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RESUMO 

 

Este é um trabalho de economia política que desenvolve dois argumentos. O primeiro 

associa ao atual modelo neoliberal as condições para uma apropriação diferenciada da 

força de trabalho das mulheres. Os aspectos sanitário, ambiental e econômico do modelo 

engendram e ampliam contradições que incidem sobre mulheres, dados seus trabalhos 

produtivo e reprodutivo, enfatizando a necessidade de apreender as particularidades de 

sua exploração no sistema capitalista. Parte-se, portanto, da Teoria da Reprodução Social, 

que adota uma perspectiva marxista para o entendimento dos determinantes profundos da 

opressão da mulher. Por outro lado, em uma segunda frente, o trabalho dedica-se a 

identificar o tratamento dado à questão do trabalho, a partir de uma revisão crítica do 

movimento feminista. Parte-se do materialismo histórico para resgatar o desenvolvimento 

do feminismo burguês, suas contribuições e diferenciações internas, ressaltar seus 

avanços e os limites mais importantes para a emancipação da mulher. Ao longo da 

exposição, demonstra-se que quando da ausência de debates internos a respeito do 

trabalho reprodutivo, a hegemonia das perspectivas classistas impede a superação do 

horizonte burguês, pouco atento à apropriação do trabalho das mulheres e sua utilização 

na reprodução de seu principal elemento produtivo, a saber, a força de trabalho. A 

monografia sustenta a hipótese de que é preciso apreender as particularidades da 

exploração das mulheres no sistema capitalista a fim de sustentar posicionamentos 

anticapitalistas que almejem a emancipação plena da mulher na sociedade. 

 

Palavras-chave: Trabalho reprodutivo. Teoria da Reprodução Social. Feminismo 

Marxista. Feminismo Liberal.  
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ABSTRACT 

 

In this monograph on political economy, two arguments are developed. The first 

associates to the current neoliberal model, the conditions for a differentiated 

appropriation of the workforce of women. The sanitary, environmental and economic 

aspects of the abovementioned model enhance and amplify contradictions that affect 

women. Given their productive and reproductive work, women are exploited in the 

capitalist system in peculiar ways. A Social Reproduction Theory engaged with a Marxist 

perspective bring into light an understanding of the deep determinants behind the 

oppression of women. The monograph is also dedicated to critically reviewing a literature 

in order to identifying how the issue of work is dealt with by feminist movement. 

Historical materialism disentangles bourgeois feminism, its contributions and internal 

differentiations, its advances and limits for the emancipation of women. The monograph 

argues that the absence of internal debates about reproductive work pave the way for a 

classist hegemonic perspective that narrows the bourgeois horizon, leaving little attention 

to the appropriation of women's work and its use in the reproduction of the next 

generation workforce. Apprehending the exploitation of women in the capitalist system 

and its particularities is fundamental to sustain consistent anti-capitalist positions aiming 

the full emancipation of women in society. 

 

Keywords: Reproductive work. Social Reproduction Theory. Marxist feminism. 

Liberal feminism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O trágico momento vivido globalmente com a pandemia do Coronavírus acentua 

a importância de destrinchar a relação contraditória entre lucro e vida sob o capitalismo. 

Enquanto o vírus em si causou mais de 1 milhão de mortes, expondo tragicamente a 

necessidade de salvar e sustentar a vida, o capitalismo se orienta, segundo a lógica 

econômica, no sentido de salvar e sustentar o aumento dos lucros. No Brasil, a suposta 

“dicotomia” entre salvar vidas ou salvar a economia regeu as políticas de enfrentamento 

às crises sanitária e econômica. Ao fim, no entanto, acabamos com perdas irreparáveis de 

milhares de vidas e entranhados em uma recessão que certamente aumentará esses 

números.  

 Nesse cenário pandêmico, de isolamento social e home office, dois aspectos dessa 

dicotomia recaíram principalmente sobre as mulheres, intermediados pelo trabalho. Os 

trabalhos reprodutivo e produtivo, ora realizados entre o lar e a empresa, passaram a ser, 

para muitas mulheres, realizados apenas em casa, sem horário de início ou de término. 

Além disso, uma crise de tamanha magnitude na saúde trouxe para o centro do debate a 

importância do trabalho de cuidados “familiares”, realizado majoritariamente pelas 

mulheres.  

Diante desse quadro, coloca-se a importância de investigar a exploração à qual as 

mulheres estão submetidas no sistema capitalista e do modo como seu trabalho é 

apropriado. Além disso, nos leva a pensar em que medida, historicamente, o movimento 

feminista foi capaz de colocar em evidência a questão do trabalho em suas reivindicações. 

Essa relação entre lucro e vida é o foco da chamada Teoria da Reprodução Social, 

perspectiva que inspira o olhar analítico construído e adotado neste trabalho.  

Buscamos aqui realizar uma revisão histórica e teórica do duplo caráter da 

exploração do trabalho feminino, não decorrente apenas da questão conjuntural, que traz 

o tema à tona, mas como algo estruturante do modo de produção capitalista desde seus 

primórdios. A teórica feminista Silvia Federici, disse recentemente (2020)1 que o trabalho 

doméstico é o mais importante no modo de produção capitalista, porque “produz os 

próprios trabalhadores, sem os quais não há trabalho”.  

 
1 Entrevista disponível em  

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLHiE8QPap5vTWhp68auvWdnYRrREtCg7->, acesso em 

25/09/2020.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHiE8QPap5vTWhp68auvWdnYRrREtCg7-
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 Com o objetivo de contribuir para o debate do trabalho reprodutivo, doméstico ou 

não-remunerado, utiliza-se o materialismo histórico-dialético como método de análise. A 

teoria marxiana do valor-trabalho2, por sua vez, nos serve para explicar as principais 

categorias utilizadas pelo feminismo marxista e, especialmente, pela Teoria da 

Reprodução Social, tais como força de trabalho, reprodução da força de trabalho e 

trabalhos produtivo e reprodutivo. 

 A restauração do trabalho como fonte crucial de valor no capitalismo e, inclusive, 

como a expressão da vida social da humanidade, tão fundamental para esta análise da 

exploração das mulheres, será desenvolvida no Capítulo 1, onde exporemos o método, a 

teoria e as categorias elegidas para entender o assunto. Espera-se alcançar, com essa 

delimitação, uma reiteração de como a produção e reprodução da força de trabalho são 

fundantes para a produção de mercadorias; e como o trabalho doméstico, realidade 

material decorrente desta fundação, deve ser abordado. Ressaltando que se trata de um 

método materialista e histórico, almejamos, com estas bases, produzir um olhar estrutural 

sobre os atos da classe trabalhadora para atender às suas próprias necessidades e revisitar 

a história da luta das mulheres.  

 É necessário, portanto, demonstrar que historicamente essas tarefas, tão relevantes 

para a manutenção do modo de produção capitalista e para sua expansão, são realizadas 

majoritariamente por mulheres, que não são remuneradas por isso. Além disso, essa não 

é a única maneira pela qual o capitalismo se apropria do trabalho feminino: as mulheres 

estão presentes, também, na esfera produtiva. Portanto, a relação entre trabalho 

doméstico, trabalho assalariado e produção de mais-valor é íntima no conjunto do modo 

de produção capitalista.  

 Através de um resgate da história do movimento feminista, pretende-se criar um 

panorama de quais momentos e movimentos foram cruciais para o avanço da conquista 

de direitos pelas mulheres. No Capítulo 2, veremos como surge e se desenrola o 

feminismo burguês e qual o papel do trabalho em suas formulações teóricas e políticas. 

Objetiva-se perceber, também, tanto os avanços quanto as limitações dos feminismos não 

marxistas, cujas principais correntes resumiremos no capítulo referido, o que nos leva a 

um entendimento da importância de o feminismo não perder de seu horizonte a 

emancipação de todos os seres humanos das amarras do capitalismo.   

 
2 Quando falamos da teoria marxiana do valor-trabalho, que será abordada no Capítulo 1, referimo-nos à 

análise, realizada por Karl Marx em “O Capital”, do trabalho como a substância do valor.  
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 Por fim, no Capítulo 3, relatamos as principais origens históricas do feminismo 

operário/marxista, analisando brevemente os casos das revoluções inglesa e francesa, da 

socialdemocracia alemã, da revolução russa, da guerra civil espanhola e da revolução 

chinesa. A atuação das mulheres nesses momentos da história embasa o feminismo 

marxista como o conhecemos hoje e, ainda que rodeado de inúmeras contradições pelas 

eventuais recusas do marxismo revolucionário em dar atenção às pautas feministas, nos 

evidencia como o trabalho das mulheres, produtivo e reprodutivo, perpassa todas as 

questões e reivindicações destas, desde o surgimento do capitalismo.  

 Essa viagem pela história do feminismo burguês e marxista, pelas correntes 

feministas e suas conquistas, nos direciona, finalmente às principais contribuições da 

Teoria da Reprodução Social ao feminismo marxista. Retomando o método escolhido e 

sintetizado no Capítulo 1 e partindo das evidências históricas relatadas nos Capítulo 2 e 

3, chegamos à principal constatação das teóricas da reprodução social: a de que há, no 

capitalismo, uma integração entre as esferas da reprodução e da produção. Essa união as 

leva a conclamar todas as mulheres e todos os movimentos radicais a unirem-se em um 

feminismo principalmente anticapitalista, mas também antirracista, anti-imperialista, 

ecossocialista, internacionalista e sexualmente libertário.  

  

 

  



 

 

 14 

1. AS BASES PARA O ENTENDIMENTO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 

FEMININO: MÉTODO, TEORIA E CATEGORIAS 

 
“Na relação com a mulher, como presa e criada da 

volúpia comunitária, expressa-se a degradação 

 infinita na qual o homem existe para si mesmo.” 

(Manuscritos econômico-filosóficos, Karl Marx) 

 

1.1 O materialismo histórico-dialético para a compreensão da realidade 

 

O filósofo e historiador Georg Lukács3 aponta ser perceptível na obra de Karl 

Marx que seus enunciados, quando corretamente interpretados, são afirmações puramente 

ontológicas (Lukács, 2012). Nesse mesmo sentido, Marx e Engels (2007)4 utilizam a 

ontologia como a única crítica autêntica possível. Isso significa que não consideram as 

ideias de maneira descolada da prática, mas, sim, como uma expressão da base real 

concreta. Portanto, a crítica a uma ideia deve ser feita através da interpretação dos 

fenômenos históricos que permitam, ao mesmo tempo, compreender a origem de 

determinada ideia e a função social prática que esta exerce. Se faz necessário, para o 

exame de determinada realidade, a compreensão de sua base material, além de como e 

porque ela é apreendida pelos sujeitos de determinada forma, já que as limitações dessa 

concepção podem limitar e/ou impedir a intervenção prática. 

Marx defende a antecedência da realidade objetiva em relação à consciência, 

sendo esta um produto tardio do desenvolvimento do ser material. A proposição desta 

antecedência não elimina, porém, o papel da consciência para Marx. De acordo com 

Lukács, por mais surpreendente que pareça essa afirmação quando se trata do 

materialismo, a consciência tem papel fundamental na delimitação da diferença entre o 

ser social e o ser orgânico/inorgânico da natureza. Na essência do trabalho, por exemplo, 

a consciência aparece como o momento crucial dessa delimitação – mesmo em espécies 

animais com divisão de tarefas necessárias à sua reprodução biológica, para nenhuma 

além do ser social o produto já existe antes do processo na representação do trabalhador, 

ou seja, em sua consciência. Portanto, o produto tardio não tem menor valor ontológico: 

ao refletir a realidade, a consciência possibilita a apreensão desta pelo ser e a posterior 

 
3 LUKÁCS, G. Para Uma Ontologia do Ser Social I. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012. 

4 ENGELS, F; MARX, K. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. 
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intervenção nela. Em síntese, as posições teleológicas do processo de trabalho, mesmo 

que seguidas de inúmeras séries causais, revelam o papel da consciência. 

Para a intervenção no mundo real, porém, não basta apenas a consciência. É 

necessário um confronto real que gere condições reais de intervenção e, além disso, que 

seja capaz de transformar as próprias ideias. A crítica ao idealismo feita por Marx e 

Engels pode ser sintetizada na passagem “Não é a consciência que determina a vida, mas 

a vida que determina a consciência” (ENGELS; MARX, 2007, pp 94).5 

Segundo Lukács (1968)6, a ontologia materialista da história deve ser capaz de 

entender a gênese, o crescimento e as contradições no desenvolvimento do indivíduo que, 

enquanto produtor e produto da sociedade, é mais do que só um exemplar do gênero 

humano abstrato; os indivíduos se desenvolvem até se articularem e, assim, 

  

alcançarem a síntese ontológico-social de sua singularidade, 

convertida em individualidade, com o gênero humano, 

convertido neles, por sua vez, em algo consciente de si. 
(LUKÁCS, 1968, pp 16) 

  

  Há uma tendência do próprio materialismo histórico-dialético proposto em “A 

Ideologia Alemã”: a realidade social enquanto critério do ser e do não-ser. Se os seres 

humanos só constroem sua visão de mundo e formam concepções por meio da prática, a 

consciência, mesmo sendo parte da realidade objetiva, posterior à sua observação, não é 

apenas um reflexo do mundo. As ideias passam a ser elementos da vida material 

justamente por surgirem da prática e por, através dela, os sujeitos serem capazes de 

intervir no mundo, como explicado anteriormente. Assim, o pensamento retroage sobre a 

realidade, sendo mais ampla a capacidade de ação efetiva dos sujeitos quanto mais fiel à 

realidade o pensamento for.  

Segundo Lukács (2012), sobre os “Manuscritos Econômicos-Filosóficos”7: 

 

Pela primeira vez na história da filosofia, as categorias 

econômicas aparecem como as categorias da produção e da 

reprodução da vida humana, tornando assim possível uma 

exposição ontológica do ser social sobre bases materialistas. 

(LUKÁCS, 2012, pp 198) 

 
5 ENGELS, F; MARX, K. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.   

6 LUKÁCS, G. As Bases Ontológicas do Pensamento e da Atividade do Homem. Texto apresentado em 

Congresso. Viena. 1968.  
7 MARX, K. Cadernos de Paris &Manuscritos Econômico Filosóficos de 1844. São Paulo: Expressão 

Popular, 2015.  
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Com isso, percebe-se que é a evolução de seus estudos filosóficos que leva Marx 

ao materialismo e, com esse movimento, acaba voltando-se para a economia. Sua posição, 

porém, assim como em relação à filosofia, sempre foi crítica à economia burguesa como 

estava dada. Marx só reconhece como ciência a história, e se posiciona contrário à 

tradicional separação entre natureza e sociedade, sendo os problemas da natureza inter-

relacionados com os da sociedade. Em “A Ideologia Alemã”: 

 

Conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história 

pode ser examinada de dois lados, dividida em história da 

natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no 

entanto, ser separados; enquanto existirem homens, história da 

natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. 

A história da natureza, a assim chamada ciência natural, não nos 

diz respeito aqui; mas, quanto à história dos homens, será preciso 

examiná-la, pois quase toda a ideologia se reduz ou a uma 

concepção distorcida dessa história ou a uma abstração total dela. 

A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados dessa história. 

(ENGELS e MARX, 2007, pp 86-87) 

 

Para um melhor entendimento da realidade objetiva, é importante perceber essa 

relação inseparável entre natureza e sociedade observada por Marx. O ser humano, 

enquanto ser social, tem como fundamento o ser orgânico e inorgânico da natureza. As 

formas mais objetivas do ser social vão surgindo à medida que a práxis social se 

desenvolve e se diversifica a partir do ser natural, que vai se tornando cada vez mais 

social. Por mais que a distância entre o ser natural e social se alargue e complexifique, 

ela não se rompe. O metabolismo entre o homem e a natureza é o trabalho e, portanto, o 

desenvolvimento do ser social começa com a posição teleológica típica do trabalho, que 

não encontra semelhança em nenhum processo na natureza. 

A ontologia materialista da natureza, por sua vez, já é intrínseca ao fundamento 

metodológico da ontologia marxiana. Ela foi percebida, inclusive, pela descoberta da 

prioridade ontológica que tem a economia. Também é fruto dessa descoberta a percepção 

de orientações evolutivas no desenvolvimento econômico ocorrido até hoje. Lukács 

(1968) as enumera. A primeira é a tendência à diminuição do tempo de trabalho 

socialmente necessário à reprodução do homem. A segunda é a tendência ao acolhimento 

cada vez maior de momentos sociais dentre os momentos decisivos da reprodução 

humana. Já a terceira é a tendência às ligações cada vez mais intensas entre as sociedades. 

Esta última mostra que pelo menos em sentido econômico a humanidade já se unificou, 
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através do mercado. Apesar de estarmos distantes de alcançar o reconhecimento do 

gênero humano para si, dessa forma se realiza uma integração dos homens, e mesmo que 

seja através de conflitos e guerras, trata-se de um progresso objetivo. 

As obras em que Marx analisa de maneira mais detida a esfera econômica, apesar 

de estarem centradas na cientificidade da economia, não a consideram uma ciência 

particular, com fenômenos que possam ser analisados isoladamente. Na contramão da 

concepção burguesa, ao olhar para a esfera econômica, Marx parte da totalidade do ser 

social, passa pelo entendimento das categorias e volta a desembocar nessa totalidade, o 

que é imprescindível para a análise da situação da mulher no modo de produção 

capitalista, com suas singularidades e convergências, como pretendemos demonstrar 

adiante. 

O que diferencia seu método dos demais é a centralidade do problema ontológico 

entre o fenômeno ou sua aparência e a sua essência. Na vida cotidiana, é comum que a 

aparência esconda a essência e a própria ciência pode corroborar com tal percepção 

superficial. Na economia, esse uso é corrente. É comum que a relação entre essência e 

aparência, indissoluvelmente ligada à práxis, se dê de tal forma quando se trata de um 

processo acabado: o resultado final do processo faz com que desapareçam a gênese e as 

etapas do processo. Visando criticar os economistas vulgares, Marx (2008) 8 enuncia 

“toda ciência seria supérflua se a aparência e a essência das coisas coincidissem 

imediatamente”. 

Assim, Marx cria uma nova forma de cientificidade, além de uma nova ontologia 

(visão de mundo). Da mesma maneira se dará sua crítica ao sistema capitalista: partindo 

da totalidade do ser na investigação de suas conexões. A totalidade não é um produto do 

pensamento, mas a reprodução ideal da realidade; as categorias, portanto, são “formas de 

ser, determinações da existência”, segundo Marx. 

Daí, possibilita-se extrair uma das razões pelas quais as obras de Marx que se 

dirigem às questões econômicas são intituladas como críticas à economia política. Além 

de serem imediatamente uma crítica à economia burguesa, está implícito nessa intitulação 

a crítica ontológica presente em todas as suas análises, como chama atenção Lukács 

(2012). Apesar de diversas tentativas de se alcançar uma nova forma de pensamento nesse 

 
8 MARX, Karl. O Capital – crítica da economia política. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2008, 

p. 1080. 
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mesmo sentido, apenas na ontologia de Marx as tendências econômicas e do ser social 

tem forma filosófica madura e consciente.  

Diante do tudo o que foi apresentado, a partir de Lukács, a escolha pelo 

materialismo-ontológico-histórico não é, na realidade, uma escolha, mas sim o 

entendimento deste como o método mais completo possível para uma melhor 

compreensão do ser social, da história e da luta feminista pelo fim das amarras da 

exploração. Esse método permite notar a historicidade como propriedade de todo e 

qualquer objeto dinâmico, da natureza ao ser social. O objeto se movimenta 

continuamente no tempo, se modificando e, ao mesmo tempo, permanecendo o mesmo. 

Ao analisar o desenvolvimento histórico, Marx extrai todas as suas consequências. 

Se os seres se auto criaram enquanto humanos através do trabalho, eles fazem sua própria 

história. Não são capazes, porém, de escolher as circunstâncias desta.  

Portanto, a emancipação humana, a libertação dos seres e o reconhecimento do 

ser humano para si só pode ser o resultado da atividade prática realizada pelos próprios 

seres humanos. O que se aplica também à questão das mulheres. Neste momento, 

tratando-se das mulheres trabalhadoras como uma parcela da classe trabalhadora 

oprimida no modo de produção capitalista, só ela mesma, pela tomada de consciência da 

sua condição de classe, pode promover a sua libertação através de ações concretas, 

materiais. 

O método materialista histórico-dialético, portanto, parece-nos uma ferramenta 

adequada para o debate feminista do trabalho. É fato que existem diversas vertentes no 

feminismo, algumas que inclusive serão tratadas no Capítulo 2 deste trabalho, que 

utilizam outros métodos de análise e formulação. Porém, percebe-se este método como o 

único capaz de não apenas trazer à tona o que já nos é previamente conhecido, ou seja, o 

fato de que as mulheres são oprimidas pelos homens, mas também compreender que não 

há superação desta opressão se não houver superação da exploração que a gera e mantém, 

a exploração capitalista do trabalho.  

Na consagrada obra de Engels (2015), “A origem da família, da propriedade 

privada e do Estado”, relaciona-se o surgimento da propriedade privada ao início do 

processo de subordinação da mulher, concomitantemente. Dentre as conhecidas 

organizações sociais que preexistiram à sociedade capitalista, as composições eram 

distintas, sendo algumas igualitárias ou matriarcais. Sabendo, então, que tanto o modo de 

produção capitalista quanto o patriarcado não são perenes na história da humanidade, o 

objetivo da luta feminista não pode restringir-se a uma sutil diminuição do abismo de 
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oportunidades entre homens e mulheres. O objetivo da luta feminista deve ser a superação 

da raiz da exploração das mulheres. Para isso, segundo PEREIRA et al (2019)9,  

 

(...) uma postura teórico-metodológica fundamentada na 

ontologia lukacsiana faculta esclarecer as mediações que 

estruturam as totalidades concretas, permitindo discernir 

historicamente as contradições e a contribuição dos elementos 

que são puramente conjunturais. (PEREIRA et al, 2019, pp 3). 

 

 

Os papéis de gênero muitas vezes são aportados em referências biológicas que 

supõem uma essência humana imutável. Então, a ontologia marxiana demonstra-nos que 

apenas a reprodução social determina um horizonte de possibilidades, já que a essência 

não é eterna ou imutável. A escolha pelo método, portanto, vai além de simplesmente o 

marxismo possibilitar uma apreensão melhor do objeto, por partir do real. É justamente 

pelo movimento que parte do real imediato e empírico para o abstrato e, depois, retorna 

ao concreto, que o método nos parece o mais adequado para analisar o problema em 

questão. Marx (2011)10 sintetiza esse movimento: 

 

Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo 

pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da economia, por 

exemplo, começamos pela população, que é o fundamento e o 

sujeito do ato social de produção como um todo. Considerado de 

maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A 

população é uma abstração quando deixa de fora, por exemplo, 

as classes das quais é constituída. Essas classes, por sua vez, são 

palavras vazias se desconheço os elementos nas quais se baseiam 

p.ex., trabalho assalariado, capital etc. Estes supõem troca, 

divisão do trabalho, preço, etc. Por isso, se eu começasse pela 

população esta seria uma representação caótica do todo e, por 

meio de uma determinação mais precisa, chegaria analiticamente 

a conceitos cada vez mais simples, do concreto representado 

[chegaria] a conceitos abstratos [Abstrakta] cada vez mais finos, 

até que tivesse chegado a determinações mais simples. Daí teria 

de dar início à viagem de retorno até que finalmente chegasse de 
novo à população, mas desta vez não como a representação 

caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas 

determinações e relações. (MARX, 2011, pp 54) 

  

 As palavras do próprio Marx, portanto, nos esclarecem a riqueza de determinações 

da população como categoria concreta. Segundo PEREIRA et al (2019), isto nos permite 

 
9 PEREIRA, K. RIBEIRO, E. OLIVEIRA, J. LIMA, M. A apropriação do método marxista para a 

superação das ilusões do feminismo liberal. Marx e o Marxismo, 2019.  
10  MARX, K. Grundrisse. São Paulo: Boitempo. 2011. 
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prosseguir com a análise da situação da mulher através do método materialista histórico-

dialético, uma vez que se provam equivocadas críticas como a de RIBEIRO (2017)11, que 

acusam o marxismo de generalizar a categoria mulher, “(...) invisibilizando aquelas que 

entrecruzam opressões” (RIBEIRO, 2017, pp 25).  

 As mulheres brancas, pretas, amarelas, indígenas, quilombolas, sem-terra, gordas, 

com deficiência, pobres, faveladas, trabalhadoras, lésbicas e heterossexuais tem 

experiências distintas enquanto indivíduos singulares. Formam, contudo, uma 

comunidade de mulheres com caracteres similares, cuja singularidade não é negada 

quando há compreensão da categoria mulher. Segundo ROSENTAL et al (1960)12, “o 

universal é o que se repete através do múltiplo, do diverso e do individual”. A passagem 

entre o singular e o universal é complexa, dialética, formando diferentes grupos, por vezes 

universais, por vezes singulares. As diversas possíveis realidades combinadas de uma 

mulher nos mostram que o universal é uma abstração rica de múltiplas determinações, 

cuja questão predominante e fundante ontologicamente é a de classe. A classe social 

expressa o fundamento de ser da sociedade capitalista (PEREIRA et al, 2019).  

 Em suma, a possibilidade de considerar os elementos objetivos e subjetivos, 

utilizar construções capazes de apreender a realidade e caminhar para uma síntese 

concreta que não perde de vista o caráter dialético da história justificam a escolha pelo 

materialismo histórico-dialético como forma de análise do objeto, pelas dimensões 

universais e históricas.  

 

1.2 A Teoria do valor-trabalho  

  

  Demonstrar o componente ontológico e materialista histórico-dialético da vida 

em sociedade não resume a contribuição de Karl Marx para a teoria social. É fundamental 

entender que a realidade não é como parece, que essência e aparência não coincidem. O 

mesmo vale para a economia.  

 Segundo Bhattacharya (2017)13, as supostas igualdade e liberdade econômicas 

que imperam no capitalismo escondem uma “morada oculta” das relações que de fato 

formam o eixo do capitalismo, as relações de dominação e coerção. O campo das relações 

 
11 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte: Letramento: Justificando, 2017.  
12 ROSENTAL, M. M; STRAKS, G.M. Categorias del materialismo dialectico. Traducción de Adolfo 

Sanchéz Vazquez e Wesceslao Roces. México, D. F.: Editorial Grijalbo. S.A, 1960.  
13 BHATTACHARYA, T. Social Reproduction Theory. Londres: Pluto Press, 2017.  
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econômicas é também um espaço de relações sociais, em que o poder político é utilizado 

para administrar a dominação. Para entender os componentes da exploração do trabalho 

feminino à luz da Teoria da Reprodução Social, é necessário antes disso elencar as 

principais categorias marxianas utilizadas pela TRS, especialmente aquelas que 

desembocam na apreensão da centralidade do trabalho no modo de produção capitalista.  

 O modo de produção capitalista é um modo de reprodução da vida humana 

mercantilizado: não apenas os produtos do trabalho humano se tornam mercadoria (sendo 

o acesso a esses produtos predominantemente mediado pelo mercado), mas a própria 

força de trabalho se mercantiliza (é através do salário que essa parcela da população 

adquire as mercadorias necessárias à sua subsistência). Marx parte da mercadoria para 

analisar esse modo de produção, pois constata, observando a realidade, que a riqueza, no 

capitalismo, assume a forma mercadoria (CARCANHOLO, 2011)14. No primeiro 

parágrafo do livro I de O Capital (MARX, 2008), lê-se: “A riqueza das sociedades onde 

reina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘enorme coleção de 

mercadorias’, e a mercadoria individual como sua forma elementar.”  

 Observando de perto a mercadoria, dois aspectos são imediatamente percebidos: 

i. mercadoria é valor de uso; ii. mercadoria é valor de troca. O primeiro aspecto se dá pela 

sua capacidade em satisfazer necessidades humanas, o segundo por poder ser trocada por 

outras mercadorias. A mercadoria é, portanto, a unidade dessas duas capacidades, uma 

unidade de contrários.  

 O valor de troca nada mais é que a proporção pela qual diferentes valores de uso 

se trocam. Dessa forma, uma mercadoria possui inúmeros valores de troca, já que existem 

diferentes mercadorias disponíveis para serem trocadas por ela. O valor de troca varia no 

tempo e no espaço. Além disso, é relativo a “ambas mercadorias que participam de uma 

relação de intercâmbio” (CARCANHOLO, R. 2011). Há, porém, uma propriedade social 

imanente às mercadorias, que faz com que, eliminadas variações de tempo e espaço, as 

quantidades de diversas mercadorias que podem ser trocadas por uma outra também 

possam ser trocadas igualmente entre si. Essa propriedade, segundo Marx, é o valor. O 

valor de troca é, portanto, a forma de manifestação do valor.  

O valor não é algo natural em todas as coisas, é algo conferido pela sociedade 

mercantil, é uma qualidade social e histórica, que transforma valores de uso em 

mercadorias. Ainda segundo Carcanholo (2011), “o valor não é mais que a expressão, nas 

 
14 CARCANHOLO, R. Capital: essência e aparência. Volume I. São Paulo: Expressão Popular, 2011.  
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coisas, das particulares relações sociais de produção existentes na sociedade mercantil.” 

O valor é a forma como as relações sociais se expressam nos objetos, não tendo 

materialidade física, mas tendo materialidade social e histórica.  

A troca entre duas mercadorias de igual valor só é possível porque, no mercado, 

são abstraídas as diferenças entre os trabalhos que as produziram. Justamente o que torna 

possível a equiparação de diferentes mercadorias é o fato de serem todas fruto do trabalho 

humano, ainda que esses trabalhos sejam objetivamente diferentes. O trabalho na 

sociedade capitalista tem duplo caráter: é, ao mesmo tempo, concreto e abstrato. É 

concreto quando vemos suas especificidades, distinções em relação aos demais tipos de 

trabalho. É abstrato quando “o consideramos como simples trabalho humano, 

indistintamente” (CARCANHOLO, 2011). O que produz essa indistinção dos trabalhos 

é o mercado, portanto, o trabalho abstrato só pode ser utilizado como conceito próprio da 

realidade no capitalismo. O duplo caráter confere ao trabalho a possibilidade de produzir 

tanto valor de uso (como trabalho concreto) quanto valor (como trabalho abstrato)15.  

O valor de troca, como dito acima, é uma proporção. Essa propriedade quantitativa 

do valor de troca corresponde, logicamente, a uma propriedade quantitativa do valor, já 

que aquele é a expressão deste. A dimensão quantitativa do valor chama-se magnitude ou 

grandeza do valor. A magnitude do valor é determinada pela quantidade de trabalho 

socialmente necessário para produzir a mercadoria em questão. Essa determinação do 

valor tem uma medida: o tempo de trabalho socialmente necessário. Marx entende como 

tempo de trabalho socialmente necessário o “tempo de trabalho requerido para produzir 

qualquer valor de uso nas condições de produção dadas, socialmente normais, e com grau 

social médio de habilidade e intensidade do trabalho”16. 

O olhar para o passado, a fim de entender as condições que possibilitaram a 

emergência do capitalismo, nos faz depararmo-nos com o cenário da sociedade mercantil, 

onde vigora a troca de mercadorias, que não surge do nada. Existiu, antes dela, um padrão 

de acumulação primitiva17. Por isso, nem todos os seres humanos tem os meios 

necessários para produzir mercadorias e trocá-las pelo que necessitam. Pelo contrário, 

poucos tem esses meios e muitos não tem. Como explicou Ellen Wood18,  

 

 
15 Sobre isso, ver MARX, K. O Capital, livro I. São Paulo: Boitempo, 2013. Pág. 119. 
16 MARX, K. O Capital, Livro I. Em CARCANHOLO, 2011, p. 40.  
17 O tema da acumulação primitiva, tratado por Marx no capítulo 24 do livro I de O Capital, não será 

desenvolvido neste trabalho, apesar de sua relevância, pela restrição do tema aqui tratado. 
18 WOOD, Ellen. The Retreat from Class: A New ‘True Socialism’. Londres: Verso, 1986. Pág. 111. 
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então (...) onde os primeiros produtores (pré-capitalistas) se 

percebem lutando para manter o que era deles, a estrutura do 

capitalismo encoraja os trabalhadores a se perceberem lutando 

para obter uma parte do que pertence ao capital, um ‘salário 

justo’ em troca de seu trabalho. (WOOD, 1986, pp 111) 

 

Os trabalhadores, “despossuídos” de capital e dos meios necessários para manter 

sua subsistência, tem como única mercadoria possível para participar do processo de troca 

o seu corpo, sua capacidade de trabalhar. Eles não têm a liberdade de vender sua força de 

trabalho apenas se quiserem, como muitas vezes afirmado pela teoria neoclássica – se não 

o fazem, não sobrevivem. Pela sua força de trabalho, os trabalhadores desejam o justo, 

como enunciado por Wood na citação acima. Porém, como anunciado no início deste 

subitem (1.2), as relações que de fato formam o eixo do capitalismo são de dominação e 

coerção. Isto significa que o capitalista, detentor dos meios de produção, utiliza-se do fato 

de o trabalhador não ter outra escolha senão trabalhar para explorar o seu trabalho. 

Em “O Capital”, Marx enuncia “O valor da força de trabalho é o valor dos meios 

de subsistência necessários para a manutenção de seu dono (ou seja, o trabalhador)”. Se 

o tempo de trabalho necessário é a parte do dia em que o trabalhador reproduz o valor 

equivalente ao que é necessário para sua própria reprodução, o tempo de trabalho 

excedente é a diferença entre o tempo necessário e a totalidade de sua jornada. No tempo 

de trabalho excedente, o valor produzido é adicional para o capital. 

Para Marx, há uma tendência ao aumento das forças produtivas que, por sua vez, 

leva a uma diminuição do tempo de trabalho necessário à reprodução do homem. No 

capitalismo, essa tendência é potencializada – o ganho dos capitalistas decorrente deste 

processo é o mais-valor extraordinário. Esse processo, ao diminuir o trabalho necessário, 

acaba por afetar o valor da força de trabalho. Se esse aumento das forças produtivas levar 

a um barateamento das mercadorias que compõem a cesta de consumo dos trabalhadores, 

diminuirá assim o valor da força de trabalho e, consequentemente, o tempo de trabalho 

necessário à sua reprodução, aumentando o trabalho excedente – nesse caso, o ganho será 

o mais-valor relativo.  

As categorias desenvolvidas nesse subitem são parte do conjunto conhecido como 

Teoria do valor-trabalho. Sobre esta, Tithi Bhattacharya (2017) comenta: 

 

Tão logo nós, seguindo Marx, restauramos o trabalho como fonte 

de valor sob o capitalismo e como expressão da própria vida 

social da humanidade, restauramos ao processo “econômico” seu 

componente confuso, sensual, generizado, racializado e 
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incontrolável: seres humanos vivos capazes de seguir ordens – 

bem como de desprezá-las. (BHATTACHARYA, 2017, pp 100) 

 

 Dentre as categorias fundantes desta Teoria, duas são centrais para o debate do 

trabalho feminino e da reprodução social: a força de trabalho, sua composição, 

desdobramento, reprodução e substituição final; e o espaço de trabalho, o local de 

produção.  

 Para Marx, a força de trabalho é a capacidade de trabalho, ou seja, as capacidades 

físicas e mentais que o ser utiliza quando produz qualquer valor de uso. Evidentemente 

que os seres humanos tem capacidade de trabalho independente da formação social na 

qual estão inseridos, ou seja, esta capacidade é uma qualidade trans-histórica. Contudo, 

apenas no capitalismo (momento em que a produção de mercadorias se torna 

generalizada) trabalho abstrato se transforma em substância do valor e a própria 

capacidade de trabalho (mercantilizada) fica disponível no mercado e se torna o modo 

dominante de exploração (BHATTACHARYA, 2017). Aquele que possui força de 

trabalho precisa vendê-la, como uma mercadoria, ao invés de vender as mercadorias nas 

quais o seu trabalho foi objetivado. No processo de produção de outras mercadorias, o 

trabalhador gasta sua força de trabalho, que necessita ser restaurada. 

 A recomposição da força de trabalho depende dos meios de subsistência do 

trabalhador, que devem garantir que no dia seguinte ele consiga repetir o mesmo processo 

com a mesma disposição e saúde do dia anterior. São requisitos de subsistência: 

alimentos, roupas, combustível, moradia, entre outras coisas, a depender do local e 

momento histórico. Prova-se, então, que a produção da força de trabalho é essencial para 

a produção de mercadorias, ainda que estas ocorram em locais distintos. Assim como é 

essencial, é complexa, envolve diversos aspectos e é um dos principais objetos da Teoria 

da Reprodução Social.  

 

1.3 O trabalho doméstico e a (re)produção da força de trabalho 

 

Parte importante da produção da força de trabalho é realizada no seio da família, 

pelas mulheres. O trabalho doméstico cumpre um papel chave na produção dos meios de 

vida da humanidade e é um dos modos concretos mais generalizados de manifestar a vida 

(Albarracín, 1988)19. Uma vez que a mercadoria é ponto de partida da análise marxiana, 

 
19 ALBARRACIN, J. “El trabajo doméstico y la ley del valor.”, Imprecor, Madrid, Tema nº. 63, 1988. 
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o argumento lógico de “O Capital” é construído sobre o trabalho humano que gera valor 

porque, afinal, produz um objeto que pode ser trocado no momento da circulação das 

mercadorias. Esse trabalho dedicado à produção de mercadorias é uma porção do trabalho 

social total. Dessa forma, a análise não se debruça sobre a porção que não gera valor por 

não tratar de mercadorias – ou seja, não se debruça sobre o trabalho doméstico. Mas, 

segundo Albarracín (1988), “o trabalho doméstico é uma realidade material e, como tal, 

deve ser abordada”20.  

Se pararmos para pensar na forma como se estruturam sociedades pré-capitalistas, 

nas quais a produção está voltada, predominantemente, para a própria subsistência, não 

há acumulação ou produção de valor, então todo o trabalho é realizado com o simples 

objetivo de garantir a sobrevivência/reprodução. Mas, ainda que não exista divisão social 

do trabalho ou luta de classes, pode haver divisão de trabalho em função do sexo21. Nesse 

caso, as partes mais importantes da produção social são tarefas femininas. Pouco se 

produzirá para além do trabalho doméstico (Albarracín, 1988). A existência de um 

excedente social, que passa a ser progressivamente utilizado para a troca, não elimina a 

importância do trabalho doméstico para a reprodução social – este faz parte do trabalho 

necessário. Parte do produto necessário para a sobrevivência da sociedade é obtido com 

o trabalho doméstico, ainda que ele não seja mensurado da mesma forma que o restante 

do trabalho necessário.  

Agora, mesmo olhando para a formação social capitalista (em que a produção de 

mercadorias se torna a regra), os valores de uso produzidos fora do mercado para as 

necessidades de subsistência dos trabalhadores não têm valor de troca. Por exemplo, os 

alimentos cultivados pelos camponeses para seu próprio consumo não têm valor de troca, 

não são mercadorias – poderiam ser, caso fossem vendidos em uma feira. O trabalho 

doméstico é outro exemplo de valor de uso que não tem valor de troca. Mas, diferente do 

cultivo para consumo próprio, nunca terá valor de troca – pois, segundo Albarracín 

(1988), se a família passa a produzir algo para ser vendido, deixa de ser trabalho 

doméstico22.  

O economista Jesus Albarracín (1988) defende que, como o trabalho doméstico 

se realiza fora do mercado e não tem valor de troca, assim como os valores de uso 

 
20 Ibidem. Tradução própria. pp 2. 
21 Sobre a origem da divisão sexual do trabalho, ver O Calibã e a Bruxa, de Silvia Federici.  
22 Aqui, é importante frisar que ao referirmo-nos a trabalho doméstico, estamos tratando apenas daquele 

trabalho realizado dentro da própria casa. Caso uma mulher cozinhe para outra família, por exemplo, 

consideramos como trabalho assalariado e não doméstico. 
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produzidos por ele, que se destinam ao consumo da própria família, a relação familiar a 

qual a mulher está submetida não é de exploração, já que não há extração de mais-valor. 

A relação é, na realidade, de opressão, amparada pela instituição da família e embasada 

pela divisão sexual do trabalho. Essa relação de opressão intrafamiliar não é particular ao 

capitalismo.  

Outro ponto importante é que não se pode afirmar que o trabalho doméstico 

produz valor23. A produção de valores de uso no âmbito familiar não configura um modo 

de produção que se sobrepõe ao modo de produção capitalista. Porém, esta forma de 

trabalho não é a única que não adiciona valor às coisas. Ainda de acordo com Albarracín 

(1988), há formas de trabalho assalariado que também não envolvem a produção de 

mercadorias, como o que fazem os trabalhadores da saúde, do ensino, do comércio, da 

hotelaria e da administração pública, por exemplo. Estes vendem seus serviços em troca 

de um salário e, portanto, são parte da força de trabalho. A força de trabalho deles, sim, 

tem valor de troca.  

O valor da força de trabalho é determinado pela quantidade de trabalho necessária 

para reproduzir a si mesma, é produzida em parte da jornada; a parte complementar é 

quando se produz o mais-valor, como dito anteriormente, em 1.2. Mas, tratando-se do 

trabalho doméstico, o valor da força de trabalho torna-se um conceito relativo 

(Albarracín, 1988). Os valores de uso produzidos em casa não são suficientes para a 

sobrevivência, sendo imprescindível também a compra de mercadorias para completar os 

meios necessários para tal.  

Duas circunstâncias, portanto, são necessárias para a reprodução da força de 

trabalho: o trabalho doméstico e a compra de mercadorias. O capitalista, porém, só paga 

ao trabalhador para realizar a segunda. Por essa razão, não é possível falar em “salário 

doméstico”. Se esta forma de trabalho não é capaz de adicionar valor às coisas, 

consequentemente, ninguém obtém mais-valor dela diretamente.  

 
23 Este é um debate no feminismo marxista. As teóricas da Reprodução Social defendem que este trabalho 

não produz valor. Segundo BHATTACHARYA, 2017, nota 14: “Para argumentos a favor do trabalho 

doméstico como produção de mais-valia, ver o trabalho de ativistas-teóricos como Selma James, Mariarosa 

Dalla Costa e Silvia Federici, por exemplo, ver: Mariarosa Dalla Costa, “Mulheres e a Subversão da 

Comunidade”, América Radical 6, nº. 1, (janeiro-fevereiro de 1972). Originalmente publicado em italiano 

como “Donne e sovversione sociale”, em Potere femminile e sovversione sociale (Pádua: Marsilio, 1972); 

Selma James, “Wageless do mundo”, em All Work and No Pay, eds. Wendy Edmonds e Suzie Fleming 

(Bristol: Falling Wall Press, 1975). Para a posição de que o trabalho doméstico não produz mais-valia, ao 

qual eu assino, ver Paul Smith, “Trabalho doméstico e teoria do valor de Marx” em Feminism and 

Materialism: Women and Modes of Production, eds. Annette Kuhn e Annmarie Wolpe (Boston: Routledge 

e Kegan Paul, 1978).” 
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Segundo Carcanholo (2017), o valor de qualquer mercadoria, medido pela 

quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la, tem diversos elementos.  

Há que se levar em conta, por exemplo, o número de horas dispendidos na produção das 

matérias-primas que serão utilizadas e o desgaste das máquinas – esse trabalho “morto”, 

isto é, objetivado nos meios de produção, se incorpora ao capital constante. Além deste, 

há o número de horas dispendidas pelo trabalhador na produção, o trabalho “vivo”, isto 

é, imediatamente despendido pelo trabalhador, que se incorpora diretamente à 

mercadoria. A mercadoria tem, também, dois componentes: o capital variável e o mais-

valor, sendo eles, na divisão da jornada, o trabalho que equivale ao valor da própria força 

de trabalho e o que gera mais-valor para o capitalista, respectivamente. Uma redução no 

valor da força de trabalho, produzida, por exemplo, por uma maior intensidade do 

trabalho doméstico, gera diminuição da parte que corresponde ao capital variável 

incorporado à mercadoria e, portanto, aumento do mais-valor. Individualmente, isso 

significa pouco. Para o modo de produção capitalista como um todo, o trabalho doméstico 

pode aumentar a massa de mais-valor, ao diminuir o trabalho assalariado necessário para 

manter o nível de vida dos trabalhadores e suas famílias e aumentar, proporcionalmente, 

a extração de mais-valor.  

Outra forma adicional de aumentar a extração de mais-valor é pela incorporação 

da mão-de-obra feminina no mundo do trabalho assalariado e sua concomitante 

manutenção no trabalho doméstico. Seguindo a mesma lógica, uma jornada dupla 

também significa uma queda no valor da força de trabalho. Mesmo que não se extraia 

diretamente mais-valor do trabalho doméstico, a relação entre trabalho doméstico, 

trabalho assalariado e produção de mais-valor é íntima no conjunto do modo de produção 

capitalista.  

É justamente o trabalho que se desenvolve em “local distinto” ao da produção de 

mercadorias que os teóricos da Reprodução Social querem desenvolver para além das 

contribuições que Marx deixa a respeito. Segundo Lise Vogel (1983)24, há implicações 

no fato da força de trabalho ser essencial para a produção da mercadoria, mas ser ela 

mesma produzida fora deste circuito. Apesar da família ser a instituição que desempenha 

papel mais imediato nesse processo, pela própria reprodução biológica que substitui 

geracionalmente a classe trabalhadora, além da reprodução do trabalhador já examinada 

neste capítulo, há outras relações e instituições que compõem o circuito da reprodução 

 
24 VOGEL, L. Marxism and The Oppression of Women. Boston: Rutger University Press, 1983. 
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social. A educação pública, os sistemas de saúde, os locais de lazer e acolhimento são 

parte integrante das determinações históricas de reprodução da classe trabalhadora 

(BHATTACHARYA, 2017). 

Aprofundando o exemplo de uma escola pública, esta pode ser considerada ao 

mesmo tempo um espaço de produção de valor (pelos que ali trabalham) e de reprodução 

da força de trabalho (pelos que ali estudam), o que nos mostra que na prática esses 

espaços, que na aparência são separados, estão unidos nos sentidos teórico e operacional. 

Assim como na educação, também na saúde e previdência, o Estado gasta com a 

reprodução social da força de trabalho. A única esfera em que esse processo não é 

assalariado é dentro de casa.  

Para Marx, o conceito de reprodução social refere-se à reprodução da sociedade 

como um todo, não apenas à regeneração da força de trabalho do trabalhador. De acordo 

com Bhattacharya (2017), “é para explicar a reprodução do sistema capitalista que Marx 

usa o termo reprodução social”. Isto significa que quando se dirige à reprodução social, 

não se realiza uma separação entre esferas econômica e não-econômica. Na verdade, 

aponta-se que o não-econômico (as instituições, a forma de Estado, etc.) é condicionado 

pela economia. Em “O Capital”25, Marx declara:  

 
Quando visto, portanto, como um todo conectado, e no fluxo 

constante de sua incessante renovação, todo processo social da 

produção é, ao mesmo tempo, um processo de reprodução. 

(MARX, 2008, pp 711) 

 

Em “Beyond Capital” (2003), Michael Lebowitz analisa a economia política da 

força de trabalho. Para o autor, a reprodução social do trabalhador assalariado revela 

tendências do sistema capitalista e não deve ser endereçado como algo extra, ou seja, não 

se trata de fenômeno externo. Na verdade, Lebowitz chamará a produção da força de 

trabalho de “segundo momento de produção como um todo” (Bhattacharya, 2017) – é um 

processo distinto, mas substancial para o circuito do capital.  Voltando ao “O Capital”, o 

próprio Marx coloca que o processo capitalista de produção é conectado. Nele, se 

produzem e reproduzem não apenas mercadorias, valor e mais-valor, mas também a 

relação de capital que envolve o capitalista e o trabalhador.  

A este esforço de unificar a compreensão do processo de produção de mercadorias 

e reprodução da força de trabalho chamamos “Teoria Unitária”. A fim de pautar teórica 

 
25 MARX, Karl. O Capital – crítica da economia política. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 2008. 
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e estrategicamente essa unidade, se faz necessário abandonar a ideia de esferas de 

produção e reprodução separadas e “rever a percepção do senso comum de que o capital 

renuncia a todo o controle sobre o trabalhador quando ele/ela deixa o local de trabalho” 

(BHATTACHARYA, 2017). Marx diz que o trabalhador pertence ao capital antes mesmo 

de vender sua força de trabalho, ou seja, a ligação entre produção e reprodução influi em 

todos os âmbitos da vida na sociedade capitalista.  

O método histórico-dialético, a teoria do valor-trabalho e mesmo as categorias de 

reprodução da força de trabalho, como trabalho doméstico e reprodução social, alcançam 

mais do que o processo produtivo em si, explicam mais do que a subserviência do 

trabalhador ao detentor dos meios de produção. Estas bases, exploradas neste capítulo, 

permitem um olhar estrutural sobre os atos da classe trabalhadora para atender às suas 

próprias necessidades. Dessa forma, entende-se que este campo não apenas pode ser um 

terreno para a luta de classes, como também um local de alicerce da compreensão da 

situação das mulheres, histórica, especial e intrinsecamente ligadas à reprodução da força 

de trabalho através do trabalho doméstico.  

No capítulo final deste trabalho será apresentada a Teoria da Reprodução Social 

e suas principais autoras e ideias. Justamente pela capacidade de coletar deste método, 

desta teoria e das categorias aqui esmiuçadas os componentes para endereçar a exploração 

do trabalho feminino e sua importância no processo de reprodução social, a TRS é 

escolhida como perspectiva para esta pesquisa.  

Veremos, no próximo capítulo, que a questão da mulher na sociedade capitalista 

recebe tratamentos diversos de distintas “correntes” teórico-políticas, movimentos 

feministas e formas de pensar. Perceber os avanços e limitações destas abordagens nos 

permitirá chegar ao capítulo 3, ou seja, ao panorama geral de autoras e ideias da Teoria 

da Reprodução Social, munidos e munidas de um conhecimento básico sobre o papel e a 

importância do trabalho (ou de sua ausência) na luta feminista e classista e suas 

consequências.  
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2. “MULHERES, MULHERES; CLASSE, À PARTE”: OS FEMINISMOS NÃO-

MARXISTAS 

“Não temos interesse em quebrar o telhado de vidro 

enquanto deixamos que a ampla maioria limpe os cacos.” 

(Feminismo para os 99%, Tese 2) 26 

2.1 As origens históricas do feminismo burguês 

 

 Há pouco registro dos feitos e da participação das mulheres na história das 

civilizações. Em parte, porque a maioria das mulheres estava confinada aos seus lares, ao 

papel de subserviência aos homens e cumprindo sua parcela da divisão sexual do trabalho, 

em parte porque suas histórias foram escondidas e apagadas. Do que se sabe, hoje, da 

participação das mulheres na história antiga, há pouco ou quase nada referente à luta 

coletiva. Conhecemos algumas figuras como Hipátia de Alexandria (matemática, 

filósofa, astrônoma, médica), Cleópatra (governante do Egito no século antes de Cristo) 

e Joana D’Arc (combatente na Guerra dos Cem Anos), mas isso não basta para alcançar 

uma ideia da condição feminina às suas épocas – muito menos relativamente ao trabalho 

feminino, doméstico ou não. As informações foram, ao longo dos séculos, selecionadas 

e montadas pelo imaginário dos homens. 

 Com a consolidação da Igreja Católica, a estruturação de suas leis e hierarquias, a 

inferioridade feminina e o esqueleto da sociedade patriarcal foram consagrados. Segundo 

Melo e Thomé (2018)27, “a determinação bíblica estabeleceu – e não deixa, de certa 

forma, de fazê-lo até hoje – que o lugar das mulheres fosse limitado e circunscrito às 

vontades masculinas”. Isso não se restringe ao catolicismo. A maioria das religiões 

monoteístas utilizam-se dessa desigualdade.  

 Ainda na Idade Média, Christine de Pisan, italiana criada na França na segunda 

metade do século XIV, consegue independência econômica como escritora e denuncia 

injustiças contra as mulheres em seus livros – por tal feito, é considerada “a primeira 

feminista dos tempos modernos” (MELO e THOMÉ, 2018). Ela é um dos exemplos de 

como a condição inferior das mulheres era abrandada pelo seu status social, ou seja, pela 

sua classe. Havia mulheres rainhas, por exemplo, como Margarida de Navarra, Catarina 

de Médici e Elizabeth Tudor, mas a ideologia dominante era a da monarquia feudal.  

 
26 ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminism for the 99 Percent: a 

Manifesto. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 
27 MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Debora. Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2018.  
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Um aspecto que, antes do capitalismo, já deixava claro o vigor da estrutura 

patriarcal era o educacional. A maioria das mulheres não tinha acesso à educação que não 

fosse doméstica ou em conventos, para ensinamentos de técnicas domésticas, o que 

favoreceu a perpetuação da condição subalterna.  

Os marcos da história do feminismo como um movimento social e coletivo são 

mais delineados às vésperas da Revolução Industrial, da Revolução Francesa e da 

independência dos Estados Unidos. Concomitante à organização dos trabalhadores, 

surge, às vezes em paralelo, às vezes como interseção, a organização das mulheres. Os 

momentos de efervescência social, por abalarem as bases dos sistemas colocados, 

enfraquecem também a dominação patriarcal, aproximam as mulheres da atividade 

política, reduzem as autoridades: da elite sobre as massas; dos homens sobre as mulheres 

(CANO et al., 2006)28. Nos casos francês e inglês, também atuam para enfraquecer a 

pressão e o controle tradicionalmente exercido sobre as mulheres: “a subversão de uma 

ordem social baseada na religião; e o levante de ideias de igualdade (ainda que por meio 

de termos masculinos)” (ARRUZZA, 2019) 29. 

Segundo Wendy Goldman (2014)30, em “Mulher, Estado e Revolução”, apesar da 

Revolução Francesa ter possibilitado uma expansão dos direitos civis femininos, estes 

ainda eram limitados. Os movimentos revolucionários do século XVIII não tiveram 

participação massiva das mulheres que, assim como a maior parte da população, seguiram 

suas atribuições cotidianas. Para o gênero feminino, isto significava seguirem confinadas 

aos seus papéis domésticos, principalmente porque não havia opção econômica fora do 

eixo familiar. Ao final do processo revolucionário francês, as mulheres permaneciam sem 

direitos políticos, como o direito ao voto, mas não estavam mais apartadas da vida política 

em si.  

 O feminismo nasce nesse momento crucial da revolução burguesa, que origina um 

espaço democrático de conquista de alguns direitos. Para Cinzia Arruzza (2019), 

 

Nas fissuras da camada de gelo de uma opressão secular, as 

mulheres aprenderam a se organizar como mulheres e a lutar de 

forma independente por sua emancipação. No entanto, esse 

processo se deu de maneira contraditória, sendo, certas vezes, 

subestimado e encarado com uma resposta branda das 

 
28 CANO, Gabriela; VAUGHAN, Mary Kay; OLCOTT, Jocelyn (Org.). Género, poder y política en el 

México posrevolucionario. México: Fondo de Cultura Economica./FEC/UAM-Iztapalapa, 2006.  
29 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São Paulo: 

Usina, 2019.  
30 GOLDMAN, Wendy. Mulher, estado e revolução. São Paulo: Boitempo Editorial, 2014.  
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organizações do movimento operário tradicional e da nova 

esquerda. (ARRUZZA, 2019, pp 31) 
 

 Assim foram colocadas as condições para um pensamento coletivo sobre a questão 

feminina pelas Revoluções Inglesa e Francesa, que fizeram pairar as ideias de liberdade 

e igualdade, nas quais não podia caber apenas metade da população. Nesse sentido, em 

1791, Olympe de Gouges escreve “A Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã”31, 

até então o manifesto mais abrangente do feminismo burguês, escrito durante a Revolução 

Francesa.  

Nesse manifesto de 17 artigos, onde Gouges exigia cidadania plena para as 

mulheres, frases como “Art. 1º. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. 

As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum” e “Mulher, desperta. A 

força da razão se faz escutar em todo o Universo. Reconhece teus direitos. (...) [O homem] 

tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira” entraram para a 

história do movimento feminista. Dois anos depois, Olympe de Gouges foi enforcada.  

No mesmo ano, Mary Wollstonecraft publicava o livro “Reivindicação dos 

direitos da mulher”32 onde analisou criteriosamente as condições de vida das mulheres, 

mostrando que a desigualdade não era natural, senão produzida pela falta de acesso à 

educação (ARRUZZA, 2019). Sobre este tema, que era caro para os homens progressistas 

e revolucionários, Wollstonecraft (2016) os desafiou: “se querem uma sociedade melhor, 

devem oferecer também às mulheres a educação e a instrução atualmente reservadas 

apenas para vocês”. 

Outro marco importante da luta pela expansão dos direitos femininos é a 

publicação, em 1869, de “A sujeição das mulheres”33 pelo economista John Stuart Mill. 

No texto, Mill defende a ampliação dos direitos políticos para a mulheres, principalmente 

o voto feminino. Neste momento, em meados do século XIX, nos Estados Unidos, 

ocorrem as primeiras manifestações pelos direitos das mulheres, junto à luta contra a 

escravidão.  

 
31 Manifesto disponível em < http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-

%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html> . Acesso em 29/09/2020.  
32 WOLLSTONECRAFT, Mary. A reivindicação dos direitos da mulher. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2016.  
33 MILL, John Stuart. TAYLOR MILL, Harriet. A sujeição das mulheres, em Ensaios sobre a igualdade 

sexual, publicado em 1869 e editado no século XX pela The University of Chicago Press. Revista Gênero, 

UFF, v. 6, n. 2, e v. 7, n. 1, 2006.  
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Apesar de não fazer parte do objeto deste trabalho, é importante apontar o viés 

ocidental e eurocêntrico dos materiais disponíveis sobre a origem do movimento 

feminista. É evidente que, assim como no caso de outros movimentos na história, tem-se 

fácil acesso a registros escritos e fatos documentados daquilo que se passava na Europa 

e nos Estados Unidos, o que não significa que no Sul do mundo e no Oriente não houvesse 

organização das mulheres enquanto sujeitas políticas.  

Tal falha na história escrita do feminismo só nos demonstra, de outra maneira, 

parte do que de fato é objeto desta tese: as nuances da exploração do trabalho feminino 

não se restringem à questão de gênero, são todo o tempo intermediadas por questões de 

classe, de raça, de sexualidade, culturais e mesmo geográficas. Esse fator nos leva a crer, 

diante do material reunido para esta seção, que o feminismo nasceu com a revolução 

burguesa, em uma Europa de efervescência social, mas sem nos dar certeza se este fato é 

pioneiro apenas no sentido teórico ou também histórico. 

Uma pauta que se tornou fundante para o movimento feminista liberal até o início 

do século XX foi a luta pelo voto feminino. Em 1893, antes mesmo de sua independência 

do Reino Unido, a Nova Zelândia garantiu direito ao voto a todas as mulheres, com a 

liderança da inglesa Kate Sheppard. Na Inglaterra, em 1872, foi criada a Sociedade 

Nacional pelo Voto Feminino, precursora de várias associações semelhantes. Nestas, 

destacaram-se ativistas sufragistas conhecidas, como Emily Davison e Emmeline 

Pankhurst. Muitas mulheres foram presas pela luta sufragista no Reino Unido. Apenas 

após a I Guerra Mundial, com o People Act 1918, mulheres com mais de 30 anos e uma 

renda mínima passaram a votar. E, somente 10 anos depois, todas as mulheres acima dos 

21 anos conquistaram esse direito, independente de sua renda. Mais uma vez na história, 

a classe social é determinante na conquista de direitos pelas mulheres. 

Nos Estados Unidos, o direito ao voto feminino foi alcançado em 1920, após mais 

de quatro décadas de esforço de parlamentares e feministas. Na França, berço das ideias 

feministas liberais, apenas em 1945, após o fim da II Guerra, as mulheres puderam votar. 

No Brasil, esse direito foi conquistado em 1932. Um dos últimos países a permitir o voto 

feminino foi, em 2015, a Arábia Saudita. Em todos os países, houve luta feminista 

coletiva para que esta conquista acontecesse. Até hoje, há apenas um país no mundo onde 

apenas homens tem direito ao voto: o Vaticano.  

A centralidade da questão do voto feminino no movimento feminista burguês 

trouxe muitas conquistas para as mulheres. A representação política converte-se, na 

maioria das vezes, em políticas públicas destinadas às mulheres, avanços na luta pelos 
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direitos sexuais e reprodutivos e conquista de espaços em outras áreas, além do legislativo 

e executivo. A garantia do voto, do acesso à educação e de outros direitos básicos fez 

com que a pauta principal das mulheres burguesas mudasse de tom. Com o tempo, 

tornaram-se mais importantes questões como representatividade e acesso ao mercado de 

trabalho – pautas cada vez mais individuais, que caracterizam até hoje o feminismo 

liberal. 

 

2.2 O feminismo para o 1%: liberal e corporativista  

 

Definir o feminismo liberal é uma tarefa complexa nos dias atuais. Se, em sua 

origem, partiu dos princípios do Iluminismo, prosperou com as revoluções burguesas e 

alcançou conquistas importantes, como o sufrágio feminino, com a contribuição de 

cientistas e intelectuais, hoje o movimento é menos teórico e tem um campo de ação 

muito mais delimitado. Parte da academia não utiliza normalmente a expressão 

“feminismo liberal” para expressar movimentos atuais. O rótulo é mais associado à 

“primeira onda do feminismo”34 – ainda que na mesma época tenha surgido também o 

feminismo marxista (como investigaremos no próximo capítulo). Isto porque, como visto 

no item 2.1 acima, as primeiras mulheres que se intitularam feministas estavam pautadas 

em ideais liberais.  

 Enquanto fruto do liberalismo como ideologia, o feminismo liberal defende a 

igualdade entre homens e mulheres por sustentar a igualdade entre todos os indivíduos. 

Por essa lógica, os direitos devem ser concedidos a pessoas, não a gêneros ou grupos. 

Portanto, neste trabalho, ao referimo-nos ao feminismo liberal enquanto vertente, 

tratamos de um feminismo que busca, unicamente, a libertação da mulher enquanto 

indivíduo, colocando-o no extremo oposto do feminismo marxista.  

 Hoje, o pensamento liberal, através da economia neoclássica, é a base dos 

principais manuais de economia utilizados nas universidades brasileiras e em todo o 

 
34 Uma onda feminista trata-se de um período histórico de conjunção de demandas das mulheres e 

efervescência militante e acadêmica sobre um debate específico do feminismo. Em resumo, a primeira onda 

[fim do século XIX até meados do XX] foi a luta pelo direito ao voto feminino. A segunda a onda [anos 50 

a 90 do século XX], do slogan “o pessoal é político”, amplia a pauta das mulheres para questões relativas 

ao trabalho e à liberdade sexual. A terceira onda [anos 90 do século XX] refere-se à insurgência do 

feminismo interseccional, do movimento punk e a pós-modernidade, com o discurso da liberdade de 

escolha e da entrada dos movimentos queer no feminismo. Está em debate se já se iniciou a quarta onda 

[anos 10 do século XXI], com o feminismo midiático e de redes sociais, além da utilização do feminismo 

na publicidade e para o consumo. Mais sobre as “ondas” do feminismo em: FRANCHINI, B. S. O que são 

as ondas do feminismo? in: Revista QG Feminista. 2017. Disponível em https://medium.com/qg-

feminista/o-que-s%C3%A3o-as-ondas-do-feminismo-eeed092dae3a Acesso em: 30/09/2020. 

https://medium.com/qg-feminista/o-que-s%C3%A3o-as-ondas-do-feminismo-eeed092dae3a
https://medium.com/qg-feminista/o-que-s%C3%A3o-as-ondas-do-feminismo-eeed092dae3a
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mundo. O campo teórico neoclássico passou a dominar o debate econômico no final do 

século XIX, com sua tentativa de fazer da economia uma ciência positiva35, “isenta de 

valorações”, através da formalização matemática do raciocínio econômico. Antes de seu 

surgimento, mesmo os economistas liberais clássicos, como Adam Smith e David 

Ricardo, partiam do trabalho para suas análises, com uma perspectiva histórica, centrada 

na dinâmica social. Porém, com a economia neoclássica, surge também um novo ponto 

de partida: o indivíduo padrão, o homo economicus36. Ainda que retome a ideia smithiana 

de que a busca pelos interesses de cada um culminaria no bem-estar geral da sociedade37 

através do mercado, a ideia de um homo economicus vai além.  

A sociedade seria, conceitualmente, uma soma de indivíduos indiferenciados – as 

diferenças percebidas por eles na sociedade (como as de gênero, de classe, de etnia) 

seriam reflexo do quanto de homo economicus cada grupo social tinha. Esse conceito é 

a-histórico, independente de lugar e circunstância (CODAS, 2002). Sendo o pressuposto 

da teoria neoclássica a indiferença, esta prioriza o indivíduo enquanto consumidor – para 

seus pensadores, somos todos consumidores cujo objetivo é maximizar o prazer. Dessa 

forma, as diferenças de classe não são relevantes nessa abordagem da economia, o atual 

mainstream, tampouco as de gênero.  

Portanto, um feminismo construído sob o liberalismo é superficial, visto que o 

olhar às singularidades humanas não estrutura essa teoria. Diante disso, as preocupações 

das feministas liberais não chegam à raiz do problema: o trabalho. Pelo contrário, elas 

param seus esforços de entendimento da questão feminina no momento da circulação de 

mercadorias, tratando as mulheres como consumidoras ou participantes do processo 

produtivo, mas sem diferenciação de classe.  

 Assim como na economia a ideia do indivíduo padrão permaneceu, há algumas 

autoras que, mesmo após a primeira onda do feminismo, seguiram nessa linha teórica e 

tornaram-se grandes expressões dessa corrente (MELO e THOMÉ, 2018). A escritora 

norte-americana Betty Friedan é tida como uma das responsáveis pela “reativação” do 

 
35 Em oposição à ciência normativa, que produz análises totalizantes e não estritamente econômicas. 

(CODAS, Gustavo. “Economia Neoclássica e Economia Marxista: Dois campos teóricos e as possibilidades 

das Análises de Gênero” em Economia Feminista, pp 16-23. Nalu Faria e Miriam Nobre (orgs.). São Paulo: 

SOF, 2002.)  
36 Para descrever o indivíduo padrão, os neoclássicos simplificam. Segundo HEILBRONER (1969), sobre 

o livro Psicologia matemática (1881) de Edgeworth: “baseou-se na suposição de que cada homem é uma 

máquina de przer. Essa concepção era original de Jeremy Bentham, em princípios do século XIX (...), uma 

interpretação filosófica da humanidade como um conjunto de calculistas de lucros e perdas, cada qual 

dispondo de sua vida para ter o máximo de prazer de sua máquna de somar psicológica” 
37 SMITH, Adam. A riqueza das nações. São Paulo: Nova Cultural, 1996. P.74.  
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movimento feminista nos Estados Unidos, quando publicou “A mística feminina” em 

1963. No livro, Friedan endereçava a frustração das mulheres de classe média, educadas, 

mas que estavam presas ao lar e ao trabalho doméstico. Por um lado, a autora avança ao 

falar do trabalho doméstico como um limitador das mulheres; por outro, retrata 

parcialmente a realidade, por referir-se apenas às mulheres brancas de classe média. Betty 

Friedan fundou, em 1966, a National Organization for Women (Now), para combater o 

sexismo e conduzir a entrada das mulheres no mercado de trabalho e acesso à concepção, 

principalmente. Com essas bandeiras, a organização reuniu milhares de mulheres nos 

Estados Unidos. 

 Mais recentemente, Sheryl Sandberg38, economista e chefe de operações do 

Facebook, lançou o best-seller “Faça Acontecer: Mulheres, Trabalho e a Vontade de 

Liderar”39 (2013), que sintetiza a nova cara do feminismo liberal no século XXI: o 

feminismo corporativista. No Brasil, o livro recebe prefácio de Luiza Helena Trajano, 

presidente da Magazine Luiza e atualmente a mulher mais rica do Brasil, segundo lista 

anual de bilionários da Revista Forbes40. O livro, que mescla autoajuda com dicas de 

negócios, prega que as mulheres deixem de lado suas inseguranças e arrisquem se afirmar 

nos espaços de trabalho, para conquistarem melhores salários e posições.   

 No prefácio, Trajano deixa clara sua visão dos objetivos que devem ter as 

mulheres: empoderar-se através do consumo e almejar cargos mais elevados. Segundo 

Luiza (2013)41:  

Assim como Sheryl, acredito que parte da resposta está dentro 

das próprias mulheres. O preconceito pode existir, mas não 

podemos incorporá-lo. Sou a única mulher entre os quarenta 

presidentes de empresas de varejo no Brasil (...). Mas nem por 

isso deixo de me fazer ouvir. (...) Sou apaixonada pelo que faço 

e, talvez por isso, nunca me senti inferior aos homens. Acredito, 

inclusive, que a economia contemporânea esteja mais voltada 

para as mulheres. (...) é preciso vencer essa imposição [de adotar 

comportamentos masculinos], assumir a feminilidade em cargos 
de chefia e mostrar que é possível ser tão — ou mais — 

 
38 Segundo ela mesma em “Faça Acontecer” (2013): “Sheryl Sandberg é chefe de operações do Facebook. 

Trabalhou como vice-presidente de vendas e operações do Google e foi chefe de gabinete do Departamento 

do Tesouro durante o governo Clinton. Formou-se em economia e administração na Universidade de 

Harvard. Sheryl irá doar toda a renda recebida por este livro para criar o grupo Lean In (leanin.org), uma 

organização que encoraja as mulheres a abraçarem suas ambições, e para outras instituições de apoio à 

causa da mulher.” 
39 SANDBERG, Sheryl. Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. São Paulo: Companhia das Letras, 

2013.  
40 Disponível em <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/23/mulheres-brasileiras-

bilionarias-ranking-forbes-magalu.htm>, acesso em 02/10/2020.   
41 TRAJANO, Luiza. Em SANDBERG, Sheryl. Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2013. pp 7-9.  

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/23/mulheres-brasileiras-bilionarias-ranking-forbes-magalu.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/09/23/mulheres-brasileiras-bilionarias-ranking-forbes-magalu.htm


 

 

 37 

competente sem adotar os padrões convencionais de 

administração, feitos por homens e para homens. A diversidade 

é fundamental. As mulheres que confiam em seu próprio poder, 

conhecimento, estilo e personalidade conseguem resistir a essa 

pressão. (TRAJANO, 2013, pp 7-9) 
 

 Sandberg, líder do feminismo corporativo, defende que o modo mais fácil de 

alcançar igualdade entre os homens e mulheres é conquistando sucesso no mundo dos 

negócios por meio de uma atitude firme. A empresária diz que as mulheres não devem 

ficar satisfeitas até que um objetivo seja alcançado: que metade dos países e empresas 

sejam administradas por mulheres e metade dos lares administrado por homens. Em 2013, 

a empresária se envolveu em um escândalo midiático quando foi denunciado que ela não 

pagava seus estagiários e estagiárias, apesar de sua fortuna interminável – por fim, após 

muita pressão, abaixo-assinados e manifestações, ela decidiu remunerar os estagiários 

pelo seu trabalho42. 

 Para estas mulheres e para o feminismo que elas representam, a mudança 

necessária na sociedade é de representação. “Querem um mundo onde a tarefa de 

administrar a exploração no local de trabalho e a opressão no todo social seja 

compartilhada igualmente por homens e mulheres da classe dominante”, segundo 

Arruzza, Bhattacharya e Fraser (2019)43. Ou seja, ainda que seja para oprimir, explorar o 

trabalho, empobrecer ou retirar direitos, as pessoas comuns devem admirar que quem o 

faz é uma mulher e não um homem. Esta visão faz do feminismo um movimento a serviço 

do capitalismo.  

 Com isso, o feminismo liberal, que no seu início foi transformador, torna-se parte 

do problema. Ao se recusar a endereçar as diferenças socioeconômicas que impedem o 

empoderamento e a liberdade da maioria das mulheres, mostra que é mais uma forma de 

defesa da meritocracia, especialmente quando propõe uma igualdade baseada no 

mercado. Permitir que “um pequeno número de mulheres privilegiadas escale a hierarquia 

corporativa e os escalões das Forças Armadas” (ARRUZZA et al, 2019) significa apenas 

diversificar os altos cargos e salários, normalmente beneficiando aquelas que já tem 

vantagens sociais, culturais e econômicas.  

 Esta corrente tem clareza da necessidade de chegar ao topo, da ascensão das 

mulheres enquanto indivíduos, ainda que fiquem pelo caminho mulheres pobres e 

 
42 Sobre o escândalo “Sandberg, pay your interns!”: <https://www.businessinsider.com/sheryl-sandbergs-

lean-in-will-pay-interns-2013-8> , acesso em 11/10/2020.  
43 ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminism for the 99 Percent: a 

Manifesto. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 
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imigrantes mal remuneradas, fazendo o trabalho doméstico e de cuidados. Por não abraçar 

os aspectos de classe e raça, o feminismo liberal vincula o movimento feminista ao 

elitismo e individualismo e o associa a políticas que prejudicam a maioria (ARRUZZA 

et al, 2019).  

 Dessa forma, o trabalho que é realizado no âmbito doméstico e que possibilita a 

reprodução da força de trabalho e, por consequência, a própria reprodução do modo de 

produção capitalista, não é questionado por essa corrente. Pelo contrário, essa 

determinação é terceirizada. Para que algumas mulheres possam crescer no “mercado”, 

outras mulheres realizarão o trabalho doméstico, de forma assalariada. A precarização da 

vida, consequência de políticas neoliberais, é respaldada pelo feminismo liberal.  

 

2.3 Outros feminismos não marxistas  

  

 Apesar de comumente a mídia associar o movimento feminista no geral com o 

feminismo liberal, há diversas correntes no feminismo, cujas contribuições são 

importantes para a luta das mulheres no capitalismo. Neste momento do trabalho, 

abordaremos rapidamente o feminismo radical, cultural, negro e interseccional, a fim de 

entender seus avanços em comparação ao feminismo liberal e limitações. 

 O feminismo radical é dissidente das liberais que percebiam a desigualdade na 

sociedade estadunidense no fim da década de 1960. A corrente formou-se 

majoritariamente por jovens estudantes antirracistas e pacifistas, que acreditavam que a 

opressão dos homens sobre as mulheres era sistêmica, via sexismo e, por isso, viam o 

patriarcado como algo estruturante. Como diz o nome, o feminismo radical busca 

entender as raízes da opressão patriarcal que, por sua vez, é também a raiz da violência e 

do abuso sexual.  

 Focado nos direitos sexuais e reprodutivos, o feminismo radical não chega a 

abordar propriamente o trabalho doméstico, mas enfatiza sua crítica a outras formas de 

trabalho e exploração feminina, como a prostituição e a pornografia. Por serem frutos do 

poder patriarcal, a prostituição, a pornografia e mesmo a exacerbação da sexualidade e 

do corpo feminino utilizada em anúncios não podem ser escolhas individuais. Nesse 

ponto, é contrário ao feminismo liberal, de onde parte inicialmente (MELO e THOMÉ, 

2018)44. Atualmente, suas bandeiras, além do combate à exploração do corpo feminino 

 
44 MELO, Hildete Pereira de; THOMÉ, Debora. Mulheres e poder: histórias, ideias e indicadores. Rio de 

Janeiro: FGV Editora, 2018. P. 23.  



 

 

 39 

pela prostituição e pornografia, envolvem o combate ao conceito de gênero, pois 

acreditam que a constituição da mulher a relaciona ao seu determinante de sexo. Por isso, 

não incluem em seu espectro a defesa das transgêneros.  

 Suas primeiras expoentes foram as escritoras Kate Millet (1934-2017) e 

Shulamith Firestone (1945-2012). Millet e Firestone publicaram, em 1970, “Política 

Sexual” e “Dialética do sexo: o caso da revolução feminista”, respectivamente, onde 

discutiram a relação das mulheres e homens a partir da história, psicanálise e literatura. 

Suas obras foram importantes para a difusão do movimento feminista, principalmente nos 

Estados Unidos e na Europa.  

 As feministas culturais, por sua vez, estendem a questão da sexualidade para além 

das mulheres. Emergidas na década de 1990, acreditam que existe uma essência feminina 

que dá características às mulheres que as voltam para as questões da reprodução humana: 

da vida ou do trabalho. É nessa corrente teórica que aparece, pela primeira vez, uma 

celebração da “personalidade” feminina, que diminuiria a violência, caso mais mulheres 

estivessem no poder. Segundo Melo e Thomé (2018), esse feminismo deslocou o foco 

das questões puramente econômicas, abarcando questões culturais, o que fez com que 

suas propostas se expandissem nas últimas décadas, incorporando às questões de gênero 

também as questões raciais e sexuais.  

 O feminismo negro não é recente na história: a luta das mulheres negras remete 

aos séculos de opressão, antes, durante e “depois” da escravidão. O discurso de Sojourner 

Truth (1797-1883) na Conferência dos Direitos da Mulher, nos Estados Unidos de 1851, 

intitulado “E eu não sou uma mulher?” é um dos marcos desse movimento. Para Angela 

Davis (2016)45, foi a partir daquele momento que as mulheres negras norte-americanas 

reforçaram suas ideias enquanto mulheres e enquanto pessoas negras. 

 O movimento sufragista tornou mais evidentes as diferenças entre o feminismo 

branco e o feminismo negro. As mulheres negras lutavam também para que os homens 

negros conquistassem o direito ao voto, que era concedido apenas para homens brancos; 

mas as mulheres brancas receavam que os homens negros, caso pudessem votar, também 

as oprimiriam. Isso é até hoje uma questão sobre a qual debruçam-se as feministas.  

 Nos anos 1960, com o movimento pelos direitos civis norte-americanos, as 

bandeiras levantadas pelo movimento feminista no país já não incluíam os problemas 

raciais. Nesse momento, ganharam popularidade e relevância no debate feministas negras 

 
 
45 DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.  
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como Alice Walker e Angela Davis. No Brasil, Lélia González e Jurema Batista foram 

pioneiras na consolidação de um movimento feminista negro que fizesse sentido para a 

realidade brasileira, onde a violência e opressão das mulheres negras perpassava todos os 

aspectos da vida cotidiana. Se o trabalho das mulheres já é duplamente explorado no 

sistema capitalista, no âmbito doméstico (reprodutivo) e assalariado (produtivo), o 

trabalho exercido pelas mulheres negras tem, ainda, outro agravante: elas ocupam os 

postos mais mal remunerados dentre toda a classe trabalhadora (MELO e THOMÉ, 2018).  

 A partir do feminismo negro e com a percepção de que os assuntos de gênero e de 

raça eram tratados de forma separada, como se não houvesse um possível cruzamento 

entre as pautas, Kimberlé Crenshaw, professora de Direito, iniciou uma mobilização para 

que nas decisões judiciais os aspectos de gênero e classe fossem considerados como inter-

relacionados. Muitas feministas negras começaram a utilizar essa visão em suas teorias e 

até mesmo na luta política, criando o feminismo interseccional. Hoje, uma das principais 

pensadoras desta corrente é bell hooks, cujas análises entrelaçam gênero, raça e classe 

social.  

 Com o feminismo interseccional, desde 1980, feministas por todo o planeta 

passaram a estudar “como as experiências femininas com a desigualdade são uma face do 

racismo, do preconceito homofóbico (lesbofóbico) e das diferentes classes sociais” 

(MELO e THOMÉ, 2018). A diferença da visão interseccional para o feminismo da 

Reprodução Social, que trataremos no próximo capítulo, é que a primeira defende que as 

opressões, por serem anteriores ao capitalismo, funcionam de forma autônoma, 

entrecruzando-se eventualmente – e, portanto, podem ser superadas sem que se supere o 

modo de produção capitalista. Enquanto isso, a TRS faz uma abordagem unitária, onde 

só enxerga a possibilidade de superar qualquer uma das opressões de gênero, raça e classe 

com a superação do próprio capitalismo. 

 Há outras correntes e subcorrentes, com menos visibilidade, que normalmente 

convergem em opressões comuns às quais as mulheres pertencentes ao grupo estão 

submetidas, como o movimento de feministas lésbicas, de feministas islâmicas, de 

feministas mães, de feministas gordas, de feministas deficientes, entre outros. 

 Além das correntes propriamente ditas, é importante ressaltar o movimento 

feminista progressista do final do século XX, que andava lado a lado com a democracia 

participativa e ideais solidários e tinha crença no Estado como garantidor de direitos – de 

certa forma, uma espécie de “feminismo keynesiano”, mesmo não sendo uma corrente 

consolidada na teoria feminista. Ainda que não fosse revolucionário, convergia à primeira 
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vista em algumas pautas e objetivos com o feminismo que leva em conta a classe social. 

A adoção de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero, que garantiu avanços na 

qualidade de vida das mulheres durante governos progressistas e neodesenvolvimentistas, 

também é vista como um momento da luta feminista.  

 Mais recentemente esse movimento passou por uma mudança em seu caráter, 

decorrente da mudança no próprio caráter do capitalismo. “O capitalismo organizado pelo 

Estado, do pós-guerra, tem sido substituído por um novo formato – ‘desorganizado’, 

globalizante, neoliberal” (FRASER, 2013)46. Lentamente, a luta coletiva foi dando lugar 

à luta individual e este feminismo passou a convergir mais com o feminismo liberal, 

tratado no item 2.2. Três posturas no movimento feminista, intimamente relacionadas à 

questão do trabalho feminino, foram cruciais para essa transição: a crítica à ideia de 

“renda familiar”; a crítica ao economicismo que não olhava para gênero; e a crítica ao 

estado de bem-estar social. 

 Segundo Fraser (2013), no capitalismo organizado pelo Estado, havia um ideal 

central de “renda familiar”, onde o homem trabalhava no processo produtivo e a mulher, 

em casa, no processo reprodutivo.  Ao criticar essa forma de reprodução da vida humana, 

as feministas acabaram por legitimar o “capitalismo flexível”, que depende também do 

trabalho remunerado feminino, majoritariamente de baixa renda. Com a inserção das 

mulheres no mercado de trabalho, o conceito de renda familiar foi substituído pelo de 

famílias com dois ou mais provedores.  

 Outra contribuição não-intencional do feminismo progressista ao ethos neoliberal 

partiu da crítica acertada às visões políticas focadas apenas na desigualdade de classes, 

que não viam além das injustiças econômicas. “O resultado deveria ter sido a expansão 

da luta por justiça, de forma a conter tanto a cultura quanto a economia” (FRASER, 2013). 

Porém, o que dominou foi o foco na questão identitária, que se tornou absoluta às custas 

da crítica da economia política, no momento em que ela requeria atenção redobrada. 

 Por fim, este feminismo contribuiu também para que se questionasse o estado de 

bem-estar “paternalista”. As autoras da Teoria da Reprodução Social se referem a isso 

como o “feminismo do microcrédito no Sul global”47, que substituiu as políticas de 

combate à pobreza e geração de emprego de grande magnitude na medida em que foram 

 
46FRASER, Nancy. The Guardian: 2013. Em 

<https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>, 

acesso em 02/10/2020.  
47 ARRUZZA, Cinzia; BHATTACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminism for the 99 Percent: a 

Manifesto. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal
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exigidos dos países dependentes ajustes estruturais e o neoliberalismo desnudo alcançou 

o poder em diversos países, inclusive no Brasil, a partir de 2015. Para elas, esta é mais 

uma forma de distorção das ideias feministas para fins neoliberais.  

 A fim de auxiliar mulheres a ganharem independência e abrirem seus próprios 

negócios, o microcrédito é utilizado como uma maneira de empoderar mulheres pobres, 

principalmente em regiões rurais ou interiorizadas nos países dependentes. Em entrevista 

ao professor e filósofo Gary Gutting para o The New York Times em 201548, Nancy Fraser 

diz que essa forma de ajuda às mulheres supostamente é uma maneira mais progressiva, 

participativa e nova de combater a pobreza, por estimular o empreendedorismo entre as 

trabalhadoras – mas, para os micro credores, tão importante quanto a igualdade de gênero 

é a glorificação do mercado e a difamação do Estado. Para Fraser (2015)49, 

 
Na verdade, o microcrédito entrelaça essas ideias em uma trama 

duvidosa, usando o feminismo para dar uma nova roupagem à 

ideologia do livre mercado. Mas isso é uma falácia. O 

microcrédito ganhou prestígio no exato momento em que 

instituições financeiras internacionais passaram a forçar “ajustes 

estruturais” sobre o Sul global – estabelecendo condições para os 

empréstimos que exigiam que Estados pós-coloniais adotassem 

uma economia de práticas liberais e de privatização, reduzissem 

gastos de cunho social (...) Não há como o microcrédito substituir 

essas políticas [de redução de pobreza]. (...) Então, mais uma vez, 

o feminismo é invocado para legitimar políticas extremamente 

prejudiciais para a esmagadora maioria das mulheres, bem como 

para crianças e homens. (FRASER, 2020) 

  

 Tanto as correntes teóricas feministas quanto os movimentos sociais que 

abrangem as questões de gênero são responsáveis por diversos avanços rumo à 

emancipação feminina. O afrouxamento das algemas do trabalho doméstico, a conquista 

de direitos políticos, a ascensão feminina no mercado de trabalho e mesmo questões de 

representatividade significam melhorias na qualidade de vida das mulheres e passos 

largos no imaginário das meninas. Porém, como colocado nesse capítulo, o feminismo 

foi em diversos momentos da história apropriado e instrumentalizado pela ideologia da 

classe dominante.  

 
48 GUTTING, Gary; FRASER, Nancy. Em <https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/10/15/a-

feminism-where-leaning-in-means-leaning-on-others/?_r=1>, acesso em 02/10/2020.  
49 Mesma entrevista, traduzida por Carolina Gomes para Universidade Livre Feminista, publicada em < 

https://feminismo.org.br/entrevista-com-nancy-fraser-um-feminismo-em-que-romper-barreiras-nao-

rompe-com-a-exploracao/19105/>, acesso em 02/10/2020.   

https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/10/15/a-feminism-where-leaning-in-means-leaning-on-others/?_r=1
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2015/10/15/a-feminism-where-leaning-in-means-leaning-on-others/?_r=1
https://feminismo.org.br/entrevista-com-nancy-fraser-um-feminismo-em-que-romper-barreiras-nao-rompe-com-a-exploracao/19105/
https://feminismo.org.br/entrevista-com-nancy-fraser-um-feminismo-em-que-romper-barreiras-nao-rompe-com-a-exploracao/19105/
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 Nesse sentido, um feminismo que não perca de seu horizonte a emancipação de 

todos os seres humanos das amarras do capitalismo, pode continuar incorrendo nas 

mesmas armadilhas e tropeçando nos mesmos buracos colocados pelo capital, de crise 

em crise. É fundamental que se entenda e combata a estrutura colocada pelo patriarcado 

e muito bem apropriada pelo capitalismo para oprimir as mulheres, principalmente 

através do seu trabalho.  
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3. O FEMINISMO MARXISTA E A TEORIA DA REPRODUÇÃO SOCIAL 

 

“Mulheres contra a guerra 

Mulheres contra o capital 

Mulheres contra o machismo 

E o capitalismo neoliberal! 

Mulheres querem a terra, 

Mulheres querem ser igual 

Mulheres querem o feminismo 

E o socialismo internacional!”  

(Cantiga popular da Marcha Mundial das Mulheres)  

 

3.1 As origens históricas do feminismo marxista 

  

 A origem do feminismo classista remete a uma autora que conclamou a união de 

todos os operários e operárias do mundo em uma organização internacional antes mesmo 

de Marx e Engels o fazerem no “Manifesto Comunista”. Em 1843, a francesa Flora 

Tristan publicou o livro “União Operária”, onde abordou, dentre muitas coisas, a relação 

entre homens e mulheres dentro das famílias trabalhadoras e os direitos das mulheres. 

Tristan, que teve três filhos antes de separar-se de um marido alcóolatra e violento, viajou 

para a América Latina entre 1832 e 1834 para tentar recuperar uma herança que 

devolveria sua independência financeira. Segundo Arruzza (2019, pp 35)50, “nesse 

período, ela descobriu a miséria, a opressão social, a exploração de classe, a 

discriminação sexual e as rebeliões sociais”.  

 A experiência de Flora a levou a dedicar sua vida e obras à unificação da classe 

operária e à emancipação das mulheres e viajou pela Europa tentando convencer os 

operários a unirem-se em uma organização internacional, até o ano de sua morte por 

fadiga, em 1844. Ela não foi a primeira a tentar unir as libertações sociais e femininas, 

antes dela aconteceram tentativas menos bem-sucedidas. Porém, esse ainda era um 

esforço individual para escapar de uma opressão que assumia diferentes formas para 

mulheres em diferentes contextos (ARRUZZA, 2019).  

Como apontado no subitem 2.1 deste trabalho, foi no momento das revoluções 

Inglesa e Francesa que surgiram as condições para se pensar na libertação coletiva das 

mulheres. Mas em diversos momentos da história, as mulheres estiveram à frente ou no 

centro de atos radicais contra a miséria, justamente pela responsabilidade que carregavam 

de alimentar e cuidar de suas famílias. 

 
50 ARRUZZA, Cinzia. Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo. São 

Paulo: Usina, 2019. 
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 Um pouco antes de Flora, em 1808, o filósofo francês Charles Fourier publicou 

“A teoria dos quatro movimentos”, obra na qual aponta ligações entre a repressão 

econômica e a repressão às mulheres. Para ele, a condição da mulher seria termômetro do 

nível de desenvolvimento de uma sociedade. O próprio Marx aborda o mesmo tema, em 

1844, nos “Manuscritos econômico-filosóficos”. Os escritos utópicos de Fourier e Tristan 

reuniam princípios revolucionários, como o fim da exploração dos trabalhadores e a 

emancipação das mulheres.  

 Essa junção de pauta dos trabalhadores e das mulheres foi, como é até hoje, um 

assunto delicado. Ao mesmo tempo em que havia, por parte das operárias, receio e 

desconfiança perante as feministas liberais, estas de fato não davam a devida atenção às 

questões econômicas que afligiam a classe trabalhadora e, sobretudo, as mulheres 

trabalhadoras. O enforcamento da feminista revolucionária burguesa Olympe de Gouges, 

mencionado no capítulo anterior, foi aplaudido e comemorado pelas operárias 

parisienses. Isto não ocorreu porque questões relacionadas à educação ou ao divórcio, 

levantadas pelo feminismo burguês, não fossem importantes na vida das trabalhadoras, 

mas porque estas estavam mais preocupadas com a pobreza e o desemprego (ARRUZZA, 

2019).  

 No fim do século XIX, a dificuldade de união entre as operárias recém-chegadas 

nas organizações de trabalhadores ao ativismo feminista burguês, preocupado com direito 

ao voto, à herança e à propriedade privada, era notória. A vida das mulheres operárias era 

envolta por uma atmosfera de contradição, que não atingia da mesma maneira as mulheres 

burguesas. Apesar de serem parte do processo produtivo, as mulheres não eram 

economicamente independentes dos homens, recebendo até metade do que estes, 

trabalhando mais de dez horas nas fábricas e, ainda, gerenciando a casa e engravidando 

diversas vezes. Nesse cenário, dois caminhos poderiam ser seguidos: “o casamento ou a 

prostituição” (ARRUZZA, 2019, pp 39), ou seja, a entrega ou venda de seu trabalho de 

mais uma forma, além do produtivo.  

 Se, por um lado, as mulheres operárias não se enxergavam no feminismo burguês, 

também havia dificuldade de aceitação de suas causas dentre os homens trabalhadores. 

Estes, inclusive, justificavam sua desconfiança com o movimento feminista pelas 

disparidades entre as mulheres burguesas, precursoras de um pensamento que visava a 

emancipação feminina, e suas companheiras de trabalho e família. Esse duplo entrave ao 

movimento feminista operário perdurou por décadas e é, até hoje, uma questão a ser 

endereçada pelo feminismo no geral.  
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 A história da participação das mulheres trabalhadoras e sua organização nas lutas 

e movimentos revolucionários na Inglaterra, França, Alemanha, Rússia/União Soviética, 

Espanha e China nos ajuda a entender o contexto e as formas em que se sustenta o 

feminismo marxista. Sempre atravessado pela questão do trabalho reprodutivo e 

produtivo, o movimento feminista operário teve papel fundamental em todos esses 

acontecimentos históricos. Vejamos, resumidamente, os casos acima enumerados, para 

alicerçar os ideais feministas marxistas necessários ao entendimento da exploração do 

trabalho feminino e suas diferenças quanto aos feminismos não marxistas investigados 

no capítulo 2.  

 

Inglaterra 

 No caso inglês, as mulheres participaram do movimento sindical desde o início 

do século XIX, com suas próprias organizações e criaram, inclusive, a Associação das 

Mulheres Cartistas, durante o movimento cartista51. Quando os sindicatos foram 

reestruturados, tornando-se mais formais, os operários menos qualificados foram 

excluídos, o que incluía as mulheres, que se encontravam na base da hierarquia produtiva. 

Com as greves operárias do final dos anos 1880, novas organizações sindicais surgiram, 

abertas a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Menos de 25 anos depois, em 1914, mais 

de 350 mil mulheres inglesas eram sindicalizadas – algumas em seus próprios sindicatos, 

que incluíam as mulheres excluídas de outras organizações. Segundo Arruzza (2019, pp 

42), Mary Macarthur fundou a Federação Nacional das Mulheres Trabalhadoras em 1906 

para aglutinar, inicialmente, 2 mil operárias. Em 1914, porém, 8 anos depois, a NFWW 

(sigla em inglês) já contava com 20 mil participantes.  

 

França 

 Na França, uma data que marca a organização das trabalhadoras é o 18 de março 

de 1871, dia inicial da Comuna de Paris52, quando as mulheres contribuíram para o motim 

 
51 O movimento dos operários ingleses conhecido como cartismo vigorou entre os anos 1830 e 1840, 

reivindicava a participação política dos trabalhadores e organizava-se formalmente na Assembleia Geral 

dos Operários de Londres. A publicação da Carta do Povo, rejeitada pelo parlamento inglês como todas as 

petições dos cartistas, dá origem ao nome do movimento. Mais informações sobre o cartismo em 

<https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/cartistas.htm>, acesso em 06/10/2020.   
52 A Comuna de Paris foi a primeira experiência histórica de governo proletário, ocorrida entre março e 

maio de 1871 na França, como um desdobramento da guerra franco-prussiana. Mais sobre a Comuna de 

Paris em LÖWY, Michael (2020), disponível em português em 

<https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Memoria/A-Comuna-de-Paris-1871/51/46830>, acesso em 

06/10/2020.   

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/cartistas.htm
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Memoria/A-Comuna-de-Paris-1871/51/46830
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dos soldados de Thiers, que pretendiam abrir fogo contra seus familiares homens e 

acabaram se juntando às massas. A participação feminina foi crucial na Primavera de 

Paris e na Comuna, quando foi criada a União das Mulheres pela Defesa de Paris e pelo 

Cuidado aos Feridos, liderada pelas mulheres da Primeira Internacional e cujo manifesto 

foi considerado um dos documentos mais avançados do período. Nele, defendia-se um 

papel ativo das mulheres na revolução, a superação do capitalismo e o fim da exploração.  

 Ainda segundo Arruzza (2019), as reivindicações das mulheres começaram a 

avançar na Comuna de Paris: a Comissão do Trabalho defendia uma organização sindical 

de mulheres, para promoção de seu trabalho e oficinas exclusivas. Creches foram 

instaladas nas cercanias de fábricas e iniciou-se uma discussão sobre igualdade salarial, 

a fim de melhorar as condições de trabalho, produtivo e reprodutivo. O papel das 

mulheres na Comuna foi central até o dia de sua queda, em maio de 1871 – tanto que, 

após a derrota, 1051 mulheres foram levadas aos tribunais de guerra (dentre estas, apenas 

uma burguesa). Ao passo que solidifica o movimento operário feminino, este momento 

histórico francês também consubstancia a lacuna deste com as mulheres burguesas: a 

imagem de mulheres burguesas passeando pelas ruas de Paris para assistir à execução e 

deportação dos communards ficou marcada na história do feminismo operário.  

 

Alemanha 

 Seguindo na direção nordeste dali, August Bebel e Clara Zetkin estiveram no 

centro das relações entre os movimentos operário e feminista na Alemanha. A publicação 

de “A mulher e o socialismo” em 1878 por Bebel expôs o estado insuportável da dupla 

exploração que sofriam as mulheres, enquanto tal e também enquanto trabalhadoras. Esse 

livro foi importante internamente para o Partido Social-Democrata da Alemanha 

(fundado em 1869), que assumiu como posição política a defesa da participação das 

mulheres na força de trabalho.  

Já Clara Zetkin ocupou papel ainda mais importante no nascimento do movimento 

feminista socialista alemão. A autora organizou mulheres na socialdemocracia, 

pressionou para que fosse aprovada na Segunda Internacional resolução que defendesse 

pagamentos iguais para trabalhos iguais e criou e editou um jornal cujo objetivo era 

defender o interesse das trabalhadoras, em 1891, chamado inicialmente de “A Operária” 

e depois, em 1892, de “A Igualdade”. Na publicação, referenciada nas posições de Bebel 

e Engels, defendia múltiplas demandas políticas das mulheres com enfoque no trabalho, 
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como proibição do trabalho infantil e noturno e redução do turno para oito horas, entre 

outras.  

O Partido Social-Democrata da Alemanha tinha algumas limitações no apoio à 

causa feminista, não tratando de temas como sexualidade e controle de natalidade, por 

exemplo. Porém, o SPD (sigla em alemão) avançou muito e teve posições bastante 

progressistas no contexto nacional quando defendeu o sufrágio feminino, o acesso das 

mulheres ao trabalho e à educação e a necessidade de divisão do trabalho doméstico. No 

âmbito do partido, Clara e as demais ativistas começaram a formular sobre a importância 

da auto-organização das mulheres. Além disso, Zetkin teve papel crucial na realização 

das Conferências Internacionais de Mulheres Socialistas e na representação das mulheres 

nos Congressos Socialistas Mistos, participando inclusive da aprovação, em 1910, de um 

Dia Internacional das Mulheres sem data fixa, a princípio (AZZURRA, 2019).  

 

União Soviética 

 Foram as mulheres de Petrogrado que marcaram o 8 de março (do calendário 

gregoriano) como o Dia Internacional das Mulheres, quando se levantaram para exigir 

pão e paz em meio à Primeira Guerra Mundial, marcando o início da Revolução Russa. 

Vivendo em uma sociedade czarista extremamente conservadora, a condição das 

mulheres era semelhante à de escravas. Com a Revolução, tornaram-se cidadãs. Os 

primeiros anos da Rússia Revolucionária, até o final da década de 1920, antes do 

stalinismo, possibilitaram às mulheres viver livremente, ainda que houvesse enormes 

dificuldades objetivas. Diferente dos movimentos operários em outros países, os 

revolucionários russos libertaram-se da moral conservadora e enxergavam a família como 

um obstáculo a uma vida com relações autênticas, de respeito mútuo e não de caráter 

hierárquico e dependente economicamente.  

 O Partido Bolchevique embasava seu eixo de libertação feminina em dois 

principais aspectos, relacionados ao trabalho reprodutivo e produtivo. O primeiro seria a 

libertação da mulher do trabalho doméstico, através da socialização progressiva do 

cuidado, ou seja, arranjos coletivos através da criação de serviços como creches, 

lavanderias e restaurantes. O segundo era a defesa da participação plena das mulheres na 

força de trabalho, tornando-as economicamente independente dos homens, para serem 

efetivamente livres. Em 1917, graças à insistência de Alexandra Kollontai, foi criada uma 

secretaria das mulheres no Partido, que se transformou, em 1919, no Zhenotdel 

(Departamento da Mulher).  Além de Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Inessa Armand 
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foram as principais teóricas feministas marxistas da União Soviética53. Elas entendiam, 

ao lado de Lenin e outros líderes bolcheviques, que eram necessárias políticas específicas 

para libertar as mulheres da dupla exploração que causava dependência econômica 

(ARRUZZA, 2019).  

 Dentre as principais conquistas das mulheres no período (que é até hoje muito 

estudado por teóricas feministas, por ter sido o único momento histórico em que as 

mulheres, ainda que brevemente, gozaram de cidadania plena e liberdade real) estão a 

legalização do aborto e direitos para gestantes e mães. Com isso, em 1920 a União 

Soviética foi o primeiro Estado a garantir aborto legal e seguro para suas mulheres.  

 

Espanha 

 Antes da Guerra Civil Espanhola54, as mulheres trabalhavam exaustivamente, no 

campo e na cidade, e recebiam pouco por isso. Além disso, as taxas de analfabetismo das 

espanholas passavam dos 80% na cidade e 90% no campo. Com a constituição de 1891, 

do governo republicano, foram concedidos às mulheres alguns direitos (que depois seriam 

revogados pelo ditador Franco), mas sem a participação ativa delas na conquista destes, 

já que não havia, até então, um movimento de mulheres significativo no país. Porém, a 

constituição, ao garantir o sufrágio feminino, o direito a ocupar cargos políticos, a 

igualdade de gênero formal, salários iguais, escolaridade mista e direito ao divórcio fez 

acelerar a conscientização política das mulheres, que culminaria, inclusive, na sua 

participação ativa durante a Guerra Civil. Em 1933, foi promulgada lei que proibia a 

prostituição e três anos depois o aborto foi legalizado, duas grandes conquistas para as 

mulheres. 

 Um grupo de mulheres com ideias anarquistas, parte da Federação Sindical de 

Madrid, publicou, em 1935, a revista “Mujeres Libres”. Entre oferecer aulas de 

alfabetização e fazer campanhas pela criação de creches nas fábricas, campo e setor 

público, a principal demanda do grupo era o direito das mulheres ao trabalho. Essa estreita 

relação entre as anarquistas e operárias resultou na participação das mulheres nos 

 
53 Mais sobre as autoras no livro “A Revolução das Mulheres”, organizado por Graziela Schneider e 

publicado pela Boitempo em 2017, que reúne escritos, panfletos e intervenções das principais feministas 

soviéticas revolucionárias.  
54 Conflito ocorrido entre 1936 e 1939 na Espanha entre as forças governistas de esquerda, socialistas e as 

forças golpistas fascistas. Envolveu a participação de outros países, estima-se que centenas de milhares de 

vidas foram perdidas e terminou com a instauração do regime autoritário de Franco. Mais sobre a Guerra 

Civil Espanhola em <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-

45/AGuerraNoBrasil/GuerraCivilEspanhola>, acesso em 07/10/2020.  

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/AGuerraNoBrasil/GuerraCivilEspanhola
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/AGuerraNoBrasil/GuerraCivilEspanhola
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combates da Guerra Civil Espanhola. Mesmo após proibida sua participação nas batalhas, 

as mulheres não retrocederam em sua participação política: se tornaram ativas, se 

organizaram e foram totalmente integradas à força de trabalho (ARRUZZA, 2019).  

 

China 

 Por mais que falemos das condições de vida e trabalho degradantes às quais eram 

submetidas as mulheres em todo o mundo antes dos levantes revolucionários e do início 

do movimento feminista, nada que se tenha registro é comparável ao que viviam as 

mulheres chinesas. Submissas aos homens, eram excluídas do processo produtivo, 

sujeitas à dependência econômica e social. As camponesas chinesas, que tinham mais 

autonomia por trabalharem na atividade agrícola, também sofriam com exploração, fome 

e violência. Apenas na Primeira Guerra Mundial, com a oposição ao imperialismo japonês 

e o surgimento do movimento operário, as chinesas puderam participar de movimentos 

políticos. Nestes, discutia-se, principalmente, a situação das mulheres dentro de suas 

casas, ou seja, a exploração do trabalho doméstico.  

 Mao Tse-Tung, líder revolucionário chinês, escreveu vários artigos sobre a 

opressão das mulheres até 1919. Junto com o Partido Comunista Chinês, foi fundado em 

1921 o jornal “A Voz Feminina”. Os comunistas defenderam, durante décadas, a 

libertação das mulheres e a melhoria de suas condições de trabalho. Depois da Segunda 

Guerra Mundial, com a tomada do poder pelos comunistas, foram implementadas 

reformas a fim de mudar, finalmente, as condições de vida femininas. Antes da 

proclamação da República Popular da China, houve um congresso nacional com o 

objetivo de reunir organizações de mulheres operárias de todo o país. Como resultado, a 

Constituição carregava em seu artigo sexto uma importante declaração de compromisso 

do novo governo com as mulheres:  

A República Popular da China aboliu o sistema feudal que 
mantinha as mulheres em situação de escravidão. As mulheres 

terão os mesmos direitos que os homens na política, na 

economia, na cultura, na educação e na vida social. A liberdade 

do casamento é garantida por lei para homens e mulheres. (citado 

em ARRUZZA, 2019, pp 58) 

 

 Mais do que escrito, medidas foram tomadas para que isto se concretizasse, 

principalmente visando a independência econômica das mulheres. Em 1950, a reforma 

agrária permitiu a propriedade da terra pelas chinesas. As camponesas recebiam salários 

baseados no trabalho realizado e a instalação de cantinas, creches e asilos nas comunas 
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as permitiram participar mais ativamente da vida social e política. Assim como na 

Revolução Russa, a Revolução Chinesa encontrou alguns obstáculos ao tentar mudar 

estruturalmente as relações de gênero. 

 Não apenas o cenário revolucionário e de levantes sociais é comum em todos esses 

casos, mas também a resistência de parte dos operários e teóricos de esquerda em abraçar 

as causas femininas como causas dos trabalhadores. O encontro do marxismo e do 

feminismo não foi natural ou despido de contradições. Por ter surgido das revoluções 

burguesas e pelas especificidades temporais e espaciais de cada movimento operário, 

parte deste resistiu à inclusão da mulher em suas formulações. Dependendo do momento 

histórico, tal fato não é ilógico. Mas o fato de que tal resistência de parte do marxismo 

perdure até os dias atuais é anacrônico.  

Os diferentes contextos em que se estabeleceu o feminismo marxista ou o 

feminismo das trabalhadoras em cada país nos mostram que existem, na verdade, 

feminismos marxistas. Todos estes foram atravessados por um eixo principal, a 

exploração do trabalho feminino, tanto o doméstico quanto o produtivo.  

 

3.2 Contribuições da Teoria da Reprodução Social ao feminismo marxista 

 

 A economista Heidi Hartmann publicou, em 1979, “O casamento infeliz entre 

marxismo e feminismo”, ensaio onde fala sobre a teoria do sistema dual: o capitalismo e 

o patriarcado, dois sistemas distintos que se interseccionam eventualmente55, para os 

quais marxismo e feminismo servem à análise, separadamente. Essa visão foi motivada 

pelo próprio abandono do feminismo feito pelos marxistas. Engels, em “A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado”, coloca que a produção e a reprodução da 

vida se constituíram pela produção dos meios de existência e dos seres humanos em si, 

mas não volta a teorizar sobre o assunto depois desta obra.  

 Nancy Fraser, em seu livro “Justiça Interrompida” (1997), aventa diferenciar as 

injustiças econômicas “puras” e as sociais como, por exemplo, a opressão de classe e a 

opressão a LGBT’s56, respectivamente. A primeira geraria demandas por redistribuição 

enquanto a segunda, demandas por reconhecimento. A distinção, porém, não desmerece 

sua correlação. Fraser ressalta ainda que tanto a opressão às mulheres quanto a racial têm 

 
55 Sobre a teoria do sistema dual de Hartmann, Cinzia Arruzza desenvolve em detalhes no capítulo 4 de 

“Ligações perigosas: casamentos e divórcios entre marxismo e feminismo.”  
56 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais.  
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origem na economia e determinam a divisão de trabalho, além de também possuírem um 

aspecto cultural intrínseco, exigindo, portanto, tanto justiça redistributiva quanto 

reconhecimento (ARRUZZA, 2019).  

 A cientista política Iris Young, por sua vez, faz críticas às duas teóricas 

supracitadas. Young traça um paralelo entre o patriarcado e a exploração e divisão de 

classe: se nenhuma dessas categorias surge com o capitalismo, ou seja, se são todos 

constituídos nos modos de produção escravista e feudal, por que tratar de forma diferente 

o patriarcado e a divisão de classe? Por serem anteriores ao modo de produção capitalista, 

essas estruturas devem ser analisadas à parte?  

A autora defende que uma teoria de sistema dual permite ao marxismo seguir 

olhando apenas para as categorias puramente econômicas e deixando a análise do 

patriarcado para o feminismo. Para Young, as categorias da crítica cultural também 

devem ser atribuídas ao marxismo, já que as esferas cultural e econômica não se 

contrapõem. Portanto, Young sugere uma teoria de divisão do trabalho por gênero, já que 

a divisão de trabalho na família, assim como a hierarquia na esfera produtiva, são 

diferenciações por gênero do trabalho na sociedade. 

A filósofa italiana Cinzia Arruzza defende que Nancy Fraser, ao elencar a 

separação das esferas cultural e econômica, tinha como objetivo superá-la e “elaborar um 

arcabouço teórico capaz de apontar como estes dois campos se entrelaçam” (ARRUZZA, 

2019, pp 131). Para ela, Fraser já caminha em direção a uma teoria unitária da análise do 

trabalho feminino, que articula o patriarcado e o capitalismo; o feminismo e o marxismo; 

a crítica cultural e a crítica econômica.  

 Cinzia Arruzza, junto a Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, são responsáveis pelo 

manifesto “Feminismo para os 99%” (2018)57, onde conclamam as mulheres e todos os 

movimentos radicais a unirem-se em um feminismo anticapitalista, antirracista, anti-

imperialista, ecossocialista, internacionalista e sexualmente libertário. Com escritos 

anteriores seus e de outras pensadoras marxistas e culminando no Manifesto, avançam 

rumo a uma teoria unitária da reprodução social. A Teoria da Reprodução Social (TRS) 

é hoje objeto de estudo de marxistas em todo o mundo. 

 Como visto no capítulo 1, em “O Capital”, Marx identifica a força de trabalho 

como uma mercadoria especial, que tem a propriedade de gerar valor. A apropriação do 

 
57 ARRUZZA, C. BHATTACHARYA, T. FRASER, N. Feminismo para os 99%: Um Manifesto. São 

Paulo: Boitempo, 2018.  
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trabalho excedente, por sua vez, gera mais-valor. Diante disso, há uma lacuna deixada 

por Marx, a respeito de quem ou o que produz a força de trabalho.  

 

Pesquisadoras marxistas posteriores como Lise Vogel, Martha 

Gimenez, Johanna Brenner e, mais recentemente, Susan 

Ferguson e David McNally se aproveitaram da transformadora, 

ainda que incompleta, percepção de Marx e a desenvolveram (...) 

Olhando “O Capital” de Marx de perto, esses pesquisadores 

argumentam que a chave do sistema, nossa força de trabalho, é, 

na verdade ela mesma produzida e reproduzida fora da produção 

capitalista, num local “baseado em laços de parentesco” chamado 

família. (Bhattacharya, 2019, pp102)58 

  

 A teoria da reprodução social debruça-se, portanto, sobre o processo integrado 

que envolve a produção da vida e a produção de bens e serviços. As pessoas que produzem 

os bens e serviços, ou seja, a força de trabalho, são produzidas fora do âmbito da economia 

formal, são produzidas em suas casas por suas famílias, principalmente pelas mulheres, 

o que gera baixo custo para o capital. Sobre isso, uma passagem de Vogel explicita o 

principal argumento da TRS:  

A luta de classes pelas condições de produção representa a 

dinâmica central do desenvolvimento social nas sociedades 

caracterizadas pela exploração. Nessas sociedades, o trabalho 

excedente é apropriado por uma classe dominante e uma 

condição essencial para a produção é a (...) renovação de uma 

classe subordinada de produtores diretos empenhados no 

processo de trabalho. De modo geral, a reposição geracional 

fornece a maioria dos novos trabalhadores necessários para 

reabastecer essa classe e a capacidade das mulheres de gerar 

filhos desempenha um papel crucial na sociedade de classes (...) 

Nas classes proprietárias (...) a opressão às mulheres advém de 

seu papel na manutenção e herança da propriedade (...) Nas 

classes subordinadas (...) a opressão feminina (...) deriva do 

envolvimento das mulheres nos processos que renovam os 

produtores diretos, assim com seu envolvimento na produção. 

(VOGEL, 1983, p. 129. Grifos de BHATTACHARYA, 2019, 

p.103) 

 

 Segundo Tithi Bhattacharya, são três os principais processos interconectados da 

reprodução da força de trabalho. O mais imediato e evidente é a reprodução em si, ou 

seja, engravidar e parir. Outro processo é o das atividades relacionadas ao cuidado das 

crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência e até mesmo dos desempregados, ou 

seja, a manutenção e regeneração dos futuros ou antigos trabalhadores. O terceiro diz 

 
58 BHATTACHARYA, Tithi. O que é a teoria da reprodução social? Revista Outubro, n.32, 1º semestre 

de 2019.  
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respeito às atividades que permitem ao trabalhador retornar ao processo de produção, isto 

é, a regeneração através da alimentação, do conforto de um lar e a manutenção física e 

psicológica de um ser humano. Essas atividades, além de serem realizadas gratuitamente 

pelas pessoas para o sistema, recaem majoritariamente sobre as mulheres. 

 Dessa forma, a TRS constata que o capitalismo integra a esfera da reprodução e 

da produção, mesmo que em diferentes medidas, sendo um sistema unitário. Um exemplo 

da unidade entre as esferas é que uma crise econômica, com cortes neoliberais e queda 

nos salários reais pode afetar diretamente a vida familiar, com despejos e violência 

doméstica (BHATTACHARYA, 2019). Essa constatação é relevante na medida em que 

permite um entendimento de quem é trabalhador(a) e como lutar contra o sistema. Há 

substância histórica real que nos evidencia que conquistas das mulheres, seja no espaço 

da produção ou da reprodução, não permanecem, porque é da base desse sistema que as 

mulheres sejam duplamente exploradas.  

  O fato de as mulheres produzirem majoritariamente o suporte necessário ao 

capitalismo fora do local do trabalho remunerado não significa que elas não estejam nesse 

local e que as questões da produção não as digam respeito. Em 2019, as mulheres 

representaram 43,2% da população que efetivamente trabalha no Brasil, segundo dados 

da PNAD Contínua (IBGE)59, isto é, são parte significativa da mão-de-obra do país. 

Muitas são, inclusive, as principais responsáveis pela renda de suas famílias. Portanto, as 

questões femininas dizem respeito ao que ocorre no âmbito da reprodução (violência 

sexual, cuidados, saúde reprodutiva etc.) e na esfera da produção, como organização 

sindical, luta por benefícios e aumentos salariais, condições de trabalho, entre outras.  

Por estarem completamente imersas nas duas esferas, de produção e reprodução, 

as questões relacionadas ao local de trabalho afetam ainda mais as mulheres: se os filhos 

ficam doentes, as mulheres terão que faltar ao trabalho; se a sua jornada de trabalho 

aumenta ou precisam fazer horas extras para completar a renda, quem prepara o jantar, 

ajuda na lição, cuida dos idosos?  

O momento apresenta duas tendências radicalmente contraditórias: de um lado, a 

crise responsável pela pauperização e deslocamento ao trabalho informal de milhões de 

mulheres no mundo; de outro, “o surgimento de um grupo de mulheres da classe 

dominante incrivelmente próspero e multiétnico” (BHATTACHARYA, 2019). Como 

 
59 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Mais sobre a pesquisa e seus resultados em  

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-

domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e>, acesso em 09/10/2020.  

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?=&t=o-que-e
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apontado no subitem 2.2 desse trabalho, o feminismo corporativo, ainda que diga respeito 

à inserção das mulheres no momento da produção e ao seu trabalho remunerado, por estar 

separado da questão de classe, não defende o interesse de todas as mulheres. Para as 

teóricas da Reprodução Social, apenas políticas que cortam os lucros do capitalismo como 

modo de produção promovem de fato os interesses daquelas que necessitam.  

Essas políticas podem não estar relacionadas diretamente às demandas de gênero. 

A defesa de um sistema público de saúde, por exemplo, pode reduzir drasticamente a 

quantidade de trabalho não-remunerado realizado por uma mulher no cuidado dos 

doentes, idosos, pessoas com deficiência e mesmo diminuir sua dependência em relação 

ao homem. Porém, do outro lado deste “campo de batalha” estão as multibilionárias 

empresas da indústria médica e farmacêutica, muitas lideradas por mulheres executivas, 

“magnatas” do feminismo corporativo.  

A mensagem que vem dessa geração de CEOs feministas é de que basta trabalhar 

duro para alcançar os postos que elas alcançaram. E, de fato, a independência financeira 

das mulheres é um avanço, um direito e algo a ser defendido – por isso, as primeiras 

marxistas, como Krupskaya, enfatizaram a importância da participação das mulheres no 

processo produtivo. Mas não há espaço no topo para todas as mulheres e esse é o intuito 

do feminismo corporativo que serve ao modelo neoliberal: evitar mudanças institucionais 

profundas que transformariam a relação das mulheres com o trabalho (NUSSBAUM, 

2007)60. Então, apesar das pelejas de gênero não serem exatamente as mesmas que as de 

classe, a luta de classes configura a dinâmica do desenvolvimento social. O capitalismo 

se reorganiza de forma a prevenir mudanças significativas nas relações de gênero “porque 

mudanças reais vão, em última instância, afetar os lucros” (BHATTACHARYA, 2019). 

Na esfera da produção, a melhor forma de lutar pelos diretos femininos é por meio 

das organizações sindicais e trabalhistas. “Mas a classe trabalhadora não trabalha só no 

seu local de trabalho” (BHATTACHARYA, 2019). Fora da esfera da produção é onde 

substanciais funções da reprodução da classe trabalhadora acontecem. Ainda segundo 

Tithi Bhattacharya (2019), o capitalismo assimila bem esse processo e, por isso, ataca a 

reprodução social “para ganhar a batalha no âmbito da produção”.  

O desmantelamento dos serviços públicos, sempre justificado por uma suposta 

“responsabilidade fiscal”, objetiva, na realidade, vulnerabilizar a classe trabalhadora, que 

 
60 Nussbaum, K. Working women's insurgent consciousness. In: Cobble, Dorothy Sue (org.). The Sex of 

Class: Women Transforming American Labor. Ithaca: Cornell University Press, 2007. 
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fica menos capaz de resistir aos ataques no local de trabalho. É necessário um 

entendimento dialético do capitalismo e da sua maneira contraditória de se reproduzir a 

si mesmo para compreender esse processo na totalidade. Por isso, as teóricas da 

Reprodução Social evocam o marxismo revolucionário como o vínculo entre a esfera da 

produção (onde há luta por melhores condições e salários) e a esfera da reprodução (onde 

a luta será contra o fechamento de escolas, os ataques à seguridade social, a destruição 

do meio-ambiente, a violência doméstica etc.).  

Como visto no item 3.1 deste capítulo, tanto a revolução francesa quanto a 

revolução russa, duas das mais importantes do mundo moderno, iniciaram-se na forma de 

revoltas por condições básicas de sobrevivência, lideradas por mulheres. Isto é, a classe 

trabalhadora pode lutar na esfera da reprodução – mas, só pode vencer na esfera da 

produção. Portanto, desenvolver esse vínculo é, ao mesmo tempo, visitar a análise de uma 

perspectiva de sistema único pela teoria marxista e atuar “como uma tribuna das 

oprimidas e oprimidos, particularmente quando a luta não se generalizou até o local de 

trabalho” (BHATTACHARYA, 2019). 

Ao compreender o capitalismo como um sistema integrado, onde a reprodução 

social sustenta a produção, a TRS vislumbra a necessidade de unificar as lutas políticas 

em ambas as áreas. Na atual crise neoliberal, o gênero é também uma arma da luta de 

classes pelo capital, como colocado no subitem 2.2 deste trabalho. O sistema, quando 

incapaz de resolver a crise facilmente na esfera produtiva, estende os ataques à vida dos 

trabalhadores em seu próprio lar. A luta de classes, nesse caso, não é apenas a luta da 

economia formal, mas também está ligada àquelas que estão fora dela: as lutas por direitos 

reprodutivos, por cotas raciais, por educação pública, por lazer e por direito à saúde, por 

exemplo.  

Todos os meios da vida humana, da produção e da reprodução social são 

perpassados pelo trabalho, geridos pelo capitalismo e utilizados constantemente por este 

com o objetivo de aumentar lucros e expandir o capital. O trabalho feminino, seja 

doméstico ou remunerado, não-pago ou pago, reprodutivo ou produtivo, é explorado 

intensamente e, mais do que isso, é insubstituível para este sistema. Historicamente, a 

organização das mulheres estorva a continuidade desembaraçada dessa expansão. Para 

que a luta feminista não seja, assim como o trabalho reprodutivo, apropriada e utilizada 

à serviço do capital, a conjunção desta com a luta de classes é imprescindível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Quando falamos sobre a forma como, no modo de produção capitalista, o trabalho 

produtivo e reprodutivo realizado pelas mulheres é apropriado, diversos elementos 

precisam ser levados em consideração. Há que se considerar, dialeticamente, os 

componentes objetivos e subjetivos das condições às quais foram submetidas as mulheres 

desde a consolidação desse modo de produção.  

 No capitalismo, onde, para Marx, o trabalho é a substância do valor, a capacidade 

de trabalho, ou seja, a força de trabalho passa a ser vendida, em larga escala, como 

mercadoria. Ao se configurar como uma mercadoria em si, que será vendida pelo 

trabalhador e dispendida no processo de produção de outras mercadorias, a força de 

trabalho necessita ser produzida e restaurada. Para que isto ocorra, requisitos de 

subsistência, são garantidos fora do local de trabalho, no âmbito doméstico e social.  

 O alicerce teórico utilizado neste trabalho, isto é, o materialismo histórico-

dialético, a teoria marxiana do valor-trabalho e as categorias de reprodução da força de 

trabalho, envolvem mais do que o processo produtivo e a relação entre o trabalhador e o 

capitalista na esfera da produção. Para Marx, o trabalhador pertence ao capital a todo o 

momento, dentro ou fora do local de trabalho, antes ou depois de sua vida 

“economicamente ativa”. Portanto, um olhar estrutural sobre o processo de trabalho nos 

confere a ligação entre as esferas da produção e da reprodução. Sendo assim, as tarefas 

realizadas pelas mulheres para a manutenção do trabalhador (por vezes, ela mesma) e da 

geração futura são apropriadas pelo capital sem contrapartida, sem salário. A energia por 

elas despendida está no cálculo do lucro sem se fazer visível. Esta obliteração edita vezes 

sem fim o episódio da acumulação primitiva, esmiuçada por Marx. 

 A maneira pela qual os movimentos feministas tratam dessa estreita relação entre 

as formas de trabalho realizadas pelas mulheres evidencia as conquistas que esse 

movimento alcançou ao longo de décadas de lutas. O direito ao voto feminino, ao 

divórcio, à propriedade privada, à representação política, o acesso à educação, dentre 

outros direitos básicos, são exemplos de pautas reivindicatórias advindas da organização 

de certos segmentos do movimento de mulheres, incluindo agendas do feminismo liberal, 

que ganharam corpo ao longo do século XX.  

 Como vimos no Capítulo 2, o feminismo emergente com as revoluções burguesas 

do século XIX foi, a rigor, transformador; porém, teve dificuldade de incluir em suas 

pautas as reivindicações das mulheres que, além de sofrerem as dificuldades impostas 
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pelo patriarcado, eram atingidas ainda pela fome, pela miséria, pelo desemprego e outras 

questões econômicas estruturais do capitalismo, que as alijava da categoria cristalina de 

trabalhador, no sentido estrito de sujeito que vende sua força de trabalho, que é 

remunerado pecuniariamente pelo seu trabalho. 

 Mais recentemente, com as mudanças no modo de produção capitalista, o 

feminismo liberal/corporativista tornou-se um instrumento da ideologia neoliberal, por 

não abraçar os aspectos de classe e raça e individualizar a ascensão das mulheres na 

sociedade. Esta corrente não demonstra preocupação com a reprodução da força de 

trabalho, realizada no âmbito doméstico por meio do empenho e energia vital de mulheres 

invisibilizadas. Nem tampouco se constrange diante da usurpação feita por mulheres 

profissionais da dedicação às tarefas domésticas das mulheres pobres, mal-remuneradas 

ou escravizadas. Interessa-lhes resguardar sua ascensão de qualquer atraso na sua 

escalada ao topo das mulheres bem-sucedidas. O feminismo liberal respalda a 

precarização da vida e, por consequência, as políticas neoliberais.  

 Os outros feminismos não marxistas, dos quais tratamos no item 2.3, sejam eles 

correntes teóricas ou movimentos sociais, são também responsáveis por ações entendidas 

como de emancipação feminina. Entendem como conquistas o afrouxamento das amarras 

do trabalho doméstico, o exercício de direitos políticos, a ascensão feminina no mercado 

de trabalho. Entendem que transformações de representatividade significaram 

materialmente melhorias na qualidade de vida de muitas mulheres. Isso não os exime da 

possibilidade de serem, como foram em diversos momentos da história, apropriados e 

instrumentalizados pela ideologia da classe dominante.  

 Portanto, a história do movimento feminista nos mostra que quando não coloca 

em seu horizonte a libertação de todos os seres humanos do sistema capitalista, o 

feminismo pode incorrer nas armadilhas e tropeçar nos buracos colocados pelo capital, 

crise após crise, quando o sistema precisa se reestruturar. Apesar da estrutura patriarcal 

ser anterior ao capitalismo, como vimos, este apropria-se daquela para oprimir as 

mulheres, principalmente através do trabalho não categorizado como tal, ou seja, o 

trabalho doméstico ou não-remunerado.  

  Os momentos de efervescência social, particularmente férteis para o surgimento 

de ideias radicais e emancipatórias, foram de suma importância não apenas para o 

feminismo burguês, mas para o próprio feminismo operário, que surgia concomitante. 

Porém, as mulheres operárias, além de terem a burguesia como algoz, encontravam 
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também resistência interna entre os operários e teóricos de esquerda, desconfiados 

daquelas ideias que viam eclodir em ambas as classes, de formas diferentes.  

 Ainda assim, as feministas marxistas tiveram papel importantíssimo nas 

revoluções de que tratamos no Capítulo 3, quando seus apelos por pão e paz se 

desenvolveram em revoltas basilares para os processos revolucionários. Fica evidente, 

então, a possibilidade de luta da classe trabalhadora na esfera da reprodução. Porém, 

segundo as teóricas da Reprodução Social, a vitória de classe só ocorre na esfera da 

produção. Esse vínculo faz do capitalismo um sistema único, que deve ser visitado pela 

teoria marxista como tal.  

 A reprodução social, quando compreendemos o capitalismo como um sistema 

integrado, sustenta a produção. Por conseguinte, a TRS reforça a necessidade de unificar 

as lutas que ocorreram paralelamente nessas duas áreas durante décadas. A atual crise 

econômica descortinou a esfera da reprodução como um campo de batalha da luta de 

classes, quando os ataques à vida dos trabalhadores e trabalhadoras não cessam na esfera 

produtiva. Normalmente fantasiados de responsabilidade fiscal, os ajustes econômicos 

para “sair” da crise, que cortam orçamento de saúde pública, educação, habitação, 

saneamento, cultura e ciência, por exemplo, afetam diretamente a capacidade de trabalho 

dos seres humanos. Quanto menos do que é fundamental para a reprodução social é 

realizado pelo Estado, mais recai no colo da trabalhadora reprodutiva.  

 A luta de classes não será, então, apenas a luta da economia formal, senão a 

própria luta por uma gama de direitos que, na sua aparência, diz respeito apenas à esfera 

reprodutiva. Todas essas frentes onde os interesses das classes colidem são perpassadas 

pelo trabalho. Os meios da vida humana, da produção e da reprodução são geridos pelo 

capitalismo, como vimos no Capítulo 3, a fim de aumentar lucros e expandir-se 

indefinidamente.  

Em uma atmosfera de intensa exploração do trabalho humano, o sistema oprime 

ainda mais as mulheres, através da apropriação do seu trabalho reprodutivo, que é 

insubstituível para o capitalismo. Consequentemente, a luta feminista deve caminhar lado 

a lado com a luta de classes, como respostas a um mesmo problema e perseguindo um 

mesmo objetivo: a libertação da mulher e da classe trabalhadora. 
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