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“Somos escravas dos escravos. Exploram-nos mais impiedosamente que 

aos homens”. Lucy Parsons, anarquista e revolucionária 

 

As mulheres trabalhadoras são duplamente exploradas e oprimidas. Para sua libertação, é preciso, desde já, 

ações coletivas cotidianas para o fim do sistema capitalista e patriarcal a partir da construção do apoio mútuo e 

autogestão social baseado em novas relações de solidariedade entre todo o povo. 

A FALSA INCLUSÃO E SATISFAÇÃO FEMININA PELO MERCADO 

A indústria, comércio e serviços vem cada vez mais oferecendo produtos para o público feminino. Constroem 

“necessidades” e fazem parecer que sua liberdade e satisfação de vida serão atingidas pelo co nsumo. Prometem com 

isso uma falsa sensação de atendimento das individualidades, de proteção, cuidado, amparo.  Um mito do feminismo 

empresarial. Buscando em relações comerciais uma solução para os vazios existenciais ou para as cobranças da própria 

sociedade dos padrões de beleza, do corpo perfeito, roupas da moda, maquiagens, eletrodomésticos e por aí vai.  

Esses padrões comerciais de beleza são tão impositivos, bom que se diga, que se tornam “responsáveis 

invisíveis” por adoecimentos físicos e emocionais, sobretudo entre mulheres jovens, como distúrbios alimentares, 

sensação de inferioridade, falta de auto estima, culpa e outros. Faz as mulheres acreditarem que determinado padrão é 

um querer interno, quando na verdade vem de fora. Mas quem gera o problema também vende o remédio. O próprio 

mercado lucra com as soluções oferecidas pelas indústrias de cosméticos e farmacêutica, girando trilhões de dólares 

todos os anos no mundo graças ao “mercado da doença”. 

O que importa para as empresas é vender e vender sempre mais, eis sua fonte de lucro. Mas a liberdade não 

pode ser comprada. É urgente a luta pela equiparação salarial das mulheres frente aos homens. É importante que as 

mulheres tenham independência financeira, com fonte de renda própria, para buscar seu maior bem-estar e não se verem 

obrigadas a permanecer dentro de relacionamentos abusivos co m família, namorados ou maridos. A renda própria 

colabora para romper com a violência e dependência patrimonial e emocional tão comuns quanto trágicas . 

A libertação das mulheres, entretanto, não tem uma solução individual ou pela via do mercado de consumo. 

Mesmo porque, a enorme diferença de renda, que é consequência necessária das diferenças entre classes sociais do 

capitalismo, acaba por excluir um grande contingente de mulheres pobres ou finge uma inclusão através de produtos 

sem qualidade de segunda e terceira linha. Por sua vez, isto gera um círculo vicioso, fazendo parecer que o horizonte 

então seria a ascensão social individual, ou seja, se tornar rica para alcançar aquilo que não pode ter hoje. 
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O problema é que sempre haverá pobres e exclusão no capitalismo, de modo que a riqueza de uns poucos só 

existe sobre a miséria de milhões. Não é possível um mundo de rainhas e princesas. A mulher patroa não é livre por 

contratar uma empregada doméstica para limpar sua casa, pois a empregada se encontra ainda mais escravizada pelo 

trabalho. É preciso libertar as mulheres objetivamente da exploração econômica e da opressão política e cultural , sendo 

para isso necessária solidariedade de classe e não sororidade de gênero. Enquanto uma mulher for explorada e oprimida 

por ser mulher, todas as demais também estão ameaçadas e toda a classe trabalhadora está presa. 

A DUPLA JORNADA DE TRABALHO 

As mulheres ocupam mais horas do dia no trabalho doméstico em comparação aos homens, mesmo quando 

trabalham fora. De acordo com o IBGE (PNAD, 2002), 90% das mulheres se ocupam dos afazeres domésticos enquanto 

somente 44% dos homens se dedicam a elas; contabilizando horas semanais no trabalho no próprio lar, as mulheres 

ocupam cerca de 27 horas, enquanto os homens apenas 10. 

É cena frequente ver as mulheres com funções polivantes dentro de casa, um posto estressante. Vemos as 

mulheres preparando os alimentos, colando e retirando a mesa, lavando a louça, faxinando a casa, organizando os 

utensílios e listas de compras, lavando roupa e, quando um casal tem filho, é a mulher a responsável pelos cuidados da 

criança. Esse cuidado do filho é tão construído como uma obrigação da mulher que o abandono paterno é aceitável, mas 

o materno jamais. 

Tudo isso enquanto o homem, mesmo sendo trabalhador, se coloca no papel de patrão da mulher dentro de 

casa, dando ordens e cobrando esses serviços, se sentindo desobrigado destas tarefas ou, quando muito, “ajudando” a 

mulher, mas dificilmente compartilhando as tarefas do lar. É comum que isso aconteça mesmo quando o homem e a 

mulher trabalham fora. Isso significa que as mulheres trabalham fora e dentro de casa, uma dupla jornada de trabalho.  

Essa situação é um forte exemplo da condição de exploração. Pois o trabalho doméstico no p róprio lar é um 

serviço não remunerado. É trabalho não pago. Mas ele é essencial para a reprodução das condições de vida de toda a 

classe trabalhadora, dos próprios maridos, pais e namorados que se acham patrões dentro de casa. O trabalho doméstico 

permite reposições de energia e descanso para o dia seguinte de trabalho , permite a criação dos filhos, os futuros 

trabalhadores da sociedade. 

Ou seja, por mais que seja desgastante para a mulher e com isso ela não receba absolutamente nada, a não ser 

cansaço e humilhação, o trabalho do lar gera condições necessárias para a produtividade da classe trabalhadora.  O 

capitalismo se aproveita. No fim das contas, o grande beneficiado por esta desigualdade não é o homem em si, mas o 

capital que absorve a força de trabalho masculina, mas absorve em dobro a feminina. 

Para manter esse sistema dando certo, é preciso também estimular um padrão cultural onde desde a infância as 

meninas sejam ensinadas como se as coisas fossem naturalmente assim, quase como ordem divina. As filhas (meninas) 

de um casal são criadas habituadas com brincadeiras como cuidar de bonecas, brincar de cozinha, vassourinha etc. São 

ensinadas que são seres frágeis, são menos expostas a brincadeiras de contato físico, é menos comum a prática de 

determinados esportes como artes marciais, são estimuladas a encontrar um príncipe encantado. Esta cultura é reforçada 

pelo monopólio midiático. Mas o sonho logo vira pesadelo.  

A CULTURA DE SUBMISSÃO COTIDIANA 

A visão de desobrigação dos homens nas tarefas domésticas mostra sua suposta superioridade, pois eles não 

se “rebaixam” realizando estes serviços. Um homem de avental na cozinha pode ser alvo de chacota entre outros 

homens. É um sinal de que, para eles, as mulheres são seres inferiores, ridicularizáveis. E um ser inferior pode ser 

maltratado. Há aí uma linha tênue para os mais diversos tipos de violência praticada dentro de casa. Muitas vezes a 

violência inicia de forma verbal e moral até acabar como violência física. Não sendo incomum ações de controle, como 

isolar a mulher do convívio com os amigos e família, controlar as roupas que ela usa, seus compromissos sociais. 

Atos de ciúmes que resultam em agressões físicas. Jogos psicológicos que fazem as mulheres se sentirem 

culpadas pela agressão da qual na verdade são vítimas. E, o que infelizmente também é comum, atos de abuso sexual 

entre quatro paredes, como se fosse obrigação da mulher praticar sexo a qualquer momento pelo fato de estar 
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namorando ou casada. Mas não é uma obrigação. Os abusos acontecem também sobre crianças e adolescentes por 

parentes devido a fragilidade das menores, eis uma razão para a educação sexual na escola que ensine a própria criança 

reconhecer os limites e denunciar os agressores e que ensine os meninos desde cedo a não abusarem. 

Os dados concretos são escandalosos e revelam a extrema gravidade do machismo no Brasil: ocorrem entre 

822 a 1.370 estupros por dia (Ipea/FBSP, 2018); 45% dos feminicídios são resultado da não aceitação dos homens com 

uma separação e 30% são causados por ciúmes e posse (MPSP, 2018); 536 mulheres são agredidas com chutes, socos 

ou empurrões por hora (Datafolha/FBSP, 2018); em 2016, ocorreu 1 estupro coletivo a cada 2 horas e meia (Ministério 

da Saúde/Sinan); em 2017, 177 mulheres foram espancadas a cada hora (Indicadores SaferNet Brasil); só em 2017, o 

assédio virtual cresceu 26.000% (IBGE); 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência em 2018 

(Datafolha/FBSP, 2019). 

A vida das mulheres está em risco e é preciso reagir, formular práticas de autodefesa pessoal e coletiva. Esta 

prática deve socializar as técnicas de violência entre as mulheres, domínio este histórica e majoritariamente 

monopolizado no universo masculino, para que elas utilizem da violência como política de resistência e libertação.  

O pior é que a sociedade sabe, a vizinhança nota, mas não intervém. Largamos as mulheres a sua própria sorte. 

Recentemente vimos casos em que mulheres, para fugir das agressões dos maridos, preferiram se jog ar pela janela de 

seu prédio. Ditados tentam justificar crueldades injustificáveis, como “em briga de marido e mulher ninguém mete a 

colher”. Um ensinamento típico da indiferença pelo sofrimento alheio, tudo para manter a instituição familiar carregada 

com seus dogmas e idealismo religioso de perfeição e submissão feminina.  

As formas de submissão cotidiana da mulher, de construção do papel social feminino como frágil e do la r, vem 

desde a infância e servem para disciplinar a mão de obra mais barata, porque não é paga, do capitalismo. O sistema de 

exploração econômica capitalista que opera globalmente articulado utiliza e só se realizada associado ao patriarcalismo 

bem como ao racismo, de modo que para destruir um, é preciso destruir o outro.  

É papel de toda revolucionária e revolucionário quebrar os elos cotidiano s de submissão feminina e construir 

novas relações sociais fraternas e solidárias como combustível para a sociedade justa, livre e igualitária. O objetivo não 

é a “liberdade” de competir e usufruir do mesmo poder opressor e antiético exercido pelos homens. O objetivo é a 

Revolução Social. E neste combate, as mulheres devem estar na linha de frente. 

A ILUSÃO DA REPRESENTATIVIDADE DAS MULHERES NO PODER ESTATAL E BURGUÊS 

As soluções fáceis e rápidas para os problemas são atrativas, cômodas, porém ineficazes. Tendem a reproduzir 

o machismo como um círculo vicioso. É preciso evitar os atalhos pois eles podem nos levar para atoleiros. 

É o caso da suposta libertação das mulheres pelo mercado. O mercado gera a ambição nas mulheres pela 

ascensão social, sobretudo as mais pobres, ou seja, um caminho individual e que demandaria pisar na cabeça de alguém, 

ainda que seja de uma mulher trabalhadora. Mesmo que a ausência de mulheres nos cargos de gerencia das empresas 

represente o desprestígio delas, o fato é que ocupar cargos de poder em uma empresa não é o símbolo de libertação. 

Pois para prosperar, uma patroa quase sempre deverá seguir a lógica do mercado, que neste caso significa 

pagar menores salários para as mulheres, emprega-las ou subcontratá-las para os ofícios mais precarizados e rotativos, 

baratear custos pela retirada de direitos trabalhistas e por aí vai. De acordo com a ONU, em todo o mundo os salários 

das mulheres é cerca de 24% inferiores aos dos homens na mesma função. 

Igualmente cômodo é a ideia da representação estatal. Utilizando o fato de que as mulheres não têm tempo para 

se organizar e são silenciadas nos ambientes, transferem o foco de uma saída coletiva e que envolva o protagonismo e 

auto-organização das mulheres para o foco em eleger candidatas mulheres nos governos. Mas medidas como cotas 

para candidaturas femininas se mostram frágeis pois a presença feminina não altera a função pétrea do Estado. Como 

diria Bakunin, “um parlamento burguês nunca poderá fazer mais que legislar a respei to da escravidão do povo”. E quem 

planta escravidão não colhe liberdade. 
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Este feminismo socialdemocrata pretende combater o “estado mínimo” liberal com “mais estado” ,ambos 

equivocados. Ele retira o protagonismo da autodefesa e autodeterminação das mulheres transferindo para o Estado, uma 

estrutura secular autoritária, machista e racista. A própria luta por políticas públicas, como creches ou SUS, não se dá 

“no Estado” ou por “mais Estado”, mas “contra o Estado” que produz e reproduz as opressões e explorações econômicas. 

Nesse sentido é preciso denunciar e combater as políticas de Bolsonaro-Mourão (PSL-PRTB) baseadas no triple 

militarismo-teologismo-ultraliberalismo, pois elas atacam fortemente as mulheres. Por um lado, estimulando um 

moralismo e perseguições ideológicas, como a negação dos direitos civis a população LGBTQ, a criminalização do 

aborto, o estímulo ao projeto “escola sem partido” que condena, por exemplo, o estudo de gênero e sexualidade. Este 

moralismo reforça o papel de dominação dos homens nos lares e sociedade como um todo, sendo combustível para a 

institucionalização da violência e abusos. 

Por outro, o governo Bolsonaro aponta para o genocídio do povo e recrudescimento do regime, com a 

militarização e expansão do domínio das milícias atuando sobretudo contra o povo negro, favelado, camponês, povos 

indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Tudo isso contando com o excludente da ilicitude, ou seja, licença 

para matar, o que novamente se dirige contra as mulheres lutadoras, a exemplo do extermínio de Marielle Franco.   

Por fim, as medidas econômicas tão esperadas pelo mercado, como a Reforma da Previdência, já enviada para 

o Congresso. Ela prevê regras mais difíceis do que as de hoje para as mulheres se aposentarem, chegando a ter mais 

10 anos de trabalho. Esta Reforma afetará com mais rigor as mulheres, que já sofrem a dupla jornada de trabalho , com 

o maior índice de desemprego e que já possuem rendimentos inferiores comparado aos homens. Para combater a 

Reforma da Previdência é preciso a insurgência de toda classe trabalhadora, o enfrentamento direto nos locais de 

trabalho e nas ruas, sendo a participação feminina indispensável. É preciso construir uma Greve Geral Insurrecional. 

Os reformistas e liberais defendem, no final das contas, um sistema capitalista e patriarcal para pobres e 

mulheres. Incluir os excluídos na aplicação das políticas por meio dos governos e empresas acaba por legitimar a 

violência, pois estaria sendo autorizada por suas próprias vítimas. Ora, estar no alto escalão do poder opressor significa 

colaborar com a opressão. Então, é preferível que este poder opressor seja renunciado pelas mulheres: o lugar das 

mulheres deve ser nas organizações do poder popular, um poder libertador de toda a classe  trabalhadora. 

CONSTRUIR A LIBERDADE 

Muitas políticas imperiais criaram suas próprias formas de combater a discriminação, induzindo a divis ão interna 

das lutas contra as opressões e incitando a ilusão da emancipação no mercado e no Estado. Por isso é necessária uma 

crítica das ideologias patriarcais abertas e também do multiculturalismo liberal, do feminismo empresarial, que servem 

como políticas de divisão das lutas da classe trabalhadora e de reprodução do sistema capitalista-patriarcal. 

É necessário um programa de reivindicações que permita o atendimento das necessidades específicas das 

mulheres articuladas com os movimentos sociais para gerar o protagonismo nas lutas. Alguns pontos, são: reivindicação 

por creches, restaurantes e lavanderias públicas e comunitárias para a coletivização do trabalho doméstico e retirada do 

peso do trabalho, liberando horas e condições para as mulheres se organizarem e lutar; equiparação salarial das 

mulheres frente ao homens e medidas de geração de renda própria para mulheres permitindo mais respeito e 

independência financeira; punição exemplar contra assédio no ambiente de trabalho; casas de apoio mútuo às mulheres 

desamparadas, vítimas de violências e desemprego; medidas para inibir abusos e assédio nas ruas, como iluminação 

pública e transportes mais adequados; organização de comitês para a autodefesa pessoal e coletiva. 

É preciso que a luta das mulheres ataque sua opressão específica sem renunciar sua participação na luta global 

contra o sistema capitalista e o Estado. A prática do dividir para governas já é realizada na falsa oposição essencialista 

e biologizante da guerra de sexos, de homens X mulheres. É preciso solidariedade de classe para a emancipação 

completa das mulheres. Não há liberdade ao povo se as mulheres continuam oprimidas. E não há liberdade para as 

mulheres se a classe trabalhadora permanece explorada. É preciso derrotar o patriarcado e o capitalismo, uma só tarefa! 

Viva o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras! 


