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3

TRANSFORMAÇÕES NEOLIBERAIS DO 
TRABALHO DAS MULHERES

Liberação ou novas formas de apropriação?

Historicamente, as análises feministas dominantes sobre as sociedades industriais afir-
maram que o acesso a uma remuneração monetária (a entrada – mesmo que parcial –  
no mercado de trabalho) era um avanço para as mulheres, pois permitia que elas 
ganhassem autonomia em relação à instituição familiar, geralmente dominada por 
homens, desmistificando, ao mesmo tempo, o caráter supostamente natural, portanto 
gratuito, das atividades que lhes eram atribuídas (Delphy, 1970; de uma perspectiva 
diferente, Dalla Costa e James, 1972; Federici, 2012 [1975]). Na França, as primeiras 
análises destacaram o acesso crescente das mulheres ao mercado de trabalho (sobretu-
do o industrial) como um dos elementos positivos da globalização (Hirata e Le Doaré, 
1998). Mas muito rapidamente chamaram a atenção o desenvolvimento dos “serviços” 
e a internacionalização da reprodução social. Na verdade, uma parte crescente do 
trabalho geralmente atribuído às mulheres1 parece sair do contexto conjugal-familiar 
para ser realizado de maneira remunerada no mercado.

1 Em outras sociedades e períodos, esse trabalho se atribui a grupos reduzidos à escravidão, particular-
mente às mulheres desses grupos.

Jules Falquet
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Simultaneamente, é com uma retórica “pró-mulher” que as instâncias econômicas e 
políticas dirigentes promovem hoje o desenvolvimento do emprego feminino e sua for-
malização (profissionalização e reconhecimento). Assim, muitos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desenvolvem uma política 
explícita de importação de mão de obra (principalmente feminina) para o trabalho de 
limpeza e manutenção – seja atendendo particulares ou empresas – ou para cuidar de 
idosos, doentes e crianças, afirmando a necessidade de “aliviar” as esposas “nacionais” 
que exercem atividades remuneradas. Paralelamente, muitos setores defendem a ideia 
de que a prostituição deveria ser considerada um trabalho como outro qualquer, o 
qual permitiria às mulheres empobrecidas e não qualificadas um enriquecimento mais 
rápido e menos doloroso do que aquele promovido pelo serviço doméstico. O próprio 
aluguel do útero é apresentado como uma maneira de desnaturalizar a maternidade e 
até mesmo como um gesto humanitário para com as pessoas que não podem recorrer 
à adoção ou desejam filhos que perpetuem seu genoma2.

Sem negar que o acesso a uma remuneração monetária e o desenvolvimento do 
trabalho assalariado permitiram uma saída gradual do feudalismo, do sistema escra-
vista-colonial de plantation ou de outros sistemas sociais cujas relações econômicas 
estavam embutidas nas relações sociais (Polanyi, 1983 [1949]), pergunto-me aqui –  
apoiada no quadro teórico feminista-materialista e imbricacionista detalhado em 
minha tese de habilitação para orientar pesquisas (Falquet, 2012b) (habilitation à 
diriger des recherches)* – se o assalariamento/profissionalização das atividades “femi-
ninas” no contexto da globalização neoliberal permite um progresso para as mulheres  
(e para quais delas), ou se ele simplesmente organiza uma nova forma de obtenção 
de seu trabalho no prolongamento das lógicas patriarcais, além de racistas-coloniais 
e classistas, anteriores.

O quadro teórico feminista materialista

Guillaumin e a apropriação das mulheres

No final dos anos 1970, Guillaumin (1992 [1978]) sugeriu que as relações sociais que 
criam as mulheres e os homens3, as quais ela chamou de relações de sexagem, são rela-
ções de apropriação física direta, que concernem toda a individualidade física, incluindo 
a mente e o corpo. Esse corpo apropriado não é visto prioritariamente como sexual ou 
procriador, mas mais globalmente como “corpo-máquina-de-trabalho”: a apropriação 
não é uma relação interindividual libidinosa ou machista, mas “uma relação de classe 
geral na qual o conjunto de uma está à disposição da outra” (ibidem, p. 21-2). As rela-
ções de apropriação caracterizam-se, entre outros aspectos, pela ausência de mensuração 
do trabalho, fornecido sob a forma de uma infinidade de serviços diversos.

2 Os casais homossexuais masculinos são o principal grupo em questão.
*  Diploma francês que permite a orientação de teses de doutorado. (N. T.)
3 Não se fala aqui, portanto, de modo algum, de mulheres ou homens no sentido “biológico”.



Transformações neoliberais do trabalho das mulheres  39

Segundo Guillaumin, a apropriação tem quatro expressões concretas: a apropria-
ção do tempo, a dos produtos do corpo, a coação sexual e, por fim, a carga física dos 
membros do grupo (incluindo os membros válidos masculinos do grupo) (ibidem,  
p. 19-29). Esta última dimensão é crucial. Trata-se na verdade de um dos privilégios 
fundamentais dos homens, que lhes permite ao mesmo tempo desencarregar-se de todo 
o trabalho de cuidado com o outro e contar eles próprios com tais cuidados, mesmo 
quando jovens e em plena saúde – cuidado que lhes é dispensado inclusive por mu-
lheres mais velhas, mais pobres e doentes (sobretudo sua mãe).

Guillaumin distingue dois componentes da apropriação, estreitamente ligados: a 
apropriação individual ou privada e a apropriação coletiva. A apropriação individual 
ocorre por meio do casamento ou de seus avatares – a instituição matrimonial cons-
titui apenas uma das superfícies institucionais possíveis da relação global de apro-
priação. As freiras e as prostitutas são os dois exemplos que Guillaumin dá para a 
apropriação coletiva, e Juteau e Laurin (1988) acrescentam a eles, mais tarde, o das 
“mães de aluguel”. Guillaumin destaca que as contradições entre apropriação privada 
e coletiva são o motor das transformações das relações sociais de sexo.

Tabet: troca econômico-sexual e amálgama conjugal

Desde seus primeiros trabalhos, Tabet (1985) mostrou que algumas das atividades 
mais naturalizadas feitas pelas mulheres, mesmo não remuneradas, poderiam ser anali-
sadas como trabalho no sentido marxista. Em primeiro lugar, a procriação: de acordo 
com as épocas e culturas, as trabalhadoras podem ser mais ou menos livres quanto ao 
momento de trabalhar, o tipo e a quantidade de produto a fornecer e, acima de tudo, 
ter mais ou menos reconhecidos os seus direitos sobre a sua “produção” (do direito 
de interromper uma gravidez ao dever de fornecer crianças a uma linhagem ou a um 
Estado). Tabet via então as novas tecnologias reprodutivas, dependendo de quem as 
domina e em que contexto, como potencialmente libertadoras para as trabalhadoras.

Em seguida, Tabet abordou o “trabalho do sexo” (2004). A fim de superar a 
falsa oposição das sociedades industriais ocidentais entre prostitutas e boas mulheres 
(esposas), ela forjou o conceito de continuum de troca econômico-sexual. Em uma 
extremidade, algumas mulheres fornecem um trabalho sexual bem delimitado em 
troca de uma remuneração pecuniária cujo montante é o mais elevado possível e que 
lhes pertence integralmente. Nas áreas intermediárias, prostitutas dependentes de 
“cafetões” dividem espaço com mulheres “ajudadas” por diversos amantes e outras  
de quem diferentes homens arrancam “favores sexuais” em troca de emprego ou mo-
radia. Na outra extremidade do continuum estão as esposas, às quais o contrato de 
casamento garante uma “manutenção” mais ou menos consequente em troca do que 
Tabet chama de “amálgama conjugal”. Este abrange uma ampla gama de prestações 
aparentemente inseparáveis, legitimadas pelo amor e/ou pelo dever, a qual a autora 
propõe separar em trabalho sexual, procriativo, doméstico e emocional.
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Globalização neoliberal e transformação das atividades das mulheres

Juteau e Laurin, precursoras

Juteau e Laurin (1988) foram as primeiras a utilizar a perspectiva da apropriação para 
analisar, no Quebec dos anos 1980, as transformações da atividade das mulheres que 
prefiguram o esquema neoliberal. Eles constataram, primeiro, que embora cada vez 
mais mulheres estivessem no mercado de trabalho, elas ocupavam empregos precários, 
rebaixados e mal pagos. Elas também observaram a ligação recíproca existente entre 
as responsabilidades domésticas e familiares e os baixos salários: 

a apropriação privada e a apropriação coletiva das mulheres não são contraditórias, mas 
tornam-se francamente solidárias uma em relação à outra. As condições do assalariamento 
das mulheres são tais que elas devem, além de trabalhar fora de casa, permanecer a serviço 
dos homens na família, de modo a garantir sua subsistência e a de seus filhos. Em retorno, 
o peso das cargas domésticas e familiares faz delas recrutas ideais para esse mercado de 
trabalho [...] (ibidem, p. 199)

Assim, fica clara não uma oposição, mas uma articulação entre apropriação privada 
e coletiva. Articulação dinâmica, uma vez que, segundo Juteau e Laurin, a apropriação 
coletiva agora avança em relação à apropriação privada. Elas insistem no papel do 
Estado nesse sentido: 

A estreita dependência das mulheres e seus filhos em relação ao Estado é ao mesmo tempo 
indício, condição e consequência da generalização da apropriação coletiva das mulheres, 
sob diversas formas [...] Por intermédio do Estado, [...] a classe de homens compensa em 
parte as perdas [...] [geradas] para as mulheres. O seguro-desemprego, o auxílio para a 
maternidade e todas as outras formas de assistência do Estado proporcionam às mulheres 
e seus filhos o mínimo vital que nem seus patrões, nem seus pais, nem seus maridos ou 
amantes garantir-lhes-ão no longo prazo. (ibidem, p. 201)

Ao mesmo tempo, as autoras destacam que a crise do Estado que então se iniciava 
“levou também à reconstituição de diversas formas voluntárias de serviços, geridas 
pelas igrejas e outras organizações privadas, para as quais as mulheres são mão de obra 
gratuita e exército de reserva” (ibidem, p. 202).

Desse modo, Juteau e Laurin inscrevem o desenvolvimento dos serviços, remune-
rados ou não e fundamentalmente fornecidos por mulheres empobrecidas, em uma 
dinâmica econômica e histórica, caracterizada pelo desenvolvimento da apropriação 
coletiva das mulheres.

Das “mulheres globais” à “barriga de aluguel”

Em uma perspectiva teórica diferente, Ehrenreich e Hochschild (2003) ligaram a 
globalização ao surgimento de “mulheres globais”, frequentemente migrantes, em 
torno de três figuras: babás, faxineiras e “trabalhadoras do sexo”. A aproximação que 
as autoras operam entre essas figuras, geralmente opostas pela moral dominante, é 
interessante por várias razões. Em primeiro lugar, porque remete à evidência empí-
rica: elas podem muito bem ser a mesma mulher, em diferentes momentos do dia 
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ou de suas vidas. Mas frequentemente são estudadas como pessoas distintas – e por 
pesquisadores/as diferentes. Além disso, porque muitas vezes opõe trabalho doméstico 
(limpeza, cuidado das crianças) e trabalho sexual. Um é visto como banal, trazen-
do miséria e contrapondo as mulheres (patroas × domésticas), enquanto o outro é 
glamourizado, apresentado como muito lucrativo e às vezes prazeroso, e caminha 
no sentido da normalidade das relações entre mulheres e homens (ou, ao contrário, 
constitui o máximo da degradação e da exploração). Por fim, porque uma dessas 
duas atividades tem utilidade próxima de zero para a comunidade, enquanto a outra 
é indispensável para o próprio funcionamento social.

Apesar da aproximação proposta por Ehrenreich e Hochschild, as pesquisas tendem 
a se dividir em dois ramos que se comunicam pouco. De um lado, alguns/mas pesqui-
sadores/as delimitaram um novo campo, o “trabalho do sexo”, apresentado como um 
trabalho como outro qualquer, a ponto de as instituições internacionais estarem hoje 
fazendo pressão para incluí-lo no cálculo do produto interno bruto (PIB). Do outro, 
desenvolveu-se uma literatura substancial sobre a internacionalização da reprodução 
social. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a OCDE, em particu-
lar, estão interessadas nas maneiras como os Estados planejam e regulamentam –  
mais ou menos – a privatização dos serviços e as transformações concomitantes das 
políticas públicas (Kofman et al., 2001; Walby, 1997). Outros alimentam os novos 
discursos das grandes formações social-democratas (como o Partido Socialista, de 
Martine Aubry, na França), apresentando o desenvolvimento do setor do cuidado, 
da sociedade do “cuidado” e do reconhecimento da vulnerabilidade (Tronto, 2009) 
como uma alternativa aos múltiplos impasses econômicos e civilizacionais do siste-
ma. Assim, enquanto trabalho sexual, doméstico e de cuidado estavam claramente 
ligados na análise materialista, essas áreas são agora quase cindidas por razões que 
analisaremos adiante.

Quanto ao quarto elemento do amálgama, o trabalho procriativo, ele suscita cada 
vez mais pesquisas, sobretudo pelo rápido desenvolvimento da “barriga de aluguel”. 
Alguns/mas destacam que as somas ganhas chegam a representar mais dinheiro do 
que as mulheres poderiam esperar ganhar em toda a sua vida (Rudrappa, 2014)4. 
Outros/as afirmam ainda que se trata de uma oportunidade notável para desnatura-
lizar a maternidade, tanto para aquelas que produzem crianças “fora da maternidade” 
como para aquelas que podem tornar-se mães sem passar pela gravidez. Convém 
lembrar, no entanto, que não há nada de novo no fato de uma mulher carregar uma 
criança e em seguida abandoná-la e/ou entregá-la voluntária ou involuntariamente a 
uma linhagem, a terceiros ou a uma instituição (religiosa, estatal ou militar) (Tabet, 
1985). A novidade, aqui, reside nas tecnologias empregadas (que tornam impossível 
a auto-organização do trabalho pelas mulheres envolvidas), nos arranjos financeiros e 
jurídicos que substituem a gestação e no caráter cada vez mais impessoal e transnacio-
nal desses arranjos. Nota-se aqui, ainda, que, além do trabalho de Ekis Ekman (2013),  

4 Embora o salário por hora seja geralmente muito baixo caso se considere o trabalho noturno e em 
folgas e feriados etc.
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o qual estabelece um paralelo entre a prostituição e a gestação por substituição como 
duas atividades particularmente alienantes para as mulheres, de maneira geral esse 
campo foi quase completamente separado do resto das análises sobre o devir do 
amálgama conjugal.

Avanços em ilusão de óptica: para quem o “grande golpe”?

Podemos então comemorar o afrouxamento da apropriação privada e o enfraqueci-
mento dos laços do casamento e da conjugalidade heterossexual? A abordagem em 
termos de “desamalgamação” – a “profissionalização” crescente das tarefas das esposas –  
oferece uma visão mais nuançada.

Persistência das coerções estruturais

Observemos em primeiro lugar as condições subjacentes da apropriação das mulheres. 
Em 1978, Guillaumin a descreveu em cinco modos: mercado de trabalho; confi-
namento espacial; demonstração de força (espancamento); coerção sexual; arsenal 
jurídico e direito consuetudinário (Guillaumin, 1992 [1978], p. 39-45). Também 
para Tabet (2004), são condições estruturais bastante precisas que obrigam a maioria 
das mulheres a entrar no continuum da troca econômico-sexual: uma forte restrição 
de acesso aos recursos e conhecimentos e uma ameaça permanente de violência.

Essas condições parecem ter mudado pouco. A crise econômica profunda e prolon-
gada que afeta a maioria dos países veio lembrar que o mercado de trabalho não tinha 
se tornado nem um pouco mais acolhedor para a maioria das mulheres não privilegia-
das por “raça” e classe5 do planeta. No que concerne ao confinamento espacial, embo-
ra algumas mulheres tenham cada vez mais liberdade e dinheiro para circular, viajar 
ou fazer turismo, o crescente endurecimento das leis migratórias internacionais –  
especialmente aquelas destinadas a prevenir o “tráfico” (Guillemaut, 2008) – ilustra 
muito claramente as novas modalidades do confinamento espacial de acordo com as 
velhas lógicas heterossexuais, sexistas, classistas e coloniais.

No que diz respeito à violência e à coação sexual, é delicado propor uma medida 
quantitativa unificada e universal. No entanto, apesar da multiplicação de leis nacio-
nais e internacionais destinadas a proteger as mulheres, o crescimento do feminicídio 
na maioria dos países latino-americanos, em particular (Fregoso e Barejano, 2010), 
e as guerras em incontáveis países do Sul parecem ir no sentido de um aumento da 
violência contra as mulheres. No plano do acesso ao conhecimento, a despeito de 
campanhas pela escolarização das meninas e alfabetização das mulheres, a privatização 
e a crescente mercantilização aumentam o custo da educação, levando, em muitos 

5 Na verdade, a situação de algumas melhorou: as mulheres brancas ocidentais de classe média e alta vivem 
avanços importantes. Nos entanto, os avanços de algumas infelizmente costumam estar ligados aos 
recuos impostos às outras, no caso das pessoas proletárias e/ou racializadas e/ou do Sul – a menos que 
mecanismos sejam explicitamente pensados para evitar isso. É isso o que uma abordagem em termos 
de imbricação das relações sociais permite compreender.
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países, a uma crescente desescolarização das meninas – quando não é a guerra que 
simplesmente as priva da educação.

Quanto ao acesso aos recursos, embora as instituições internacionais façam cam-
panha pelo acesso das mulheres à propriedade (terra, moradia), de norte a sul obser-
vam-se fenômenos de expropriação massiva das mulheres mais pobres – camponesas 
autóctones expulsas por multinacionais extrativistas, barragens, guerras ou desastres 
ambientais, mas até famílias expulsas de suas casas pela crise do subprime.

Por fim, convém observar atentamente os muitos avanços do direito (inter)
nacional, mas também suas dificuldades de aplicação e os parcos recursos a eles 
consagrados, ao lado de flagrantes retrocessos na área do direito de família e do 
estatuto pessoal das mulheres, em conexão com o fortalecimento das tendências 
mais conservadoras das religiões monoteístas – como revela a ameaça ao direito de 
interrupção voluntária da gravidez na Espanha e nos Estados Unidos ou a manu-
tenção de sua interdição no Brasil.

Imbricação das relações sociais

É por isso que, em uma perspectiva de imbricação das relações sociais de sexo, “raça” 
e classe, é necessário analisar quem pratica a desamalgamação, e em que condições. 
A maioria dos serviços desamalgamados são, na verdade, fornecidos a preços muito 
baixos por mulheres racializadas e/ou proletarizadas, migrantes frequentemente em 
situação ilegal e/ou por trabalhadoras do Sul que atuam “a distância” (esse é particu-
larmente o caso da gestação por substituição e do trabalho sexual pela internet). É 
importante examinar de perto as condições materiais de exercício dessas atividades, 
em particular o contexto jurídico e o estatuto legal das pessoas que as exercem (situa-
ção migratória e cidadania). As análises de Nakano Glenn (1992) sobre as instituições, 
leis e violência específicas historicamente empregadas nos Estados Unidos para forçar 
certos segmentos da população a realizar atividades de cuidado (mulheres negras, 
racializadas e/ou migrantes) devem estender-se à análise da organização atual da in-
ternacionalização da reprodução social. Na verdade, as leis que regem a mobilidade 
das mulheres – o que chamei de heterocirculação (Falquet, 2012a), ou seja, as leis 
migratórias e os sistemas jurídicos que as privam dos direitos de que gozam os cida-
dãos do sexo masculino e nacionais – são centrais para forçar algumas delas a vender, 
separadamente, no mercado, a preços baixos, os serviços habitualmente trocados no 
contexto conjugal.

A situação das mulheres não privilegiadas por sua posição de “raça” e de classe, as 
quais constituem a maioria da classe das mulheres e a parte dessa classe mais afetada 
pela globalização, deve ser colocada no centro da análise. Tal situação é profun-
damente diferente daquela das mulheres mais privilegiadas – embora todas sejam 
oprimidas nas relações sociais de sexo. Mas a maioria das mulheres não privilegiadas 
que oferecem no mercado algumas tarefas do amálgama conjugal ganha pouco e não 
se “liberta” da instituição familiar-conjugal. Algumas chegam mesmo a desejar ficar 
em casa, na esperança de escapar de condições de trabalho muito duras, ou de poder 
trabalhar em condições menos ruins. Assim, na França, Chaïb (2008) destacou que, 
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embora muitas mulheres migrantes sejam obrigadas a trabalhar fora da família, os 
poderes públicos não contribuem em nada para desencarregá-las das tarefas do amál-
gama conjugal. De modo mais geral, diante da extrema flexibilidade e dos salários 
particularmente baixos, muitas caixas ou trabalhadoras da limpeza não têm tanto 
como ideal escapar da família, mas conseguir sair, na medida do possível, do trabalho 
assalariado, como salientou Morokvasic (2010) a respeito da incompreensão entre 
algumas feministas alemãs e algumas migrantes do Leste na década de 1970. Enfim, 
isso ilumina o paradoxo destacado por Moujoud (2008): muitas mulheres que as leis 
de migração privaram de documentos são obrigadas a se casar para obter os docu-
mentos que lhes permitem acessar um emprego formal. É óbvio que a instituição do 
casamento e da família pode, infelizmente, acabar se revelando um beco sem saída e 
um lugar de insegurança, violência e empobrecimento para as mulheres.

Desconstruir o discurso encantado da desamalgamação

Juteau e Laurin propunham distinguir dois modelos de sexagem. O primeiro, baseado 
na especialização e na diferenciação funcional das mulheres, confinava umas à apro-
priação privada e outras à apropriação coletiva. O segundo, em pleno desenvolvimen-
to na década de 1980, implicava a cada mulher ser “tudo” ao mesmo tempo (donas 
de casa, mães, trabalhadoras no mercado, trabalhadoras voluntárias e prostitutas). 
Esse é o modelo que o neoliberalismo parece privilegiar. Essa concomitância, para 
as mesmas mulheres, da apropriação individual e coletiva pode ser lida como uma 
mobilidade crescente no continuum da troca econômico-sexual descrita por Tabet. 
Embora isso não seja grande novidade para a maioria das mulheres não privilegiadas e/
ou dos países não ocidentais e/ou ex-colônias, trata-se, porém, de uma transformação 
notável para as mulheres de classe média ocidentais.

Primeira consequência, mostrada por Juteau e Laurin: essa transformação invisi-
biliza a opressão. E chega mesmo a dar-lhe ares de liberdade – uma das características 
mais marcantes da ideologia neoliberal: 

Em primeiro lugar, a apropriação coletiva, particularmente aquela que se efetua por meio 
das instituições, não é percebida como uma exploração ou dominação de classe [...] devido 
à invisibilidade e ao anonimato que garante aos dominadores. [...] Em segundo lugar, a 
apropriação privada é vivida no modo da liberdade: liberdade de escolher seu parceiro, o 
tipo de união com o parceiro, de ter filhos ou não com esse parceiro, de romper, divorciar-
se, viver sozinha, recomeçar... (Juteau e Laurin, 1988, p. 202-3)

No entanto, a apropriação privada não desapareceu: ao contrário, “continua flo-
rescente, e suas práticas têm se diversificado: ao casamento e à família convencional 
somam-se o concubinato, o amor livre, a família reconstituída, a família monopa-
rental etc.” (ibidem, p. 199). Em compensação, ela tende a ser limitada no tempo, 
pontilhada, seriada, portanto menos “segura” economicamente para as mulheres, 
sobretudo para as não privilegiadas.

Enfim, agora o trabalho de reprodução social é extraído de maneira dobrada – 
pela classe dos homens e pelo Estado –, o que leva a uma maior extorsão do trabalho 
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das mulheres, em particular as não privilegiadas, coletivamente designadas de ma-
neira mais firme do que nunca à responsabilidade material cotidiana das crianças,  
das pessoas dependentes e dos homens em geral. Observa-se que, embora a maioria das  
mulheres passou a ter menos filhos, o número de pessoas idosas, dependentes ou 
doentes sob sua responsabilidade cresce muito rapidamente. Nesse sentido, ocorre 
hoje, no Estados Unidos, o maior programa de intervenção psicológica dirigida já 
realizado, chamando as famílias de ex-soldados (suas esposas, mães ou irmãs) a cuidar 
gratuitamente de seus sintomas de estresse pós-traumático. Também são muitas, em-
bora não sejam contabilizadas em lugar nenhum, as esposas de migrantes e suas filhas 
crescidas que são cada vez mais chamadas a encarregar-se dos homens que retornam de 
seu périplo migratório e/ou da vida em migração inválidos, feridos ou com problemas 
de saúde mental – algumas mal chegam a (re)conhecê-los.

* * *
Mostrei aqui que os conceitos feministas materialistas de apropriação das mulheres e 
de amálgama conjugal constituem ferramentas particularmente poderosas para pensar 
as transformações neoliberais atuais do trabalho. Eles permitem decifrar a lógica global 
oculta pelo despedaçamento das análises do trabalho “desamalgamado” das mulheres. 
O importante não é tanto ser a favor ou contra esta ou aquela tarefa, mas conseguir 
identificar o principal inimigo que organiza todas elas: as coerções materiais e ideo-
lógicas que forçam as mulheres a entrar na troca econômico-sexual e nas relações de 
sexagem, isto é, nas relações de apropriação individual e coletiva.

Contudo, a classe das mulheres não é apropriada de maneira monolítica. Para 
aquelas que, nessa classe, não são privilegiadas por “raça” e classe, as mudanças são 
mínimas: elas continuam a transitar entre apropriação individual e coletiva, chegando 
a “preferir” às vezes a apropriação individual, embora sejam frequentemente empur-
radas na direção da apropriação coletiva pelo sistema jurídico e pelas necessidades de 
mão de obra das outras categorias sociais. Apenas as mulheres mais privilegiadas e/ou 
combativas e organizadas podem ter esperança de escapar da apropriação individual 
pela entrada nas relações assalariadas. Medir avanços para as mulheres apenas com a 
régua unívoca e restritiva do “gênero”, negligenciando as relações de “raça” e classe, 
só pode induzir a erro.

Por fim, se a desamalgamação de determinadas tarefas pode às vezes permitir 
que as mulheres alcancem uma real autonomia econômica, isso ocorre somente com 
muita luta, como tão bem apontou Tabet (2004). Majoritariamente, essa desamal-
gamação implica uma inserção particularmente desconfortável tanto na instituição 
familiar degradada (deslegitimada, deslocada pela migração e pela crescente facilidade 
em quebrar os laços) como em um mercado de trabalho informalizado, no qual a 
situação das mulheres parece pouco invejável. Portanto, o entusiasmo de alguns/mas 
analistas, poderes públicos e empresários/as quanto à viabilização, profissionalização 
e perenização dessas formas de trabalho levanta questões. Quem se beneficia delas 
na vida cotidiana? E dos lucros individuais e coletivos realizados por causa dessas 
transformações na organização do trabalho?
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