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RESUMO 
 
Discute-se a violência de gênero problematizando-a como 
opressão que, no contexto do capitalismo, se expressa 
influenciada pelo estranhamento: elemento ontológico que 
sustenta o modo de produção em questão. Reflete-se ainda a 
violência de gênero enquanto integrante da moral, do ethos 
burguês que beneficia sobremaneira esta classe.Em assim 
sendo, discute-se a finalidade da ética no sentido refletir acerca 
dos elementos da moral burguesa e orientar à práxis, 
garantindo a emancipação humana, mostrando que, do ponto 
de vista da ontologia, redunda em relações igualitárias entre os 
gêneros. 
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ABSTRACT 
 
It discusses gender violence questioning it as oppression that, 
in the context of capitalism expresses itself influenced by 
strangeness: ontological element that supports the mode of 
production in question. It is reflected even gender violence as 
an integral Morale, of the bourgeois ethos that greatly benefits 
this classe. Em therefore, discusses the purpose of ethics in 
order to reflect on the moral bourgeois elements and guide the 
practice, guaranteeing human emancipation showing that from 
the point of view of ontology, results in egalitarian gender 
relations. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O debate acerca da violência de gênero tem sido objeto de muitos estudos na 

academia, sendo comum a afirmação que consiste em atribuir o fim da desigualdade e entre 

homens e mulheres à superação do capitalismo. No entanto, os meandros dessa relação 

deveras correta parecem não ter sido esmiuçados e expostos. 

Por que não existe capitalismo sem opressões? De que forma essas opressões 

servem ao modo de produção? Como o fim das relações de dominação podem implicar na 

superação do capitalismo? Com o objetivo de clarificartais meandros concretamente, 

resgata-se a ontologia do capitalismo bem como a ontologia das opressões propriamente 

ditas. Faz-se istousando o materialismo histórico dialético, especificamente nos escritos do 

jovem Marx, quando o autor desenvolve o arcabouço eminentemente filosófico que vai 

balizar os estudos acerca da sociabilidade burguesa bem como a radicalidade de sua teoria, 

marcada pela orientação à suprassunção da dinâmica de expropriação e estranhamento que 

sustenta o capitalismo. 

Mostrar-se-á, usando o exemplo do patriarcado,e, especificamente, da violência de 

gênero, como a burguesia tira proveito das opressões, e, mais do que isso, como essas 

opressões e o capitalismo são encaminhadas pelo mesmo elemento ontológico. Dito isto e, 

no que se alude a violência de gênero, expressar-se-á os desvios que esta opressão 

especificamente realiza contra a essência humana, e, de maneira a esboçar uma alternativa, 

reflete-se acerca do papel da ética no sentido de encaminhar à práxis social (resgatando a 

radicalidade marxiana) e garantir a emancipação da humanidade. 

 

 

2. CAPITALISMO E OPRESSÕES: uma relação de interdependência estrutural 

 

 

De maneira a compreender o capitalismo partindo do concreto, faz-se necessária 

uma análise histórica para evitar interpretações que o coloquem como modo de produção 

dado e acabado, legitimado de maneira acidental, naturalizando-o e, assim, negando seu 

caráter contingencial. Nesse esforço, compara-se o capitalismo ao modo de produção da 

sociedade primitiva, marcado pela convivência em bandos, que, vivendo dessa forma, 

potencializavam a força individual e as necessidades gerais eram minimamente atendidas. 

“Foi no interior dessa vida gregária que surgiu um novo modo de tirar da natureza o 

necessário a vida: o trabalho” (LESSA, 2012, p. 15). 



 
 
 

                  

A partir do trabalho inaugura-se a categoria do homem como ser social porque 

ele agora pode, através da apropriação, violação e transformação da natureza, produzir 

meios, técnicas, conhecimentos, habilidades, etc. para a satisfação de suas necessidades e 

através desse processo ser por ele transformado. Afinal, “ao atuar (...) sobre a natureza 

externa a ele e modificá-la, ele [o ser humano] modifica, ao mesmo tempo, sua própria 

natureza” (MARX, 1983, p. 149). 

É importante ressaltar que, nesse primeiro momento, por ter o trabalho uma 

conotação estritamente ligada à sobrevivência, inclusive porque as forças produtivas ainda 

estavam num estado de desenvolvimento precário, as relações sociais eram influenciadas 

por esse caráter de escassez. Isto porque as pessoas precisavam diretamente umas das 

outras para sobreviver e, por essa marca, as relações entre elas eram comunais. 

Considerando esse aspecto eminentemente ontológico do ser social e a 

influência determinante que a forma de produzir imprime nas relações sociais, Lessa 

elucida: 

Da mesma forma como o trabalho de coleta fundou o modo de produção primitivo 
também será um novo modo de intercâmbio material com a natureza, o trabalho 
alienado (o trabalho explorado), que fundará a sociedade de classes (LESSA, 2012, 
p. 21).
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Isso implica em dizer que o elemento que permite que a sociedade de classes se 

desenvolva é uma modalidade específica de trabalho. Dessa forma, embora o trabalho 

alienadoseja um elemento comum a todas as sociedades divididas por classes sociais é no 

capitalismo que ele – o trabalho alienado, explorado, expropriado, estranhado – alcança sua 

maturidade, agudiza-se. 

Na sociedade capitalista há a divisão de classes e a introdução do trabalho 

estranhado (alienado) nas relações de produção não por questões metafísicas, como em 

modos de produção anteriores (também marcados pela divisão em classes) que davam os 

primeiros indícios do estranhamento, mas por elementos de ordem material, estrutural e 

objetiva: de um lado, a classe burguesa, detentora dos meios de produção (meios estes 

possíveis através do avanço espetacular das forças produtivas desenvolvidas pelo gênero 

humano) e de outro, a classe proletária, não detentora dos meios de produção. Desta última, 

a partir dos processos históricos, foram retiradas alternativas de sobreviver e de manter-se 

viva senão pela alienação de sua força de trabalho e é através dessa expropriação que o 

estranhamento adquire legitimidade, ou seja, por uma razão material produzida a partir do 

contexto citado. A esse respeito Engels faz uma analogia: 

                                                           
2
No campo do marxismo há controvérsias em relação à categoria alienação/estranhamento, devido 

desacordos no que se refere à tradução, porém neste trabalho, para designar o fenômeno social usa-
se a categoria estranhamento. 



 
 
 

                  

Quando a sociedade põe centenas de proletários numa situação tal que ficam 
obrigatoriamente expostos à morte prematura, antinatural, morte tão violenta quanto 
a provocada por uma espada ou um projétil; quando ela priva milhares de indivíduos 
do necessário à existência, pondo-os numa situação em que lhes é impossível 
subsistir; quando ela os constrange, pela força da lei, a permanecer nessa situação 
até que a morte (sua consequência inevitável) sobrevenha; quando ela sabe, e está 
farta de saber, que os indivíduos haverão de sucumbir nessa situação e, apesar 
disso, a mantém, então o que ela comete é assassinato (ENGELS, 2010, p. 135-
136).
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Nessa direção, vê-se que o elemento que constrói o capitalismo enquanto tal é o 

trabalho estranhado, ou seja, a expropriação do dispêndio, da capacidade humana de 

produzir. Isso agudizao antagonismo objetivação do trabalho X efetivação humana, onde “o 

trabalho é externo ao trabalhador, isto é, não pertence ao seu ser, que ele não se afirma, 

portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele” (MARX, 2010, p. 82). Em outras palavras, 

com trabalho estranhado, o trabalhador, à medida que produz (ou seja, à medida que 

objetiva as suas capacidades físicas e subjetivas) perde seu objeto, o produto do seu 

trabalho, na mesma relação. 

No entanto, os alcances do trabalho estranhado atingem as mais variadas esferas 

das relações sociais. A esse respeito, Barroco, percebendo a contradição instaurada na 

estrutura do capitalismo, advoga inclusive a existência de um ethos burguês, ou seja, “as 

necessidades objetivas de (re)produção da vida social: o modo de ser burguês” (BARROCO, 

2008, p. 157).Isso implica em dizer que a moral vigente no capitalismo é “um conjunto de 

ideias e valores que buscam a coesão social favorecedora da legitimação da ordem social 

burguesa” (idem, p. 161).  

Dito isto e, considerando as opressões como elementos integrantes da moral 

burguesa porque orientados a partir desse ethos e porque portam – opressão e capitalismo 

– a mesma ontologia (a saber, o estranhamento)4, verificou-se que “a opressão humana 

inteira está envolvida na relação do trabalhador com a produção, e todas as relações de 

servidão são apenas modificações e consequências dessa relação” (MARX, 2010, p. 89).  

Nessa seara e a partir de Marx, depreende-se que as opressões, até mesmo as 

mais naturalizadas e incutidas no cotidiano, como o patriarcalismo, racismo, homofobia, 

lesbofobia, intolerância religiosa, xenofobia, entre outras, são, no limite, desdobramentos 

                                                           
3
É válido ressaltar que quando Engels fala em sociedade está se referindo “ao poder da sociedade, 

isto é, ao poder de classe que atualmente possui o poder político e social e que, portanto, também é 
responsável pela situação dos que não participam do poder” (ENGELS, 2010, p. 135). 
4
Quando adota-se que o modo de produção capitalista e as opressões partilham da mesma ontologia 

e até mesmo que estas opressões são reproduzidas através da moral, ethos ou modo de ser burguês 
não dizemos que as opressões pressupõem o capitalismo; até porque todas elas possuem histórias 
específicas, anteriores ao início da vigência do modo de produção capitalista. O que procura-se 
refletir com isso é que ambos – capitalismo e opressões – pressupõem o estranhamento, ou seja, 
pressupõem o não reconhecimento de si no outro e, embora essa tendência já tenha sido 
reconhecida em outros modos de produção anteriores é no capitalismo que a atividade produtiva, ou 
seja, o trabalho absorve o estranhamento. 



 
 
 

                  

complexos do estranhamento e só por conta do trabalho estranhado, que marca a 

sociedade de classes e atinge maturidade no capitalismo, são possíveis.Isto porque “(...) em 

geral, toda a relação na qual o homem está diante de si mesmo, é primeiramente efetivado, 

se expressa, na relação em que o homem está para com o outro homem” (MARX, 2010, p. 

86). Então, o ato de um ser humano oprimir outro demonstra que o opressornão se 

reconhece no oprimido (mas está estranhado de si e do outro devido os processos 

originados nas relações de produção), por isso o oprime.Em outras palavras, a opressão 

expressa o estranhamento dos seres humanos entre si já que as relações de produção os 

distanciam da essência humana, essência esta que torna os seres humanos comuns, iguais, 

equivalentes uns aos outros. 

 

 

3. ESSENCIA HUMANA E DESVIOS DESTA PROVOCADOS PELO 

ESTRANHAMENTO: argumentos gerais 

 

 

Por essência humana entende-se  

A capacidade [que tem o trabalhador] de tornar seu tudo aquilo que é produzido pela 
totalidade da humanidade – quer material, quer espiritual – e de contribuir, pelo 
exercício das suas faculdades, para o enriquecimento comum (TONET, 1991, p. 41). 

 

Essa definição considera que “o homem não é apenas ser natural, mas ser natural 

humano” (MARX, 1978, p. 41), ou seja, ser dotado de subjetividade e necessidades mais 

complexas que àquelas relacionadas à sobrevivência biológica (alimentação, moradia, 

procriação, etc.). A essência humana admite ainda que a objetivação do ser humano, ou 

seja, o ato de trabalhar deve redundar em sua efetivação e gozo, em todas as dimensões. 

No entanto, o trabalho estranhado introduz elementos que deformam a essência 

humana. Isto porque, nessa modalidade de trabalho a autoatividade do trabalhador 

“pertence a outro, é a perda de si mesmo” e, conforme visto, essa finalidade é antagônica 

àquela prevista pela essência humana(MARX, 2010, p. 83). 

Na sociedade capitalista há pelo menos quatro matizes do referido estranhamento, 

que exercem impactos diretos na supracitada essência humana. 1) A relação do trabalhador 

com o produto do seu próprio trabalho, que é estranhada porque o fim não pertence ao 

executor. O trabalhador tem seu valor mediado pela coisa, pela capacidade de produzi-la. O 

produto do trabalho é visto como “objeto estranho e poderoso sobre ele” e que “se lhe 

defronta hostilmente” (MARX, 2010, p. 83). 



 
 
 

                  

2) A relação do trabalhador com o seu trabalho enquanto atividade é igualmente 

estranhada, não pertence a ele porque não consiste na satisfação de suas necessidades de 

forma direta. Não passando, portanto, de um “meio para satisfazer necessidades fora dele”. 

Em outras palavras, a atividade do trabalho estranhado aliena “a energia espiritual e física 

própria do trabalhador (...) como uma atividade voltada contra ele mesmo, independente 

dele, não pertencente a ele” (MARX, 2010, p. 83). 

3) O estranhamento do homem com sua essência é derivado da relação estranhada 

que existe entre a natureza esua atividade de trabalho, “sua própria função ativa de sua 

atividade vital” (MARX, 2010, p. 84).4) Estando o homem estranhado do seu ser genérico 

está igualmente estranhado de si mesmo e do outro numa relação onde todos são estranhos 

a essência humana (e suas demandas coincidem numa essência animalesca, não humana). 

Afinal, “como poderia o trabalhador defrontar-se alheio ao produto da sua atividade se no 

ato mesmo da sua produção ele não estranhasse a si mesmo?” (MARX, 2010, p. 82). 

Diante disso, vê-se o abismo que está instaurado entre a essência humana e as 

vivências e relações cotidianas que o ser humano é submetido no modo de produção 

capitalista, devido a influência do estranhamento nas relações produtivas e sociais. Se a 

essência humana orienta “a transformação do ser em si do ser social em ser para si e, por 

conseguinte, implica na superação tendencial das formas e conteúdos do ser meramente 

natural em formas e conteúdos sociais mais puros”, a segunda perspectiva orienta no 

sentido radicalmente oposto. Isto porque o estranhamento desfigura o sentido de essência 

humana e a reduz às necessidades mais simples e individuais, ou seja, menos 

sociais(LUKACS, 1981, p. 93). 

A esse respeito Marx capta o cerne dos impactos causados pelo estranhamento na 

essência humana quando observa: 

Chega-se, por conseguinte, ao resultado de que o homem (o trabalhador) só se 
sente como [ser] livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, 
quando muito ainda habitação, adornos, etc. e em suas funções humanas só se 
sente como um animal (...). Comer, beber e procriar, etc. são também, é verdade, 
funções genuinamente humanas. Porém, na abstração que as separa da esfera 
restante da atividade humana, e faz delas atividades ultimas e exclusivas, são 
[funções] animais” (MARX, 2010, p. 83) 

 

Em outras palavras, o estranhamento dissolve definitivamente a particularidade, 

peculiaridade, singularidade de cada ser humano; desconsidera, na medida em que não 

incentiva ou mesmo ignora e negligencia, o que há de mais íntimo e pessoal no trabalhador 

– a saber – sua subjetividade, interesse pela arte, criatividade, etc., embrutecendo o 

trabalhador, tornando sua essência não mais humana e sim animalesca. 

Além desse impacto que tende a apagar uma das dimensões que constituintes do 

ser humano, o estranhamento ainda aponta para uma nova forma de valoração da coisa em 



 
 
 

                  

detrimento da humanidade e mesmo em detrimento do trabalhador. Essa compreensão 

deforma e compromete ainda mais a da essência humana. 

O lugar de todos os sentidos físicos e espirituais passou a ser ocupado, portanto, 
pelo simples estranhamento de todos esses sentidos, pelo sentido do ter. A esta 
absoluta miséria tinha de ser reduzida a essência humana, para com isso trazer para 
fora de si a riqueza interior (MARX, 2010, p. 108). 

 

Assim, se a sociedade está num nível tal de estranhamento onde o homem não 

pertence a si, mas está estranhado de si mesmo devido ao fato do trabalho se apresentar 

nessa forma, a relação que ele estabelecerá com o outro homem será também estranhada e 

isso tem desdobramentos que afetam negativamente em vários aspectos das relações 

sociais, como por exemplo as opressões. 

 

 

4. VIOLÊNCIA DE GÊNERO COMO DESVIO DA ESSÊNCIA HUMANA: alcances e 

limitações de uma ética na perspectiva da práxis social 

 

A violência de gênero é uma construção histórica, social, econômica que não surge 

no capitalismo, mas possui uma história independente deste modo de produção porque 

anterior a ele. Segundo Saffioti, “a identidade social da mulher, assim como do homem, é 

construída através da atribuição de distintos papéis que a sociedade quer ver cumpridos 

pelas diferentes categorias de sexo” (SAFFIOTI, 1987, p. 8). Nesta perspectiva, o gênero 

masculino esteve historicamente atrelado à posição de exploração/dominação, em 

detrimento do gênero feminino, o qual, a partir dos processos históricos restaram as tarefas 

relacionadas à esfera privada. Foram delineados inclusive mecanismos de controle em 

relação à sexualidade, comportamento, quantidade de filhos, ou seja, em relação ao lugar e 

papel da mulher na sociedade. 

No exercício da função patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a 
conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, 
tolerância da sociedade para punir o que se lhes apresenta como desvio. Ainda que 
não haja nenhuma tentativa, por parte das vítimas potenciais, de trilhar caminhos 
diversos do prescrito pelas normas sociais, a execução do projeto de dominação-
exploração da categoria social homens exige que sua capacidade de mando seja 
auxiliada pela violência. (SAFFIOTI, 2001, p. 115) 

 

Nessa perspectiva, vê-se que o poder atribuído ao homem a partir da desigualdade 

de gênero é extremamente prejudicial à categoria social mulher na medida em que orienta 

direta e necessariamente à violência, tolhimento de sua dignidade humana, punição e 

demais argumentos que não só negam absolutamente a mulher enquanto ser humano 

capaz de ser sujeito de sua própria história, como as coloca em situação de extrema 

vulnerabilidade do ponto de vista da integridade física e mental. Isto porque a violência 



 
 
 

                  

orientada pelo patriarcado tem como consequência fundamental e se expressa através a 

agressão do homem contra a mulher não só fisicamente, mas psicológica, sexual, moral, 

patrimonial, entre outras formas de violência que sirvam para legitimar e reforçar a ideia do 

gênero feminino como inferior, frágil, dependente do homem, incapaz de decidir sobre sua 

própria vida e, sobretudo, incapaz de negar o que está preestabelecido historicamente a 

esse ser humano exclusivamente pelo fato de ser mulher. 

Disto posto, vê-se que a violência de gênero viola a essência humana porque 

discrimina, inferioriza e degrada as mulheres na medida em que expropria delas direitos que 

as impedem de seremseres humanos em si e para si. Além disso, ainda, prevê um nível 

menor de humanidade e dignidade à categoria social em questão e expropria delas a 

capacidade de desenvolver suas potencialidades de maneira equivalente aos homens. Já 

que o patriarcado golpeia os sentidos espirituais, sexuais e algumas vezes até físicos das 

mulheres e as tolhe em muitos aspectos. 

Partindo do pressuposto de que a violência de gênero guarda uma relação de 

desigualdade cuja construção social é histórica, e que atua no esforço de expropriar da 

mulher sua potência como ser humano genérico5, classifica-se facilmente essa relação 

patriarcal como opressão, inclusive tendo em vista a explicação científica da categoriaà luz 

do instrumental marxiano, quando o autor diz que “a opressão humana inteira está envolvida 

na relação do trabalhador com a produção, e todas as relações de servidão são apenas 

modificações e consequências dessa relação”. Em outras palavras, a opressão orientada 

pelo patriarcado é um desdobramento das relações de produção capitalista porque a 

primeira é tão influenciada pelo estranhamento quanto as últimas(MARX, 2010, 89). 

Se isto é verdade, é possível dizer que a desigualdade de gênero, enquanto 

opressão pertencente à moral dominante, é útil ao modo de produção capitalista por ser 

mais um mecanismo que auxilia no sentido de distanciar a humanidade de sua essência, de 

maneira a garantir à burguesia sua reprodução e lugar de exploradora no capitalismo e, 

consequentemente, de classe dominante que influencia sobremaneira a moral vigente para 

atender às suas demandas materiais, sociais e históricas, ciclicamente. 

                                                           
5
Haja vista que à mulher restou as atividades relacionadas à esfera privada e a sociedade, alicerçada 

na ideologia patriarcal e na moral dominante, age com extrema discriminação à mulher no mercado 
de trabalho, em espaços de qualificação profissional, etc. Ainda assim, no mais das vezes, quando as 
mulheres conseguem driblar essas barreiras, sabe-se que os salários geralmente sem menores em 
relação aos salários dos homens. Nesse recorte, a fruição da vida pelas mulheres, tendo em vista o 
parâmetro do ser humano genérico, encontra-se absolutamente infligido, já que muitas de suas 
capacidades são inibidas diante dessa moral sexista e até mesmo tolhidas. É válido ainda ressaltar 
que a opressão não se encerra nos espaços citados como exemplo, mas perpassa a totalidade em 
que as mulheres estão inseridas. Abarcando inclusive atribuições e responsabilidades que impedem 
a maioria das mulheres de conquistar seu espaço e autonomia na sociedade. 



 
 
 

                  

Disto posto, percebe-se que a luta pela igualdade de gênero redunda na luta pela 

emancipação humana, por entender que em ambas as frentes de luta o que está em 

questão, cientificamente falando, é a dissolução do estranhamento, ou seja, de relações 

produtivas e sociais pautadas na expropriação, alienação, exploração dominação. 

A radicalidade do pensamento de Marx consiste em efetivar o gênero humano, ou 

seja, resgatar a essência humana, através da práxis social. Ainda aplicado no contexto das 

relações de gênero, mas entendendo que a proposta da igualdade entre homens e mulheres 

não se esgota tão somente no patamar das relações sociais, Kolontai afirma: 

Somente uma transformação fundamental da psicologia humana poderá transpor a 
porta proibida, somente o enriquecimento da psicologia humana no potencial do 
amor pode transformar as relações entre os sexos e convertê-las em relações 
impregnadas de verdadeiro amor, dotadas de uma afinidade real, em uniões sexuais 
que nos tornem felizes. Porém, uma transformação desse gênero exige 
inevitavelmente a transformação fundamental das relações econômico-sociais: isto 
é, exige o estabelecimento do regime comunista (KOLONTAI, 2000, p. 31) 
 

Dito isto, vê-se que relações de gênero realmente igualitárias somente serão 

alcançadas em outro modo de produção, onde a base não seja o estranhamento, mas a 

emancipação humana e condições equivalentes de fruição da vida. Nesse sentido, Gramsci 

problematiza no que tange ao caminho a ser percorrido: 

A compreensão crítica de si mesmo é obtida, portanto, através de uma luta de 
“hegemonias” politicas, de direções contrastantes, primeiro no campo da ética, 
depois no da política, atingindo, finalmente, uma elaboração superior da própria 
concepção do real. A consciência de fazer parte de uma determinada forca 
hegemônica (isto e, a consciência política) e a primeira fase de uma ulterior e 
progressiva autoconsciência, na qual teoria e pratica finalmente se unificam. 
(GRAMSCI, ano, p. 103 - 104) 
 

Tendo em vista esse propósito, vê-se como a ética é uma das principais molas 

propulsoras que orientam à práxis, já que através dela é possível transformar, nas palavras 

de Gramsci senso comum em bom senso, onde esta última categoria já apontaria para um 

conhecimento mais complexo e crítico acerca da realidade, capaz de guiar em direção a 

ações comprometidas efetivamente com a práxis social, resgatando a radicalidade da teoria 

marxianae tendo como objetivo, entre outras coisas, o alcance de caráter universal e 

igualitário da essência humana. Em outras palavras a ética é “uma parte da práxis humana 

em seu conjunto” (Lukács, 2007, p. 72). 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

As reflexões trazidas neste trabalho revelam que, embora a violência de gênero não 

tenha sido desenvolvida no capitalismo, é legitimada, assim como o próprio modo de 



 
 
 

                  

produção, pelo estranhamento. Em assim sendo, afirmar que opressões (neste caso, a 

discriminação de gênero) e as bases do capitalismo estão estruturadas em torno da mesma 

ontologia significa que de fato é impossível que não existam opressões no modo de 

produção em questão. 

Assim, se é verdade que as opressões impedem que os indivíduosexercitem sua 

essência humana, já que fazem parte da moral burguesa (ou seja, do modo de ser que tem 

como finalidade a manutenção da dominação de uma classe sobre a outra) é verdade 

também que os alcances dessas opressões não se esgotam na relação que umindivíduo 

estabelece com outro, mas serve a todo o sistema de exploração vigente na medida em que 

também contribui para que a humanidade não consiga a acessar sua essência e 

emancipação. 

No campo do enfrentamento à violência de gênero, se se considerar a ontologia da 

supracitada violência, ou seja, se a intenção do enfrentamento for de fato superar a 

discriminação da categoria social mulher, deve-se ter em vista que isso apenas acontecerá 

integralmente numa sociedade onde o modo de produção não se estruture mediante o 

estranhamento, mas cujos parâmetros considerem a essência e emancipação humana. 

Por essa causa, chega-se ao resultado de que todo e qualquer enfrentamento à 

situação de opressão (inclusive a luta contra a violência de gênero) que se preocupe com 

conquistas para além do imediatismo, consiste, ontologicamente, num enfrentamento ao 

capitalismo, na medida em que ataca o elemento que sustenta o modo de produção em 

questão, ou seja, que ataca o estranhamento. 

 Neste sentido, elenca-se a ética como instrumento de reflexão acerca das opressões 

e por isso orientadoraà práxis, nessa perspectiva de maior abrangência porque focada no 

elemento que as gera, ou seja, no estranhamento, entendendo sua superação como urgente 

e necessária à emancipação não só das mulheres, mas de toda a humanidade. 
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