 

interseccionalidade. O problema dela é tratar as relações sociais de forma transversal sem dar 

conta da interpenetração constante que se dá entre elas, o que leva a um congelamento da 

dinâmica social. Ao contrário do que faz a consubstancialidade, que considera como 



elementos centrais explicativos tanto as relações de gênero quanto as de classe, por exemplo, 

considerando a explosão e a evolução das formas sociais, “permitindo compreender a natureza 

das fortes turbulências que incidem dobre a divisão sexual do trabalho”. 

 A consubstancialidade das relações sociais pode ser observada com a dualização do 

emprego feminino (dualização no sentido de antagonismo entre classes). Isso porque o 

número de mulheres executivas e profissionais diplomadas do ensino superior vem crescendo 

desde o começo dos anos 1980, ao mesmo tempo em que a precarização e a pobreza entre as 

mulheres de classes mais vulneráveis também é crescente. Capitais econômicos, culturais e 

sociais de uma proporção de mulheres vêm aumentando em detrimento de outras, o que 

demonstra o antagonismo entre mulheres de classes diferentes. Assim explana Kergoat: 

Vemos surgir, assim, pela primeira vez na história do capitalismo, uma camada de mulheres 
cujos interesses diretos (não mediados como antes pelos homens: pais, esposos, amantes etc.) 
se opõem frontalmente aos interesses daquelas abrangidas pela generalização do tempo parcial, 
dos empregos muito mal remunerados e não reconhecidos socialmente e, em geral, mais 
atingidas pela precariedade. (KERGOAT, 2009, P.75) 

  

 Essa opressão mantem-se ativa devido a uma série de fatores, como a organização 

familiar e a divisão sexual do trabalho. Além disso, a ideologia burguesa cumpre o papel de 

manter a mulher na posição de submissa e explorada ao criar mitos como o da fragilidade 

feminina e o do instinto maternal, que estão ligados a um determinismo biológico que coloca 

as características “naturais” femininas como uma justificativa para que as mulheres tenham 

que ocupar apenas posições secundárias no mercado de trabalho. Isso visa atender a interesses 

diversos, pois ao se precarizar a mão-de-obra feminina, isso se estende a toda a classe 

trabalhadora. 

 Porém, ao contrário do que prega a ideologia burguesa, a submissão feminina não é 

dada pela natureza, mas sim, é uma construção histórico-social, logo, pode ser superada. 

Tomar consciência disso cria a possibilidade de que a mulher possa lutar pelos seus interesses. 

Esse discurso biologizante serve a interesses determinados e cumpre a função de aprofundar a 

opressão e a exploração da classe trabalhadora como um todo, justificando a desigualdade 

entre os sexos e a posição degradante que a mulher ocupa na sociedade. 

 Nesse sentido, os papéis sexuais são estabelecidos pela cultura, assim, também pelos 

modos de produção. A opressão, ainda, está ligada à propriedade privada dos meios de 

produção, só podendo ser superada com uma radical transformação capaz de abolir a 



propriedade privada e a divisão da sociedade em classes, tese central da teoria marxista. 

(TOLEDO, 2005, p.24) 

 Esses papéis sexuais, construídos ao longo da história, são determinados em nossa 

sociedade com base em dois pilares: a família monogâmica e a divisão sexual do trabalho, que 

serão explanados mais detidamente em breve. Graças a eles, o homem passou a ser 

responsável pela produção de valores de troca e a mulher dos valores de uso (alimentação, 

educação, etc.). Assim, o homem passou a ter o controle da casa, pois a “sustentava” e a 

mulher foi domesticada, submetida e transformada em um mero instrumento de reprodução, 

ficando excluída da produção social.  

 Então, a entrada da mulher no mercado de trabalho com o advento da indústria 

moderna, apesar de sua promessa de emancipação da mulher, não teve o resultado esperado, 

pois esse processo acabou sendo transformado em mais uma forma de opressão e 

superexploração da mulher, que passou a acumular duas funções: a de reprodutora do capital e 

força de trabalho.  

 Entretanto, mesmo com todos os problemas, o emprego ainda continua sendo 

fundamental para a emancipação da mulher. Isso porque quanto maior a dependência em 

relação ao seu marido ou companheiro, por exemplo, maior a opressão que sofre e fica mais 

distante da perspectiva de independência. Quando a mulher adentra no mercado de trabalho 

pode ingressar em sindicatos e movimentos sociais, tomando consciência de sua classe. Isso 

pode leva-la a lutar contra sua exploração. Por isso a entrada no mercado de trabalho é tão 

importante, mas associada a tomada de consciência de classe, pois senão ela passará somente 

a ser duplamente explorada.  

 Assim, ainda que haja a somatória entre exploração e opressão e a mulher seja a mais 

sacrificada dentro do sistema capitalista, a raiz do problema é a luta contra a exploração de 

uma classe por outra, já que o modo de produção capitalista afeta tanto os homens quanto as 

mulheres. A luta feminista deve se voltar contra a burguesia, e não aos homens. A real 

solução é a derrubada desse sistema. É necessário fugir de uma visão etapista que defenda que 

com a superação do capitalismo automaticamente a opressão será extinta. Isso não é tão 

simples assim. A superação do capitalismo é fundamental para a o fim da opressão, mas isso 

não se dará mecanicamente. Ambos são igualmente importantes e estão dialeticamente 

imbricados. Para que seja possível lutar contra a opressão é necessário que, primeiramente, a 

mulher possa tomar consciência de sua classe. 



O fim do capitalismo e da divisão da sociedade em classes com certeza permitirá que a mulher 
desenvolva plenamente suas potencialidades latentes, já que terá o controle de sua força de 
trabalho e sua qualificação não visará a outro interesse que o seu e o do conjunto da 
humanidade. O fim da sociedade em classes poderá conformar a mulher como um ser histórico 
diferente, participante da produção social como qualquer trabalhador.  (TOLEDO, 2005, p.50) 

 Friedrich Engels, em seu texto A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado demonstrou as principais diferenças entre as sociedades primordiais e a nossa, que é 

dividida em classes. Naquelas, os meios de produção eram de propriedade coletiva e cada um 

recebia o suficiente para sobreviver. Não existiam aparatos repressivos e havia igualdade 

entre homens e mulheres no que tangia ao governo do clã, que eram essencialmente 

matriarcais. (ENGELS, Friedrich. In: TOLEDO, 2005, p. 27) 

 A supremacia masculina e a ideia de que as mulheres são inferiores surgiu juntamente 

com a sociedade patriarcal de classes. A monogamia, ainda, também surgiu nesse contexto, 

juntamente com a escravidão e a propriedade privada. Na época em que vivemos: “na qual 

cada progresso é ao mesmo tempo um retrocesso relativo, em que a ventura e o 

desenvolvimento de uns se dá às custas da desventura e repressão dos outros”. (TOLEDO, 

2005, p. 27) 

 Desta maneira, conforme elucida Cecília Toledo:  

“A origem da opressão da mulher está, portanto, ligada às transformações ocorridas nas 
relações humanas desde as primeiras sociedades que se conhece. As descobertas antropológicas 
permitem afirmar que a mulher não nasceu oprimida, mas passou a sê-lo devido a inúmeros 
fatores, dentre os quais os decisivos foram as relações econômicas, que depois determinaram 
toda a superestrutura ideológica de sustentação dessa opressão: as crenças, os valores, os 
costumes, a cultura em geral. Em especial, a opressão da mulher está vinculada à existência da 
propriedade privada dos meios de produção, e apenas poderá ser superada com uma mudança 
total na infra-estrutura das sociedades assentadas nesse tipo de relação”. (TOLEDO, 2005, p. 
33). 

 

1. DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO 

 De acordo com Danièle Kergoat: 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 
sociais de sexo; essa forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem por características 
a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 
simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de forte valor social agregado 
(políticas, religiosas, militares etc.). (KERGOAT, 2009, p.67) 

 Então, para ela, essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: a separação e a hierarquização. A separação consiste na crença de que existem 



trabalhos femininos e outros masculinos, e a hierarquização se trata da suposição de que um 

trabalho desempenhado por um homem “vale” mais do que o de uma mulher. 

 Esse conceito surgiu na França nos anos 70, sob o impulso do movimento feminista, 

com a tomada de consciência da opressão específica: 

Tornou-se coletivamente ‘evidente’ que uma enorme massa de trabalho era realizada 
gratuitamente pelas mulheres; que esse trabalho era invisível; que era feito não para si, mas 
para os outros e sempre em nome da natureza, do amor e do dever maternal. E a denúncia [...] 
se desdobra numa dupla dimensão: basta de executar aquilo que se conviria chamar ‘trabalho’; 
é como se sua atribuição às mulheres, e somente a elas, fosse automática e isso não fosse visto 
e nem reconhecido. (KERGOAT, 2009 p.68) 

 Essa opressão específica está ligada a atribuição do trabalho doméstico às mulheres, 

entretanto, Kergoat critica o uso de termos como “dupla jornada”, “acumulação”, ou 

“conciliação de tarefas” ao se tratar de trabalho doméstico, pois isso o torna um mero 

apêndice do trabalho assalariado, aumentando a importância apenas desse último.  

 Isso faz com que fujamos do debate central sobre as relações sociais de sexo, e 

tenhamos um enfoque maior em pautas liberais de desigualdades no trabalho ou salariais e 

precarização do trabalho, o que leva a perda da força subversiva do conceito. Para ela: “falar 

em termos de divisão sexual do trabalho é ir mais além de uma simples constatação de 

desigualdades: é articular a descrição do real com uma reflexão sobre os processos pelos quais 

a sociedade utiliza a diferenciação para hierarquizar essas atividades”. (KERGOAT, 2009, 

p.72) 

 Para Cecília Toledo o capital cria o mito das qualidades femininas - que tornam as 

mulheres passíveis de maior exploração - como: 

1. No que tange ao controle da força de trabalho: submissão, docilidade, obediência e 

pouca participação política. 

2. No que tange a produtividade: maior destreza, cuidado, paciência e disciplina, 

principalmente quando possuem família. 

3. No que tange a flexibilidade: aceitação de postos de trabalho mais precarizados, 

principalmente as negras. 

 Isso faz com que a flexibilização do trabalho atinja de forma diferenciada homens e 

mulheres: o homem é forçado a ser multifuncional para atender aos interesses momentâneos 

do capital e a mulher a assumir postos menos qualificados e em jornadas parciais. Então, essas 

qualidades femininas se tornam nada mais que subterfúgios para criar desigualdade salarial, 



pois há a divisão entre trabalhos femininos e masculinos baseados nas características próprias 

aos sexos. Ainda, a segmentação de trabalhos entre os sexos depende da importância do 

trabalho, visto que quanto mais feminina a ocupação mais mal remunerada ela se torna. Tal 

divisão condiz com aquela proposta pela Danièle Kergoat entre separação e hierarquização.  

 Temos ainda a ideia de que as mulheres devem ganhar menos do que os homens 

porque seu salário apenas complementa o do homem, já que elas precisam continuar 

trabalhando no ambiente doméstico. Assim sendo, a realização de uma carreira feminina está 

ligada à compatibilidade entre a contraprestação financeira e as atividades que precisa realizar 

no lar. (SAFIOTTI, 1976, p.250). Isso é reforçado pela redução de postos e flexibilização da 

jornada de trabalho.   

 A mulher é vista como mão-de-obra especial, pois sofre mais com as flutuações do 

mercado e recebe salários subsidiários, não apenas por ter menor qualificação técnica, mas 

porque a personalidade feminina não desenvolveu as características exigidas pelo mercado. 

Essa falta de qualificação global da mão de obra feminina é fundamental para manter o 

equilíbrio da sociedade e da estrutura econômica. A qualificação técnica, que seria o bastante 

para o ingresso no mercado de trabalho para certas áreas, não é o bastante para a mulher. As 

aspirações de ascensão social também lhe são limitadas, pois vincula-se mais a ascensão de 

membros masculinos na família, e são consideradas ímpetos essencialmente masculinos. 

(SAFIOTTI, 1976, p.250) 

 A mulher representa um “anticapitalismo”, pois na maioria das vezes se vê presa em 

esferas econômicas ligadas a modos de produção não dominantes. “Quer por sua socialização 

em desacordo com a consecução dos alvos culturais colocados pelas sociedades de classe, 

quer ainda pela sua remota vinculação com a civilização individualista das sociedades 

competitivas”. Mesmo esse “anticapitalismo” constitui um dos fatores mais propícios ao 

desenvolvimento das economias de livre iniciativa. (SAFIOTTI, 1976, p. 237) 

 Por fim, o desemprego aumenta a dependência feminina e fortalece o machismo, pois 

quanto maior a dependência, maior a opressão. (TOLEDO, 2005, p.47) Isso porque “Uma 

mulher que trabalha, que pode alcançar certa independência, não é tão fácil de se submeter 

quanto uma mulher que permanece trancada em casa, encerrada no núcleo familiar, sem 

perspectivas de vida”. (TOLEDO, 2005, p.48) Assim sendo:  

O emprego é crucial para a emancipação da mulher, ou para se traçar qualquer ‘política de 
gênero’. O trabalho, a oportunidade de desfrutar de um emprego com direitos trabalhistas, um 



salário digno, creche e outros benefícios é fundamental para qualquer trabalhador, em especial 
para a mulher. É a pedra de toque para sua independência e sua liberdade, para que ela consiga 
minimizar a opressão, a violência e a miséria. (TOLEDO, 2005, p.48) 

 No entanto, é importante enfatizar que não é a propriamente a desigualdade de gêneros 

que explica isso, mas sim, a divisão da sociedade em classes.  

A divisão primordial, decisiva, se dá entre classes possuidoras e despossuídas, e não entre 
homens e mulheres despossuídos. Não se pode negar que haja um descompasso entre homens e 
mulheres da classe trabalhadora, e que a exploração se soma à opressão, sacrificando ainda 
mais a mulher. No entanto, aqui se trata de buscar o caminho para a solução de um problema 
que afeta a ambos, homens e mulheres trabalhadores, e esse caminho é o do enfrentamento 
com a burguesia, cujo programa inclui as bandeiras específicas da mulher, como legalização do 
aborto, salário igual para trabalho igual e outras. (TOLEDO, 2005, p.49) 

 

2. A ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 

 A família, para Cecília Toledo, é uma instituição apropriada pelo capitalismo com a 

finalidade de manter a reprodução da força de trabalho. Surgiu junto com a propriedade 

privada e as classes, e assenta e reproduz a divisão sexual do trabalho e as relações de poder 

dominantes, além de controlar a sexualidade da mulher e mantê-la como sendo uma mão-de-

obra passível de maior exploração e precarização do trabalho. Cumpre, ainda, o papel de 

absorver os conflitos provenientes das relações de produção, pois ao mesmo tempo influencia 

e é influenciada pela luta de classes, o que é chamado de autonomia relativa. (TOLEDO, 

2005, p.54) 

 A família tratada aqui é a monogâmica, que intensifica ainda mais o controle da 

sexualidade feminina, passando a ser fundamental em um regime de propriedade privada, 

visto que existe uma conexão entre a propriedade privada e a sujeição da mulher. Nesse 

sentido, o surgimento da propriedade privada dos meios de produção revolucionou tanto as 

relações materiais presentes na sociedade como também todos os aspectos da vida humana.  

 Dessa forma, com o surgimento da propriedade privada e da exploração do homem 

pelo homem, ele separou-se dos meios de produção e passou a encará-los como não sendo 

seus. Assim começou o trabalho alienado, e os homens e mulheres passaram a alienar-se entre 

si, vendo uns aos outros como mercadoria. “Com a valorização do mundo das coisas aumenta 

em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens”. (MARX, Karl. In: TOLEDO, 

2005, p.35). Por conta disso, a antiga relação entre homens e mulheres – comum nas 

sociedades primordiais – “começou a ruir quando surgiu uma terceira relação: o homem 



passou a ser escravo do trabalho, deixando de trabalhar para o próprio prazer para trabalhar 

por um excedente”. (TOLEDO, 2005, p.35)  

O trabalho alienado aliena do homem a natureza e a si mesmo, a sua função ativa própria, a sua 
atividade vital, e, com isso, aliena do homem o gênero. Ele o aliena dos outros homens. Nesse 
momento surge a alienação sexual, a separação-desigualdade entre os sexos. Essa separação é, 
portanto, um fato histórico, tanto quanto a alienação do trabalhador em relação a seu trabalho, 
o surgimento da exploração, da propriedade privada e a divisão da sociedade em classes. 
(TOLEDO, 2005, p. 36) 

 A Revolução Industrial inseriu a família como um todo no processo produtivo, 

tornando a mulher operária, força de trabalho. Com ela, a ideologia burguesa do amor 

maternal passou a mostrar suas contradições, pois apesar de teoricamente ser aplicável a todas 

as mulheres, só valia realmente para as mães burguesas, já que as operárias eram forçadas a 

abandonar seus filhos para trabalhar ou então leva-los para as fábricas. O capital não garantiu, 

ainda, quem iria assumir o lugar deixado pelas mulheres no lar, já que elas cumpriam o papel 

de reprodução da força de trabalho. (TOLEDO, 2005, p.37) 

 Assim, as mulheres foram obrigadas a continuarem exercendo as duas funções. Com a 

entrada feminina e infantil no mercado, a mão de obra masculina passou a ficar desvalorizada, 

o que estendeu-se para a classe operária como um todo. Conclui-se, então, que a inserção da 

mulher no mercado de trabalho é, ao mesmo tempo, ferramenta para lutar pela sua 

emancipação e também duplicação da sua exploração, visto que elas são obrigadas a 

continuarem exercendo as tarefas do lar. (TOLEDO, 2005, p.38) 

 Tornar a mulher responsável pelo lar é duplamente conveniente para o capital: reduz 

os custos da reprodução da força de trabalho masculina e a torna passível de exercer 

atividades mais precarizadas e com menores salários, justamente por ter que cumprir as 

tarefas domésticas e ainda vender sua força de trabalho, pois suas energias e tempo 

disponíveis são absorvidos. O trabalho doméstico é, então, fonte de degradação da mão-de-

obra feminina e de todos os trabalhadores, por extensão.  

 A atribuição das tarefas domésticas para as mulheres se torna uma dupla alienação, 

pois se o trabalho realizado pelo homem já é alienado – força de trabalho é vendida para 

produzir valores de troca – então o trabalho da mulher, que é o de reproduzir a força de 

trabalho masculina, é duplamente alienado, pois esse tipo de trabalho não gera mercadoria, 

apenas mais trabalho infinitamente. A mulher se torna, portanto, a mercadoria por excelência, 

assim como o escravo. Tanto os homens quanto as mulheres são alienados e objetificados: o 



homem toma mulher como propriedade, mercadoria, e ela, por sua vez, a toma como patrão, 

dono. (Toledo). 

 O sistema capitalista, por ter desnudado o fundamento econômico de si próprio, 

precisa construir um imenso aparato ideológico para esconder as injustiças sociais. Assim, 

para manter a mulher no ambiente doméstico e ao mesmo tempo no mercado como mão-de-

obra subsidiária, cria-se uma série de critérios irracionais para justificar sua posição no 

sistema produtivo, como a fragilidade e a instabilidade emocional. O trabalho feminino é 

amplamente aceito na sociedade, junto com a “liberdade” oferecida a mulher para poder 

escolher entre uma carreira profissional ou um casamento, ou ambas as coisas. Entretanto, a 

verdade é que surgem cada vez mais técnicas sociais de controle de comportamento que são 

eficazes em manter os privilégios das classes dominantes, escondidos sobre o desígnio de 

conduta voluntária. (SAFIOTTI, 1976, p. 234) 

3. CONCLUSÃO 

 Para Cecília Toledo não é possível pensar a opressão de gênero separadamente da 

exploração de classe. De acordo com ela, a opressão advém de uma lógica superior 

determinada pelo capital, que se aproveita desse problema. A opressão não existe por si só, 

mas sim, está a serviço da exploração econômica, não podendo estar desacompanhada do 

modo de produção e da divisão em classes da sociedade. Por isso, é necessário superar o 

sistema capitalista para por fim a desigualdade e opressão de gênero. De acordo com a autora: 

“Opressão feminina é desemprego, é prostituição, é degradação, é violência, é morte por 

aborto sem assistência médica, é tristeza, frustração, dor. Tudo isso tem um nome: 

capitalismo”. (TOLEDO, 2005, p.51) 

A mulher genérica é versátil por natureza. No entanto, a sociedade de classes a conforma 
segundo os interesses do capital. Ser operadora de máquina, exercer as tarefas mais mecânicas 
e repetitivas, não assumir cargos que exijam decisão e responsabilidade, enfim, ser um 
trabalhador não qualificado: essa é a especialidade da mulher no capitalismo. E isso se faz em 
nome gênero, para que ela não abandone as tarefas de reprodução de mão-de-obra no lar, de 
onde o capital extrai uma parte de mais-valia; continue se ocupando das tarefas domésticas, 
com as quais supre as deficiências do Estado em relação aos serviços públicos, receba salários 
precários e sirva de mão-de-obra barata e descartável. Essas mazelas, que têm relação direta 
com o gênero feminino, não têm nele a sua explicação concreta. Isso tudo porque não existe 
pleno emprego para todos, e o capital precisa se administrar. Se aproveita desses dados 
culturais e os aprofunda na direção que lhe interessa, para pôr e dispor da mão-de-obra. 
(TOLEDO, 2005, p.47) 

 



 Não existem barreiras para o capital, e as questões culturais são subordinadas aos 

interesses capitalistas. Daí a manipulação das opressões e desigualdades de gênero por ele. 

Assim sendo, diferenças constatadas entre as atividades dos homens e das mulheres são 

construções sociais, e não provenientes de uma causalidade biológica. (TOLEDO, 2005, p.55) 

 Essa construção social tem uma base material e não é unicamente ideológica; em 

outros termos, a “mudança de mentalidades” jamais acontecerá de forma espontânea, se 

estiver desconectada da divisão de trabalho concreta. Podemos fazer uma abordagem 

histórica, ou seja, não há que se falar em emancipação total da mulher sem abolir-se a 

propriedade privada dos meios de produção, a sociedade de classes e a superar-se o 

capitalismo. (KERGOAT, 2009, p.71) 

 A precarização da mão-de-obra feminina atende a interesses diversos, pois acaba 

precarizando a condição da classe trabalhadora como um todo. O cerne do problema está, 

portanto, na exploração de uma classe por outra. Por conseguinte, somente com a superação 

do capitalismo e o fim da exploração econômica podemos falar em fim da opressão de gênero. 

Pois como diria Cecília Toledo: “opressão é um problema de classe, um problema do 

capitalismo”. 
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