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Resumo: O presente artigo, recorte de duas pesquisas de mestrado, a primeira já concluída 
e a segunda em andamento, pretende resgatar a importância de pensar a simbiose entre 
capitalismo e patriarcado, na medida em que a superação do primeiro tem de trazer em seu 
bojo a reivindicação da destruição do segundo. O capitalismo, que é, em sua gênese, 
altamente limitativo das potencialidades humanas, permite que formas pretéritas também 
limitantes sejam simbiotizadas a ele, tornando-se mecanismos coadjutores da realização 
histórica do sistema capitalista de produção. Assim, o patriarcado, materializado pela 
dominação-exploração sobre as mulheres, integra-se visceralmente à ordem do capital. 
Portanto, a luta pela emancipação das mulheres deve estar vinculada à luta geral da classe 
trabalhadora. 

 Palavras-chave: Capitalismo, Patriarcado, Emancipação da Mulher. 

Abstract: This paper seeks to restore the importance of thinking about the symbiosis 
between capitalism and patriarchy, to the extent that overcoming the first must bring in its 
wake the destruction of the second claim. Capitalism, which is, in its genesis, highly limiting 
human potential, allows preterit forms, also limiting, are associated to him, becoming 
coadjutor of historical realization mechanisms of the capitalist system of production. The 
patriarchy, embodied in the domination-exploitation on women, integrates viscerally to the 
order of capital. Therefore, the struggle for the emancipation of women must be linked to the 
general struggle of the working class. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Neste artigo1 pretende-se resgatar a importância de pensar a simbiose entre 

capitalismo e patriarcado, na medida em que a superação do primeiro tem de trazer em seu 

bojo a reivindicação da destruição do segundo, pois, somente, assim será possível que as 

mulheres sejam com igualdade, sujeitos legítimos do processo revolucionário de superação 

da sociedade capitalista, superação imprescindível para a emancipação do gênero humano. 

Pretende-se, ainda, fazer um resgate historico do conceito de patriarcado de forma a 

compreender a dominação exercida sobre as mulheres, e particularmente as mulheres das 

classes subalternas. É inegável que todas as mulheres sofrem discriminação. No entanto, 

essas são vivenciadas de forma diferenciada de acordo com a condição social de cada uma.  

Desta forma, compreender a dinâmica do capitalismo é imprescindível para 

apreender a realidade em que a mulher trabalhadora está inserida, pois entende-se as 

esferas da produção e reprodução da existência na sociedade atual como um mecanismo 

submetido aos órgãos políticos e ideológicos do Estado burguês, que por sua vez está 

alicerçado numa estrutura de classes, fundado na vigência e reprodução das relações 

capitalistas de produção. A condição da mulher sofre diretamente as necessidades da 

expectativa de lucro imediato imposto pelo sociometabolismo do capital.  

Mészáros, em relação à liberação das mulheres e o sistema do capital faz a seguinte 

reflexão:  

Grandes questões se fundem em torno da exigência elementar e politicamente 
irrefreável da liberação das mulheres – à guisa de permanente lembrete de 
promessas não cumpridas e não cumpríveís do sistema do capital – e transformam a 
grandiosa causa de sua emancipação numa dificuldade não integrável ao domínio 
do capital. Não pode haver nenhum modo de satisfazer a exigência da emancipação 
feminina [...] sem uma mudança substantiva nas relações de desigualdade social 
estabelecidas (2009, p.225). 

 
Assim, para a compreensão do processo de dominação-exploraçã exercido sobre as 

mulheres, tem de se fazer um resgate do conceito de patriarcado de uma forma ampla, onde 

patriarcado não se pode resumir a um sistema de dominação como resultado de uma 

ideologia machista, ele vai além. Trata-se, também de um sistema de exploração. “Enquanto 

dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos político e 

ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico” (SAFFIOTI, 1990, 

p. 50). Ainda para Safiotti, a mentalidade habituada à dominação das mulheres terá de ser 

                                                 
1
 As discussões aqui apresentadas são produto do debate produzido nas pesquisas de dissertação das autoras, 

uma delas já defendida sob o título: “Das Fragilidades de Viver o Tempo Presente”: Capitalismo, Patriarcado e a 
Vigência da Exploração-Dominação Masculina. 
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uma tarefa de várias gerações até porque o desenvolvimento capitalista demonstra que 

certos padrões forjados numa sociedade persistem na outra (numa nova).  

Propõe-se, portanto, articular duas críticas centrais: ao patriarcado e ao capitalismo. 

Para isso torna-se necessário ir além da esfera da produção até à da reprodução da força 

de trabalho, a crítica à família monogâmica e à situação da mulher no mercado de trabalho. 

Trata-se de não se limitar a discussão da dominação-exploração ao conceito de classe, 

derivado da relação com os meios de produção, inserido nas relações sociais de produção, 

mas de resgatar o conceito da divisão social/sexual que está plasmado no conceito 

dominação-exploração. 

 

2 DOMINAÇÃO E EXPLORAÇÃO. 

 

Falar da real situação das mulheres trabalhadoras exige ir além da compreensão dos 

processos históricos específicos acerca da inserção da mulher na sociedade capitalista, 

que, ocorreu em condições muito adversas ao longo da história. Exige, também, um estudo 

da lógica de funcionamento do capitalismo. 

Do sistema capitalista fazem parte duas classes, intermediadas por outras: a 

burguesia e o proletariado. Ambas resultaram da revolução burguesa, mas com interesses 

inconciliáveis entre si. A introdução do proletariado - classe que vende sua força de trabalho 

à burguesia, classe detendora dos meios de produção -, passou a exercer um papel 

histórico importantíssimo nas transformações sociais, inclusive nas metamorfoses 

provocadas no campo das Ciências Sociais, agregado ao desenvolvimento das forças 

produtivas. 

O capital é, portanto, uma relação de exploração dos trabalhadores pelos 

capitalistas, num mundo marcado pela contradição da alienação em que as pessoas são 

reificadas e as coisas personificadas, o objeto domina quem o produz. Os Homens vivem, 

portanto, naquilo que Marx define como mundo fetichizado. Desde que se tornou forma 

dominante de produção e reprodução da vida, o capital anda de mãos dadas com a 

propriedade privada dos meios de produção, explorando os trabalhadores pela expropriação 

de seus meios de vida e de sua força de trabalho. Para que o capitalismo “como relação 

social entre pessoas intermediada por coisas” (MARX, 1987, p.287) possa existir e manter a 

sua reprodução continuada, faz-se, necessário existência e perpetuação da divisão da 

sociedade em classes marcadas por interesses antagônicos. Onde quer que adentrem as 

relações de caráter capitalista, o seu desdobramento impõe, por um lado, a ampliação da 

existência de proprietários privados dos meios de produção e proprietários da força de 

trabalho, por outro.  
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A burguesia onde ascendeu ao poder, destruiu todas as relações feudais, 
patriarcais, edílicas (…) A burguesia despiu todas as atividades até aqui veneráveis 
e estimadas como piedosa reverência de sua aparência sagrada. Transformou o 
médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em trabalhadores 
assalariados pagos por ela. (MARX, ENGELS, 1987, p.35 - 36). 

 
Sem a propriedade dos meios de produção os trabalhadores são obrigados a vender 

a força de trabalho para outrem. Essa condição de trabalho, não representa, portanto, uma 

escolha para o trabalhador, que só pode reproduzir a sua vida e a dos seus se vender a sua 

força de trabalho. Só assim pode satisfazer as necessidades vitais, do estômago à fantasia. 

Assim sendo, como “homens livres”, viram-se reduzidos à força de trabalho, sua única 

propriedade. 

Para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o 

trabalhador “livre” no mercado de mercadorias; livre em dois sentidos “o de dispor como 

pessoa livre de sua força de trabalho como sua mercadoria, e o de estar livre inteiramente 

despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força de trabalho, não 

tendo além desta outra mercadoria para vender” (MARX, 1987, p.189). 

A força de trabalho do trabalhador torna-se mercadoria. O trabalhador dono da sua 

força de trabalho depende dela para garantir a sua sobrevivência, sendo assim, “[…] o ser 

social produz sua vida nesta sociabilidade e também, por conseguinte, do trabalho 

determinado por esta forma social.” (TUMOLO, p.13, 2002). Para que se realize a produção 

do capital, é fulcral que o capitalista se aproprie da força de trabalho e esta, por seu lado, 

encontre os meios de trabalho necessários para satisfazer o capitalista. Dessa forma, 

[…] a produção do capital só se realiza na medida em que o capitalista consome o 
valor de uso da força de trabalho, o que só ocorre sob a condição de a força de 
trabalho consumir o valor de uso dos meios de produção, quer dizer quando se 
estabelece a articulação orgânica entre a força de trabalho e os meios de produção 
(TUMOLO, 2005, p.247). 

A exploração no capitalismo é a fatalidade que se impõe para que o trabalhador seja 

capaz de produzir e reproduzir a sua existência. Se por um lado, o trabalho representou um 

marco central no percurso da humanidade, já que permitiu o salto ontológico da mesma, ou 

seja, permitiu a formação do ser social; por outro lado, na forma social do capital, a 

formação do ser humano representa também a sua destruição, o que Marx definiu como 

fetichização ou, “capital que se subjetiviza ou se hominiza reificando as relações sociais e o 

ser social - ou da subsunção real da vida social ao capital” (TUMOLO, 2002, p.255). Logo, 

com o surgimento da propriedade privada e, agregada a ela, as classes sociais, da 

exploração do Homem pelo Homem, a alienação e a divisão social do trabalho, teve grande 

conseqüências para a humanidade. Somente, com o fim da propriedade privada se pode 

superar esta condição de negatividade do trabalho, do trabalho alienante. Portanto, “[…] ao 

abordar a totalidade do processo histórico, Marx consegue compreender o trabalho 
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primeiramente como afirmação, depois como negação, em seguida como negação da 

negação” (TUMOLO, 2002).  

Ao ser humano se agregou a máquina, pois só a força de trabalho pode criar novo 

valor, ou seja, a máquina, por si só, não é capaz de criar valor. Assim, são os trabalhadores 

que fazem acumular o capital, tornando este processo de trabalho o processo de 

valorização do capital. São, portanto, os instrumentos de produção, que usam o trabalhador.  

O capital avançou e estendeu-se para outros campos e, na medida em que o 

trabalho passa a ser produtor de valor, não se distingue mais as especificidades objetivas e 

subjetivas de cada trabalho. Todos os trabalhadores passam a ser trabalhadores 

assalariados, inclusive os trabalhadores das artes, da saúde, do ensino, etc. 

Marx, ao aprofundar a discussão sobre a lógica do capital, considera que a forma 

social predominante se materializa em todas as formas e instituições de intercâmbio social e 

não apenas nas estruturas econômicas do capitalismo. É por isso que, transcender a forma 

de produção alienada que subjaz à sociedade das mercadorias, só será possível com o fim 

da sociedade de classes. Somente neste caso ter-se-ia uma sociedade na qual o trabalho 

como mecanismo mediador da relação entre o ser humano e a natureza, teria como objetivo 

central a produção de riquezas para a satisfação de todas as necessidades humanas do 

estômago à fantasia, ou seja, o trabalho enquanto afirmador da hominidade. Trata-se, 

portanto, de uma tarefa ampla de transformação social e emancipadora.  

O capital é irreformável por sua própria essência e, por isso, é central a necessidade 

de se romper com esta lógica se quisermos experimentar uma sociabilidade realmente 

diferente. É por isso que, segundo Marx, os seres humanos devem mudar “completamente 

as condições da sua existência industrial e política, e, consequentemente, toda a sua 

maneira de ser” (MARX, 1981, p.123). 

Quaisquer que sejam os modelos de organização do trabalho, é necessário 

compreendê-los subordinados ao processo de valorização do capital. Logo, os meios e 

instrumentos de trabalho só podem deixar de representar a degradação do trabalhador 

quando se construir uma ordem societária para além do capital. Com o exposto 

pretendemos demonstrar como o capitalismo estabelece uma relação umbilical com a 

propriedade privada, isto significa que sem o fim da propriedade privada dos meios de 

produção não é possível a superação do trabalho reificante e sem o fim do capitalismo, 

também, não é possível pensar o fim da propriedade privada, superação central para a 

emancipação humana.  

A realização deste processo, que é em sua gênese, altamente limitativo das 

potencialidades humanas, permite que formas pretéritas de sociabilidade – também 

limitantes - sejam simbiotizadas ao capitalismo, tornando-se mecanismos coadjutores da 

realização histórica do sistema capitalista de produção (SAFFIOTI, 2013, p. 59). É nesse 
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sentido que faz-se, em seguida, breve contextualização do patriarcado, na medida em que 

se considera que este, mesmo anterior ao modo capitalista de produção, é bastante 

funcional à sua realização e portanto, deve ser considerado também um impeditivo à plena 

realização humana. 

 

3 BREVES APONTAMENTOS SOBRE O PATRIARCADO. 

 
O patriarcado aponta para a dominação da mulher pelo homem, enquanto categorias 

sociais, cuja prática se desenvolve há, aproximadamente, seis milênios (LERNER, 1986). A 

existência e manutenção da relação patriarcal não incide somente da hierarquização entre 

os sexos. Essa configuração impõe, para ambos os sexos, limitações nas formas de “ser 

mulher” e de “ser homem”2, a partir de um modelo hegemônico de dominação-exploração 

dos homens sobre as mulheres. 

[...] o patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela 
ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de exploração. 
Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente 
nos campos político e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno 
econômico (SAFFIOTI, 1990, p. 50). 

O patriarcado enovela-se com o racismo e com as classes sociais não de forma 

quantitativa, mas na realidade que resulta dessa junção, a simbiose patriarcado-capitalismo-

racismo3, que mantem a atual ordem de coisas. A realidade que se configura por essa 

simbiose, impacta diretamente na configuração do mundo do trabalho e, conforme indica 

Nogueira (2013), existe uma forte inter-relação na precarização da mulher trabalhadora e a 

divisão sociossexual do trabalho.  

Ou seja, a crítica da mulher trabalhadora (bem como a do trabalhador) ao modo de 
produção capitalista não deve ater-se somente à análise das relações de exploração 
e precarização existentes no mundo produtivo. A critica deve compreender também 
toda a opressão presente na hierarquização patriarcal instituída no espaço da 
reprodução (NOGUEIRA, 2013, p. 77). 

Portanto é o patriarcado que mantém sistema de dominação-exploração dos homens 

sobre as mulheres e contribui para a sustentação da ordem do Capital. Materializa-se por 

meio de perdas consideráveis, tanto para mulheres, quanto para homens. Nesse sentido o 

ser mulher e o ser homem são condicionados a modelos pré-determinados pela sociedade, 

e todas e todos devem apreendê-los a partir do que é socialmente atribuído aos homens e 

às mulheres. 

Portanto, “a contradição não encontra solução nesse regime. Ela é passível de 

superação, o que exige transformações radicais no sentido da preservação das diferenças e 

da eliminação das desigualdades, pelas quais é responsável a sociedade” (SAFFIOTI, 2009, 

                                                 
2 Nessa perspectiva perde-se a compreensão dos homens e mulheres e a respectiva condição de sujeito de cada homem e cada mulher. Há 
elementos que se referem aos homens e às mulheres enquanto categorias, porém cada ser é sujeito de sua condição ao pertencer a essas 
categorias. 
3 SAFFIOTI, 1990, 2004. 
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p. 14). O patriarcado, conforme apontado anteriomente, desenvolve sua prática de 

dominação da mulher pelo homem, como categorias sociais, há aproximadamente seis 

milênios. Dessa forma, toda a nossa história, a nossa linguagem, a nossa racionalidade são 

patriarcais. O questionamento interno desse modelo torna-se necessário, na medida em que 

estamos - todas e todos – envolvidos/as por ele, mesmo aquelas/es que não corroboram 

com sua (re)produção.  

O patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela ideologia 
machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de exploração. Enquanto a 
dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos 
político e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao campo econômico 
(SAFFIOTI, 1990, p. 50). 

O patriarcado, nesse sentido, atravessa a constituição da sociabilidade humana. Ele 

é um pacto masculino para a dominação-exploração das mulheres, que se particulariza nos 

diferentes momentos históricos, mas que não deixa de atravessá-los pois ele é constituído e 

constituinte das relações que se estabelecem entre os sujeitos. Conforme Saffioti (2004, p. 

104),  

[...] é imprescindível reforço permanente da dimensão histórica da dominação 
masculina para que se compreenda e se dimensione adequadamente o patriarcado. 
Considera-se muito simplista a alegação de a-historicidade deste conceito. Primeiro 
porque este constructo mental

4
 pode, sim, apreender a historicidade do patriarcado 

como um fenômeno social que é, além do fato de o conceito ser heurístico. 
Segundo, porque na base do julgamento do conceito como a-histórico reside a 
negação da historicidade do fato social. Isto equivale a afirmar que por trás desta 
crítica esconde-se a presunção de que todas as sociedades do passado remoto, do 
passado próximo e do momento atual comportaram/comportam a subordinação das 
mulheres aos homens. 

Os graus de subordinação das mulheres variam nas diferentes sociedades, espaço-

tempo e localidade, entretanto, por mais diferentes que sejam, ainda apresentam uma 

legitimidade que atribui sua naturalização. Entretanto, não se pode derivar desse 

pensamento a universalidade do patriarcado, tendo em vista que ele é uma construção 

histórica, passível de superação. O conceito de patriarcado dá luz/significação/intepretação 

a “[...]estrutura hierárquica que confere aos homens o direito de dominar as mulheres, 

independentemente da figura humana singular investida desse poder” (SAFFIOTI, 2009, p. 

7). Nesse sentido o patriarcado é constitutivo da formação do ser humano e materializa-se 

nos diferentes sujeitos.  

A base material do patriarcado não foi destruída, qual seja, a dominação-exploração 

dos homens sobre as mulheres. E isso serve à manutenção e reprodução do modo 

capitalista de produção. Recorrendo às discussões das feministas comunitárias – Bolívia5, o 

patriarcado é um sistema de todas as opressões, de todas as violências e discriminações, 

                                                 
4 Conforme Saffioti (2004, p. 55) “o constructo mental pode ser um conceito ou uma categoria analitica, esta de menor grau de abstração 
que o primeiro”. 
5 CABNAL, Lorena. 2010. 
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historicamente construídas sobre o corpo das mulheres. A superação das contradições de 

gênero não é possível nessa sociedade, pois como o patriarcado é constitutivo/constituído 

dela/nela, só poderá ser superado com a superação do atual modo de produção. Situam-se 

sobre essas bases, o antagonismo e a contradição do capital em sua relação com o trabalho 

que possibilita compreender o caráter relacional e histórico das construções sociais sobre os 

seres sociais. 

No livro Segundo Sexo (1970) de Simone de Beauvoir, é possível compreender 

como as várias faces das relações humanas originam-se dos processos materiais e 

históricos, desencadeados a partir das relações que homens e mulheres estabelecem com 

vistas à produção e reprodução de suas vidas e de suas necessidades. Produção e 

reprodução constituem, assim, um único processo, ou seja, as relações sociais, inclusive as 

que se desenvolvem entre homens e mulheres, são construídas, reproduzidas e 

transformadas, uma vez que a natureza humana não é concebida como algo imutável, mas 

produto das práticas sociais, conflituosas e, muitas vezes, antagônicas.  

É essa a chave analítica que permite analisar a exploração do trabalho feminino, 

para situá-lo no interior de um processo mais amplo e, portanto, tratá-lo como algo 

umbilicalmente articulado às relações sociais em geral. Assim, a exploração do trabalho, 

conforme indicado na primeira parte do presente artigo, necessária à reprodução do 

sociometabolismo do capital, tem na inferioridade da mulher, possibilitada pela manutenção 

das relações desiguais forjadas pelo patriarcado, mais um mecanismo de produção e 

reprodução das desigualdades.  

Se por um lado para a relação capital-trabalho, é importante a inserção da mulher no 

espaço produtivo do trabalho assalariado, por outro lado, essa inserção tem significado uma 

maior exploração da mulher em relação ao homem além de que não diminuiu suas tarefas 

domésticas, ou seja, para muitas mulheres tem significado a imposição de uma dupla 

jornada de trabalho. As hierarquias que se formam tendem a ter consequências mais 

negativas para os grupos marcadamente mais dominados como é o caso da mulher 

trabalhadora que além de ser parte de uma classe subalterna ainda sofre  discriminação de 

sexo.  

Esta especificidade tem desenhado uma nova divisão sexual do trabalho e com ela 

novos impactos para a mulher trabalhadora. No Brasil, os dados do IBGE/Pnad demonstram 

a crescente participação feminina na População Economicamente Ativa (PEA), em 

contrapartida demonstram uma relativa redução da força de trabalho masculina. Em 1976, a 

participação feminina na PEA era de 28,2%; em 2002, este número se elevou para 42,5%. 

Estes dados são indicativo que o designado processo de reestruturação produtiva tem 

ampliado a participação da mulher no mundo do trabalho, contudo, esta inserção tem 

ocorrido majoritariamente, sob a forma de atividade informais na confecção e de trabalho 
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precário nas fábricas. Trata-se da reestruturação produtiva que impôs um grande 

investimento no desenvolvimento tecnológico das forças produtivas e menos na qualidade 

de vida dos trabalhadores.  

Helena Hirata na obra Nova divisão sexual do trabalho? explora este conjunto de 

problemas. Faz um diálogo acerca da questão de dominação feminina, articulando-a ao 

universo da questão de classes.  

O fato de haver uma concorrência exacerbada no mercado de trabalho e a busca 
por mais rentabilidade, lucros e oportunidades para as empresas, fizeram com que 
se abrissem vagas de emprego e trabalho para as mulheres, bem mais do que nos 
anos anteriores aos anos 1990, no mundo todo. Pode-se dizer que aumentou o 
emprego feminino, mas ele é vulnerável flexível e tem piores condições de trabalho. 
(HIRATA, 2002, P. 253).  

Para desempenhar as mesmas funções e em geral com mais anos de estudo, as 

mulheres recebem em média 38% menos que os homens, de acordo com o IPEA. A 

autonomia econômica deve, assim, ser entendida também como resultado de políticas 

públicas que assegurem à mulher condições de deixar o espaço privado do lar e trabalhar, 

sem que isso signifique a perpetuação de múltiplas jornadas diárias, pois a falta de 

mecanismos para dividir o trabalho faz com que a maioria das mulheres tenha na conquista 

da ocupação de postos no mercado mais um pesado fardo.  

As formas de inserção de homens e mulheres no mundo do trabalho revelam as 

representações sobre o ser masculino e feminino construídos culturalmente, ou seja, essas 

representações culturais são a base da divisão sexual do trabalho, que “estabelece os 

lugares” a que estão destinados homens e mulheres. As mudanças operadas nos processos 

de trabalho acarretam, por um lado, a ampliação do capital na medida em que possibilita 

uma maior extração da mais-valia e, por outro, tem servido como instrumento de obstrução 

e destruição das formas de resistência e organização dos/as trabalhadores/as.  

Como consequência desse processo assistimos à emersão de uma subjetividade 

domesticada, nos/as trabalhadores/as, de submissão/subsunção real à lógica do capital, que 

tem submetido toda a vida societal,e não apenas o mundo do trabalho (TUMOLO, 2002). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 
Parte-se do entendimento de que sem a superação da sociedade capitalista não 

pode haver emancipação das mulheres. No entanto, também não será possível a 

emancipação das mulheres, se se ignorar a luta materializada contra o patriarcado. 

Superação esta, que não ocorrendo, impede a efetiva libertação humanidade em busca por 

uma transformação radical de sociedade. Segundo Saffioti (2013), “Os homens novos, da 

sociedade pós-capitalista, da transição socialista, sendo criados por formas velhas se 
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tornarão mais homens (no sentido patriarcal) do que novos”. Nos marcos assinalados 

mostra-se, ainda, essencial o conhecimento da obra de Alexandra Kollontai que durante a 

revolução Russa não cansou em articular a luta de classes á necessidade de uma mudança 

cultura/moral radical na qual ela pontuava incansavelmente que, somente, o fim da 

propriedade privada não acarreta o fim da dominação contra a mulher, Kollontai partia do 

pressuposto com o qual concordamos de que a luta pela emancipação da mulher 

trabalhadora já deveria estar presente no processo que precedia a revolução e não se 

conformava que se colocassem essas questões constantemente para segundo plano. 

Neste espaço a contradição Capital x Trabalho, expressa não só as desigualdades, 

mas, também, as lutas históricas protagonizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras, como 

é o caso das lutas no campo da emancipação da mulher trabalhadora, que podem criar 

mecanismos que ampliem as estruturas de políticas públicas voltadas para esta questão, 

assim como criar mecanismo legais que ampliem o controle social sobre os direitos e ações 

de saúde voltados para a mulher trabalhadora. Os direitos iguais no trabalho e as 

reivindicações em torno da saúde do trabalhador podem ser bandeiras erguidas não só 

pelas trabalhadoras, mas também pelos profissionais das políticas sociais. 

Logo, atender à igualdade substancial é dar um passo na direção “do reino das 

liberdades” que permite ao ser humano se reencontrar com a omnilateralidade que lhe tem 

sido negada por um sistema que impõe através da divisão social do trabalho, a 

segmentação da essência humana.  

Falar em emancipação da mulher pressupõe pensar em condições objetivas e 

subjetivas de exercer igualdade, como seres sociais integrais. Sendo assim, torna-se 

necessário relevar a composição sócio histórica da sociedade atual, que neste caso reside, 

centralmente, no mundo do trabalho e nas relações que se gestam nesta sociedade. A 

emancipação substancial da mulher deve ser percebida no âmbito de uma dimensão de 

totalidade, não apenas limitada ao estudo da categoria “gênero”, patriarcado ou sexo. Para 

percebê-la nesta perspectiva, utilizamos a análise de Mészáros acerca da relação entre a 

luta das mulheres e a busca por emancipação:  

Assim, dadas as condições estabelecidas de hierarquia e dominação, a 
causa histórica da emancipação das mulheres não pode ser atingida sem se 
afirmar a demanda pela igualdade verdadeira que desafia diretamente a 

autoridade do capital, prevalecente no ‘macrocosmo’ abrangente da 
sociedade e igualmente no ‘microcosmo’ da família nuclear (2002, p. 271, 
grifos do autor).  

De acordo com o exposto considera-se que a exploração de classe se dá por 

mediações, onde uma dessas mediações é a dominação-exploração sobre as mulheres, a 

hierarquização de poder e funções segundo o sexo, ou seja, dominação e exploração são, 

no caso da mulher trabalhadora, duas faces do mesmo processo. Portanto, considera-se 
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que no capitalismo não se tem uma polarização mecânica entre dominação-exploração, mas 

antes, uma interação simbiótica As atuais conquistas e potencialidades para emancipação 

das mulheres, nesta sociedade, encontram-se embrenhadas nas contradições do 

movimento do capital. O que explica, portanto, que as mulheres se encontrem submetidas 

às condições mais precárias do mercado de trabalho, além de sobrecarregadas com as 

atividades domésticas. Daí decorre a importância deste movimento, que deve estar 

vinculado a uma luta geral da classe trabalhadora em busca da igualdade substantiva, 

condição indispensável para se alcançar a verdadeira emancipação das mulheres e 

consequente emancipação humana.  
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