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Resumo: O artigo em questão pretende analisar como o capital se apropria das diferenças, 
criadas histórica e socialmente, entre os sexos e as instrumentalizam a seu favor. Nesse sentido, 
partimos do princípio de que as relações de gênero são, em última instância, determinadas pelas 
relações sociais de produção, ou seja, as relações entre homens e mulheres são organizadas a 
partir das relações de classes e se estendem por toda a vida social. A abordagem foi elaborada 
no intuito de, com dados estatísticos atuais, evidenciar como na sociedade contemporânea a 
mulher trabalhadora está mais vulnerável às contradições inerentes à ordem capitalista. 
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Abstract: The article in question pretends to analise how the capital appropriates the 
differences, created social and historically, between the sexes and instrumentalize it in his 
favour. In this sense, we start from the principle that these relations of gender are, ultimately, 
determinated by the social relations of production, it means, relations between men and women 
are organized from the relations of classes and it extends for their whole social life. The 
approach was developed with the objective of, with current statistical facts, showing how in 
contemporany society the woman worker is more vulnerable to the contradictions inherents to 
the capitalist order. 
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No primeiro tomo de O Capital, Marx no capítulo sobre “A maquinaria e a 

indústria moderna”, evidencia como a introdução da máquina, durante a revolução 

industrial, no processo produtivo, possibilitou o capital apropriar dos trabalhos feminino 

e infantil como forma de diminuir o valor médio da força de trabalho, uma vez que a 

capacidade de trabalho de mulheres e crianças, à época, era mais desqualificada1. Dessa 

forma, 

 
Tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de 
trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento físico incompleto, 
mas com membros mais flexíveis. Por isso, a primeira preocupação do 
capitalista, ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar o trabalho de mulheres e 
crianças. Assim, de poderoso meio de substituir o trabalho e trabalhadores, a 
maquinaria transformou-se imediatamente em meio de aumentar o número de 
assalariados, colocando todos os membros da família do trabalhador, sem 
distinção de sexo ou idade, sob o domínio direto do capital (2006, p. 451).  

 

                                                
* Graduação em Ciências Sociais pela UFU, mestrando em Ciências Sociais pela UEL. End. eletrônico: 
rtoitio@yahoo.com.br . 
1 Não é difícil entender o motivo dessa desqualificação. As corporações de ofício, de base artesanal, 
anterior à manufatura e à grande indústria, utilizava sobretudo o trabalho masculino, sejam eles mestres e 
aprendizes, o que restringia aos homens a habilidade e o conhecimento necessários ao trabalho 
desenvolvido que era de caráter manual.  



A inserção da mulher no processo de produção capitalista se deu desde a consolidação 

do “modo de produção especificamente capitalista”, que possui como pressuposto (entre 

outros) o desenvolvimento da maquinaria, e o sistema de máquinas, como meio de 

produzir mais-valia (relativa). O trabalho deixa a posição ativa e inicial no processo de 

produção e passa a desempenhar o mero papel de mediador do movimento das 

máquinas, o que marca e determina a subsunção real do capital sobre o trabalho.  

Com o desenvolvimento da luta de classes, a organização do movimento 

proletário consegue, aos poucos, extinguir e proibir formalmente o trabalho infantil2. O 

trabalho feminino, ao contrário, passa a integrar crescentemente a estrutura econômica 

das sociedades capitalistas, sempre sob a determinação mencionada, ou seja, submetido 

ao capital e à sua necessidade de valorização. No entanto, nas primeiras décadas do 

século passado, era ainda muito superior a proporção do trabalho masculino em relação 

ao feminino na esfera produtiva.  

Nesse período, a crescente necessidade de superar a lei tendencial da queda da 

taxa de lucro, levou à constituição de novos métodos de racionalização do trabalho, 

desenvolvidos a partir das forças produtivas anteriormente consolidadas, no intuito de 

fortalecer o controle do capital sobre o processo produtivo e aumentar a produtividade e, 

em conseqüência, o lucro. Tais métodos, que intensificavam a mecanização, 

parcelização e homogeneização do processo de trabalho – elementos gestados na 

manufatura e no surgimento da grande indústria –, deram origem, juntamente com 

outras condições, ao fordismo.  

No começo dos anos 1930, o filósofo italiano Antonio Gramsci, no célebre 

ensaio “Americanismo e Fordismo”, constrói uma análise ímpar a respeito desse 

momento. Afirma que “a racionalização [do processo de trabalho] determinou a 

necessidade de elaborar um novo tipo humano, conforme ao novo tipo de trabalho e de 

produção” (1976, p. 382), o que o levou a 

 
destacar o relevo com que os industriais (especialmente Ford) se interessaram 
pelas relações sexuais dos seus dependentes e pela acomodação de suas 
famílias; a aparência de “puritanismo” assumida por este interesse (como no 
caso do proibicionismo) não deve levar a avaliações erradas; a verdade é que 
não é possível desenvolver o novo tipo de homem solicitado pela racionalização 

                                                
2 É evidente que o trabalho infantil jamais foi totalmente erradicado, ainda mais se levarmos em 
consideração a “periferia” do sistema capitalista. Mas, se compararmos com a situação dos trabalhadores 
no surgimento da indústria moderna, as condições de vida da classe trabalhadora, principalmente nos 
países “centrais”, tiveram uma melhora substancial devido, entre outros motivos, ao avanço da 
organização do proletariado na luta de classe.  



da produção e do trabalho, enquanto o instinto sexual não for absolutamente 
regulamentado, não for também ele racionalizado (GRAMSCI, 1976, p. 392). 

 

Para desenvolver um “novo tipo humano”, um novo trabalhador capaz de se 

adaptar ao movimento contínuo e repetitivo da máquina durante horas, é necessário um 

modo de vida e uma moralidade especiais: monogamia em lugar de sexo vagabundo 

(que exige tempo e poucas horas de sono), menor consumo de álcool e uma dona de 

casa que vigie a disciplina e o novo estilo de vida (HAUG, 2006, p. 337). Isso nos 

evidencia como o aspecto econômico regulamenta a questão sexual e, com isso, as 

relações entre homem e mulher, ou seja, as relações de gênero. 

Nesse sentido, podemos afirmar que as relações de produção envolvem e (em 

última instância) determinam as relações de gênero. A exploração do capital sobre o 

trabalhador necessita, para a reprodução do proletariado, uma vida familiar e uma 

mulher que cuide dos filhos e do trabalho doméstico. Enquanto o homem vendia sua 

força de trabalho na esfera produtiva, a mulher era submetida ao âmbito privado da 

esfera doméstica e responsável pelas atividades reprodutivas3, o que a tornava 

dependente e sujeita ao marido4.  

No entanto, no decorrer do século XX, essa realidade começa aos poucos a se 

modificar. A crescente fragmentação e simplificação do processo de trabalho 

possibilitaram a maior utilização do trabalho feminino, mais desqualificado em relação 

ao masculino devido a diferenças na formação profissional do homem e da mulher. A 

socióloga Helena Hirata afirma que o trabalho feminino é (e era) empregado, em grande 

parte, nos ramos produtivos cuja execução é mais fragmentada, repetitiva e 

estandardizada e, por isso, mais controlada, pois as operárias estão mais sujeitas às 

técnicas de controle tayloristas e ao despotismo fabril (2002, p. 30). 

Além disso, outro fator que propiciou o avanço da participação da mulher na 

economia foi a expansão do setor de serviços. Como reflexo do desenvolvimento 

industrial, esse setor cresceu progressivamente e passou a demandar o emprego de 

mulheres em algumas categorias ocupacionais específicas, sobretudo aquelas tidas como 

                                                
3 Nesse trabalho, entendemos por reprodução as atividades responsáveis pela “produção” de seres 
humanos e as demais ocupações ligadas a ela, como o cuidado com os filhos e as tarefas domésticas. O 
conceito de reprodução, aqui utilizado, se difere do conceito dado por Marx em O Capital (Livro I, Tomo 
II), e se alinha com o significado atribuído pelos trabalhos marxistas que discutem as relações de gênero e 
a questão da mulher. Mesmo assim, concebemos o trabalho reprodutivo como parte integrando do 
processo produtivo capitalista, por ser o responsável pela perpetuação do proletariado. 
4 Como é sabido, essa situação pouco mudou mesmo com a entrada massiva da mulher no mercado de 
trabalho, já que a maioria das mulheres que trabalham fora de casa não deixaram de exercer as funções 
domésticas, o que as impõe uma dupla jornada de trabalho. 



“femininas”. Isso porque o emprego de mulheres nesse setor está relacionado com as 

“habilidades adquiridas no desempenho de papéis tradicionalmente atribuídos às 

mulheres no âmbito doméstico, como, por exemplo, o atendimento ao público” 

(SEGNINI, 1998, p. 103), o que gera uma separação dos postos de trabalho de acordo 

com o sexo.  

Em Trabalho e Capital Monopolista, Braverman informa que em 1900, nos 

Estados Unidos, de um total de 900.000 funcionários em escritórios, três quartos eram 

do sexo masculino. Já em 1961, a percentagem de mulheres nessa categoria havia 

aumentado para cerca de dois terço, e uma década depois, essa proporção aumentou 

para três quartos: “isto representava um aumento de pouco mais de 200.000 mulheres 

em escritórios em 1900 para mais de 10 milhões, apenas setenta anos depois” (1987, p. 

252). 

Braverman, baseado nos dados estatísticos de 1971, nos mostra que ao contrário 

do ano de 1900, a média salarial dos funcionários de escritório era mais baixa do que a 

maioria das outras ocupações urbanas, como a remuneração média do operário. Se no 

começo do século XX o trabalho nos escritórios era mais bem remunerado do que o do 

“chão da fábrica”, aquele trabalho sofreu uma desvalorização substancial graças à 

divisão parcelar desse tipo de trabalho, separando o processo de trabalho “burocrático” 

em funções específicas e repetitivas, além da utilização da força de trabalho feminina.  

A inserção da mulher na esfera produtiva está ligada, entre outros fatores, com a 

necessidade do capital de diminuir o preço da força de trabalho, ao se apropriar das 

“diferenças”, criadas histórica e socialmente, entre os sexos e instrumentalizá-las a seu 

favor. No capitalismo, as mulheres estão ainda mais a mercê dos movimentos de 

valorização do capital na medida em que, tendencialmente, ganham menores salários, 

atuam sob condições precárias de trabalho e engrossam as fileiras do “exército industrial 

de reserva”. A respeito desse elemento, Braverman (1987, p. 326) afirma, já na década 

de 1970, de forma incisiva, que 

 
a porção feminina da população tornou-se o principal reservatório de trabalho. 
Em todos os setores da classe trabalhadora, os que mais rapidamente crescem, 
são constituídos, na maioria, de mulheres, e em alguns casos, a maioria 
esmagadora dos trabalhadores. As mulheres constituem a reserva ideal de 
trabalho para as novas ocupações maciças [ou seja, trabalho em escritório e o 
setor de serviços]. A barreira que confina as mulheres nas escalas de pagamento 
mais baixas é reforçada pelo vasto número em que estão disponíveis para o 
capital. (...) Enquanto a população masculina, mesmo em suas épocas principais 
apresenta um lento declínio de participação (o que não passa de uma forma 
oculta do aumento de desemprego), as mulheres vêm participando no emprego 



numa taxa rapidamente crescente por todo esse século. Para o capital, isto 
exprime o movimento ascensional das ocupações mal pagas, domésticas e 
“suplementares”. 

 

O setor de serviços, cujas atividades mais empregam o trabalho feminino, possui 

particularidades em relação ao setor industrial que, em resumo, se destacam: “salários 

mais baixos, a forte presença do trabalho em tempo parcial e baixas taxas de 

sindicalização” o que permite “a feminização deste tipo de trabalho, pois as mulheres 

constituem um grupo social fragilizado na sua relação com o capital” (SEGNINI, 1998, 

p. 106). Velhos valores que “naturalizam” as diferenças sociais e culturais entre homens 

e mulheres são perpetuados no crescente ingresso destas no mercado de trabalho, de 

forma a submetê-las à opressão do homem e à exploração do capital, processos que se 

fortalecem mutuamente. Para Carvalhal (2004, p. 56), 

 
a argumentação “natural” da divisão sexual do trabalho traz embutida uma 
diferenciação que está na formação de homens e mulheres e nas representações, 
nas imagens que se fazem do que é masculino e feminino, ou seja, a imagem do 
feminino está ligada ao trabalho delicado, sem formação, enquanto que aos 
homens são destinados funções mais qualificadas e salários condizentes, mesmo 
que este não tenha formação adequada. 

 

Dessa forma, o capital instrumentaliza a seu favor “antigas” formas de ser e de 

pensar na medida em que as mulheres são menos remuneradas e ocupam cargos menos 

qualificados dentro de uma hierarquia social e produtiva, cuja hegemonia pertence ao 

homem. Nesse contexto, Antunes afirma que “geralmente as atividades de concepção ou 

aquelas baseadas em capital intensivo são preenchidas pelo trabalho masculino, 

enquanto aquelas dotadas de menor qualificação, mais elementares e muitas vezes 

fundada em trabalho intensivo, são destinadas às mulheres trabalhadoras (1999, p. 105-

106). 

A situação mais frágil da mulher a torna mais vulnerável às crises e aos 

processos que tentam superá-las. Se voltarmos a análise para as transformações das 

últimas três décadas, no assim denominado “mundo do trabalho”, veremos que essas 

tendências não apenas persistem como também se aprofundam.  

As medidas neoliberais e a “reestruturação produtiva”, engendradas pela crise 

estrutural do capital na década de 1970, causaram um forte impacto sobre os processos 

de produção e as relações de trabalho. A necessidade de superar a queda da taxa de 

juros, aumentando a produtividade, deu início a um processo de diminuição dos postos 

de trabalho formais e “estáveis”, maior automatização dos processos de trabalho 



possibilitada pela microeletrônica, precarização das condições de trabalho, 

“flexibilização” na legislação trabalhista e aumento do desemprego.    

Todo esse processo visava também quebrar o poder das organizações de 

representação dos trabalhadores, a partir da diminuição dos empregos (ditos) “estáveis”. 

Isso foi possível graças à maior intensificação e automatização dos processos de 

trabalho. Esse “enxugamento” da força de trabalho levou ao aumento do desemprego 

estrutural e de novas formas de contratação do tipo “flexível”: terceirização, trabalho 

em tempo parcial, temporário, que em geral são formas que apresentam menores 

salários e piores condições de trabalho. 

Tais tendências se intensificam principalmente em relação às mulheres, seja 

porque entre elas está o maior índice de desemprego ou porque são maioria em vários 

trabalhos precarizados, como as atividades terceirizadas (limpeza, cozinha, 

telemarketing etc.) e/ou em tempo parcial5. Assim, concordamos com Nogueira, que “ao 

mesmo tempo em que se deu uma expressiva feminização do trabalho, ela se realiza 

precarizando ainda mais a força de trabalho feminina” (2004, p. 38).  

Na particularidade da realidade brasileira, encontramos dados concretos que 

corroboram as tendências mencionadas. Segundo o IBGE, em 2006, enquanto o 

rendimento médio mensal dos homens era R$ 772,00, o das mulheres era R$ 427,00, ou 

seja, o rendimento da população feminina é 45% menor que o da população masculina. 

Se analisarmos os “níveis” de remuneração, veremos como homens e mulheres estão 

concentrados em faixas salariais diferente, como mostra o quadro que segue. 

 

Tabela I - Valor do rendimento médio mensal por sexo e classes de rendimento mensal 

 

Classe de rendimento mensal Homem  Mulher  

Até 1/2 salário mínimo 6,0 13,0  

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 18,0 21,0  

Mais de 1 a 2 salários mínimos 30,0 28,0  

Mais de 2 a 3 salários mínimos 12,50 8,30  

Mais de 3 a 5 salários mínimos 8,80 6,0  

Mais de 5 a 10 salários mínimos 7,60 4,80  

                                                
5 Segnini argumenta que o trabalho em tempo parcial possibilita a mulher conciliar o trabalho assalariado 
com o trabalho no âmbito privado, o que parece reduzir os conflitos pessoais, entre homem e mulher, 
quando se compara as expectativas profissionais femininas com as expectativas profissionais masculinas 
(1998, p. 184) 



Mais de 10 a 20 salários mínimos 2,80 1,50  

Mais de 20 salários mínimos 1,20 0,40  

Sem rendimento 11,20 16,0  

Sem declaração 1,50 1,0  

Total 100 100  

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 2006. 

 

Segundo a tabela, enquanto 33% das mulheres ganham até um salário mínimo, 

24% dos homens recebem o mesmo valor. Essa relação se inverte quando considerado 

os salários mais altos. Enquanto 11,6% dos homens possuem o rendimento maior que 

cinco salários mínimos, apenas 6,7% das mulheres estão na mesmo faixa salarial. Isso 

evidencia como as mulheres estão concentradas em trabalhos mais desqualificados e 

menos remunerados, quase não participando dos cargos mais altos, como de gerência e 

chefia. 

Essa tendência se mantém caso analisarmos a distribuição das mulheres e dos 

homens na posição da ocupação principal (tabela II). Em São Paulo, 62,9% dos homens 

são assalariados no setor privado contra 49,3% das mulheres. Enquanto 5,5% dos 

homens são empregadores, apenas 2,4% das mulheres estão nessa posição. Porém, a 

proporção de mulheres aumenta em relação aos homens quando a ocupação é o 

emprego doméstico. Em dados, enquanto 17,5% das mulheres em São Paulo são 

empregadas domésticas, apenas 0,7% dos homens sobrevivem dessa atividade. 

 

Tabela II - Posição na ocupação no trabalho principal, em São Paulo - 2006 (%) 

   

Posição na ocupação Mulheres  Homens 

Total de assalariados do setor privado (1) 49,3 62,9 

      Com carteira assinada 37 48,1 

      Sem carteira assinada 12,3 14,8 

Total de assalariados (2) 60,8 69,2 

Autônomos  14,9 20,6 

Empregador 2,4 5,5 

Empregado doméstico 17,5 0,7 

Empregado familiar sem remuneração salarial 1,3 0,6 

Outras  3,1 3,4 

TOTAL 100 100 



Fonte: DIEESE/Seade, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e 

Desemprego 

Notas: (1) Não incluídos os empregados domésticos   

             (2) Não incluídos os empregados domésticos. Inclui o setor público 

 

A maior presença da mulher no mercado de trabalho não extinguiu, assim, sua 

condição de oprimida. Atualmente, ela constitui 44% da População Economicamente 

Ativa (PEA), crescimento considerável em relação ao início da industrialização 

brasileira. Entretanto, mesmo que sua participação na PEA seja um pouco inferior do 

que a participação dos homens, é entre as mulheres que se encontram as maiores taxas 

de desemprego, como mostra estudo do DIEESE desse ano. 

 

Tabela III – Tabela de desemprego total, segundo o sexo – 2006/2007 (% PEA) 

2006 2007 Regiões metropolitanas e 

Distrito Federal Total  Homens Mulheres Total  Homens  Mulheres  

Belo Horizonte 13,8 11,0 16,9 12,2 8,9 15,9 

Distrito Federal 18,8 15,9 21,8 17,7 14,7 20,7 

Porto Alegre  14,3 12,0 16,9 12,9 10,2 16,0 

Recife 21,3 18,4 24,8 19,7 16,9 23,1 

Salvador 23,6 20,4 27,0 21,7 18,4 25,3 

São Paulo 15,8 13,4 18,6 14,8 12,3 17,8 

Fonte: Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT e convênios regionais. PED - Pesquisa de Emprego e 

Desemprego  

Elaboração: DIEESE       

 

De acordo com a tabela acima, o pequeno declínio do desemprego entre 2006 e 

2007 nas regiões pesquisadas foi menos intenso para as mulheres, sendo que em todas 

as regiões a taxa de desempregado masculino é inferior ao feminino. Segundo o 

DIEESE,  

 
a busca feminina por uma inserção produtiva continuou sendo marcada pela 
desigualdade de oportunidades ocupacionais quando comparada à condição 
enfrentada pela população masculina. Não apenas os patamares das taxas de 
desemprego de homens e mulheres permaneceram desfavoráveis ao segmento 
feminino, como estas diferenças foram ampliadas entre 2006 e 2007, devido à 
queda mais intensa do desemprego dos homens, em praticamente todas as 
regiões pesquisadas. De tal sorte, o último ano caracterizou-se tanto pelo 
declínio do desemprego, quanto pela consolidação da predominância de 

mulheres no contingente de desempregados (2008, p. 2, grifos nossos). 
 



O alto índice de desemprego feminino aliado à crescente necessidade da mulher 

da classe trabalhadora de procurar um emprego – seja para o sustento familiar, já que 

ela toma cada vez mais a posição de “chefe” de família, seja para conseguir sua 

independência financeira diante ao pai ou ao marido – a sujeita às piores formas de 

trabalho. Nogueira observa, por exemplo, que “o trabalho terceirizado freqüentemente 

possibilita a realização de tarefas no domicílio, concretizando o trabalho produtivo no 

espaço doméstico. Beneficia-se, dessa forma, empresários, por não terem necessidade 

de pagar os benefícios sociais e os direitos vinculados ao trabalho de homens e 

mulheres (ib., p. 36). 

Para tentar superar essa situação e amenizar o impacto de uma economia 

recessiva, as trabalhadoras procuram se enquadrarem aos novos ditames criados pelas 

intensas transformações (brevemente discutidas) nos processos de produção e nas 

relações de trabalho que, juntamente com os altos índices de desemprego, acirram a 

competição por trabalho. O discurso da empregabilidade, que transfere para o indivíduo 

a responsabilidade de ser demitido ou de não ser contratado, impõe às mulheres a 

necessidade de se adaptarem às exigências do mercado e de se “qualificarem” frente às 

novas tecnologias empregadas nos processos de trabalho, sobretudo, para aquelas que 

disputam uma vaga no trabalho formal.  

Com o processo de “reestruturação produtiva”, que no Brasil ocorreu a partir da 

década de 1990, surge a figura do(a) trabalhador(a) “flexível” que é reconhecido(a) não 

mais pela capacidade física, mas, principalmente, pela sua criatividade e habilidade 

organizacional e de cooperação. Ao contrário do “gorila amestrado” apregoado pela 

domestificação fordista/taylorista, é crescente, mesmo que de forma parcial, a 

exploração das virtudes e da imaginação das(os) trabalhadoras(es) no processo de 

produção, na medida em que se busca a maior participação e integração destas(es). 

Na busca de obter o consenso ativo das trabalhadoras, os meios de comunicação 

possuem um importante papel na difusão das novas maneiras de ser e de pensar 

correspondentes a essas novas necessidades do capital. As revistas e canais de televisão 

voltados para o público feminino disseminam um “padrão” específico de mulher, 

consolidando um novo “nexo psicofísico” feminino, um “novo tipo de trabalhadora”, 

cujas habilidades, que visam supostamente o desenvolvimento individual, são antes de 

mais nada convertidas em lucro para o capitalista6. 

                                                
6 No site da Revista Cláudia, por exemplo, há um artigo intitulado “Altíssima empregabilidade” que 
oferece “dicas” para a trabalhadora se manter no emprego. Dentre as doze sugestões dadas pela Revista, 



O padrão de beleza apregoado é funcional às novas exigências produtivas. A 

“boa forma” da mulher resulta na disposição indispensável para o trabalho. Sessões de 

yôga, musculação, ginástica, taichi-shuan e relaxamento preparam a mente e o corpo da 

trabalhadora para agüentar horas de estresse e de trabalho cada vez mais intensificado. 

Dessa forma, elas estão dispostas para exercerem sua criatividade e seu lado 

“empreendedor”, polivalente e participativo. Esse processo visa “capturar” a 

subjetividade da trabalhadora, não mais denominada como tal, mas sim como 

“colaboradora”, “associada” da empresa capitalista, o que oculta e apaga os conflitos de 

classe. 

Todavia, dentro da própria classe trabalhadora, há uma diferenciação substancial 

na constituição dos “perfis” das trabalhadoras, de acordo com a remuneração. Se o 

perfil apregoado é o da mulher “moderna” e “empreendedora”, no Brasil poucas 

conseguem se enquadrar nesse padrão, já que muitas mulheres estão no setor informal 

da economia ou trabalhando nas categorias ocupacionais que precisam de menos 

qualificação e apresentam menor remuneração. 

As mulheres que possuem salários e empregos melhores só conseguem, na 

maioria das vezes, manter uma vida familiar à custa de outra mulher. Na procura de 

trabalho, as mulheres das camadas mais pobres, se submetem ao emprego doméstico, 

uma atividade extremamente desqualificada e mal remunerada, que constitui uma das 

principais ocupações femininas dentro do setor de serviços. Desse modo, Carvalhal 

afirma que  

 
O esforço da mulher duplica com a inserção no trabalho assalariado, onde 
mesmo com a execução da dupla jornada de trabalho, somente um trabalho é 
pago e reconhecido, já que o trabalho doméstico faz parte da condição de 
mulher e o emprego faz parte da condição de mulher pobre, mas ambos não são 
fruto de uma escolha. (...) muitas vezes, a mulher, na tentativa de se livrar ou 
então amenizar sua dupla jornada usa a estratégia de empregar uma outra 
mulher para realizar suas funções domésticas, enquanto trabalham, ou então há 

                                                                                                                                          

destacamos as seguintes passagens: “Dominar um tipo de trabalho e não se interessar por nada além dele 
é uma roubada. Tanto na hora de uma reestruturação na empresa como na busca de um novo emprego. 
‘Poucos atributos são mais reconhecidos em um mundo mutante como o nosso que a flexibilidade’, diz 
Sandra [Moreira, consultora de RH]. ‘Por isso, prepare-se para mudanças de função aprendendo um 
pouco sobre o trabalho em outros departamentos e desenvolvendo o máximo possível de habilidades. 
Nunca se sabe quando você irá precisar delas”. E “a cada época as empresas apostam em um tipo de 
perfil. Agora colocam todas as fichas no funcionário bem-resolvido em todos os aspectos: pessoal, 
profissional, emocional, familiar e até espiritual. Quanto mais centrado, bem-humorado e positivo, mais 
interessante. Isso sem esquecer o espírito de equipe, um atributo também em alta no mercado”. 
(Disponível em: <http://claudia.abril.com.br/materias/1753/?pagina1&sh=28&cnl=21&sc=57>. Acesso 
em 06/08, grifos nossos). Percebemos nesses trechos, claramente, como o mercado é naturalizado, o que 
implica em saídas individuais para os problemas sociais, como o desemprego. 



um desdobramento das mulheres para elas mesmas realizarem essas tarefas 
domésticas (2004, p. 52).  

 

Assim, principalmente no caso brasileiro, a relação de subjugação entre patrão e 

empregado se tornou comum no interior da classe trabalhadora, quando as trabalhadoras 

das camadas médias e altas contratam outras mulheres para realizarem as tarefas 

domésticas, o que dificulta uma identidade de classe entre elas. Além disso, essas 

últimas além de ficarem restrita ao “âmbito privado do lar alheio” (id., ib.), é obrigada 

também a cumprir seus próprios afazeres domésticos. 

Em qualquer situação de classe em que esteja inserida, a mulher é sempre 

identificada com o cuidado do lar, com o doméstico, já que, apesar das mudanças 

ocorridas, não houve uma divisão igualitária entre homem e mulher das atividades 

domésticas, o que evidencia a persistência e reprodução de antigas discriminações. No 

entanto, não se deve desprezar que há um imenso abismo que separa a mulher burguesa 

– que sobrevive do trabalho alheio – da mulher trabalhadora – cujo trabalho é 

expropriado. Tal distinção só se torna evidente quando pautamos a análise a partir da 

relação classe e gênero, que abre caminhos para um debate capaz de articular a opressão 

de gênero e a exploração de classe. 

Nesse sentido, torna-se possível mostrar como a divisão sexual do trabalho é 

apropriada e reforçada pelo capital na medida em que o trabalho feminino é incorporado 

no processo produtivo sob condições precárias e deterioradas. Isso revela a “dinâmica 

sexista do capital” (GONÇALVES, 2001, p. 130) que, como discutimos, se traduz na 

segmentação entre trabalhadoras e trabalhadores no que se refere à inserção 

diferenciada em categorias profissionais, à ascensão na carreira, à desigualdade salarial 

e ao acesso à qualificação.  

A saída da mulher do âmbito estrito do lar e sua inserção no mercado de trabalho 

possibilitaram que ela conquistasse uma série de direitos sociais e políticos, o que 

representa um avanço para sua emancipação. No entanto, a subordinação do capital 

sobre o trabalho, cujos efeitos sobre o trabalho feminino reside sua forma mais vil e 

degradante, impõe a assertiva de que a emancipação da mulher implica na emancipação 

de classe. Cabe, assim, à mulher e ao movimento feminista lutarem não apenas pela 

extinção das formas patriarcais de opressão mas, sobretudo, pela destruição da ordem 

vigente que se estrutura na dominação de uma classe sobre a outra. 
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