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Resumo: A questão da mulher e o trabalho é um tema de inúmeros estudos sob a 

perspectiva marxista. Notadamente, destacam-se aqueles que tratam da inserção da 

mulher no mercado de trabalho e as dificuldades enfrentadas por elas, tais como a 

opressão e exploração vivenciadas cotidianamente nas relações sociais de gênero e a 

divisão sexual no trabalho. A pesquisa realizada foi de caráter bibliográfico e buscou-se 

investigar o tema em artigos científicos, dissertações, teses, e livros a questão proposta. 

Evidenciou-se nesta pesquisa sobre estudos desenvolvidos no período de cinco anos 

(2010 - até o presente momento) que esse é um tema que está sendo bastante discutido e 

debatido, haja vista que a mulher vem lutando para conquistar sua autonomia financeira, 

reconhecimento social e realização profissional.  

 

É notório o reconhecimento de que na sociedade capitalista a mulher conquistou nas 

últimas décadas muitos espaços dantes ocupados predominantemente por homens. 

Assim, se evidencia que no âmbito profissional, social, acadêmico, e até mesmo 

familiar, há uma crescente participação, inclusive vindo a se tornar chefe de família, 

conforme assinalado por Marx e Engels (2003). Contudo, ainda há uma desigualdade na 

remuneração entre homens e mulheres, pois além de possuir trabalho assalariado ela 

assume o papel de mãe, esposa e cuidadora dos filhos, tendo assim dupla jornada, e até 

mesmo tripla jornada de trabalho. Nesse aspecto, cabe destacar que para Engels (1980) 

no lar a mulher se converteu em primeira criada quando o lar foi transformado em 

serviço privado. Ainda sobre esse aspecto, Lenin afirma: 

A mulher continua sendo a escrava do lar, apesar de todas as leis liberadoras, porque 

está debilitada, oprimida, embrutecida, humilhada pelas pequenas tarefas domésticas 

que a convertem em cozinheira e cuidadora de crianças, que desperdiçam sua atividade 

em um trabalho absurdamente improdutivo, mesquinho, enervante, embrutecedor e 

fastidioso. A verdadeira emancipação da mulher e o verdadeiro comunismo não 

começarão senão onde e quando começa a luta em massa (dirigida pelo proletariado, 

dono do poder e do Estado) contra esta pequena economia doméstica, ou mais 

exatamente, sua transformação massiva em uma grande economia socialista (LENIN, 

1980, p.66)  

Do mesmo modo, Bourdieu considera o trabalho doméstico como desvalorizado e não 

remunerado: 

[...] O fato de que o trabalho doméstico da mulher não tenha retribuição em dinheiro 



contribui realmente para desvalorizá-los, inclusive a seus próprios olhos, como se este 

tempo, não tendo valor de mercado, fosse sem importância e pudesse ser dado sem 

contrapartida, e sem limites ,primeiro aos membros da família, e sobretudo as 

crianças.[...] (BOURDIEU, 2011, p.117). 

 

Por outro lado, e de acordo com Alves e Pitanguy (1985, p.66) “Reivindica-se assim, 

basicamente, a divisão com o homem dos encargos domésticos; a criação de creches nos 

locais de moradia e trabalho, e de serviços públicos que facilitem a realização destas 

tarefas”.  

A divisão social e sexual não é tida efetivamente de modo igualitário no sistema 

capitalista e isso impede que tanto o homem quanto a mulher possam desenvolver e 

possuir as mesmas responsabilidades. Desta maneira, os estudos indicam que a 

participação ativa em vários âmbitos da sociedade e a implementação de políticas 

públicas com o foco nesta temática da igualdade de gênero pode vir a ser um grande 

passo para a superação desse cenário de desigualdade. Em suma, a temática mulher, o 

trabalho e as relações de gênero no sistema capitalista são relevantes na medida em que 

permite reflexões amplas acerca do processo histórico onde se acentuou a dominação e 

exploração com base na hierarquização entre gêneros.  

 

Metodologia 

O presente texto foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

proporcionar fundamentação teórica para a elaboração do trabalho sendo de grande 

relevância ao tema escolhido. Trata-se de um estudo qualitativo no qual houve ênfase a 

estudos de obras referenciais ao tema proposto.  
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