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RESUMO 

 
Vivemos em um contexto de reestruturação produtiva do capital via políticas 
neoliberais, que retiram direitos históricos dos trabalhadores, de recrudescimento do 
conservadorismo em todo o mundo e de descenso da organização dos (as) 
trabalhadores (as). Diante desse cenário as resistências de cunho classista se 
apresentam com uma importância central para o enfrentamento a esse tempo de 
barbárie capitalista. Por isso, o presente trabalho se propõe a investigar a 
construção do feminismo camponês popular que vem sendo formulado pelo 
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Para isso nos utilizamos das 
categorias Movimentos Sociais, Relações Sociais de Sexo e Feminismo, a partir da 
contribuição teórica de autores como: Montaño e Duriguetto (2011), Santos (2000), 
Marx (2004) e Lojkine(1981), para a primeira categoria.  Cisne (2012, 2014a, 
2014b,), Souza-Lobo(2011), Devreux(2005, 2011), Guillaumin(2014) e Piscitelli 
(2002), para a segunda e Gurgel (2009), Cisne (2014), Souza-Lobo (2011) e 
Gonzalez (2012), para a terceira. Com uma abordagem qualitativa e embasada no 
do método materialista histórico dialético de Marx, nos utilizamos de entrevistas 
semiestruturadas, com três dirigentes do MMC, e da observação participante para 
coleta de dados. Tivemos como objetivos: apreender a dimensão da 
consubstancialidade das relações de classe, raça e sexo na construção do 
feminismo camponês popular; entender de que forma as mulheres se organizam no 
MMC; compreender a percepção das mulheres que são dirigentes do MMC sobre o 
feminismo camponês popular e perceber como se desenvolve a relação do MMC 
com partidos, outros movimentos sociais e com o Estado. A partir das entrevistas e 
das reflexões teóricas realizadas durante todo o trabalho chegamos as seguintes 
conclusões: que o Movimento de Mulheres Camponesas se configura, sobretudo, 
como um movimento feminista que se configura como uma resistência classista, e 
antirracista essencial para o enfrentamento desses tempos temerosos e para a 
construção de uma outra sociedade de seres humanos emancipados. Levamos em 
consideração para afirmarmos isso, algumas dimensões observadas durante a 
pesquisa: o seu caráter nacional e o fato de organizar uma multiplicidade enorme de 
mulheres; a sua capacidade de articulação com movimentos, partidos e sindicatos 
dentro e fora do país, buscando sempre unidade nas lutas; a sua autonomia frente 
ao Estado e aos governos, sabendo se utilizar de alguns espaços institucionais sem 
se institucionalizar e sem ferir a sua autonomia; e por fim, o fato dele entender as 
relações sociais de sexo, classe e raça de forma consubstancial, tendo como 
centralidade das suas lutas o fim de todas as formas de exploração e opressão.  
 

Palavras-chave: Movimento de Mulheres Camponesas. Feminismo Camponês 

Popular. Relações sociais de sexo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
We’re living in a context of productive restructuring of the capital via neoliberal 
policies, that withdraw historical rights of the workers; conservatism’s recrudescence 
all around the world, and descent of the woker’s organization. Facing this scenario 
the classist natured resistences show as having a central importance for the 
confrontation of this capitalistic barbarity time. Given this, this project has as a 
proposal to investigate the building of the popular peasant feminism that has been 
being formulated by the women from the Movimento de Mulheres Camponesas 
(MMC). For this we have used the Social Movements, Sex Social Relations, and 
Feminism categories, considering the theoretical contribution of authors such as: 
Montaño and Duriguetto (2011), Santos (2000), Marx (2004) and Lojkine(1981), for 
the first category. Cisne (2012, 2014a, 2014b,), Souza-Lobo (2011), Devreux (2005, 
2011), Guillaumin (2014) and Piscitelli (2002), for the second, and Gurgel (2009), 
Cisne (2014), Souza-Lobo (2011) and Gonzalez (2012), for the third. With a 
qualitative approach and based on the materialistic method of Marx, we have used 
semi-structured enterviews, with three MMC leaders, and participant observation for 
collecting the data.We’ve had as goals: to learn the dimension of the 
consubstantiality of the relations of class, race, and sex in the building of the peasant 
popular feminism; to understand in which way the women organize themselves in 
MMC; to comprehend the perception of the women that are MMC leaders about the 
peasant popular feminism and to perceive how is the relation of MMC with other 
parties, other social movements, and the State developed. Based on the enterviews 
and the theoretical reflections realized during all the Project we have come to the 
following conclusions: that the Movimento de Mulheres Camponesas is settled, 
above all, as a feminist movement that is settled as a classist and antiracist 
resistence, essential for the confrontation of these fearful times and for the 
construction of a new society and emancipated humans. To affirm this we have taken 
into consideration some dimensions observed during the project: its national 
character and the fact that it organizes very many women; its ability of articulation 
with movements, parties and syndicates inside and outside the country, always 
looking for unity in the claims; its autonomy against the State and the governments, 
knowing how to use some institutional spaces without getting institutionalized and 
without hurtir its own autonomy; and, finally, the fact that it understands the social 
relations of sex, class, and race in a consubstantial way, having as the center of its 
claims the end of all the forms of exploration and oppression. 
 
Key-words: Movimento de Mulheres Camponesas. Peasant Popular Feminism. 
Social Relations of Sex.  
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1 INTRODUÇÃO  
 
 

Vivemos em um contexto de reestruturação produtiva do capital via 

políticas neoliberais, que retiram direitos históricos dos trabalhadores, de 

recrudescimento do conservadorismo em todo o mundo e de descenso da 

organização dos (as) trabalhadores (as). Diante desse cenário as resistências de 

cunho classista se apresentam com uma importância central para o enfrentamento a 

esse tempo de barbárie capitalista.  

Se essa conjuntura já é adversa para os trabalhadores de forma geral, 

para as mulheres ela se apresenta de forma ainda mais perversa, pois elas terão 

esse sistema de exploração/opressão intensificado pelo patriarcado, e para as 

mulheres negras, também pelo racismo. O patriarcado serve ao capitalismo através 

da divisão sexual do trabalho que tanto empurra as mulheres para os trabalhos mais 

precarizados e mal remunerados, quanto às responsabiliza através do trabalho não 

pago pela reprodução da classe trabalhadora e pelos serviços de cuidados negados 

pelo Estado.  

Apesar disso, as mulheres tem demonstrado grande capacidade de 

mobilização frente à reorganização do conservadorismo na conjuntura brasileira. 

Colocando para o conjunto dos movimentos sociais o desafio de compreender como 

as diferentes dimensões da atual onda conservadora se conectam, se fortalecem, se 

impulsionam e dependem entre si.  

O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) se apresenta nessa 

conjuntura como um movimento feminista e classista, que organiza as mulheres do 

campo de forma nacionalizada desde 2003. Se mobilizando ao redor de pautas 

específicas das mulheres campesinas, como direitos trabalhistas, pelo direito a terra, 

por uma produção agroecológica e pela soberania alimentar. Mas também se soma 

à luta da classe trabalhadora em pautas mais gerais através da sua articulação 

internacional na Via Campesina, se somando aos movimentos que resistem a essa 

onda de retrocessos.  

Nos últimos anos, o MMC segue construindo o que elas chamam de 

“Feminismo Camponês Popular” que se apresenta como um esforço do movimento 

em constituir uma prática política onde sexo e classe não sejam vistos de forma 

separada. Para que a construção de uma nova sociedade leve em consideração não 
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só o fim da sociedade de classes, mas também o fim do patriarcado e de todas as 

formas de opressão e exploração.  

Tendo em vista que o MMC é um dos maiores e mais importantes 

movimento de mulheres do Brasil e que representa em meio a essa conjuntura uma 

resistência feminista e classista, na construção do que as mulheres que o compõem 

chamam de “feminismo camponês popular”, teremos como pergunta de partida para 

nossa investigação: como vem se dando a construção do feminismo camponês 

popular dentro do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC)? 

A partir dessa pergunta de partida, temos como objetivos: apreender a 

dimensão da consubstancialidade das relações de classe, raça e sexo na 

construção do feminismo camponês popular; entender de que forma as mulheres se 

organizam no MMC; compreender a percepção das mulheres que são dirigentes do 

MMC sobre o feminismo camponês popular e perceber como se desenvolve a 

relação do MMC com partidos, outros movimentos sociais e com o Estado. 

Para tentar contemplar esses aspectos da realidade do nosso objeto, a 

pesquisa possui caráter qualitativo, pois pautou-se nos significados, que não podem 

simplesmente ser traduzidos em gráficos, esquemas ou outros dados quantitativos, 

apesar de estes serem complementares aos dados qualitativos. Segundo Minayo 

(1994) a pesquisa qualitativa trabalha com significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, procurando captar mais profundamente o sujeito 

estudado e a realidade no qual se encontra inserido. 

Esse tipo de pesquisa resgata a palavra, a linguagem, as expressões 

pessoais e concepções dos sujeitos inseridos em um contexto histórico e social, 

auxiliando o pesquisador a compreender o comportamento, as práticas e as 

condutas mediante a exploração de emoções, possibilitando também, a 

compreensão dos aspectos da experiência humana e das relações sociais que 

perpassaram o sujeito estudado (MINAYO, 1994).  

Na fase exploratória, a fim de buscar uma boa base teórica e histórica, 

primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, que segundo 

Gil (2002, p.45) esses tipos de pesquisas assemelham-se, porém,  

 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente de 
contribuições de diversos autores sobre um determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 
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tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos da pesquisa. 

 
 

Com o intuito de aprofundarmos a nossa compreensão sobre a formação 

sócio-histórica do Brasil e de como essa formação implica na organização dos 

movimentos sociais, tendo como foco principal o surgimento e história do MMC, 

fizemos um levantamento bibliográfico sobre as categorias Movimentos Sociais, 

Relações Sociais de Sexo e Feminismo. Dialogando com autores como, Montaño e 

Duriguetto (2011), Santos (2000), Marx (2004) e Lojkine(1981), para a primeira 

categoria.  Cisne (2012, 2014a, 2014b,), Souza-Lobo(2011), Devreux(2005, 2011), 

Guillaumin(2014) e Piscitelli (2002), para a segunda e Gurgel (2009), Cisne (2014), 

Souza-Lobo (2011) e Gonzalez (2012), para a terceira.  

Também foi realizada uma análise de documentos produzidos pelo MMC, 

como notas, cartilhas, publicações coletivas do movimento, entre outros. Além disso, 

procuramos entender como a sociedade capitalista se apropria do patriarcado para 

reproduzir a dominação dos homens sobre as mulheres, trazendo uma análise 

feminista para a formação sócio-histórica brasileira, para a economia e para os 

movimentos sociais.   

Já no processo de tentativa de apreender temporal e, especialmente, a 

dinâmica da realidade a qual se desejava pesquisar, ou seja, o feminismo camponês 

popular do MMC, foi realizada a entrevista semiestruturada, onde partimos do 

entendimento de Gil (1991, p.59) que entrevista é “uma forma de interação social, 

[…] uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados 

e a outra se apresenta como fonte de informação”.  

Usamos como critério de inclusão para a entrevista, a escolha de 

mulheres que são dirigentes do MMC, pelo histórico delas dentro do movimento e 

pela possibilidade teórico-política que elas carregam para nos falar do que é o 

feminismo camponês popular que movimento vem construindo desde o seu 

surgimento até aqui.  

Foram três mulheres entrevistadas, uma do nordeste, do estados do Rio 

Grande do Norte, uma do Sul, do Estado do Paraná e uma do Centro- Oeste. As 

mulheres têm 25, 38 e 55 anos. Todas três têm filhos, são casadas, são 

heterossexuai, duas tem ensino superior completo e uma em andamento. Uma é 
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filiada a partidos políticos, ao Partido dos Trabalhadores (PT), porém não exerce 

militância política orgânica no partido. Uma mulher se autodeclara como negra e as 

outras duas como brancas.  

A fim de mantermos a confidencialidade da pesquisa adotaremos nomes 

fictícios, e aproveitaremos, com isso, para lembrar-se de mulheres que são símbolos 

para a luta feminista e camponesa, serão eles: Margarida Alves1, Elizabeth Teixeira2 

e Dandara dos Palmares3.  

Por fim, para uma melhor compreensão do que se segue nas próximas 

páginas, aponta-se a divisão dos capítulos restantes: O capítulo 2, pretende situar 

como se deu a revolução burguesa no Brasil e o seu caráter prussiano e 

contrarrevolucionário, a formação sócio-histórica brasileira, e a sua inserção no 

modo de produção capitalista, analisando as suas particularidades, bem como o 

processo de industrialização tardia e a lógica desenvolvimentista que se instaurou 

desde os governos de Getúlio Vargas (1930-1945), passando pela chegada do 

Neoliberalismo no país e pela tentativa de resgate da lógica desenvolvimentista dos 

governos de Luís Inácio Lula da Silva (2002 – 2010) e de Dilma Roussef (2011 – 

2015).  

Além disso, o segundo capítulo traz uma análise feminista sobre a 

formação sócio-histórica brasileira e os impactos que o conceito de 

desenvolvimento, imposto pelo capital, traz para a vida das mulheres. Para isso, faz 

uma reflexão sobre como ele afeta as mulheres nos mais diferentes aspectos, como 

                                                 
1 Margarida Alves foi uma sindicalista paraibana que esteve à frente de mais de cem processos 
trabalhistas enquanto estava como presidenta do sindicato rural de Alagoa Grande, foi assassinada 
pelo dono de uma usina açucareira da região em que militava. Uma das suas frases mais conhecidas 
foi “É melhor morrer na luta do que morrer de fome”. Foi em homenagem a ela que surgiu a Marcha 
das Margaridas que mobiliza mais de 100 mil mulheres camponesas a cada três anos. Ela é um 
exemplo da coragem e luta das mulheres camponesas.  
2  Elizabeth Teixeira, hoje com 92 anos, é viúva do líder sindical João Pedro Teixeira o “cabra marcado 
pra morrer” do filme homônimo (Brasil, 1984) do cineasta Eduardo Coutinho. Depois que seu marido 
foi assassinado por ser uma das lideranças das ligas camponesas de Sapé, Elizabeth assumiu o seu 
lugar na luta pela reforma agrária. Foi perseguida e presa por dois meses durante a ditadura militar, 
depois de solta fugiu para o Rio Grande do Norte onde viveu por 17 anos clandestinamente. Ela é até 
hoje uma grande lutadora em prol da reforma agrária e mais um exemplo de coragem e resistência 
das mulheres camponesas.  
3  Dandara Dos Palmares foi companheira de Zumbi dos palmares e foi tão importante na luta pela 
libertação dos negros e negras quanto ele, porém é muito menos lembrada. Lutou com armas pela 
libertação total das negras e negros no Brasil; liderava mulheres e homens, também tinha objetivos 
que iam às raízes do problema e, sobretudo, não se encaixava nos padrões que ainda hoje são 
impostos às mulheres. Dandara é inspiração para as mulheres quilombolas que ainda hoje lutam pela 
demarcação e reconhecimento das suas terras e também símbolo na luta contra o racismo, exemplo 
de coragem e força para todas as mulheres.  
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no processo de flexibilização e precarização do seu trabalho, na maior 

responsabilização delas pela família em tempos de cortes neoliberais e processo de 

apropriação e sexagem imposto às mulheres pelo sistema capitalista-racista-

patriarcal.  

No capítulo 3, veremos as formas de organização e resistência da classe 

trabalhadora, incluindo a luta mulheres pela história, dando visibilidade a importância 

do feminismo para organização da classe trabalhadora e para os processos 

revolucionários. Além disso, daremos ênfase aos processos de resistência do 

campesinato brasileiro que será crucial para entendermos o surgimento e a história 

do MMC.  

No capítulo 4, traremos a história do MMC e as suas formas de 

organização. Além disso, faremos a análise de conteúdo das impressões e opiniões 

das entrevistadas sobre o que forma o feminismo camponês popular do MMC, sua 

atuação e lutas, e sobre a relação do MMC com outros movimentos, partidos e com 

o governo.  
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2 O CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA E DA EXPOSIÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

Vivemos em tempos de crise estrutural do capital e de um avanço mundial 

do conservadorismo que vem tolhendo de forma cruel e desenfreada os direitos da 

classe trabalhadora, dificultando sua sobrevivência e a possibilidade de sonhar com 

outro mundo. Para nós, que seguimos acreditando na construção desse novo 

mundo, de homens e mulheres emancipadas, e que ocupamos academia, mas sem 

abandonar as lutas políticas nas ruas, apresenta-se um desafio e o compromisso de 

produzir teoricamente algo que acumule para as lutas da classe trabalhadora.  

Produzir no campo da teoria crítica, que traga novas possibilidades e que 

fuja do fatalismo paralisante e do idealismo descolado da realidade concreta, faz-se 

uma tarefa indispensável para alargar os horizontes do possível e para construir 

conhecimento que seja aliado à prática política revolucionária.  

A neutralidade e a utilização de uma razão instrumental, voltada para 

justificar e dar legitimidade teórica as desigualdades presentes na realidade, é 

utilizada, segundo Coutinho (2010), pela burguesia de forma retrógrada e 

conservadora para permanecer como classe dominante. 

 
 

Ao tornar-se uma classe conservadora, interessada na perpetuação e na 
justificação teórica do existente, a burguesia estreita cada vez mais a 
margem para uma apreensão objetiva e global da realidade; a razão é 
encarada com um ceticismo cada vez maior ou renegada como instrumento 
do conhecimento ou limitada a esferas progressivamente menores ou 
menos significativas da realidade (COUTINHO, 2010, p.22). 

 
 
É preciso ter um lado na luta de classes, não acreditamos na neutralidade 

da ciência, bem como afirmamos que a realidade é multifacetada, com fraturas e 

contradições, que são determinadas por expressões das relações sociais de sexo, 

classe e raça, sendo assim, a produção de conhecimento não está isolada dessa 

realidade material e é assim, também, um fazer materialmente político. 

Para um trabalho que se propõe a ser feminista e acumular 

especialmente para a luta das mulheres trabalhadoras e campesinas, falar sobre 

produção de conhecimento, sobre ciência, é também falar do apagamento histórico 

que as mulheres sofreram dentro dessa produção. Assim como é falar de como a 
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ciência foi e é utilizada para justificar o lugar de subalternidade imposto a nós 

mulheres nessa sociedade. Guillaumin (2014, p. 76) nos fala sobre isso:  

 
 

[...] a sexagem, desenvolveu uma crença cientifizada e complexa em uma 
“natureza” especifica dos dominados e apropriados. Além disso, a ideia de 
natureza é progressivamente afinada, pois as interpretações ideológicas 
das formas de apropriação material se alimentam dos desenvolvimentos 
das ciências, assim como induzem, por sua vez, o sentido das escolhas 
desses desenvolvimentos. Se a ideia de uma natureza específica dos 
dominados, dos apropriados (racializados, sexuados), se “beneficiou” do 
desenvolvimento das ciências naturais, já faz uns cinquenta anos que as 
aquisições da genética e, depois, da biologia molecular se precipitam neste 
poço sem fundo que é o universo ideológico da apropriação, verdadeiro 
catalisador dessas pesquisas.  

 
 
Assim, temos uma ciência que não só nos exclui e nos apaga da sua 

história, mas, também, que é utilizada como uma importante ferramenta para 

perpetuar a nossa condição de dominadas nessa sociedade.  

Nessa perspectiva, escolhemos nos utilizar do método materialista 

histórico dialético de Marx, pois partimos do entendimento que a compreensão da 

realidade está em entender de forma histórica e crítica as relações sociais em seus 

antagonismos, contradições e correlação de forças. Corroborando com Frigotto 

(1995, p. 17): 

 
 
[...] os fatos sociais não são deslocados de uma materialidade objetiva e 
subjetiva e, portanto, a construção do conhecimento histórico implica o 
esforço de abstração e teorização do movimento dialético (conflitante, 
contraditório, medido) da realidade. Trata-se de um esforço de ir à raiz das 
determinações múltiplas e diversas que constituem determinado fenômeno.  

 
 
Esse método de apreensão da realidade foi escolhido também por, de 

acordo com Prado Jr. (1969, p. 602-603) considerar:  

 
 

a) Os fenômenos como “um todo unido, coerente, onde os objetos [...] 
são ligados organicamente entre si, dependem uns dos outros e se 
condicionam reciprocamente [...]”. 
b) A natureza como um “estado de movimento e transformação 
perpétuos, de renovação e desenvolvimento incessantes, onde alguma 
coisa sempre nasce e se desenvolve, alguma coisa se desagrega e 
desaparece [...]”. 
c) O processo de desenvolvimento como resultante da passagem de 
“mudanças quantitativas insignificantes e latentes a mudanças aparentes e 
radicais, a mudanças qualitativas [...].” 
d) “[...] os objetos e os fenômenos da natureza” implicados em 
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“contradições internas”, que “contêm todos um lado negativo e outro 
positivo[...]; a luta destes contrários, a luta entre o antigo e o novo, entre o 
que morre e o que nasce, entre o que desaparece e o que se desenvolve, é 
o conteúdo interno do processo de desenvolvimento, da conversão das 
mudanças quantitativas em qualitativas”. 

 

 

 
Acreditando que o método utilizado para apreensão e compreensão do 

real está diretamente ligado ao nosso direcionamento ético-político. Para nós, o 

método de Marx traz a possibilidade de construirmos uma unidade entre fazer 

teórico e a prática política, pois ele além de ter como objetivo conhecer a totalidade 

da sociedade de classes e suas contradições, o método também busca superá-la.  

O método de análise da realidade de Marx é pautado na concepção dialética, 

materialista e histórica. Ele se apropria da dialética de Hegel, porém a radicalizando, 

fazendo do próprio movimento da afirmação pela negação à superação do Idealismo 

Hegeliano. A crítica de Marx a Hegel se fundamenta a partir da análise da realidade 

concreta: “em Hegel a dialética está de cabeça para baixo”, e que “não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, o seu ser social 

que determina sua consciência” (MARX, 2004, p.50). Para Marx, a consciência se dá 

pela compreensão do movimento real do objeto, ou seja, a consciência só existe 

enquanto resposta a uma situação social universal e concreta. Assim: 

 
 

A produção de ideias, de representações e da consciência está, no 
princípio, diretamente vinculada à atividade material e o intercâmbio 
material dos homens, como a linguagem da vida real. As representações, o 
pensamento, o comércio espiritual entre os homens, aparecem aqui como 
emanação direta de seu comportamento material (MARX, 2004, p.50). 

 
 
Compreender a dinâmica da realidade, para Marx, implica transgredir a 

mera aparência em que se mostra o objeto, e avançar no conjunto de determinações 

e de relações constituintes com as quais interage, sendo que, este processo 

somente se estabelece com a análise das condições materiais em que os homens e 

mulheres vivem. É nessa característica do seu pensamento que se encontra a 

dimensão da totalidade, uma categoria que compreende não a soma das partes de 

um todo, mas sim o modo pelo qual as partes se articulam nas suas relações e 

processualidade.  

É na perspectiva da totalidade que buscaremos analisar nosso objeto de 
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pesquisa, não de forma isolada, mas na sua relação com as determinações que 

formam relações sociais mais amplas, nas suas contradições, mediações, 

possibilidades e expressões na realidade concreta.  

Pretendemos ao longo do trabalho fazer uma análise feminista de todos 

os temas que são abordados geralmente deixando as mulheres de fora da sua 

análise: capitalismo, economia, formação sócio-histórica do Brasil e movimentos 

sociais. Por isso, achamos importante trazermos já nesse capítulo algumas escolhas 

teóricas-políticas que darão base para todo o debate que será feito aqui. Para isso, 

traremos nos próximos pontos desse capítulo a nossa escolha pela categoria 

Relações Sociais de Sexo, fazendo uma reflexão crítica sobre o conceito de gênero, 

assim como demarcaremos o nosso entendimento de divisão sexual do trabalho e a 

nossa perspectiva de feminismo.  

 

2.1 Relações sociais de sexo x gênero 

 

O conceito gênero surge numa tentativa de ampliar o debate sobre a 

opressão sofrida pela mulher, aliando profundidade analítica, a prática política 

feminista. Após a conceituação de Gayle Rubin, em 1975, em “O tráfico das 

mulheres: Notas sobre a Economia Política de Sexo”, o conceito até então, pouco 

utilizado4, passa a ser amplamente difundido. Segundo Rubin (1975), o sistema 

sexo/ gênero é um conjunto de arranjos por meio dos quais a matéria-prima 

biológica do sexo humano e da procriação é modelada pela intervenção social 

humana.  

Segundo Cisne (2014), Rubin estabelece, assim, uma dicotomia na 

relação entre sexo/gênero. Gênero seria a construção social do sexo, e o sexo seria 

o que é determinado naturalmente. Desse modo, constrói-se um trânsito entre 

natureza e cultura, no qual a natureza fornece os dados e estes mostrariam que a 

diferença é, sobretudo, cultural.  

                                                 
4 “O conceito gênero foi aplicado à diferença sexual pela primeira vez em linhas de pesquisa 

desenvolvidas por psicólogos estadunidenses. O termo identidade de gênero foi introduzido pelo 
psicanalista Robert Stoller em 1963, no Congresso Psicanalítico de Estocolmo. Stoller formulava o 
conceito da seguinte maneira: o sexo estava relacionado com a biologia (hormônios, genes, sistema 
nervoso, morfologia) e o gênero com a cultura (psicologia, sociologia). O produto do trabalho da 
cultura sobre a biologia era a pessoa ‘acabada’ gendered, homem ou mulher. HARAWAY, (apud  
PISCITELLI,  2002, p.17). 
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Várias autoras fizeram críticas a essa dualidade criada entre sexo/gênero 

por Rubin, entre elas, Saffioti (2002, p.21), fez críticas a essa dicotomia e 

naturalização: 

 
 
O conceito de gênero consegue dar plena conta do caráter social inclusive 
do próprio sexo. Enquanto ao trabalhar-se com gênero já se tem nítido o 
caráter fundamentalmente social que lhe é imanente, ao empregarmos a 
categoria sexo nos fadamos a sempre sobrenomeá-lo com o termo social. 
Dessa forma, ao se falar de gênero, estamos nos referindo 
necessariamente a relações sociais. 

 
 
Na década de 1990, surgem várias abordagens diferentes do conceito de 

gênero, principalmente de viés desconstrutivistas, que não por acaso também tem 

relação direta com as teorias pós-modernas. Segundo Piscitelli (2011, p.31), essas 

abordagens trouxeram alguns riscos para a unidade entre teoria e prática política:  

 
 
[...] a desconstrução – que pode desconstruir ad infinitum – ao não oferecer 
alternativas ‘positivas’, dificultaria acionar um movimento. Além de dissolver 
o sujeito político ‘mulheres’, as perspectivas desconstrutivistas também são 
acusadas de restabelecerem distâncias entre a reflexão teórica e o 
movimento político. […] Na atualidade, dizem, as perspectivas teóricas lhes 
resultam ‘pouco úteis’, inacessíveis, esotéricas, de difícil compreensão, 
excessivamente destacadas da prática e conduzindo a uma paralisia. 

 
 
Aqui no Brasil, a utilização do conceito gênero passa a ser amplamente 

difundida após a tradução do texto de Joan Scott “Gênero: Uma categoria útil para 

análise histórica”, realizada por Christine Rufino Dabat e Maria Betânia Ávila, em 

1991 (CISNE, 2014b). Para  Scott, autora amplamente utilizada como base 

teórica no país, o conceito de gênero não necessita de uma articulação com as 

categorias “classe e raça/etnia”, sendo para ela, essencial para a compreensão da 

categoria gênero a dissociação entre elas. Nas palavras da autora,  

 
 
A ladainha “classe, raça e gênero” sugere uma paridade entre os três 
termos que na realidade não existe. Enquanto a categoria de “classe” está 
baseada na teoria complexa de Marx (e seus desenvolvimentos posteriores) 
da determinação econômica e da mudança histórica, as de “raça” e de 
“gênero” não veiculam tais associações (SCOTT, 1991, p.4).  

 
 
Discordamos dessas perspectivas de análise teórica, pois, acreditamos 

na construção de uma teoria aliada à prática política que contribua diretamente para 
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o alcance de uma nova sociedade de mulheres e homens emancipadas (os). Para 

isso, entendemos que as análises sobre as categorias relações sociais de sexo, 

raça/etnia e classe precisam ser feitas de forma enovelada, como defende Saffioti 

(2004, p. 125): 

 
 
O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas e 
enoveladas ou enlaçadas em um nó. [...] Não que cada uma destas 
condições atue livre e isoladamente. No nó, elas passam a apresentar uma 
dinâmica especial, própria do nó. Ou seja, a dinâmica de cada uma 
condiciona-se à nova realidade. De acordo com as circunstâncias históricas, 
cada uma das contradições integrantes do nó adquire relevos distintos. E 
esta motilidade é importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo, aí 
inclusa a organização social destas subestruturas na estrutura global, ou 
seja, destas contradições no seio da nova realidade – novelo patriarcado-
racismo-capitalismo – historicamente constituída. 

 

 

Além dessa não articulação entre as categorias raça/etnia e classe que se 

tornou frequente nos estudos de gênero e que tem o tornado cada vez menos 

politizado, concordamos aqui com as críticas construídas por Cisne (2014a, p. 141-

142), baseadas no pensamento de Devreux (2005):  

 

 

Além de polissêmico5, mais palatável, ou pretensamente neutro e de não 
nomear explicitamente os sujeitos das relações sociais de sexo, o conceito 
de gênero tem “baixo nível de compreensão” fora dos contextos do que se 
convencionou chamar de “feminismo acadêmico” […] para nós, o conceito 
de gênero dificulta a aproximação com quem deve ser o sujeito prioritário do 
feminismo: as mulheres trabalhadoras. Bem mais fácil e direta torna-se a 
compreensão por parte dessas mulheres quando falamos em 
opressão/exploração das mulheres ou desigualdade entre os sexos, enfim, 
quando qualificamos, nomeamos e identificamos os sujeitos das “relações 
sociais de sexo”, diferentemente de quando nos referimos à opressão de 
gênero que, para alcançar o entendimento, primeiro, há de se explicar o 
próprio conceito de gênero, já que ele não é autoexplicativo, não somente 
pelo academicismo que o funda, mas, também, pela sua polissemia. 

 

 

Além de polissêmico, do número cada vez maior e mais expressivo de 

abordagens que não fazem a articulação com classe e raça/etnia, outra 

característica que nos tem chamado atenção, ao que diz respeito ao conceito de 

                                                 
5 Polissêmico é uma palavra ou expressão que possui mais de um significado, no caso da palavra 

gênero, pode-se referir tanto as diferenças entre homens e mulheres, quanto a classificação de 
espécies na biologia, tipos diferentes de produção literária, na literatura ou a classificação gramatical 
de substantivos, na gramática. 
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gênero, é a “ocultação do sujeito político mulher” (CISNE, 2014, p. 134) e o 

apagamento frequente de uma relação antagônica, onde não se é mais possível 

identificar quem são opressores e oprimidos. Por vezes, essa ocultação e 

apagamento tornaram o conceito de gênero muito mais aceita nos meios 

acadêmicos e nos organismos de financiamento multilaterais, que lidam muito 

melhor com a neutralidade apresentada pelo termo “gênero” do que ao próprio termo 

“feminismo”, por exemplo. Sobre isso nos fala Devreux (2005, p. 564)  

 

 

[…] a utilização do conceito de “gênero” permitiu às pesquisadoras 
francesas serem percebidas como menos agressivas, menos “feministas”, 
por suas instituições e por seus colegas homens. Não chocando, elas 
pensavam chegar mais facilmente a um consenso científico sobre a questão 
da dominação masculina, mantendo-se mais politicamente corretas. De 
certa maneira, elas eram mais “polidas”, não nomeando nem a violência e o 
antagonismo contidos na ideia de “relação social”, nem o critério um pouco 
animal de “sexo”. É também o que permitiu, em minha interpretação, que 
pesquisadores homens ingressassem nesta área de pesquisa científica, 
tornada, assim, mais consensual. Porque, um pouco como ocorre com o 
termo “condição feminina”, o termo “gênero” evoca a ideia de um problema 
social sofrido pelas mulheres, de uma desigualdade social construída, mas 
na qual os homens não seriam atores. Incluídos na construção de gênero e 
defendendo sua situação, classificados como gênero masculino apesar 
deles, nada teriam a ver com os efeitos dessa classificação. A relação social 
de sexo nomeia explicitamente a confrontação entre duas classes de sexo. 
Não pode haver relação social com uma categoria única. Não pode haver 
relação social sem confrontação. 

 

 

Diante disso, fizemos a escolha teórico-política de trabalhar com a 

categoria relações sociais de sexo e não com o conceito de gênero. Quando falamos 

em escolha teórico-política, reafirmamos a nossa preocupação em construir uma 

teoria aliada à prática política feminista, que seja comprometida com a 

transformação social. A partir do exposto, concordamos com Cisne (2014, p. 142), 

que nos diz sobre a dificuldade de aproximação da categoria gênero das principais 

sujeitas do feminismo, as mulheres da classe trabalhadora. Nas palavras da autora,  

 

 

O conceito de gênero dificulta a aproximação com quem deve ser o sujeito 
prioritário do feminismo: as mulheres trabalhadoras. Bem mais fácil e direta 
torna-se a compreensão por parte dessas mulheres quando falamos em 
opressão/exploração das mulheres ou desigualdade entre os sexos, enfim, 
quando qualificamos, nomeamos e identificamos os sujeitos das “relações 
sociais de sexo”, diferentemente de quando nos referimos à opressão de 
gênero que, para alcançar o entendimento, primeiro, há de se explicar o 
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próprio conceito de gênero, já que ele não é autoexplicativo, não somente 
pelo academicismo que o funda, mas, também, pela sua polissemia. 

 

 

Para entendermos melhor essa categoria, voltaremos a sua origem e 

significado. A categoria relações sociais de sexo, tem sua base de origem na escola 

feminista francesa, e na língua original é chamada de rapports sociaux de sexe e 

não de relations sociales de sexe. “Rapports” e “relations” tem uma mesma 

tradução em português: relações, porém os sentidos atribuídos a essas duas 

palavras no francês é diferente, e importante para entendermos do que essa 

categoria trata, nos utilizaremos da explicação de Cisne (2014b, p. 136) para 

compreensão dessa diferença:  

 

 

Rapport designa relações mais amplas, estruturais, enquanto relations diz 
respeito às relações mais pessoais, individuais, cotidianas. O conceito de 
rapports sociaux de sexe é diretamente fundamentado no de relações 
sociais de classe. Uma relação [rapport] social está vinculada aos conflitos e 
tensões entre os grupos sociais com interesses antagônicos. Portanto, 
atravessa todo o tecido do campo social e dos fenômenos daí decorrentes. 

 

 

Ainda sobre a diferença entre relations sociales e rapport sociaux, nos diz 

Falquet (2012, p.36):  

 

 

As relações sociais se produzem num nível microssocial, são relações inter-
individuais. Elas são relativamente fáceis de modificar, mesmo 
individualmente. As relações [rapports] sociais surgem de um nível 
macroestrutural. Elas se articulam entre grupos e só podem ser percebidas 
ou transformadas indiretamente, coletivamente. 

  

 

Assim, podemos entender que as relações [rapports] sociais de sexo 

tratam de dimensões macroestruturais, relacionada com todo tecido do campo social 

e que deixa explícita a relação antagônica existente entre dois grupos sociais de 

sexo. Surgida no início dos 1980, tendo uma conexão direta com os estudos sobre a 

divisão sexual do trabalho, que segundo Cisne (2014b), Kergoat (2010) e Devreux 

(2011), garante o não esquecimento da centralidade do trabalho para os estudos 

feministas.  
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Devreux (2005, p.565) também nos fala sobre a utilização da categoria 

relações sociais de sexo no singular, que para ela é “[...] uma representação 

científica que traduz a unicidade da lógica da organização do social que constitui 

essa dominação das mulheres pelos homens e a irredutibilidade dessa dominação a 

outra relação social”.  

É importante destacar, que apesar da categoria relações sociais de sexo 

compreender a importância da estrutura de classes sociais, ela não se encerra 

dentro dessa estrutura, pois, a relação de antagonismo entre homens e mulheres, 

onde existe uma relação de dominação do homem sobre a mulher, pode permanecer 

para além do sistema capitalista, bem como, é uma estrutura que se organizou antes 

dele (CISNE, 2014a).  

 Com base em um aprofundamento teórico e de uma constante 

formulação sobre as relações sociais de sexo, Devreux (2005) propõe uma 

decomposição, para fins analíticos, da categoria em três tipos de atividades formais, 

a divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do poder e a categorização do sexo. 

 

 

[...] a divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do poder e a 
categorização do sexo podem ser tidas como as três atividades, as três 
modalidades de expressão das relações sociais de sexo, sem que seja 
possível dizer que uma delas, em todas as esferas e em todos os 
momentos de desenvolvimento de uma sociedade, tem precedência sobre 
as outras duas. As relações sociais de sexo exprimem-se simultânea e 
conjuntamente por essas três modalidades. Só o ponto de vista da pesquisa 
(ou o ângulo de aproximação dos objetos que construímos) muda. Essas 
três modalidades de divisão e de hierarquização dos homens e das 
mulheres, de sua atividade de trabalho, de seu poder e dos valores ligados 
a ambos constituem a relação social de sexo ela mesma, propriamente 
falando. Conjuntamente, essas três modalidades constituem a relação 
social de sexo (DEVREUX, 2005, p. 567). 

  

 

A divisão sexual do trabalho é anterior ao próprio capitalismo, mas é 

totalmente utilizada por ele, tanto para garantir maiores lucros, por intermédio do 

barateamento da força de trabalho via exploração do trabalho da mulher de forma 

não remunerada ou precarizada, quanto para manter o seu funcionamento e 

organização. Essa divisão começa dentro da própria família, que funciona tanto 

como uma unidade econômica para o capital, mesmo perdendo seu caráter 

produtivo com a industrialização, quanto como um lugar de exploração e 

perpetuação da dominação do homem sobre a mulher. Nas palavras de Delphy 
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(apud Cisne, 2014, p. 81): 

 
[…] a família é uma unidade de produção. Família em latim designa um 
conjunto de terras, de escravos, de mulheres e crianças submissos ao 
poder (então sinônimo de propriedade) do pai de família. Nessa unidade o 
pai de família é dominante: o trabalho dos indivíduos sob sua autoridade lhe 
pertence ou em outros termos a família é um conjunto de indivíduos que 
devem seu trabalho a um chefe.  

 

 

A família patriarcal também realiza o papel ideológico de legitimar o 

sistema capitalista nas suas estruturas e funcionamento, além de cumprir, junto a 

outras instituições como Igreja e Estado, a função de reprodução de valores 

conservadores como a normatização da sociedade de classes, a reprodução do 

sexismo, do racismo, do heterossexismo e da monogamia compulsória. Perpetuando 

dentro da sua estrutura violências e desigualdades (CISNE, 2014).  

A divisão sexual do trabalho, apesar de se iniciar dentro da estrutura 

familiar, onde a mulher é responsabilizada pela satisfação das necessidades dos 

membros da família, não se encerra dentro dela. Nas palavras de Devreux (2005, p. 

567 – 568), a divisão sexual do trabalho: 

 

 

[...] é uma divisão social: a organização social do compartilhamento do 
trabalho (e, portanto, também, do emprego) entre os dois grupos de sexo. 
Essa divisão sexual do trabalho atravessa toda a sociedade e articula os 
campos do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Não os separa: ela 
os articula excluindo ou integrando, segundo os momentos e as 
necessidades dos dominantes, as mulheres à esfera produtiva, devolvendo-
as global ou parcialmente à esfera reprodutiva. O trabalho reprodutivo, cujo 
reconhecimento como trabalho é resultado de longas pesquisas feministas, 
diz respeito não somente ao trabalho doméstico propriamente dito, mas, 
também, ao trabalho parental e a todas as tarefas de cuidados e de assumir 
responsabilidades pelas pessoas (trata-se do care anglo-saxão). 

 

 

A divisão sexual do trabalho vai caracterizar a opressão de nós mulheres 

dentro do sistema capitalista, pois, essa faz com que as mulheres sejam não 

vendedoras da sua força de trabalho, pois a sua força de trabalho na verdade não 

lhe pertence, pertence a outros, pertence aos homens. Seja de forma individual, 

materializada no contrato do casamento, seja de forma coletiva, pois, de uma forma 

geral e naturalizada, as mulheres são responsáveis, sem nenhum pagamento e sem 

nenhum limite de tempo, pelas tarefas de cuidados com os membros inválidos por 
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doença ou idade da família e pelos homens válidos também.  Guillaumin (2014, p. 

50 – 51) nos fala sobre isso:  

 

Ao contrário dos outros grupos dominados, nós, mulheres, somos, nas 
relações de sexo, não-vendedoras dessa força, e nossa opressão 
manifesta-se precisamente nesse fato. Somos distintas dos oprimidos que 
podem fazer um contrato a partir da disposição de sua força de trabalho, 
quer dizer, trocá-la ou vendê-la [...] Só é possível trocar ou vender o que se 
possuí. Mas, nós não possuímos nem a nossa força de trabalho, nem a 
nossa força de reprodução: suporte da força de trabalho como todos os 
demais grupos dominados, contrariamente aos outros grupos dominados da 
sociedade industrial contemporânea, nós não estamos em condições de 
negociar ou de vender essa força de trabalho, precisamente em função do 
fato de que ela é derivada do corpo físico e de um corpo físico que já está 
apropriado.                           

 

 

A divisão sexual do poder, diz respeito ao menor poder de decisão e 

participação das mulheres em diferentes espaços e instituições sociais, sendo ela 

transversal a divisão sexual do trabalho e se reproduzindo de forma material e 

simbólica. Segundo Devreux, (2005, p. 568): 

 

 

A pesquisa feminista mostrou que a repartição dos poderes entre os sexos 
não resultava de processos naturais ligados a capacidades físicas dos 
homens e das mulheres. Trabalhos sobre política, de um lado, e sobre 
violência, de outro lado, alimentaram uma reflexão sobre o sexo do poder e 
desvelaram mecanismos pelos quais os homens fundam a natureza do 
poder na divisão das funções produtivas (exercidas na esfera do trabalho) e 
reprodutivas (exercidas na esfera da família). Assim, a divisão sexual do 
poder apoia-se tanto sobre a divisão sexual do trabalho quanto sobre a 
categorização, isto é, a definição das categorias ligadas à sexuação social. 
Por exemplo, a cidadania respectiva dos homens e das mulheres, isto é, 
seus direitos e seus deveres perante a comunidade nacional, é definida em 
função do lugar que eles e elas, supostamente, ocupam na esfera do 
trabalho e na família. Em outras palavras, também no corte que a sociedade 
instaura entre o domínio do público e o domínio do privado. 

 

 

A categorização é o terceiro modo de ação das relações sociais de sexo e 

se realiza também de forma transversal com a divisão sexual do trabalho e com a 

divisão sexual do poder. Ela diz respeito a fixar como verdades sociais a partir da 

categorização sexual primeira entre homens e mulheres, definindo por meio de uma 

relação de subalternidade da mulher frente ao homem, o que são coisas de homem, 

e o que não são como o feminino. Devreux (2005, p. 569), nos fala sobre a 

categorização,  
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A primeira das grandes categorizações sociais de sexo concerne, 
evidentemente, à partição dos indivíduos entre categorias de sexo, entre 
“homens” e “mulheres”. Seguiu-se toda uma visão do mundo organizada em 
um sistema de atributos, de normas, de valores, etc., fixando uma oposição 
entre o “masculino” e o “feminino”. Por exemplo, o trabalho parental 
efetuado pelas mulheres, em nome de sua função biológica na reprodução 
da vida humana, há muito tempo foi qualificado como “função maternal”, 
sem que haja um equivalente masculino. Assim, a parentalidade, ligada ao 
fato parental de assumir a responsabilidade material das crianças, não 
adviria do domínio do social, mas derivaria da natureza maternal das 
mulheres. (…) Tal trabalho de categorização é assimétrico: a posição 
dominante dos homens dispensa estabelecer o que é o masculino, pois o 
masculino é a norma de referência. É necessário, para essa dominação 
masculina, ditar o que não é suficientemente viril (por exemplo, com relação 
à homossexualidade) para consolidar a norma de referência. 

 

 

Essas três ações juntas de forma não hierarquizada, mas de forma 

transversal, formam as relações sociais de sexo, manifestando-se em todo o campo 

das relações sociais, para além do próprio modo de produção capitalista, onde 

dependendo da perspectiva analisada uma dessas três ações podem aparecer de 

forma mais evidente que a outra, porém não se manifestarão de forma isolada. 

Trataremos no próximo tópico, da estrutura consubstancial das relações 

sociais de sexo, a fim de entendermos como essa categoria se relaciona com as 

dimensões de raça e classe para dar conta, numa perspectiva de totalidade, das 

relações entre homens e mulheres em uma sociedade patriarcal-racista-capitalista.  

 

2.1.2 A consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de sexo, raça e 
classe 

 

Diferente de algumas abordagens da categoria gênero, entendemos que 

para estudarmos as relações sociais de sexo, faz-se necessário entendê-las a partir 

da sua relação com as dimensões de raça e classe. Concordamos, assim com Cisne 

(2014, p. 67), que nos fala sobre o risco de cairmos numa “segmentação positivista” 

ao considerarmos que essas relações são apenas somáveis ou justapostas. Nas 

palavras da autora,  

 

 

Para sermos mais claras, partimos do pressuposto de que classe, “raça” e 
relações sociais de sexo (incluindo sexualidade) não compõem apenas 
relações superpostas, tampouco adicionais ou mesmo “intersecções” [...]. 
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Ao considerar, por exemplo, que elas seriam relações adicionais, ou seja, 
somáveis, cairíamos na segmentação positivista de entendê-las como 
relações separadas e não enoveladas. 

 

 

Entendemos, portanto, que as relações sociais de sexo, raça e classe são 

consubstanciais e coextensivas, ou seja: “As relações sociais são consubstanciais: 

elas formam um nó que não pode ser sequenciado ao nível das práticas sociais, 

apenas em uma perspectiva analítica da sociologia; e elas são coextensivas: 

implantando as relações sociais de classe, de gênero e de raça, se reproduzem e 

coproduzem mutuamente.” (Kergoat, p. 126-127.) 

Saffioti (2015), nos traz a ideia de enovelamento dessas relações, no 

mesmo sentido do que apresentamos como consubstancialidade, para tentarmos 

apreender melhor o que se trata isso, basta pensarmos em um novelo de lã todo 

enrolado, por mais que essa lã esteja desorganizada e que nós vejamos a linha de 

maneiras, formas e ângulos diferentes, ao desenrolarmos o novelo veremos que se 

trata de uma linha só formando aquele novelo. Assim é quando falamos de relações 

sociais de sexo, raça e classe, podemos observar essas relações de diferentes 

formas, mais ou menos aparentes, em determinadas realidade, assim como parte da 

linha que forma o novelo, porém não se pode cortar o fio que une essas relações 

para assim darmos conta de entendermos todo o novelo que essas relações 

formam. 

Não concordamos que seja possível analisar a opressão sofrida pelas 

mulheres sem que se analise classe e raça, como fazem algumas perspectivas de 

gênero, também, não achamos ser possível entender as mediações e o processo 

exploração do mundo do trabalho sem se falar das relações sociais de sexo e de 

raça. Pois entendemos que a desvalorização e apropriação do trabalho tem relação 

direta com essas categorias, além de como já mencionado anteriormente, 

entendermos a divisão sexual do trabalho como fundamental para a manutenção e 

reprodução do sistema capitalista. Falquet, (2012, p.170) nos fala sobre isso,  

 

 

[…] Em termos de classe e das relações de exploração, o “trabalho 
desvalorizado” ou “trabalho considerado feminino”, tipo de trabalho 
proletário que não teria atingido o estágio de desenvolvimento completo, 
permite fazer uma relação entre sexo e classe por um lado, entre “raça” e 
classe por outro. Na verdade, este trabalho desvalorizado obriga que a mão 



 

28 

 

 

 

de obra desfavorecida se deixe apropriar precisamente para completar o 
salário muito baixo obtido por meio da exploração. É em torno desse 
trabalho desvalorizado que se desenvolve a rearticulação neoliberal das 
relações sociais, no que eu proponho a chamar de uma lógica de vasos 
comunicantes.  

 

 

A partir do apontado por Falquet, é possível concluir que o processo de 

exploração e apropriação proporcionadas pelas relações sociais de sexo e de raça 

permitem ao sistema capitalista impor as piores condições de trabalho, os piores 

salários e o maior nível de precarização aos seres humanos que possuem essas 

“marcas” de inferioridade, ou seja, a mulher negra vai estar na base da pirâmide da 

desigualdade que o sistema capitalista-racista-patriarcal impõe. Sobre o 

entendimento que as relações sociais de sexo não podem ser vistas de forma 

isolada ou individualizada, Cisne (2014, p. 147) nos diz,  

 

 

A categoria relações sociais (rapports) de sexo nos ajuda a compreender 
que as relações de sexo não são questões isoladas ou meramente 
individualizadas entre homens e mulheres, mas relações sociais 
estruturantes, consubstanciadas com os conflitos de classe e “raça”/etnia. 
Como relações estruturantes, as respostas para alterá-las somente podem 
ser coletivas, posto que as mudanças nas relações individuais/pessoais, a 
despeito de sua importância, não alteram em nível estrutural as relações 
sociais. Tal fato exige a organização de sujeitos políticos coletivos, capazes 
de dar respostas que incidam em transformações nas relações materiais e 
ideológicas que organizam a produção e reprodução da vida social. 

 

 

Sendo assim, entendemos que além analisarmos as relações sociais de 

sexo de forma enovelada, consubstancial com classe e raça/etnia, se faz necessário 

à construção de uma prática política feminista e antirracista que vise a 

transformação social acabando com todas as formas de opressão, avançando para 

a construção de uma sociedade de mulheres e homens emancipadas (os).  

 

2.2 Feminismo materialista e classista: o nosso feminismo.  

 

A nossa perspectiva de feminismo parte exatamente do pressuposto que 

tratamos no ponto anterior desse trabalho, de que as relações sociais de sexo, 

classe e raça não podem ser vistas de forma separada e que o feminismo é 

fundamental à luta revolucionária, a luta socialista. Nas palavras de Cisne (2013, p. 
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166): “O feminismo encontra o seu sentido político maior na luta pelo socialismo. 

Feminismo e socialismo possuem uma congruência incontestável, afinal, ambos se 

pautam na liberdade e na igualdade”.  

Apesar de para nós isso ser muito evidente e indispensável, o feminismo 

não é formado por correntes homogêneas de pensamento e prática política, 

segundo Cisne (2013), historicamente coexistem três correntes de feminismo: a 

radical, a socialista e a liberal.   

 

A oposição politicamente mais frontal, contudo, “recai sobre as feministas 
liberais, de um lado, e feministas radicais e socialistas, de outro”. O 
feminismo liberal consiste nos movimentos voltados à promoção dos valores 
individuais, buscam reduzir as desigualdade entre homens e mulheres por 
meio das políticas de ação positiva, por isso, podemos falar de um 
“feminismo reformista”. Já os movimentos de liberação das mulheres 
querem romper com as estratégias de promoção das mulheres em proveito 
de uma transformação radical das estruturas sociais existentes. Nessa 
linha, o feminismo socialista ou tendência da luta de classe, como se 
denomina na França, afirma que “a verdadeira liberação das mulheres só 
poderá advir de um contexto de transformação global”; enquanto as 
feministas radicais sublinham que as lutas são conduzidas, antes de tudo, 
contra o sistema patriarcal e as formas diretas e indiretas do poder 
falocrático (CISNE, 2013, p.181). 

 

 

A partir do que nos traz Cisne (2013), podemos perceber que essas 

correntes se diferenciam na sua definição de opressão das mulheres e nas suas 

estratégias e horizontes de lutas. Enquanto o feminismo liberal bebe diretamente da 

ideologia neoliberal e aposta numa liberdade individual e não põe como ordem do 

dia o fim do sistema patriarcal-racista-capitalista, gerando um feminismo “bem 

comportado” e que tem boa convivência com o capital, servindo, inclusive, para abrir 

novos nichos de mercado, as correntes radical e socialista estão do lado oposto, 

apostam no fim desse sistema, porém com diferenças entre si.  

Não acreditamos no feminismo liberal como a perspectiva que vá de fato 

construir a emancipação de nós mulheres, pois para nós o feminismo é uma luta por 

emancipação humana e liberdade que não cabe nos moldes do capital. Acreditamos 

que o feminismo está para além de mudanças no âmbito individual, apesar delas 

também serem necessárias. O feminismo é para nós, é por todas as mulheres, é 

pela construção de uma nova sociedade.  

O feminismo socialista acredita na luta atrelada à luta da classe 

trabalhadora, apostando na centralidade da classe. Já o feminismo radical acredita 
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que a centralidade das lutas está na derrubada do patriarcado.  

Para nós, como já afirmamos no início desse tópico, a luta feminista tem 

que ser construída de forma alinhada à luta da classe trabalhadora, pois 

acreditamos que ela não é de interesse só das mulheres, mas é imprescindível para 

a construção de uma sociedade de seres humanos emancipados, de modo que 

concordamos com Saffioti (1979, p. 73-74) quando ela afirma que a reificação da 

mulher está associada a do homem, “pois quem se satisfaz com um objeto, quem 

não tem necessidade de entrar em relação com outro ser humano, perdeu toda sua 

humanidade”. 

Por nos identificarmos com o feminismo socialista\classista, o nosso 

feminismo parte de uma base material, contudo, quando falamos de materialismo 

não estamos excluindo ou mesmo negando a importância da subjetividade. Nas 

palavras de Cisne (2013, p. 173), trata-se:  

 

 

[...] de entender que qualquer fenômeno subjetivo guarda uma relação com 
uma determinação concreta. Ele não nasce de um processo natural, ainda 
que possa ser inconsciente, no sentido psicanalítico do termo. Mais do que 
isso, nada que se trate de relações humanas e sociais possui neutralidade 
ou nasce de forma isolada no interior de um indivíduo, ainda que a 
vinculação do mundo interior desse indivíduo com o mundo exterior seja 
construída por “fios invisíveis”, contudo, existentes. 

 

 

Ainda concordando com Cisne (2013, p. 173), quando partimos de uma 

base material, nós queremos:  

 

 

Ao contrário de negar a importância da dimensão subjetiva, queremos 
demonstrar como o feminismo enriqueceu o marxismo com o estudo das 
relações sociais de sexo sobretudo, por meio dos estudos dos “sistemas de 
representação”.  Para nós, esse enriquecimento se deu pelo desvelar dos 
sistemas de dominação ideológica que devem ser percebidos como tão 
importantes quanto as práticas da divisão do trabalho e do poder, tão 
importantes quanto a dimensão material na dominação dos homens sobre 
as mulheres. Trata-se, em síntese, de perceber como as relações materiais 
e ideológicas se entrelaçam e são permeadas por conflitos e disputas. 

 

 

Sendo assim, não temos a intenção de negar a subjetividade e a sua 
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importância, mas queremos aliar a luta feminista à luta de classes através do 

marxismo, tentando entender para além dos motivos subjetivos que levam a 

opressão dos homens sobre as mulheres, pois para nós, existe uma base material 

antes, que determina essa relação. Cisne (2013, p. 171), baseada no pensamento 

de Waters (1979), nos fala sobre os riscos de negarmos a materialidade e a 

historicidade das relações sociais de sexo:  

 

 

O primeiro seria negar ou subestimar a existência da opressão da mulher ao 
largo de toda a história da sociedade de classes, limitando-a a exploração 
da classe trabalhadora. O que nos referimos como cegueira sexual da 
classe. O segundo erro seria negar que a luta das mulheres é um aspecto 
da luta de classes, ou seja, acreditar que a opressão da mulher não tem 
relação com a divisão de classes. Equívoco muito frequente em núcleos da 
política de “esquerda”. 

 

 

A luta das mulheres, para Delphy (2009, p. 173): “[...] é a condição 

necessária à inclusão de novos domínios de experiências na análise marxista, 

reciprocamente a análise materialista de todos os lugares de sua opressão é um dos 

processos dessa luta, e um processo indispensável”. A autora ainda nos alerta que 

um domínio de luta das mulheres fora da luta de classe é um domínio fora do 

alcance do materialismo. Por isso, deve ser analisado no leito dos antagonismos 

reais que, por sua vez, devem tomar a forma “de um afrontamento conscientemente 

político”.  

Sendo assim, afirmamos que o nosso feminismo é um feminismo aliado à 

luta revolucionária de toda a classe trabalhadora e que parte da tradição 

marxista\material para analisar a realidade e formular a sua prática política. Para 

nós, essa é uma escolha importante, pois diz respeito não só à uma escolha teórica, 

mas a uma proximidade entre teoria e prática revolucionária. Acreditamos que existe 

uma relação dialética entre as duas e que essa relação é o que garante o não 

afastamento das teóricas das ruas, e o não isolamento nas ruas das militantes 

feministas, criando assim uma práxis feminista revolucionária.  

O feminismo materialista francófono se caracteriza como a expressão 

desse feminismo que queremos construir e com o qual nos identificamos, para 

ilustrarmos essa perspectiva nos utilizaremos de dois paradigmas fundamentais a 
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ele observados por Cisne (2013, p. 174): 

 

  

[...] (1) o desvelar do processo de organização do trabalho, com base na 
divisão sexual do trabalho, elaborado destacadamente por Danièle Kergoat, 
entre outras e (2) A forma como esse trabalho é obtido, ou melhor, 
explorado e apropriado. Dimensão essa fundamentada, especialmente, por 
intermédio da categoria de apropriação advindas das relações de sexagem, 
elaborada por Colette Guillaumin (2002 [1978], 2005) e atualizada pelas 
feministas canadenses Danielle Juteau et Nicole Laurin (1988) e pela 
francesa Jules Falquet (2012). Aqui, destacamos especialmente a 
proposição de Falquet (2012) de utilizar o conceito de “trabalho 
desvalorizado” como complementar ao de apropriação. Tal proposição nos 
parece absolutamente pertinente para pensarmos a apropriação do trabalho 
na atualidade, como ressaltamos anteriormente. 

 

 

Por fim, afirmamos nos alinhar política e teoricamente com esse 

feminismo por concordar com Delphy (2009, p.175) que “o feminismo materialista é, 

portanto, um passo intelectual cujo advento é crucial para os movimentos sociais, 

para a luta feminista, e para o conhecimento” e que por isso ele não pode deixar de 

lado nenhum aspecto da realidade, assim, como para ele, a teoria e a prática 

revolucionária seguem juntas em uma unidade dialética. Essa unidade é 

indispensável para o fim do sistema patriarcal-racista-capitalista e para a construção 

de uma sociedade de seres humanos emancipados.  
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3 A FORMAÇÃO TARDIA DO CAPITALISMO BRASILEIRO: dependência e as 
marcas de um desenvolvimento desigual e combinado  
 

 

Nesse capítulo trataremos sobre o processo da revolução burguesa no 

Brasil, caracterizada como “passiva”, “pelo alto” e associada à “via prussiana”, 

imprimindo uma marca autoritária em todo o processo de formação sócio-histórico 

do capitalismo e do Estado no país. Tentaremos assim, desvendar as 

particularidades do capitalismo no Brasil, com o seu caráter oligárquico, dependente, 

autoritário e voltado aos interesses imperialistas.  

Segundo Ianni (1984, p.11), vivemos em uma “espécie de contra-

revolução burguesa permanente” que nos impõe saídas sempre pelo alto, de cima 

para baixo, reinterando sempre a organização do Estado segundo os interesses das 

classes dominantes do país desde a independência até os dias atuais.  

A revolução burguesa no Brasil aconteceu diferente dos países centrais 

do capitalismo que viveram o feudalismo, onde a revolução burguesa se deu com 

uma mudança do poder das mãos dos senhores feudais para os burgueses, 

trazendo reformas racionais para o pleno funcionamento do capitalismo, como a 

reforma agrária, e alguns ideais democráticos, embora sob os limites liberais. No 

Brasil, essa mudança de poder de classe não aconteceu, os grandes proprietários 

de terras e senhores de escravos não foram destituídos de seus privilégios, nem de 

suas poses, pelo contrário, eles foram a primeira base da burguesia industrial e 

urbana, fazendo o que Florestan Fernandes(1975) chamou de modernização 

conservadora.  

Ianni (1984, p. 30), baseado no pensamento de Sodré (1964) caracteriza 

a revolução burguesa brasileira:  

 

 

As principais características da revolução burguesa brasileira foram a 
seguintes: existência de massa camponesa numericamente preponderante 
e principal produtora de bens econômicos; de numerosa pequena 
burguesia, com função política destacada; de proletariado pouco numeroso, 
mas crescente, com formas de organização em desenvolvimento ainda 
fracas; de burguesia recente, ascencional, com amplas perspectivas 
nacionais e fracas perspectivas internacionais.  
 

 

Florestan Fernandes (1975, p. 104) chama atenção para as 
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singularidades do processo de revolução burguesa no Brasil em que o peso do 

passado escravista tornou a revolução burguesa brasileira lenta e concentrada, 

demorando a atingir todo o território nacional e trazendo poucas mudanças para as 

massas de brasileiros. Nas palavras de Fernandes:  

 

 

Em sua variante brasileira ele [o processo de revolução burguesa] se tornou 
demasiado lento, muito descontinuo e só nas áreas urbanizadas de 
industrialização intensa ele chegou a atingir quase todas as esferas da vida 
social organizada [...] o grosso da sociedade brasileira continuou 
variavelmente mergulhado nas idades históricas anteriores, e o povo não se 
configurou plenamente como realidade histórica. Em consequência, a I 
República aparece como uma fase de transação com o “antigo regime” e 
não contribui, de fato, para a consolidação do estilo democrático de vida. 
Doutro lado, de 1875 a 1930 os interesses da revolução burguesa ficaram 
sob o mais completo controle social dos setores rurais e da dominação 
tradicionalista.  

 

 

Ianni (1984) ainda nos traz três marcos históricos importantes para a 

concretização dessa revolução burguesa, o primeiro foi a abolição da escravidão e o 

advento do trabalho livre, o segundo a proclamação da república, que segundo ele 

marca uma abertura para o novo, ainda que não de forma completa como já 

dissemos anteriormente, e o terceiro a ditadura militar de 1964, que para ele 

representou o ascenso da grande burguesia.  

O que podemos perceber até aqui, é que a revolução burguesa no Brasil 

traz, de forma geral, duas características centrais: a primeira é a não desvinculação 

do poder dos grandes latifundiários e com isso quase nenhuma alteração na 

estrutura agrária brasileira; e a segunda é seu caráter antidemocrático, autoritário e 

de contra revoluções. Achamos importante tratarmos essas duas características pela 

ligação direta que elas têm com o sujeito da nossa pesquisa, o Movimento de 

Mulheres Camponesas (MMC).  Oliveira (2001, p. 186) nos fala sobre a fusão de 

capitalista e proprietário de terras no Brasil em uma pessoa só:  

 

 

No Brasil, o desenvolvimento do modo capitalista de produção se faz 
principalmente pela fusão, em uma mesma pessoa, do capitalista e do 
proprietário de terra. Este processo, que teve sua origem na escravidão, 
vem sendo cada vez mais consolidado, desde a passagem do trabalho 
escravo para o trabalho livre, particularmente coma Lei da Terra e o final da 
escravidão. [...] Assim, a chamada modernização da agricultura não vai 
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atuar no sentido da transformação dos latifundiários em empresários 
capitalistas, mas, ao contrário, transformou os capitalistas industriais e 
urbanos – sobretudo do Centro-Sul do país – em proprietários de terra, em 
latifundiários. [...] No Brasil, esta aliança fez com que, ao invés de a 
burguesia atuar no sentido de remover o entrave (a irracionalidade) que a 
propriedade privada da terra traz ao desenvolvimento do capitalismo, 
atuasse no sentido de solidificar, ainda mais, a propriedade privada da terra. 

 

 

O processo da revolução burguesa brasileira, com essa característica de 

modernização conservadora, fez com que a grande concentração de terra fosse uma 

característica marcante na formação sócio-histórica no Brasil. A expulsão de 

milhares de camponeses do campo, agudiza as expressões da questão social. O 

latifúndio, além de marcadamente improdutivo no território brasileiro, quando é 

produtivo, está concentrado nas mãos do agronegócio que, além de não produzir 

para dentro do país, por ser totalmente voltado aos interesses dos de fora, gera 

poucos empregos, contamina solos e a água com a utilização de agrotóxicos. Além 

disso, age de forma violenta e assassina contra camponeses e camponesas que 

ousam resistir a esse modelo de produção e lutam por reforma agrária.  

O Atlas Fundiário Brasileiro de 2012, publicado pelo Incra, indicava que 

62,4% da área dos imóveis cadastrados fora classificada como não-produtiva e 

apenas 28,3% como produtiva. Essas informações revelam a contradição 

representada pela propriedade privada da terra no Brasil, retida para fins não-

produtivos. Inclusive na prática, o único compromisso social que os latifundiários 

deveriam ter seria o pagamento do imposto territorial rural (ITR), mas não é o que 

ocorre. Os dados divulgados pela Receita Federal referentes em 2014 mostram que 

entre os proprietários dos imóveis de mil a cinco mil hectares, 59% sonegaram este 

imposto e entre os proprietários dos imóveis acima de cinco mil hectares, esta 

sonegação chegou a 87%. Oliveira (2001, p. 187-188) também nos fala sobre as 

contradições que a concentração de terra gera no país:  

 
 
Um capitalismo que revela contraditoriamente sua face dupla: uma moderna 
no verso e outra atrasada no reverso. É por isso minha insistência na tese 
de que a concentração fundiária no Brasil tem características sui generis na 
história mundial. Em nenhum momento da história da humanidade houve 
propriedades privadas com a extensão das encontradas no Brasil. A lógica 
contraditória é uma só: o desenvolvimento capitalista que concentra a terra, 
concomitantemente, empurra uma parcela cada vez maior da população 
para as áreas urbanas, gerando nas mesmas uma massa cada vez maior 
de pobres e miseráveis. Mas, ao mesmo tempo, esta exclusão atinge 
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também o próprio campo. Certamente, a maioria dos filhos dos 
camponeses, cujas propriedades tenham superfície inferior a 10 hectares, 
jamais terão condição de se tornar camponeses nas terras dos pais. A eles 
caberá apenas um caminho: a estrada. A estrada que os levará à cidade, ou 
a estrada que os levará à luta pela reconquista da terra. 

 
 

Todas essas contradições referentes à concentração de terras que vêm 

desde a divisão do Brasil no tratado de Tordesilhas, não foi superada com a 

revolução burguesa. Pelo contrário, foram acentuadas. Com isso, os/as 

camponeses/as são demandados a lutar em duas frentes: a primeira para entrar na 

terra, tornando-se pequenos/as proprietários/as; e a segunda para permanecerem 

nela. Além disso, faz com que a luta pela reforma agrária, que foi uma reforma 

tipicamente liberal em outros países, seja aqui uma luta classista estruturante. Ianni 

(1984, p.16) nos fala sobre como o aparelho estatal foi utilizado pelos latifundiários 

no processo da revolução burguesa, mas diríamos que os apontamentos de Ianni 

continuam atuais e permanentes:  

 

 

Há toda uma “interpretação” da sociedade fundamentando a conciliação 
pelo alto, a manipulação do aparelho estatal em benefício dos interesses do 
bloco agrário. [...] O arranjo dos interesses do bloco agrário fundamentava e 
organizava todas as principais atuações do aparelho estatal contra colonos, 
seringueiros, caboclos, sitiantes, índios, negros, operários, populares e 
inclusive setores da classe média que se organizavam para reivindicar. Era 
tanto assim, que a questão operária, por exemplo, era considerada “questão 
de polícia”. 

 

  

Essa constatação de Ianni (1984) se faz presente até os dias atuais 

quando vemos o genocídio contra o povo indígena no Norte do País, seja via as 

grandes construções de hidroelétricas, seja pelo histórico confronto entre indígenas 

e latifundiários que invadem seus territórios, ou que via congresso nacional barram a 

demarcação de suas terras. De forma violenta também são assassinados 

camponeses que lutam pela reforma agrária, e que enfrentam tanto os latifundiário 

diretamente, como seus representantes da bancada ruralista que ocupa o congresso 

nacional travando os poucos recursos e avanços da luta por ocupação e 

permanência dos(as) camponeses(as) no campo.  

Trataremos das resistências dos (as) camponeses (as) com mais 

profundidade no próximo capítulo desse trabalho, agora continuaremos falando das 
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características da revolução burguesa no Brasil, da sua segunda característica, sua 

face autoritária e antidemocrática, nas palavras de Ianni (1984), da sua via 

prussiana.  

A forma prussiana da revolução burguesa brasileira diz respeito ao caráter 

autoritário das diferentes formas históricas adquiridas pelo poder estatal, temos em 

nossa história uma recente e frágil democracia, mas muitos anos vividos de 

ditaduras, de uma forma geral se cria e se recria um Estado sempre autoritário, 

predominante e centralizador, Ianni (1984, p. 31), baseado no pensamento de 

Coutinho (1980) nos fala sobre a característica autoritária da revolução burguesa no 

Brasil:  

 

A feição prussiana, isto é, autoritária, adquirida pela revolução burguesa no 
Brasil trata-se de uma sociedade na qual a “passagem para o capitalismo” 
ocorra sem alterações na estrutura agrária. Em lugar de uma autêntica 
revolução “de baixo para cima”, realizam-se arranjos de cúpula “de cima 
para baixo”. Todas as grandes alternativas concretas vividas pelo nosso 
país, direta ou indiretamente ligadas àquela transição (independência, 
abolição, república, modificação do bloco de poder em 30 e 37, passagem 
para um novo patamar de acumulação em 64), encontram uma resposta “à 
prussiana” uma resposta na qual a conciliação “pelo alto” não escondeu 
jamais a intenção explicita de manter marginalizadas ou reprimidas – de 
qualquer modo fora das decisões – as classes e camadas sociais “de 
baixo”.   
 

 

A partir do que nos traz Ianni e Coutinho, podemos concluir que além da 

dependência, característica do capitalismo brasileiro que trataremos mais a frente, a 

nossa transição e amadurecimento do modo de produção capitalista passou distante 

de qualquer característica democrática e de massa. Sempre um poderoso e 

pequeno grupo, decidindo e escolhendo pela massa de operários (as), negros e 

negras, mulheres e camponeses (as) que formam o resto do país.  

 
No princípio, sob o Estado monárquico (1822-89), no qual o poder 
moderador do rei tem uma conotação arbitrária, predominam os interesses 
do bloco agrário vinculado principalmente à cana e ao café. Em seguida, 
sob o Estado oligárquico (1889-1930), no qual a política dos governantes 
tem um papel saliente, reforçando autoritarismo, predominam os interesses 
do bloco agrário apoiado principalmente na cafeicultura. Depois, sob o 
Estado populista (1930-64), que passa por um período de “formação” (1930-
37) e pela ditadura do Estado Novo (1937-45), predominam o bloco 
industrial agrário, vinculado principalmente ao café e à industria de bens 
duráveis. A partir de 1964, sob o Estado militar, apoiado em um poderoso 
bloco industrial, ou melhor, financeiro e monopolista, predominam os 
interesses da grande burguesia financeira e monopolista estrangeira. Em 
todas essas épocas, os imperialismos inglês, alemão, norte-americano e 
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outros estão presentes e são decisivos (IANNI. 1984, p. 21). 
 

  

Essa atuação sempre forte e centralizadora do Estado brasileiro tem 

como base uma tese criada para justificá-lo, a tese que temos uma sociedade civil 

amorfa, de que as formas de resistência e atuação política da classe trabalhadora 

são débeis e frágeis e por isso precisamos de uma atuação forte do Estado para que 

o país possa seguir o seu lema de “ordem e progresso”, já que com base nessa 

tese, nós não temos a capacidade de fazer as nossas próprias escolhas e história. 

Sobre o lema de “Ordem e progresso” utilizado pela burguesia para impor o seu 

modo autoritário de governar Ianni (1984, p. 24) nos fala:  

 

[...] o lema ordem e progresso ganhou nova imagem: Segurança e 
desenvolvimento. Todos os governos militares instalados desde 1964 
encarregaram-se de mostrar ao povo a força repressiva e espoliativa de 
segurança & desenvolvimento. [...] Tanto ordem e progresso como o seu 
desdobramento mais recente, segurança e desenvolvimento, expressam 
muito da ideologia e prática dos governantes. Expressam um aspecto 
fundamental da contra-revolução burguesa permanente que se desdobra 
desde 1988-89. São lemas que expressam o discurso dos vencedores, dos 
conquistadores, das “elites”, ao povo, aos “súditos dispersos”. Sintetizam os 
sermões, as proclamações, as ordens do dia dos governantes aos povo 
disperso, dispersado. Ao mesmo tempo, a ideologia das classes dominantes 
reitera a ideia do caráter “não violento” da história brasileira, o mito da 
“democracia racial”, a política de integração regional, a doutrina da 
“harmonia” entre o capital e o trabalho. Muitas coisas desdobram-se do 
lema ordem e progresso. 

 

 

Foi com base na tese que temos uma sociedade civil amorfa e em defesa 

da ordem e do progresso que o autoritarismo por meio das forças militares vem 

sendo utilizado na história do nosso país, não só em épocas de ditaduras explícitas, 

mas em todas as situações em que o modo de governar da burguesia precisou ser 

protegido do avanço das forças populares. Como por exemplo, no levante popular 

que aconteceu em 2013 a partir do aumento das passagens de ônibus e com a 

chegada da copa das confederações que aconteceram aqui no mesmo ano. Ou 

mesmo no processo de resistência contra o governo ilegítimo de Michel Temer 

(PMDB) e suas contrarreformas, onde o exército foi acionado no grande ato que 

ocorreu em Brasília em maio de 2017.  

Não é nada difícil pensarmos em exemplos concretos do autoritarismo 
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das elites no Brasil, assim como também não é difícil constatarmos que om mito de 

que temos uma sociedade civil incapaz de resolver os seus problemas e crises 

continua viva e atual. Utilizada sempre em momentos de crise econômica e política 

para justificar autoritarismos e golpes. Observamos isso recentemente, nos últimos 

anos de crise do governo de Dilma Rousseff, que terminou com o golpe arquitetado 

pela fração mais autoritária e poderosa da burguesia brasileira e que segue dando 

golpes na democracia e contra os (as) trabalhadores (as) com as suas 

contrarreformas trabalhistas e previdenciária, não importando se as vozes do povo 

na rua apontam outras saídas. 

  Se deixar levar por essa ideia de sociedade amorfa é apagar todos os 

processos de resistência que o povo brasileiro construiu, dos negros e negras 

quilombolas à Canudos, das ligas camponesas às lutas contra a ditadura militar, a 

primavera das mulheres contra o conservadorismo de Eduardo Cunha (PMDB) e da 

bancada da bíblia, as lutas, ocupações e atos dos movimentos que compõem a Via 

campesina etc. A tese de uma sociedade amorfa é disseminada no Brasil pelo 

Estado e Burguesia autoritários que esmagam toda e qualquer forma de resistência 

do povo brasileiro, seja com seu braço armado, seja com os acordos de cúpula de 

contrarrevoluções pelo alto.   

 

[...] a via prussiana é uma espécie de contrarrevolução burguesa; uma 
forma de fazer frente a uma configuração de forças sociais, políticas, 
econômicas, culturais e outras na qual as classes subordinadas se revelam 
muito ativas politicamente. O bloco histórico “prussiano” (autoritário, 
ditatorial, bonapartista, bismarckiano, militarista e etc.) é uma forma de 
associação de classe e frações de classe dominantes e contraditórias, mas 
solidárias no controle e fortalecimento do Estado burguês. [...] Em todas as 
ocasiões de grande ascenso político popular, quando o Estado esteve 
ameaçado, as classes e frações de classes agrárias, comerciais, bancárias 
e industriais, nacionais e estrangeiras, buscaram criar ou refazer os blocos 
de poder, de modo a garantir e fortalecer o aparelho estatal (IANNI, 1984, p. 
40).  

 

   

Concluímos com base na discussão feita até aqui, que a via prussiana é a 

forma de manter a sociedade civil sobre seu controle. O Estado não é centralizador 

e autoritário porque a sociedade civil não sabe o que quer, não saber resolver seus 

problemas ou seja, por ser “amorfa”. O Estado se utiliza da via prussiana para 

garantir o poder das elites frente às resistências e organização da classe 

trabalhadora no Brasil.  
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Porém mesmo com todo autoritarismo das elites, com todos os seus 

acordos e contrarrevoluções, continuam surgindo novas formas de organização e 

resistência da classe trabalhadora, como o Movimento de Mulheres Camponesas, 

que estudaremos aqui. No terceiro e quarto capítulos desse trabalho, ressaltaremos 

reflexões sobre a  história de luta e resistência popular no Brasil.  

Seguiremos nesse capítulo com a discussão sobre a formação do 

capitalismo no Brasil, seu projeto desenvolvimentista e seu caráter submisso aos 

interesses do imperialismo imposto pelos países centrais do capital.  

 

3.1 Desenvolvimentismo e “Neodesenvolvimentismo” no Brasil   

 

O Brasil traz como parte do seu lastro histórico de país colonizado, 

explorado e dependente, marcas de um subdesenvolvimento econômico, social e 

político. Isso porque, segundo Chesnais (1996, p.18), no processo de mundialização 

do capital:  

 

 
Não é todo o planeta que interessa ao capital, mas somente partes dele, 
mesmo que suas operações sejam poluidoras em nível mundial, no plano 
da ecologia como em outros. Ligar o termo “mundialização” ao conceito de 
capital significa dar-se conta de que, graças ao seu fortalecimento e às 
políticas de liberalização que ganhou de presente em 1979-1981 e cuja 
imposição foi continuamente ampliada, o capital recuperou a possibilidade 
de voltar a escolher, em total liberdade, quais os países e camadas sociais 
que têm interesses para ele.  

 

 

Para entendermos o a origem da dependência econômica no Brasil, 

precisamos considerar a realidade do nosso país desde a sua condição de colônia 

onde vigorou o que podemos chamar de a acumulação primitiva do capital e que foi 

essencial para ascensão do modo de produção capitalista não só aqui, mas em todo 

o mundo. Pois, assim como em outros países coloniais que foram subjugados, a 

exploração máxima da nossa riqueza natural e da nossa força de trabalho estruturou 

o amadurecimento do capitalismo nos países centrais e fundou um capitalismo 

dependente nos países periféricos do capital.  

Perez e Lara (2015, p. 41) nos falam sobre outras caraterísticas que 

precisam ser levadas em consideração quando se fala no desenvolvimento do 
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capitalismo no Brasil: 

 

 

Enquanto colônia portuguesa há particularidades que precisam ser 
consideradas ao se pensar a realidade brasileira nesse período. Elementos 
centrais como a predominância da escravidão e a própria posição “marginal” 
que nosso colonizador vai ocupar nessa fase de ascensão capitalista 
evidenciam eixos estruturantes de nossa realidade socieconômica que são 
decisivos para uma análise histórica cuidadosa. 
 

 

O Brasil colônia não possuía condições socieconômicas e políticas para o 

desenvolvimento de fases do capitalismo maduro. Só com a abolição do trabalho 

escravo e com a criação de um Estado – nação é que isso passa a se consolidar no 

país, onde a generalização do trabalho assalariado vai possibilitar a formação de 

uma burguesia consolidada e do modo de produção capitalista como dominante. 

Porém, a independência política não deu fim a dependência econômica. Ou seja, o 

capitalismo brasileiro, é fundado segundo Fernandes(2005), por uma dupla e 

contraditória base, a heteronomia aos países centrais e a criação de tendências 

autônomas internas em fase de estruturação, o que forma, para ele, o capitalismo 

dependente.  

Essa marca acompanha o Brasil até os dias atuais, fazendo com que no 

plano ideológico e concreto, busquem-se formas de fazer o país se desenvolver para 

que se chegue ao patamar dos países centrais do capitalismo. A partir disso, vamos 

ter no país um processo de industrialização atrasado e tardio, resultando num 

desenvolvimento periférico e dependente.  

Mandel (1986) tratando sobre a organização do Estado e suas funções 

dentro do desenvolvimento capitalista, dará ênfase em três funções que o Estado 

desempenha dentro da sociedade do capital. São elas: criar condições de produção 

que as próprias organizações privadas do capital não têm capacidade de criar; 

reprimir os levantes das classes subalternas contra as classes dominantes e; a 

função de integração das classes dominadas, com base no apelo ideológico 

desempenhado por ele e por suas instituições. 

O autor vai caracterizar o capitalismo tardio pela expansão da primeira 

função do Estado em relação à produção e expansão do capital, que é a função de 

criação de condições para a produção capitalista, como a construção de estradas, 
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hidroelétricas, portos, mineradoras. Além dessa característica,  Mandel fala sobre a 

suscetibilidade das políticas sociais aos momentos de crise e ao caráter de 

administração anticíclica constante do Estado no capitalismo tardio6. 

A burguesia nacional, com a intenção de sair do lugar de país periférico 

do capital desenvolveu no Brasil a partir de 1930, no governo Vargas, uma política 

desenvolvimentista, na tentativa de abandonar um país agrícola e rural, para um 

país industrializado e “moderno”. Segundo Sampaio Jr. (2012, p. 674-674): 

 

O desenvolvimentismo é um termo vago utilizado para designar o 
pensamento crítico sobre os dilemas e os desafios do desenvolvimento 
nacional nas economias latino-americanas enredadas no círculo vicioso da 
dependência e do subdesenvolvimento. O centro dessa reflexão consiste no 
esforço de equacionar os nós que devem ser desatados para que a 
expansão das forças produtivas possa ser associada à solução dos 
problemas fundamentais da população. Nessa perspectiva, acumulação de 
capital, avanço das forças produtivas e integração nacional constituem 
aspectos indissolúveis de um mesmo problema: criar as bases materiais, 
sociais e culturais de uma sociedade nacional capaz de controlar o sentido, 
o ritmo e a intensidade do desenvolvimento capitalista. 

 

Na primeira fase do desenvolvimentismo vamos encontrá-lo com um forte 

cunho nacionalista, que buscava fortalecer uma burguesia nacional, em um 

processo de ruptura e continuidade, pois ao mesmo tempo que se buscava o 

rompimento com o Brasil rural e agrícola, não existia uma ruptura com a burguesia 

latifundiária que desde o império dominava o poder econômico e político no país. 

Segundo Pereira (2012, p. 732), essa fase do desenvolvimentismo é:  

 

Considerado como desenvolvimentismo clássico, inaugurado com Vargas e 
adotado pelos governos subsequentes até a deflagração do golpe militar em 
1964, seu principal objetivo era o de perseguir o desenvolvimento pela via 
da industrialização, mas sem grandes preocupações com a diminuição das 
desigualdades sociais. 

 

Diferente dos governos de Vargas, que apostavam num desenvolvimento 

nacional, com protecionismo para o capital internacional, o governo de Juscelino 

Kubitscheck (1956-61) se abre completamente ao capital internacional, com o 

                                                 
6 Essa característica se mostra evidente nos dias atuais, como exemplo disso temos a PEC 55, 

conhecida como a “PEC do fim do mundo”, aprovada em dezembro de 2016 pelo governo golpista de 
Michael Temer, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação e assistência social, 
fazendo com que o Brasil regrida consideravelmente em todos os direitos sociais conquistados até 
hoje pela organização da classe trabalhadora, tudo isso em nome “da saída da crise”, saída 
evidentemente para os capitalistas, não para a classe trabalhadora, tendo em vista que essas 
medidas só pioram as condições materiais de vida dela. 
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discurso desenvolvimentista de fazer o Brasil crescer “50 anos em 5”, trouxe 

indústrias transnacionais de bem duráveis para o país, principalmente do setor 

automobilístico (PEREIRA, 2012). 

Essa plena abertura ao capital estrangeiro iniciada com Juscelino, 

intensifica-se com o golpe militar de 1 de abril de 1964, a partir da instauração de um 

regime autocrático burguês contra-revolucionário no país (FERNANDES, 1975). Em 

meados da década de 1960, o mundo ainda se encontrava efervescido no calor da 

guerra fria, na qual os blocos capitalista e socialista disputavam fronteiras dos 

continentes e das nações para expandir seus projetos de sociedade.  

A América Latina, ao mesmo tempo em que vivia a experiência de 

revoluções de viés socialista em alguns países, passava, predominantemente, a ser 

varrida por uma onda de golpes autocrático-burgueses e a implantação de regimes 

ditatoriais de direita, como foi o caso do Brasil. Segundo Netto (1991,p.16), esse 

regime, tinha como objetivos:  

 

Adequar os padrões de desenvolvimento nacionais e de grupos de países 
ao novo quadro do inter-relacionamento econômico capitalista, marcado por 
um ritmo e uma profundidade maior de internacionalização do capital; 
golpear e imobilizar os protagonistas sociopolíticos habilitados a resistir a 
esta reinserção mais subalterna no sistema capitalista; e, enfim, dinamizar 
em todos os quadrantes as tendências que podiam ser catalisadas contra a 
revolução e ao socialismo.  

 

A partir da análise de Netto (1991), é importante destacar que os objetivos 

do regime autocrático burguês afetaram a organização da sociedade civil do campo 

e da cidade, tanto pelo seu caráter ditatorial e antidemocrático quanto pelo modelo 

de desenvolvimento atrelado a ele. Segundo Corrêa (2009, p. 35):  

 
Censura, perseguições, torturas e mortes conflitavam e contradiziam com o 
discurso do regime militar da modernidade e do progresso, isto é, do “Brasil 
Grande ou Potência”, que, no afã de se integrar (ou melhor, se subjugar) à 
economia mundial sob a égide do capitalismo urbano-industrial nascente e 
da modernização agrícola via revolução verde, não levou em consideração 
as possíveis consequências perversas de tal empreendimento geopolítico-
econômico, cultural, científico-tecnológico desenvolvimentista. 

 

Esse regime autoritário, sob influência de uma modernização 

conservadora7, tinha, ainda, segundo Corrêa (2009) a intenção de impor seu modelo 

                                                 
7 “Modernizar” não quer dizer realizar as reformas e as revoluções capitalistas que tornam o 

desenvolvimento capitalista, nos seus limites históricos, um fator de transformação da sociedade civil, 
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de governar e de desenvolvimento para a sociedade, que concentrou e conservou 

nas mãos e na cabeça de uma minoria o poder de dar continuidade a uma lógica 

colonialista de crescer e desenvolver para poucos internamente. Voltado, sobretudo, 

para atender os interesses de fora, externos, que desenhou e ordenou, por 

conseguinte, um quadro territorial e sócio-ambiental brasileiro de ampliação e de 

intensificação da desigualdade social e da degradação dos recursos naturais.  

Ainda no período do regime autocrático burguês, surgiram vários 

movimentos de resistência, tanto os que pautavam, principalmente, uma reabertura 

política democrática, quanto os que também iam de encontro ao modelo de 

desenvolvimento imposto por esse regime. Assim, durante todo o período ditatorial 

(1964 –1985) houve grupos organizados que resistiram.  

O processo de reabertura democrática foi marcado por uma ebulição de 

movimentos sociais populares que culminaram na criação do Partido dos 

Trabalhadores (PT), o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), entre outros. 

Desse processo de resistência participaram homens e mulheres. Várias mulheres 

compuseram as lutas armadas contra a ditadura, sendo torturadas e/ou mortas e 

várias outras participaram dos movimentos pela anistia dos presos e exilados 

políticos (SOUZA-LOBO, 2011). Além de serem parte fundamental na construção 

dos movimentos sociais que surgiram nesse período.  

Foi nesse contexto de uma modernização conservadora e cerceamento 

dos direitos civis e políticos, que o capital internacional se volta para o Brasil, com 

uma lógica desenvolvimentista desatrelada ao desenvolvimento social. Nesse 

modelo desenvolvimentista, gestado no Brasil, o tão propagandeado “progresso” não 

chegava em todos os estados do país, ficando centrado nas regiões sul e sudeste 

onde se concentravam a burguesia agrária, que naquele momento também se 

fortalecia como burguesia industrial.  

Com o fim do chamado “milagre econômico” vivido na ditadura militar, que 

segundo Oliveira (2010, p.371) proporcionou: 

 

 

                                                                                                                                                         
da cultura e do Estado. “Modernizar” significa reajustar as economias periféricas às estruturas e aos 
dinamismos das economias centrais, para que o fluxo da expropriação dual de excedente econômico 
alimente as taxas de crescimento da acumulação capitalista nos ritmos necessários ao “bom 
andamento dos negócios”, ao assalto pirata do botim nacional (FERNDES, 1986, p. 60).  
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[...] a ocorrência de um avanço capitalista interno “em suas formas mais 
violentas” Nunca, o dístico positivista da bandeira brasileira— Ordem e 
Progresso — foi “levado tão ao pé da letra”: “poderosas empresas estatais 
se fortaleceram nos setores produtivos, fusões bancárias foram financiadas 
por impostos pesados, recursos públicos foram usados sem ambiguidades, 
não para preservar o velho, mas para produzir o novo — como a 
Aeronáutica e o ITA, criando a Embraer. 

 

O fim desse ciclo, não por acaso, acorre com o início da crise do capital 

em nível mundial que já vivia uma adesão em grande escala das políticas 

neoliberais. Com o fim da ditadura militar e a reabertura democrática tivemos várias 

conquistas8 na constituição de 1988, que logo em seguida passam por ataques9 

quando o neoliberalismo chega com grande força nos dois governos do Fernando 

Henrique Cardoso na década de 1990. Segundo Pereira (2012,p. 735): 

 

Apesar de essa Constituição conter avanços sociais formais inéditos na vida 
política nacional, já nasceu contestada pelas forças conservadoras que 
atuaram majoritariamente na Assembleia Nacional Constituinte (ANC) de 
1987, então convocada para produzir o novo texto constitucional após 21 
anos de ditadura militar. Além disso, vários dispositivos de feição social-
democrata, que conseguiram ser aprovados na ANC — como a ampliação 
de direitos sociais, a universalização da cobertura destes e o compromisso 
do Estado com a garantia dos mesmos — surgiram no momento em que o 
neoliberalismo penetrava no país e os negava por princípio. 

 

A política econômica que adentrou o país na década de 1990, reatualiza a 

condição do Brasil de dependente e subjugado, antes como colônia, agora 

totalmente submisso aos ditames neoliberais na figura do Banco Mundial (BM) e ao 

processo imperialista imposto pelos Estados Unidos. Os ideais neoliberais não 

                                                 
8 Dentre esses avanços destacam-se: criação do conceito de seguridade social, incluindo três 

políticas: previdência, saúde e assistência; fixação de 50% para o valor mínimo de remuneração das 
horas extraordinárias de trabalho; jornada de trabalho de 44 horas semanais; férias com mais 1/3 de 
salário; aviso prévio proporcional; equiparação de direitos entre trabalhadores urbanos, rurais e 
domésticos; licença-paternidade; ampliação do tempo da licença-maternidade; 13º salário para 
aposentados; vinculação da aposentadoria ao salário-mínimo; direito à informação; instituição de um 
benefício de prestação continuada, no valor de um salário-mínimo para idosos e pessoas com 
deficiência de baixa renda; criação do sistema unificado e descentralizado de saúde; valorização da 
democracia participativa e dos mecanismos de participação direta da população na definição de 
políticas e no controle das ações governamentais nas três esferas da Federação; transformação dos 
municípios em entes federados autônomos; conversão do Ministério Público em parte legítima na 
defesa dos direitos individuais e sociais indisponíveis (Pereira-Pereira,1996). 

 
9 Um exemplo claro dos retrocessos pós a constituição de 1988 é que a própria ideia de Seguridade 

Social, contida pela primeira vez numa Carta Magna, não vingou no país. A Seguridade pensada 
como um conjunto de ações integradas, destinadas a assegurar direitos sociais universais nos 
campos da previdência, saúde e assistência social (independentemente de contribuição individual 
para essas duas últimas políticas), conforme art. 194 da CF/88, não se estruturou, seja como 
conjunto orgânico, seja como política concretizadora de direitos universais (Pereira-Pereira,2012). 
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atuaram só no desmonte de políticas públicas, mas contribuíram de forma 

significativa para o aumento da miséria e da concentração de renda no Brasil, com 

uma massa de desempregados(as), a instabilidade e precarização cada vez maior 

no mundo do trabalho. Essas políticas, trouxeram consequências nos planos 

ideológico, político e social, que causaram um descenso nas lutas sociais fazendo 

com que os movimentos sociais agissem, de forma geral, na defensiva perdendo em 

grande medida, seu poder reivindicatório e organizativo frente ao avanço do capital 

neoliberal.  

Apesar do forte impacto das políticas neoliberais à luta da classe 

trabalhadora, esse processo não se deu sem resistências, Duriguetto e Marro (2016, 

p. 107-108) nos falam sobre essas resistências:  

 

As diretivas neoliberais, todavia, não se implantaram sem resistências [...] 
Nesse sentido, observam-se interessantes intervenções de movimentos 
urbanos (como o movimento Passe Livre), os Comitês Populares da Copa, 
as greves de trabalhadores que rompem com suas desgastadas direções 
sindicais – nos belíssimos exemplos dos garis no carnaval carioca de 2014 
e os metroviários de São Paulo. Destacam-se, também, as resistências à 
desapropriação de terras do povo guarani no Mato Grosso do Sul; a 
mobilização dos atingidos por barragens na denúncia de tragédias 
ambientais no Pará, Paraná, Minas Gerais; a organização das mulheres em 
diversificados movimentos que vêm enfrentando o machismo, a violência de 
gênero e a regressão de direitos ameaçados pela composição 
ultraconservadora do congresso nacional; a pedagógica experiência de 
mobilização da juventude nas escolas estaduais públicas paulistas em 
2015. 

  

 A terceira fase “desenvolvimentista” ou “neodesenvolvimentista”, que vai 

começar a partir de 2002, com a eleição de Lula, vai ter como marca os refluxos do 

neoliberalismo que segundo Sampaio Jr. (2012, p.679) os economistas que 

constroem o “neodesenvolvimentismo”: 

 
 
Procuram uma terceira via que evite o que consideram o grave problema do 
neoliberalismo — a cumplicidade com o rentismo — e o que atribuem como 
as inaceitáveis perversidades do velho desenvolvimentismo — o 
nacionalismo anacrônico, a complacência com a inflação e o populismo 
fiscal. O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, portanto, em conciliar 
os aspectos “positivos” do neoliberalismo — compromisso incondicional com 
a estabilidade da moeda, austeridade fiscal, busca de competitividade 
internacional, ausência de qualquer tipo de discriminação contra o capital 
internacional — com os aspectos “positivos” do velho desenvolvimentismo 
— comprometimento com o crescimento econômico, industrialização, papel 
regulador do Estado, sensibilidade social.  
 
 

 



 

47 

 

 

 

Porém, essa tentativa de domesticar o capitalismo aliando a sensibilidade 

social com o “lado positivo” do liberalismo, lado esse que não existe, e ainda ao 

capital especulativo, mostra-se, na verdade, como uma forma abstrata e distante de 

desenvolvimento econômico junto ao desenvolvimento social, principalmente depois 

dos rebatimentos da crise estrutural do capital e do peso ideológico que a política 

neoliberal traz à organização da classe trabalhadora, precarizando o trabalho e 

fragmentando e desconstruindo as políticas sociais. Segundo Sampaio Jr. (2012, 

p.680) o “neodesenvolvimentismo”,  

 

Não coloca em questão a dupla articulação — dependência externa e 
segregação social — responsável pela continuidade do capitalismo 
selvagem. O impacto devastador da ordem global sobre o processo de 
formação da economia brasileira não é considerado. Tampouco são 
examinados a fundo os efeitos de longo prazo da crise econômica mundial 
sobre a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. A discussão 
não ultrapassa o horizonte da conjuntura imediata. […] Assim, toda a 
reflexão neodesenvolvimentista enquadra-se perfeitamente na pauta 
neoliberal. Na prática, a terceira via torna-se uma espécie de versão ultra 
light da estratégia de ajuste da economia brasileira aos imperativos do 
capital financeiro. O diferencial do neodesenvolvimentismo se resume ao 
esforço de atenuar os efeitos mais deletérios da ordem global sobre o 
crescimento, o parque industrial nacional e a desigualdade social. 

 

A partir disso, é possível perceber que apesar de o Lula ter sido eleito 

como um representante da classe trabalhadora, pelo partido que leva o nome de 

partido dos trabalhadores (PT), e com um discurso oposto ao do FHC, ele não 

rompe durante os seus governos com as políticas neoliberais. Não se pode negar, 

todavia, que houve mudanças de um governo para o outro, porém sem o 

rompimento com as grandes estruturas de acumulação capitalista que chegaram no 

Brasil, desde o primeiro presidente eleito com voto direto, pós ditadura militar, o 

então Collor de Melo. Sobre isso, Pereira (2012,p.740) nos fala:  

 

Assim, se atualmente existem dados estatísticos que indicam ter havido no 
Brasil “neodesenvolvimentista” diminuição da pobreza com crescimento 
sustentado, é preciso comparar esses dados com a seguinte realidade: 
nenhum governo brasileiro pós-ditadura militar, e eleito diretamente pelo 
povo, rompeu com os mandamentos neoliberais, nem mesmo os que se 
identificavam com projetos de esquerda. […] Assim, ao fim e ao cabo, se 
FHC destruiu os músculos do Estado para implementar o projeto privatista, 
Lula destruiu os músculos da sociedade, que já não se opõe às medidas de 
desregulamentação adotadas desde antes do seu governo. 
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Além de não ter rompido com as políticas neoliberais, os governos de 

Lula por terem uma base enraizada na esquerda e junto aos movimentos populares, 

foram marcados pelo fenômeno do transformismo10, que na concepção gramsciana 

(COUTINHO, 2010) esse conceito se refere à obtenção de consenso estratégico 

pelo bloco no poder, mediante a incorporação passiva de personalidades opositoras 

e/ou de grupos radicais, que se tornam moderados.  

 Os governos do PT trouxeram uma nova realidade regressiva para a 

organização da classe trabalhadora no Brasil, com um forte processo de cooptação 

das lideranças sindicais, principalmente da CUT e diversos movimentos populares. 

O partido que representou nas décadas de 1980 e 1990 uma possibilidade de 

acumulo de forças para a chegada do socialismo no Brasil, abandonou o seu 

conteúdo político em nome da governabilidade e da sua continuidade no poder, 

promovendo um grande pacto de classes, por meio da passivação dos movimentos 

sociais e as custas de conquistas da classe trabalhadora. Cisne (2013, p. 223), fala-

nos sobre as mudanças táticas e de horizonte do PT: 

 

Em que pese a adversidade aos movimentos classistas, havia, no campo da 
luta política partidária eleitoral, a esperança depositada na “meta-síntese” 
do PT que passava a aglomerar grande parte da esquerda do Brasil e que 
ganhara expressiva força política a partir do final dos anos 1980: o “Lula-lá”. 
Nessa luta repousava a esperança de, com o ganho nas urnas em nível 
federal, barrarmos o neoliberalismo no país e alcançarmos, minimamente, 
reformas democráticas e populares. Essa “meta-síntese” obteve sucesso 
nas urnas em 2002. Contudo, tal vitória ocorreu com o PT tendo 
transformado a sua tática (e de seus aliados) em estratégia. Ou seja, a 
esperança de parte da esquerda de que a vitória do “Lula-lá” pudesse 
representar uma importante tática no acúmulo de forças” para a estratégia 
do socialismo, foi esvaziada desse conteúdo político. Agora, todas as táticas 
eram válidas em nome do que se tornara estratégia: ganhar as eleições. 
Dessa forma, “de eleição em eleição (1989, 1994, 1998 e 2002), o PT se 
transformou politicamente, tornando-se um enorme aparelho burocrático. 
Foi por essa via eleitoral esvaziada ou dissociada do que outrora o partido 
defendia com estratégia – o socialismo, que o PT passa a conquistar maior 
espaço institucional, ganhando eleições em diversos municípios e 
importantes estados do país. 

 

No primeiro mandato do governo de Dilma Rousself (2010-2014) o que se 

                                                 
10 Gramsci ajuda-nos entender o sentido do transformismo, como a absorção gradual, mais contínua, 

e obtida com métodos de variada eficácia, dos elementos ativos surgidos dos grupos aliados e 
mesmo dos adversários e que pareciam irreconciliavelmente inimigos (Gramsci, 2002: 63). Nas 
considerações que faz sobre as implicações do transformismo sobre o grupo hegemônico e sobre o 
grupo subordinado, que são distintas, Gramsci descortina outros elementos que ultrapassam as 
fronteiras históricas da revolução passiva. Para os dominantes, o transformismo significou um 
processo de elaboração de uma classe dirigente cada vez mais ampla, que alterou o próprio 
conteúdo do organismo político moderado (Gramsci, idem).  
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pode perceber foi uma continuidade do governo Lula, porém com uma maior 

focalização das políticas sociais e um menor crescimento econômico (PEREIRA, 

2012). No início do segundo mandato de Dilma, já podia se perceber um 

esgotamento do que foi chamado “neodesenvolvimentismo” construído nos governos 

Lula. Com uma política econômica cada vez mais alinhada à política neoliberal, com 

cortes de gastos com políticas públicas e sociais, retrocesso nos direitos trabalhistas 

com mais flexibilização e precarização do trabalho, com a aprovação da PL 4.330 

que regulamenta e legitima a terceirização, além do retrocesso em conquistas 

históricas como o fim da Secretária de Políticas Públicas Para Mulheres (SPM) e da 

Secretária de Promoção da Igualdade Racial (SEPIR), reforma ministerial de 

setembro de 2015, que afetou diretamente as mulheres negras e pobres do país.  

Se nos governos de Dilma, já se percebia um esgotamento do chamado 

“neodesenvolvimentismo”, com a consolidação do seu impeachment em agosto de 

2016, quando assumiu o governo golpista e ilegítimo, Michael Temer (PMDB), a 

onda de cortes e de retrocessos agudizou-se ainda mais. Projetos de emendas 

constitucionais, como a PEC 55, que limita os gastos com saúde, educação e 

assistência social pelos próximos vinte anos, reforma trabalhista e na previdência, 

botam fim no ciclo chamado de “neodesenvolvimentista”, além de representar graves 

retrocessos sob os direitos das classes trabalhadoras.  

Importante dizer que o golpe articulado pela imprensa, pela parte mais 

conservadora do congresso nacional e pela burguesia mais elitista e poderosa do 

Brasil que colocou Michael Temer no poder é um exemplo concreto de como 

autoritarismo e o estado de contra revolução permanente ainda são atuais e vivos na 

nossa história.   

Dentro do sistema capitalista, a saída para o processo de subalternidade 

enfrentado por países como Brasil não existe, pois, faz parte da ordem capitalista a 

desigualdade e a exploração entre nações. Florestan Fernandes (1981, p. 33) nos 

fala de como na realidade brasileira, de revoluções dentro da ordem e de uma 

revolução burguesa atípica que não proporcionou como nos países centrais do 

capital, reforma agrária, urbana e emancipação política nacional. Entendemos que 

essas reformas no Brasil, só serão possíveis com uma revolução contra a ordem. Ou 

seja, o processo de emancipação política nacional e de transformações sociais que 

mexam com a organização da burguesia nacional e internacional, só se dará com a 
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organização das massas de trabalhadores em busca de um horizonte com uma 

posição firme de enfrentamento ao bloco de poder dominante e de construção de 

uma nova sociedade.  

Nesse trabalho, faremos uma leitura feminista em um esforço de analisar 

como as particularidades da formação sócio-histórica brasileira afetam de forma 

diferenciada a vida das mulheres, fazendo uma análise consubstancializada das 

relações sociais de sexo, classe e raça, por isso, dedicaremos uma discussão sobre 

como o capitalismo no Brasil afeta a vida das mulheres e de negros e negras.  

 

3.2 “Desenvolvimento” à brasileira sob uma análise feminista:  expressões da 
opressão e exploração de classe, raça e sexo para a vida das mulheres 

 

O Brasil traz como parte da sua formação sócio-histórica o peso de mais 

três séculos de escravidão, sendo o último país a aboli-la como forma de exploração 

de força de trabalho. Esse marco impõe características peculiares não só à 

formação do capitalismo no país, mas também a outras determinações das relações 

sociais aqui, que vão do Brasil colônia até os dias atuais.   

A escravidão no Brasil não se caracteriza como a escravidão antiga, onde 

os escravos eram frutos de dominação de guerra e ainda não vigorava um comércio 

massivo de escravos com o intuito de uma acumulação capitalista. Aqui, a 

escravidão já vivia a ruína do feudalismo nos países centrais e o início do sistema 

capitalista de produção e acumulação, nas palavras de Saffioti (2013, p. 206),  

 

 

Na conjuntura do capitalismo comercial moderno [...] o escravo não apenas 
se constituía numa mercadoria capaz de mobilizar grandes capitais 
comerciais como também se transformava num capital fixo, portanto, em 
meio de produção para as grandes explorações agrícolas empenhadas na 
acumulação de capital.  

 

 

O fato da escravidão no Brasil já ter acontecido dentro do sistema 

capitalista vai fazer com que seu início, meio e fim tenha relação direta com 

desenvolvimento e estabelecimento do capitalismo no mundo.  

No Brasil colônia o poder se organizou primeiro em torno dos funcionários 

da coroa portuguesa que aqui estavam e depois passou para as mãos dos que se 



 

51 

 

 

 

utilizavam da terra para acumulação capitalista, o que deu a característica patriarcal 

para a forma de organização do Brasil na sua fase colonial, pois o poder que antes 

tinha vínculo estatal com os funcionários que representavam Portugal, passou para 

as mãos de famílias, centralizado na figura masculina do patriarca (SAFFIOTI, 

2013). 

Nesse período histórico, a opressão sobre as mulheres vai se realizar de 

forma diferenciada para mulheres negras e brancas. Se sobre as mulheres brancas 

pesava o alto poder do patriarca, na figura do seu pai ou marido, que lhes impunham 

uma dura moral sexual e que seguissem a rigor as tarefas tidas como femininas, 

para as mulheres negras pesava a escravidão que lhes explorava não só o trabalho, 

mas seus corpos para fins de reprodução de força de trabalho, como também para 

satisfação sexual dos desejos dos homens brancos, negando-lhes qualquer 

possibilidade de composição familiar e de direitos sobre as suas vidas e corpos, num 

verdadeiro processo de coisificação. Saffioti (2013, p.240 - 241) nos fala sobre a 

situação das mulheres brancas e negras no período colonial: 

  

 

Na medida em que a exploração econômica da escrava, consideravelmente 
maior que a do escravo, por ser a negra utilizada como trabalhadora, como 
mulher e como reprodutora de força de trabalho, se fazia também através 
do seu sexo [...] As mulheres negras se destinavam a satisfação das 
necessidades sexuais do senhor, enquanto às mulheres brancas cabiam as 
funções de esposa e mães dos seus filhos legítimos. [...] As mulheres 
brancas da época escravocrata apresentavam os requisitos fundamentais 
para submeter-se, sem contestação, ao poder do patriarca, aliando à 
ignorância uma imensa imaturidade. [...] Era normal que aos 15 anos a 
mulher já estivesse casada e com um filho, havendo muitas que se 
tornavam mães aos 13 anos. Educadas em ambiente rigorosamente 
patriarcal, essas meninas-mãe escapavam do domínio do pai para, com o 
casamento, caírem na esfera do domínio do marido.  

 

 

A dominação racista e patriarcal pesa sobre os corpos e vidas das 

mulheres negras até os dias atuais, mostrando a marca que a escravidão e o 

racismo deixaram na formação social brasileira. Se por um lado as mulheres brancas 

já podem assumir outros papéis que não sejam só os de mães e esposas, sobre as 

mulheres negras ainda pesa a hipersexualização dos seus corpos e a exploração do 

seu trabalho de forma mais intensa e precarizada.  
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O estudo “Retrato das desigualdades – gênero e raça”, realizado em 2007 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, pelo Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher Unifem e pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, traz informações sobre a posição na 

ocupação das mulheres negras atualmente: 

 

 

Enquanto as mulheres estão mais representadas no trabalho doméstico e 
na produção para próprio consumo e trabalho não remunerado, os homens 
ocupam mais postos com carteira de trabalho assinada e de empregador. 
[...] Destaca-se, ainda, a alta proporção de jovens negras, com idade entre 
16 e 29 anos, que são empregadas domésticas – no caso destas faixas 
etárias, alcançam o dobro da proporção das jovens brancas. No que diz 
respeito ao número de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho 
assinada, percebe-se um relativo aumento na porcentagem ao longo da 
década: em 1996 verificava-se 18,7% para as negras e 23,6% para as 
brancas; já em 2006 os números passaram a 23,9% e 30,2%, 
respectivamente.(IPEA, 2007)  

 

 

As desigualdades, opressões e explorações sobre a população negra no 

Brasil se dá por dois motivos. O primeiro pela forma como se organiza a sociedade, 

estruturada com o racismo, o patriarcado e o capitalismo como relações sociais de 

estruturantes. O segundo em decorrência de como se deu a abolição da escravidão 

no Brasil, com um processo de abolição inacabada, que atendia aos interesses do 

capital muito mais do que se interessava pela liberdade de negros e negras.  

Apesar dos vários processos de resistência do povo negro, da 

organização de quilombos e de fugas massivas, a abolição no Brasil se deu 

principalmente por motivos econômicos ligados aos interesses da burguesia 

nacional e internacional, pois apesar do trabalho escravo atender às demandas dos 

grandes proprietários de terra do Brasil colonial, ele também negava o 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Saffioti (2013, p. 219), apresenta-nos os 

motivos internos e externos que levaram a abolição no país: 

 

A utilização da força de trabalho escrava, que, durante mais de três séculos, 
se havia constituído na solução para a exploração altamente lucrativa da 
economia agrícola no Brasil, acabara por se transformar, à proporção que o 
industrialismo se foi desenvolvendo, num entrave, quer ao desenvolvimento 
das forças produtivas nacionais, quer da expansão dos mercados de 
consumo que deveriam alimentar a já então avançada industrialização da 
Inglaterra.  
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Como a abolição veio principalmente para atender os interesses dos de 

cima, a situação da população negra, apesar da conquista da igualdade jurídica, 

pouco mudou. Os(as) negros(as) não foram absorvidos pelas vagas que se abriam 

para o trabalho livre, nenhuma indenização ou forma de compensação lhes foram 

dadas pelos anos de trabalho escravo, nem muito menos lhes foram assegurados 

direitos sociais. Pelo contrário, foi instaurado um sistema de racismo institucional e a 

marginalização da população negra e da sua cultura nos guetos e favelas do país.  

A partir da compreensão da formação sócio-histórica brasileira e do 

entendimento que as relações sociais de classe, sexo e raça são estruturantes 

nessa sociedade, veremos que essas determinações impõem uma forma 

diferenciada de apropriação e exploração do capitalismo sobre a classe 

trabalhadora, ou seja, veremos que a classe trabalhadora não é homogênea, ela tem 

sexo e raça.  

O conceito de desenvolvimento construído e imposto pelo sistema 

capitalista não incluí as mulheres como sujeitas do “progresso” gerado por ele, bem 

como, utiliza-se do patriarcado, e do racismo para se estruturar e lucrar mais. Sobre 

isso Silva (2011, p. 114-115) nos fala: 

 

 

A noção de desenvolvimento não inclui as diversidades. Está permeada por 
um modelo único - branco, ocidental, heterossexual –, como fator que 
movimenta a vida e como meta para a felicidade na aventura humana na 
terra. […] Desenvolvimento é uma prerrogativa do capital e da racionalidade 
moderna ocidentalista europeia, que é, ao mesmo tempo, racista e 
patriarcal. Não temos, a meu ver, como redimi-lo de seu cerne 
uniformizante, urbanizante, evolucionista, higienista. Não temos como 
libertá-lo de sua face ardilosa, que concebe a história em um caminho que 
vai sempre para cima e para frente numa racionalidade marcada pela 
acumulação ou desprovimento de mercadorias, estas sempre entendidas 
como as coisas que trazem a felicidade e mediam as relações entre as 
pessoas. 

 

 

A partir do que nos traz Silva (2011), podemos perceber que esse 

conceito de desenvolvimento não é pensado por todos e todas e nem muito menos 

os beneficia. Baseado no sistema capitalista, vai gerar desigualdades, estruturado, 

alimentado e gerador de pobreza espalhada e de riqueza concentrada. Nessa lógica, 
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tudo é passível de venda e de troca, terras, águas, territórios e vidas. Mas não 

quaisquer vidas, vidas com sexo e cor, Silva (2011, p. 118) nos diz sobre como essa 

lógica funciona: 

 

 

Se o trabalho da mulher vale menos, então contratem-nas e paguemos 
menos; se o corpo da mulher é objeto, então vendamos para quem o quiser 
comprar; se as mulheres acumulam múltiplas habilidades, então explorem-
nas, façamos delas também as gestoras da miséria. Se os negros e negras 
valem menos, situemo-nos nos piores locais.  
 

 

As desigualdades geradas por esse modelo de desenvolvimento se 

manifestam na divisão sexual do trabalho, com a qual o trabalho doméstico que é 

construído social e historicamente como responsabilidade das mulheres é tido como 

improdutivo, não sendo remunerado, e as profissões tidas como femininas, que são 

aquelas relacionadas aos cuidados como Enfermagem, Serviço Social, Pedagogia 

entre outras, são desvalorizadas e mal remuneradas, passando por um processo 

histórico de precarização e flexibilização das suas práticas profissionais. 

Como nos alerta Souza-Lobo (2011, p. 166) “O trabalho doméstico não 

assalariado não é considerado trabalho e o trabalho doméstico assalariado é 

considerado um trabalho particular em que as relações não são regulamentadas da 

mesma forma que nas outras relações de emprego”. Assalariadas ou não, são as 

mulheres que assumem efetivamente a reprodução social por meio do que Souza-

Lobo denominou de “serviço reprodutivo familiar”.  

Como exemplo disso, a pesquisa do IBGE revela que em 2002, o 

rendimento das mulheres era equivalente a 70% do rendimento dos homens. Treze 

anos depois, em 2015, a relação passou para 74,5%. No grupo com 12 anos ou 

mais de estudo, o rendimento feminino cai para 66% da renda masculina, mostrando 

assim, a desigualdade salarial entre homens e mulheres e a desvalorização do 

trabalho feminino. Se a comparação for feita entre homens brancos e mulheres 

negras a desigualdade será ainda maior, elas ganham apenas 38,5% do rendimento 

deles.  

Esse modelo de desenvolvimento capitalista afeta a vida das mulheres de 

uma forma mais intensa, pois além dos aspectos do capital, recaem sobre elas o 

peso do patriarcado e no caso das mulheres negras, o peso do racismo que também 
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são aspectos estruturantes nessa sociedade. Marcelino, Faria e Moreno (2014, p.6), 

mostram-nos a relação direta entre as políticas econômicas e a vida das mulheres:  

 

 

A falsa neutralidade das políticas econômicas, se mostra, ao revelar que a 
implementação de políticas de ajuste estrutural se deu em sociedades 
estruturadas por relações sociais desiguais. Verificou-se um aumento do 
trabalho remunerado das mulheres, marcado pela precariedade, ao mesmo 
tempo em que também se verificava o aumento do trabalho no âmbito 
doméstico e comunitário, em virtude da redução dos gastos sociais e do 
aumento dos preços de produtos básicos. Neste cenário, em geral, se 
explicitou que os custos das políticas de ajuste recaíram sobre a família, 
considerando a habilidade das mulheres para desenvolver estratégias que 
permitem a sobrevivência da família com menos rendimentos e mais 
trabalho como “fator de equilíbrio”.  

 

 

A partir dessa reflexão feita por Marcelino, Faria e Moreno (2014), é 

possível perceber a necessidade de encarar as políticas econômicas para além do 

entendimento monetário e mercantil, rompendo a dicotomia entre produtivo e 

reprodutivo, reconhecendo o trabalho doméstico e de cuidados, que recaem sobre 

as mulheres, como parte fundamental dos processos de produção e reprodução da 

vida. Entendemos que a não remuneração desses trabalhos e/ou precarização e 

flexibilização dos trabalhos designados às mulheres, pela divisão sexual do trabalho, 

são base de sustentação desse sistema. 

 

 

A reprodução das pessoas não é um problema específico das mulheres. 
Resultado da divisão sexual do trabalho, elas interiorizam o conflito 
produção/reprodução que não é adequadamente elaborado no âmbito 
social. Tal interiorização se dá com as mulheres suportando na família e no 
trabalho remunerado os custos de uma contradição básica do sistema [...] 
No capitalismo, houve a separação progressiva desses processos, ao lado 
da ocultação do vínculo entre eles. Ou seja, não é o trabalho doméstico e 
de cuidados em si que é invisibilizado, mas seu vínculo com a sustentação 

deste sistema (MARCELINO; FARIA; MORENO, p. 5). 

 

 

Tomando como base o que já foi dito, temos um peso mais intenso que 

recai sobre as mulheres, por um lado o patriarcado e a divisão sexual do trabalho, 

que as coloca em lugar de subalternidade, invisibilizando o seu trabalho, as 

mantendo no âmbito privado da vida cotidiana e servido de forma direta para a 
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estruturação do sistema capitalista, que se utiliza dessas estruturas para amenizar 

os efeitos colaterais da sua crise estrutural, ora responsabilizando as mulheres por 

todo o trabalho de reprodução da classe trabalhadora, ora superexplorando a sua 

força de trabalho para garantir os seus lucros.  

 

 

É preciso dar a conhecer que as estratégias de sobrevivência e de 
produção do viver, asseguradas pelas mulheres em diversos espaços, estão 
constantemente ameaçadas por interesses econômicos das grandes 
empresas e do capital. A água, a energia, a terra para a produção de 
alimentos e a biodiversidade são elementos que garantem a sustentação da 
vida e interessam às mulheres, que são as primeiras a sofrer com sua 
escassez. A ação do capital não altera as dinâmicas da divisão sexual do 
trabalho e, ao contrário, reforça as desigualdades na medida em que 
grandes obras de infraestrutura, como usinas hidrelétricas e rodovias, 
priorizam a circulação de capital e mercadorias em detrimento da qualidade 
de vida das comunidades (MARCELINO; FARIA; MORENO, p.6). 

 

 

Todo esse processo de exploração mais intenso vivido pelas mulheres é 

chamado por Guillaumin (2014) de apropriação, a forma como as mulheres são 

apropriadas coletivamente como uma classe de sexo pelos homens. Ou seja, 

enquanto dos homens é explorada a força de trabalho, das mulheres é apropriada a 

própria máquina produtora da força de trabalho, o seu corpo. Esse processo que é 

mais que uma “simples” exploração, mas uma relação social de apropriação material 

da mulher em tudo que lhe envolve, corpo, mente e produtos do seu corpo leva a 

mulher a uma relação de dominação completa ao outro, que Guillaumin chama de 

“sexagem”.  

 
O corpo é um reservatório de força de trabalho, e é, enquanto tal, que ele é 
apropriado. Não é a força de trabalho, distinta de seu suporte\produtor, na 
medida em que pode ser mensurada em “quantidades” (de tempo, de 
dinheiro, de tarefas), que é açambarcada, mas a sua origem: a máquina-de-
força-de-trabalho [...] O que nos concernirá aqui é a apropriação física em 
si, a relação na qual é a unidade material produtora de força de trabalho que 
é tomada em mãos, e não apenas a força de trabalho. Denominadas 
“escravidão” e “servidão” na economia fundiária, este tipo de relação 
poderia ser designado “sexagem” no que diz respeito à economia domestica 
moderna, quando cocerne às relações de classes de sexo (GUILLAUMIN, 
2014, p. 33-34). 
 

 

Ao contrário de outros grupos dominados que são portadores da sua força 
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de trabalho e podem vendê-la, nós mulheres somos não-vendedoras dessa força e 

isso caracteriza o processo de apropriação sobre nós. Guillaumin (2014, p. 35) 

apresenta quatro expressões concretas da apropriação sobre as mulheres: a 

apropriação do tempo, dos produtos do corpo, a obrigação sexual e “o encargo físico 

dos membros inválidos do grupo (inválidos por idade – bebês, crianças, velhos – ou 

doentes e deficientes), bem como dos membros válidos do sexo masculino”. Sobre a 

apropriação do tempo Guillaumin (2014, p.35) nos fala:  

 

O tempo [das mulheres] é explicitamente apropriado no “contrato” de 
casamento, dado que não há nenhuma medição desse tempo nenhuma 
limitação do seu emprego, quer sob forma horária, como é o caso dos 
contratos clássicos de trabalho, assalariados ou não [...] quer sob forma 
pecuniária: nenhuma avaliação monetária do trabalho da esposa é prevista. 
Além disso, não se trata somente da esposa, mas sim de membros do 
grupo de mulheres em geral. [...] Tudo se passa como se a esposa 
pertencesse em nua-propriedade ao esposo e a classe de mulheres 
pertencesse em usufruto a cada homem e, particularmente, a cada um que 
tenha adquirido a utilização privada de uma delas. Sempre e em toda parte 
nas situações mais “familiares” como nas mais “públicas”, espera-se que as 
mulheres (a mulher, as mulheres) façam a limpeza e a arrumação, vigiem e 
alimentem as crianças, varram ou façam o chá, lavem a louça ou atendam o 
telefone, costurem o botão ou escutem as vertigens metafísicas e 
profissionais dos homens e etc. 

 

Essa apropriação do tempo das mulheres se realiza e se expressa de 

forma dialética na divisão sexual do trabalho, da qual já falamos anteriormente, onde 

as mulheres são responsáveis por um determinado tipo de trabalho e que mesmo 

quando é pago não é valorizado e as mulheres que os realizam como uma profissão 

não deixam de ser responsáveis de forma não paga e sem limites por ele nas suas 

casas e famílias.  

A apropriação dos produtos do corpo, a segunda expressão da 

apropriação sobre as mulheres aparece como um reflexo do usufruto dos homens 

sobre o corpo das mulheres de forma indeterminada e sem limites, não só a sua 

força de trabalho lhes pertencem, mas o seu corpo e o que ele produz.  

 

 

Contudo, a prova sempre atual da apropriação dos produtos [do corpo das 
mulheres] é que, no casamento, o número de filhos não é submetido a 
contrato, não é fixado, nem submetido à aprovação da esposa. A ausência, 
para a maioria das mulheres, da possibilidade real de contracepção e aborto 
é a consequência disso. A esposa deve ter todos os filhos que o esposo 
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desejar impor-lhe. E, se o esposo ultrapassar sua própria conveniência, ele 
lançará a responsabilidade sobre a mulher [...] os filhos continuam sendo 
uma poderosa ferramenta de chantagem em caso de desacordo conjugal: é 
a sua posse que os homens reivindicam, e não o seu encargo material, que 
eles se apressam a confiar à outra mulher. (GUILLAUMIN, 2014, p.37) 

 

 

Os filhos são a prova mais concreta e, como disse Guillaumin, sempre 

atual de como os produtos dos corpos das mulheres também são de posse 

individual e coletiva dos homens, a proibição e criminalização do aborto no Brasil e 

em várias partes do mundo faz parte disso, um grande apelo moral pela vida, mas 

nenhuma vontade concreta de tomar conta dela, uma responsabilização sempre 

pesada sobre a mulher seja pela concepção, seja pela obrigação de criar o filho, 

mas nenhuma desaprovação para os milhares de homens que abandonam ou não 

assumem seus filhos. Os filhos como produto do corpo das mulheres e de posse dos 

homens servem para eles como uma forma de perpetuação da sua dominação, seja 

usando-os para chantagem em caso de desacordo conjugal, seja não os assumindo 

quando lhes convém. De uma forma geral, “o corpo individual material das mulheres 

pertence, tanto no que ela fabrica (os filhos) quanto nas suas partes destacáveis (os 

cabelos, o leite...), a outro” (GUILLAUMIN, 2014, p. 37).  

A obrigação sexual, terceira expressão da apropriação dos homens sobre 

as mulheres, existe em duas principais formas, a que se materializa por um contrato 

não monetário: o casamento, e que é ilimitada e irrestrita, e a que é diretamente 

paga e limitada a uma quantidade de dinheiro e tempo, a prostituição.  

 

 

A prostituição caracteriza-se pelo fato de que a prática de sexo é, por um 
lado, remunerada em quantidade e, por outro lado, pelo fato de que essa 
remuneração corresponde a um tempo determinado [...] O característico da 
prostituição é principalmente que o uso físico comprado é sexual e 
unicamente sexual. A venda limita o uso físico à utilização sexual. O 
casamento, ao contrário, estende o uso físico a todas as formas possíveis 
dessa utilização, dentre as quais, a específica e centralmente (mas não 
exclusivamente), a relação sexual. Ela é obrigatória no contrato de 
casamento e, aliás, a sua não-consumação é motivo para anulação (não 
para o divórcio, mas, antes, para a anulação) [...] O fato de praticar esse 
uso físico fora do casamento – quer dizer, para uma mulher, aceitar ou 
buscar ser possuída, mesmo que exclusivamente na relação sexual, por 
outro homem – é motivo de divórcio. Em outras palavras, uma mulher não 
deve esquecer-se de que pertence a alguém e que, sendo propriedade de 
seu esposo, não pode evidentemente dispor de seu próprio corpo. 
(GUILLAUMIN, 2014, p. 39).  
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A sexualidade da mulher sempre em função da satisfação dos desejos 

masculinos acontece de forma frequente em relações conjugais, na prostituição e 

até mesmo em relações lésbicas. Por mais que esse tipo de relação quebre em 

alguma medida, de forma individual, o fato de a mulher ter alguma obrigação sexual 

com algum homem, de forma coletiva essa relação serve, por um lado, de fetiche ao 

desejo masculino, e por outro, sofre ataques violentos na forma de estupros 

corretivos11. Também não são raros os estupros dentro do casamento que são a 

forma mais violenta de se fazer cumprir os termos do contrato em que a obrigação 

sexual faz parte de forma central.  

O encargo físico dos membros inválidos do grupo também se materializa 

como uma face da divisão sexual do trabalho, onde as mulheres são 

responsabilizadas não só pelo serviço de limpeza e manutenção da casa, mas pelos 

membros da família inválidos seja por idade ou doença, como também pelo adultos 

válidos do sexo masculino, isso por quê a mulher como posse do homem é 

responsável materialmente, de forma irrestrita e não monetarizada, por ele e pelas 

suas outras posses, no caso filhos ou outros membros da família que dele 

dependam. Guillaumin (2014, p. 44) nos fala mais sobre isso:  

 

 

Nos dois casos, serviço físico estendido e serviço sexual, a relação de 
apropriação manifesta-se no fato banal e cotidiano de que a apropriada está 
atada ao serviço material do corpo do dominante e dos corpos que 
pertencem a este dominante ou que dele dependem; o seu apossamento, 
enquanto coisa, pelo dominante distingui-se pela disponibilidade física 
consagrada ao cuidado material de outras individualidades físicas. E isso 
dentro de uma relação não avaliada, nem temporariamente, nem 
economicamente.  

 

 

Estamos falando aqui de como essa apropriação sobre as mulheres é 

funcional ao sistema capitalista, mas é preciso dizer que essas expressões se 

manifestam antes dele e podem continuar se reproduzindo mesmo com o seu fim, 

pois, apesar das relações de classe e sexo serem consubstanciais e coextensivas o 

fim do sistema capitalista não quer dizer necessariamente o fim da apropriação dos 

                                                 
11 Estupro corretivo é quando mulheres lésbicas ou bissexuais são violadas como uma forma de 
punição ou “cura” a lesbianidade. 
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homens sobre as mulheres, o fim do patriarcado. Por isso, é importante não 

apagarmos as mulheres e os negros e negras das leituras históricas, econômicas e 

revolucionárias, pois além do racismo e das relações sociais de sexo também serem 

estruturantes como as relações de classe, eles são atingidos de forma mais intensa 

pelo sistema capitalista.  

Sendo assim, o movimento feminista junto ao feminismo acadêmico 

formulou e fez críticas ao modelo de desenvolvimento imposto pelo capital e a como 

a economia política clássica simplesmente ignora as mulheres e o seu trabalho nas 

suas leituras e análises. A partir da crise estrutural do capital e com a chegada forte 

do neoliberalismo na América Latina, na década de 1990, as mulheres, constroem 

uma leitura feminista dos processos econômicos e de produção, a economia 

feminista: 

 

Olhar para o modelo de desenvolvimento a partir a economia feminista 
significa, necessariamente, ampliar a análise, buscando considerar o 
conjunto das práticas necessárias para a produção do viver, e não apenas 
aquilo que é quantificado, comprado e vendido no mercado. [...] Além das 
críticas aos paradigmas estabelecidos da teoria econômica, a economia 
feminista propõe novos modelos teóricos que incorporam a totalidade das 
relações econômicas – considerando, portanto, a experiência das mulheres 
-, e tomam a satisfação das necessidades humanas como ponto de partida. 
Ao contrário do paradigma neoclássico da economia, que se centra na 
alocação eficiente e racional dos recursos do mercado, a economia 
feminista se volta para compreender como as sociedades se organizam 
para atender um determinado padrão de vida para toda a população (IDEM, 
p. 8-9). 
 

 

A partir da leitura feminista da economia, entendendo que os refluxos dos 

ajustes estruturais da crise do capital recaem sobre as mulheres, os movimentos de 

mulheres formaram uma frente que orientou uma atuação feminista que passou pela 

crítica às políticas neoliberais orientadas pelo Consenso de Washington e aos 

acordos de livre comércio, sobretudo na Campanha Continental contra a ALCA (Área 

de Livre Comércio das Américas). 

Além de dar centralidade à divisão sexual do trabalho e a criação de uma 

análise de questionamento global ao modelo neoliberal, que buscou realizar a 

conexão entre uma visão crítica da sociedade de mercado e a mercantilização do 

corpo e da vida das mulheres. Essa análise também se centrava na coextensividade 

das relações de sexo, classe e raça no atual modelo de desenvolvimento 
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econômico. Essa leitura coextensiva entre sexo, classe e raça dentro desse modelo 

de desenvolvimento é importante, pois, nas palavras de Silva (2011, p. 117)  

 

 

As mulheres pobres e pretas, são vítimas desde sempre das mais diversas 
formas de violência, são as gestoras da miséria, as reprodutoras dos 
marginalizados, as responsabilizadas e culpabilizadas pelas ausências. 
Saúde, educação, saneamento são ausentes ou oferecidos em versões 
pobres para pobres, tal como eles são: em sua classe, sua cor e seu sexo.  
 

 
Podemos afirmar que as mulheres, principalmente as mulheres negras, 

passam por um processo intenso de apropriação nesse modelo de desenvolvimento, 

que vai para além da exploração do capital, afetando-as no plano material, 

econômico, simbólico e cultual de forma coletiva e organizada pelos homens e 

estruturas patriarcais sobre suas vidas e corpos. Guillaumin (2014, p.46- 47) nos fala 

sobre a negação da nossa individualidade e sobre os efeitos da apropriação material 

sobre as mulheres:  

 

 

[...] A individualidade é justamente uma frágil conquista, frequentemente 
recusada a toda uma classe [classe das mulheres] da qual se exige que se 
dilua, material e concretamente, em outras individualidades. 
Constrangimento central das relações sociais de sexo, a privação da 
individualidade é a sequela ou face oculta da apropriação material da 
individualidade. Pois não é evidente que os seres humanos se distingam tão 
facilmente uns dos outros, e a proximidade\responsabilidade física 
constantemente é um poderoso freio à independência, à autonomia; é a 
fonte de uma impossibilidade de discernir, e a fortiori realizar, escolhas e 
práticas próprias [...] O confronto com a apropriação material é a 
despossessão da sua própria autonomia mental; a qual é mais brutalmente 
expressa no encargo físico dos outros dependentes do que em qualquer 
outra forma social que a apropriação tome: quando somos apropriadas 
materialmente, somos despossuídas mentalmente de nós mesmas. (grifos 
nossos).  

 

 

Para nós mulheres está posto um duplo desafio, como não nos 

pertencemos e nossa individualidade está a serviço irrestrito e não pago a 

individualidades dos homens que nos possuem, de forma coletiva e individual, para 

alcançarmos um processo de emancipação precisamos primeiro nos pertencer, nos 

reapropriarmos e assim termos a liberdade de escolha, autonomia e independência. 

Ou seja, não é possível, para nós, um processo de emancipação humana sem que a 
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emancipação da mulher seja também feita, sem que nós mulheres possamos nos 

pertencer como classe de sexo, de forma coletiva e material.  

Por isso, faz-se necessário um projeto político de sociedade que seja 

classista, feminista e antirracista, para alcançarmos a construção efetiva de uma 

sociabilidade de mulheres e homens emancipados. A partir das particularidades da 

formação sócio-histórica brasileira e da consubstancialidade das relações sócias de 

sexo, raça e classe, discutiremos a seguir a construção desse projeto para o Brasil.  

A construção de um projeto democrático popular, onde as massas 

tivessem participação direta, rompendo com o a subserviência do Brasil ao 

imperialismo, sem abandonar a estratégia do socialismo é o que acreditamos como 

um caminho possível para a construção, de fato, de uma nação independente e 

autônoma e com a possibilidade de chegar à outra forma de sociabilidade.  

Para nós, esse projeto precisa ter como base não só a estratégia com o 

socialismo, mas também tem que ser feminista e antirracista, levando em 

consideração que o patriarcado e o racismo também são estruturantes nessa 

sociedade e que só com o fim de todas as formas de opressões e explorações 

podemos ter de fato a construção de uma nova sociabilidade de seres humanos 

emancipados.  

Acreditando que esse projeto só será de fato efetivado e construído a 

partir da organização da classe trabalhadora, demandando não só a socialização da 

política, mas também dos meios de produção, das terras e da riqueza, veremos a 

seguir o histórico da luta de classes tendo como foco a organização dos movimentos 

sociais e o seu debate prático-teórico, articulando à luta das mulheres a esse 

histórico e à necessidade do feminismo à construção do socialismo.  
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4 LUTA DE CLASSES E MOVIMENTOS SOCIAIS: crise do capital, influxos pós-
modernos e desafios para a organização da classe trabalhadora 

 

 

Para falarmos sobre transformações societárias e movimentos sociais 

começaremos nos debruçando sobre o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, relacionando com os movimentos sociais e a luta por direitos sociais, 

entendendo ainda, como esse modo de produção se organiza e impacta a vida e a 

organização da classe trabalhadora.  

O modo de produção capitalista está estruturado em relações sociais 

antagônicas. Para a perspectiva marxista, esse antagonismo é o que estrutura as 

classes sociais com base no lugar que os sujeitos ocupam nas relações de 

produção. De um lado estão os donos dos meios de produção (capitalistas) e de 

outro a classe que vende a sua força de trabalho aos donos dos meios de produção. 

As classes são entendidas assim, como componente estrutural da sociedade 

capitalista e, ao mesmo tempo, como sujeitos coletivos que têm as suas formas de 

consciência e de atuações determinadas pela dinâmica da sociedade.  

Desde o início do desenvolvimento do modo de produção capitalista o que 

veremos é a expressão mais concreta da contradição desse sistema, o fruto do 

trabalho de muitos sendo apropriado por poucos, o que gera o fundamento material 

da questão social, que segundo Netto (2011, p.70),  

 
[...] é o conjunto das expressões das desigualdades econômicas, sociais, 
políticas e culturais da sociedade capitalista. É a partir dessa contradição 
entre capital e trabalho, que as classes subalternas, que tem o seu trabalho 
apropriado de forma superexplorada, vão criar formas e mecanismos de 
resistência, politizando e dando visibilidade a questão social. 
 
  

No século XVIII, com o advento da revolução industrial na Europa, de 

início na Inglaterra, país de processo mais acelerado de industrialização naquele 

período, as horas de trabalho diárias chegavam a 16 por dia, mulheres e crianças a 

partir de cinco anos já se empregavam nas fábricas e a expectativa de vida entre os 

operários não passavam dos vinte e um anos, além das péssimas condições de 

trabalho. Nesse período histórico não existia nenhum direito de cunho trabalhista ou 

social e as condições de vida eram insalubres. Foi nesse contexto de 
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superexploração do trabalho que começam as primeiras reações da classe 

trabalhadora organizada.  

O desenvolvimento das forças produtivas naquele período expulsou 

milhares trabalhadores dos seus empregos, fazendo com que eles organizassem 

uma forte reação voltada às máquinas, que foi denominada por ludismo. Só em 

1824, com a permissão da livre associação, que os trabalhadores(as) passam a se 

organizar em sindicatos, qualificando e identificando melhor seus inimigos, que não 

eram as máquinas e sim os donos das mesmas. Nesse período, explodiram greves 

por toda a Europa e a forma mais concreta de resistência organizada por esses 

sindicatos era a organização de “caixas de resistência” para os operários em greve 

ou desempregados.  

Marx (1985) observou que entre 1830 e 1848 o movimento operário 

começa a se organizar como classe para si, ele caracteriza em a “Miséria da 

filosofia” essa passagem de classe em si, para classe para si. A classe em si resulta 

da organização objetiva da produção, os indivíduos agrupados segundo a sua 

posição no trabalho e interesses comuns, passam a reivindicar melhores condições 

de trabalho, mesmo que sem uma consciência de classe plenamente desenvolvida. 

Já a classe para si, parte da tomada de consciência de forma coletiva da sua 

condição de classe explorada, ou seja seria a classe trabalhadora organizada 

politicamente e voltada para a transformação da sociedade:  

 
 
As condições econômicas, inicialmente, transformam a massa do povo em 
trabalhadores. A dominação do capital sobre esses trabalhadores criou uma 
situação em comum e os interesses comuns dessa classe. Assim, essa 
massa já é uma classe em si em relação ao capital, mas não ainda uma 
classe para si mesma. Na luta [...] essa massa se une e forma uma classe 
para si (MARX,1985, p.159). 
 
 

É a partir da organização como classe para si que vamos ver processos 

de internacionalização e de maior organização da classe trabalhadora, tendo alguns 

importantes marcos revolucionários e organizativos nesse período, como a comuna 

de Paris em 1871 e a primeira internacional – Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT) que durou entre 1964 e 1876.  

Foi com a pressão do movimento operário e com o crescimento dos 

partidos comunistas que em 1904 participavam de eleições em mais de 21 países 

arrecadando mais de 6,6 milhões de votos (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011) e 
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com a primeira grande crise do capital que aconteceu no primeiro pós-guerra, que 

obrigou que o Estado e o próprio capital tivessem outro tipo de enfrentamento à 

questão social, denunciada e politizada pelos movimentos sociais daquele período, 

deixando de enfrentá-la apenas como caso de polícia e repressão. 

 É nesse momento que se tenta um processo de “humanização” do 

capital, abandonando o liberalismo ortodoxo dos primeiros anos de desenvolvimento 

capitalista, passando a adotar as políticas Keynesianas e instaurando a chamada 

social-democracia. Nesse período, conhecido Welfare State, viveu-se uma situação 

de bem-estar social, onde foi possível avanços nas políticas públicas e sociais, nas 

condições de trabalho e nos direitos trabalhistas, redução da jornada de trabalho, 

pleno emprego. Porém, só os países centrais do capitalismo viveram essa 

experiência, países periféricos do capital, como é o caso do Brasil, não passaram 

por esse período de bem estar social.  

É preciso dizer que esse modelo de social-democracia veio para dar 

conta da própria crise do capital e para fazer a disputa ideológica com os processos 

revolucionários protagonizados pela classe trabalhadora que aconteciam naquele 

período, como a própria revolução Russa, ocorrida em 1917. 

 
 
Com as depressões capitalistas que se estenderam desde 1873, numa 
onda longa de estagnação, até 1893, reaparecendo em 1914 e se 
alastrando até o segundo pós-guerra, passando pela crise de 1929, 
significando crise de super acumulação, quedas repentinas das taxas de 
lucro, consolidação das organizações operárias e com a constituição da 
classe trabalhadora como “classe para si”, organizada, articulada 
mundialmente e em luta pelos seus interesses, o grande capital precisa 
desenvolver uma estratégia anticrise (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 
150). 
  
  

 A revolução Russa marca um período de muitos avanços no que tange à 

organização da classe trabalhadora e a construção de uma nova sociedade, além da 

socialização dos meios de produção e da riqueza produzida, também foi possível ver 

durante esse marco histórico um grande avanço no que diz respeito à participação 

política das mulheres. Em relação à própria divisão sexual do trabalho e da 

construção de uma sociedade não só emancipada do capital, mas, também, da 

opressão e exploração patriarcal.   

No Brasil, segundo Montaño e Duriguetto (2011), é no período da 

república velha que se constitui a classe operária e a própria classe trabalhadora, 
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um dos elementos fundamentais para esse processo foi a vinda de operários 

estrangeiros, que já tinham contato com as ideias revolucionárias da Europa, para o 

Brasil a partir do final do século XIX.  

A principal influência que os trabalhadores estrangeiros traziam era do 

anarquismo, e entre o final do século XIX até 1920 três correntes políticas se 

desenvolveram entre a organização dos trabalhadores: o anarcossindicalismo, 

corrente mais radical; o reformismo, que negava os sindicatos como objetos 

revolucionários e apostavam em uma revolução gradativa por meio da negociação 

com o Estado e a luta parlamentar e o sindicalismo amarelo, que defendia a 

conciliação entre capital e trabalho.  

 
No campo da organização sindical, os comunistas defendiam que os 
sindicatos deveriam fazer as lutas econômicas em articulação com o 
partido, que desenvolveriam a luta política, ou seja, o partido constituiria a 
vanguarda revolucionária. [...] Em concomitância à ação dos comunistas e 
dos anarquistas, o Estado investia na cooptação e no controle de setores do 
operariado e dos sindicatos, seja ampliando a influência dos sindicalistas 
amarelos nos sindicatos, que passaram a ser mais favorecidos, seja 
controlando-os, objetivo pelo qual foi criado, já em 1921, o conselho 
nacional do trabalho (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 236). 
 
  

Ainda nesse primeiro momento de organização da classe trabalhadora no 

Brasil, já houve muita repressão e somente no ano de 1919 mais de 100 mil 

trabalhadores estrangeiros foram expulsos do país. Com a forte influência que a 

revolução russa em 1917 trouxe e com as limitações do anarcossindicalismo, o 

comunismo começa a ganhar força no Brasil e em 1922 é formado o partido 

comunista do Brasil. Segundo Antunes (1985), mesmo o partido tendo sido colocado 

na ilegalidade meses depois da sua criação, ele continuou com forte atuação no 

movimento sindicalista, na formação de quadros para o partido e na divulgação de 

suas ideias por meio da tradução do manifesto comunista e do jornal “A classe 

operária.” 

Nesse período, além de uma forte repressão à organização da classe 

trabalhadora, também existia um movimento de cooptação e controle desses 

movimentos. Isso vai ser intensificado a partir de 1930 no governo Vargas, que cria o 

ministério do trabalho e passa a incorporar os sindicatos na esfera estatal tirando a 

sua autonomia e neutralizando o seu poder de luta. Como estratégia de cooptação, 

Vargas concedia alguns direitos trabalhistas, um exemplo disso é a criação da CLT, e 

com isso procurava tirar a legitimidade dos sindicatos livres, aumentando a adesão 
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dos trabalhadores aos sindicatos vinculados ao Estado.  

Mesmo com essa forte manobra do governo de Vargas, em 1934 é criada 

a frente sindical única, comandada pelos comunistas e em 1935 temos a formação 

da Aliança Nacional Libertadora, que reunia sindicalistas, comunistas, socialistas, 

estudantes e setores progressistas da classe média, que tinham como objetivo o 

combate ao fascismo, a luta pela reforma agrária, a estatização das empresas 

estrangeiras e fim do pagamento da dívida externa.  

A ANL foi combatida de forma violenta pelo governo Vargas e até 1937 

vários militantes e lideranças foram presos, torturados, mortos e mandados para os 

campos de concentração Nazistas, como a militante Olga Benário que foi executada 

em um desses campos, ela era companheira de Luiz Carlos Prestes, um dos 

principais nomes, junto com ela, do comunismo no Brasil.  

 
O Estado varguista desfechou um violento ataque ao levante da ANL, 
chamado pela direita de “intentona comunista”. Foi decretada a Lei de 
Segurança Nacional (LSN). Lideranças sindicais e operárias foram presas, 
torturadas, deportadas e mortas [...]. Até 1937, foram trancafiados nas 
prisões brasileiras aproximadamente vinte mil presos políticos (MONTAÑO; 
DURIGUETTO, 2011, p. 237). 
 
  

Os anos seguintes foram marcados por fortes movimentos de cooptação 

e de repressão, mas ainda assim o movimento liderado principalmente pelos 

comunistas resistia. O PCB sai da ilegalidade no fim do Estado Novo e consegue 

uma grande e representativa quantidade de votos, elegendo Prestes ao Senado e 14 

deputados federais. Porém o clima de anticomunismo instaurado pela guerra fria a 

partir de 1947 ganha força também no Brasil e bota o PCB na ilegalidade 

novamente.  

Entre os anos de 1950 e 1960 ocorre uma intensificação das greves e 

organização do movimento operário e ainda uma organização dos trabalhadores 

rurais que haviam sido esquecidos e excluídos das leis trabalhistas que foram 

promulgadas durante os governos de Vargas.  

Em 1960, assume o presidente João Goulart, que trazia junto as suas 

propostas de governo a intenção de realizar grandes reformas de base no Brasil. 

Junto com as ideias progressistas de Goulart, entre 1960 e 1964 ocorrem várias 

grandes greves e atos a favor das reformas de base, o que promove uma resposta 

da classe burguesa e conservadora do Brasil, que assim como em outros países da 
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América Latina, instaura, com o golpe de primeiro de abril de 1964, a autocracia 

burguesa no Brasil.  

Como bem sabemos nos anos que vigorou autocracia burguesa, temos 

um massacre às forças populares, democráticas e de trabalhadores no Brasil, 

prisões, torturas e assassinatos marcam esse período. Assim como um discurso de 

modernização conservadora no que diz respeito à economia, que conta com forte 

apoio dos EUA que financia o que ficou conhecido como “milagre econômico” 

naquele período.  

A autocracia burguesa perde força no início da década de 1980, por dois 

motivos: o primeiro a crise do capital que chega nos países centrais do capitalismo, 

que param de financiar as ditaduras da América Latina, e pela própria força dos 

movimentos sociais que resistiram durante toda a ditadura e ganham forte ebulição 

nesse período. Com o fim da ditadura militar no Brasil, temos avanços significativos 

no que diz respeito à luta da classe trabalhadora e ao avanço de conquistas de 

políticas e direitos sociais com a constituição de 1988.  

Porém, vamos ter em nível internacional dois fatos importantes para a 

organização da classe trabalhadora, que afeta de forma direta a ação, a prática e o 

horizonte estratégico dos movimentos sociais. O primeiro é a crise do capital que se 

inicia na década de 1970, que põe fim no modelo Keynesiano e ao estado de Bem-

estar social, trazendo o neoliberalismo como modelo de política econômica. Com 

isso, teremos uma forte restruturação produtiva e profundas mudanças no mundo do 

trabalho, flexibilização, precarização, uma grande massa de desempregados, 

informalidade, terceirização, privatização de serviços e empresas públicas, perca de 

ganhos trabalhistas, forte crescimento do capital rentista e financeiro, são 

características dessa modelo de política econômica.  

Isso tem um grande peso para a organização da classe trabalhadora 

primeiro por promover uma agudização da questão social, aumentando a 

desigualdade social e a concentração de renda, segundo por afastar os 

trabalhadores das formas tradicionais de organização, como a sindical por exemplo. 

Além disso, o neoliberalismo também vai atacar na esfera ideológica transformando 

os trabalhadores em “colaboradores”, remontando e camuflando as contradições da 

relação capital-trabalho.  

O segundo acontecimento importante que vai trazer sérias consequências 
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para a organização da classe trabalhadora em todo o mundo, foi o chamado “fim do 

socialismo real” vivido em alguns países do leste Europeu, tendo como marco a 

queda do muro de Berlim, em 1989. Esse fato vai trazer para dentro da esquerda o 

questionamento sobre as possibilidades de se fazer de fato uma grande revolução e 

romper com o modo de produção capitalista.  

Esses dois fatores vão servir de base para a ideologia pós-moderna que 

vai fazer críticas às análises e ações macroestruturais, afastando-se da identidade 

de classe, e construindo um referencial de identidades cada vez mais fragmentado, 

em detrimento da pertença de classe em seu sentido coletivo.  

Os rebatimentos do neoliberalismo, da crise ideológica que a esquerda 

sofre pós fim do socialismo real e a forte influência da ideologia pós-moderna vai 

produzir movimentos sociais cada vez mais complacentes com o sistema capitalista, 

atuando cada vez menos para a transformação radical da sociedade e procurando 

formas de promover mudanças que sejam aceitas dentro dessa sociedade. Ou seja, 

de forma concreta o que vamos encontrar são movimentos sociais cada vez menos 

radicais.  

Simionato (1999), ressalta que as expressões ideoculturais da crise 

capitalista nos traz mais um aspecto importante para a organização da classe 

trabalhadora em tempos de crise estrutural do capital: A cultura da crise. Esse 

aspecto traz uma tendência a homogenização das classes, um discurso que coloca 

todos no mesmo patamar e onde todos precisam fazer esforços coletivos para a 

saída da crise. Nessa ótica, segundo Simionato (1999, p. 82):  

 
 
[...] a classe burguesa busca eliminar os antagonismos entre projetos de 
classes distintos, no intuito de construir um consenso ativo em nome de 
uma falsa visão universal da realidade social. Procede-se, assim, uma 
verdadeira reforma intelectual e moral, sob a direção da burguesia, que, em 
nome da crise geral do capital internacional, consegue socializar uma 
cultura da crise, transformada em base material do consenso e, portanto, da 
hegemonia.  
 
 

Entendendo a história de organização da classe trabalhadora, entraremos 

no debate teórico que gira em torno da categoria Movimentos Sociais. 

Compreendendo que a teoria tem uma relação dialética direta com a prática dos 

movimentos e que as mudanças no mundo do trabalho e o fim do socialismo real 

tem impacto na prática política e na produção teórica deles e sobre eles, não sendo 
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uma coisa separada da outra, por isso, trabalharemos assim só para nível analítico e 

faremos as mediações necessárias para essa compreensão.  

 

4.1 O debate teórico sobre a categoria Movimentos Sociais 

 

Os movimentos sociais, assim como toda a sociedade, também foram 

atingidos pelos reflexos do projeto neoliberal. Acompanhado da reestruturação 

produtiva12, o neoliberalismo no Brasil, a partir dos anos 1990, promoveu uma gama 

de privatizações, uma massa de desempregados, aumento das desigualdades 

sociais, monetarização e desmonte das políticas públicas, alinhamento direto aos 

ditames internacionais, de cunho imperialista, ditados pelo consenso de Washington. 

Esse processo se estrutura em nível internacional, com a crise dos anos 1970. 

Segundo Ribeiro (2014,p.108): 

 
A decaída do ciclo expansivo do capital ocorreu nos anos 1970, 
determinando uma reestruturação sistêmica do modo de produção. E 
apesar de as determinações de classe continuarem operantes e 
fundamentais, a dinâmica da sociedade capitalista contemporânea reservou 
para esse momento uma alteração na sua estrutura de classe. Ocorreram 
alterações profundas, quer no plano econômico-objetivo da 
produção/reprodução das classes e suas relações, quer no plano ideo-
subjetivo do reconhecimento da pertença de classe.  
 
 

Os impactos desse processo de reestruturação produtiva, que decorre da 

crise sistêmica do capital, a partir da década de 1970, também trouxeram 

consequências no plano ideológico para a classe trabalhadora, onde surge, como 

produto da ideologia neoliberal, a ideologia pós-moderna. Ainda segundo Ribeiro 

(2014, p.109),  

 
 
O pós-modernismo vem expressar uma nova perspectiva ideológica nesse 
estágio de capital globalizado, pautada no fragmentário, no efêmero, no 

                                                 
12 A reestruturação produtiva perpassa desde mudanças objetivas do mundo do trabalho: 

precarização do trabalho, formas atípicas de trabalho e pressão por produtividade; até chegar à 
subjetividade dos trabalhadores: criação de novas necessidades, novas formas produtivas de 
trabalho, aprofundamento das desigualdades e criação de novas formas relações sociais na luta pelo 
poder e hegemonia. Não se deve deixar de citar que essa nova empreitada do capital que abrange a 
reestruturação produtiva e o neoliberalismo nada mais é do que a tentativa de superação da crise 
estrutural que assola o capitalismo sendo que este processo se dá da seguinte maneira: 1) 
redefinição das bases da economia-mundo através da reestruturação produtiva e das mudanças no 
mundo do trabalho; 2) a ofensiva ideoplolítica necessária à construção da hegemonia do grande 
capital, evidenciada na emergência de um novo imperialismo de uma nova fase do capitalismo, 
marcada pela acumulação com predomínio rentista (HARVEY, 2009) (ANTUNES, 2012).  
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descontínuo, que fortalecem a alienação e a reificação do presente, 
descaracterizando os nexos ontológicos que compõem a realidade social e 
tolhendo cada vez mais a compreensão totalizante da vida social.  
 
 

Para entendermos a pós-modernidade é importante demarcarmos ao quê 

ele se opõe e com que proposta ele surge. Segundo Harvey (1992) o conceito de 

modernidade, ao qual o pós-modernismo se opõe, surge, no aspecto ideológico, 

pela ruptura com a dominação do sagrado na cultura ocidental, fazendo emergir a 

nova ciência ou a razão moderna. Em suas palavras (idem, p.23) a modernidade 

traz em seu discurso ideológico: 

 
 
O domínio científico da natureza prometia liberdade da escassez, da 
necessidade e da arbitrariedade das calamidades naturais. O 
desenvolvimento de formas racionais de organização social e de modos 
racionais de pensamento prometia a libertação das irracionalidades do mito, 
da religião, da superstição, liberação do uso arbitrário do poder, bem como 
do lado sombrio da nossa própria natureza humana. Somente por meio de 
tal projeto poderiam as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda a 
humanidade ser reveladas.  
 
 

A teoria marxiana é uma representação dessa razão moderna. A teoria 

marxiana está no centro dos argumentos que defendem a superação da 

modernidade, pois, por trazer uma visão de totalidade, com centralidade no trabalho, 

passa a ser questionada após as transformações sofridas com a restruturação 

produtiva. Pela própria maneira que ela vai fragmentar o trabalho e a vida social, 

gerando assim, os argumentos utilizados para justificar a ideia de que vivemos em 

uma sociedade pós-industrial. Nas palavras de Simionato (1999, p. 81):  

 
 
A teoria social de Marx, contemporânea do positivismo, é outra das grandes 
expressões da razão moderna. Marx, diferentemente de Comte, desenvolve 
uma teoria que tem como objetivo à sociedade burguesa e como objetivo a 
sua superação, mediante um processo revolucionário. Busca explicar a vida 
social a partir do modo como os homens produzem e reproduzem a própria 
existência a partir do trabalho. O conhecimento, em Marx, não se apresenta 
apenas como ferramenta para a compreensão do mundo, mas, acima de 
tudo, como possibilidade de sua transformação, segundo as necessidades 
de uma classe social.  

 

Porém as críticas feitas ao Marxismo que geralmente criam uma falsa 

polêmica entre objetividade e subjetividade, economicismo e culturalismo, se 

esquecem, não por acaso, que na teoria marxista a compreensão da realidade não 

se reduz ao campo da produção. Segundo Simionato (1999, p. 86) se a realidade 



 

72 

 

 

 

social é vista de uma forma realmente histórico-ontológico, as análises “não deixam 

de incluir os processos singulares dos sujeito sociais, mas nunca desvinculados da 

historicidade que os fundamenta”.   

Segundo Lerbach (2013), os movimentos sociais consistiram em um dos 

fenômenos mais estudados nas Ciências Sociais de meados da década de 1970 até 

o início da década de 1990. Entretanto, o cenário de hoje é muito diverso do de 

então, marcado pelo movimento pelos direitos civis americano, pelos movimentos 

feminista e ambientalista da década de 1970; e, pensando o Brasil, do cenário de 

efervescência das décadas de 1970 e 1980, quando lutas populares se erigiam 

contra a ditadura militar, a pobreza e a repressão e em defesa da democracia. 

Até o início do século XX, a categoria movimentos sociais designava o 

movimento operário, que fazia referência às organizações da classe operária em 

suas mobilizações, sindicatos e partidos (DOIMO, 1995; GOSS e PRUDÊNCIO, 

2004). A partir da década 1960, além dos aspectos da crise do capital que já 

recaiam sobre os (as) trabalhadores(as), recaí, no plano ideológico as 

consequências da pós-modernidade (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Que 

segundo Antunes (1999) traz, o culto de um subjetivismo e de um ideário 

fragmentador que faz apologia ao individualismo exacerbado contra as formas de 

solidariedade e de atuação coletiva e social. Ribeiro (2014, p. 102 – 103), enfatiza 

que:  

 
Essa forma de pensar considera que ocorre uma erosão da identidade de 
classe configurada na unidade ampla dos trabalhadores, predominando 
novas identidades de acordo com novos e múltiplos interesses, sempre 
parciais, e não mais universais. Assim os interesses universais e de classe 
dão lugar aos desígnios grupais específicos e localistas, configurando-se 
nos chamados “novos movimentos sociais”. 
 

 

Segundo Montaño e Duriguetto (2011), as análises pós-modernas dos 

chamados “novos movimentos sociais” partem das premissas da negação do 

conhecimento totalizante e da razão moderna, pois a realidade seria complexa de tal 

maneira que não daria para explicá-la racionalmente. Suas análises são bastante 

individualizadas, e a partir disso os fatos passariam a ser explicados por valores, 

gostos e convicções pessoais. Evangelista (1997,p.36), alerta-nos sobre a negação 

de uma análise totalizante desses movimentos: 
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É justamente o desprezo pela dimensão ontológica do real que faz com que 
determinadas teorias sociais não consigam ultrapassar a superfície 
aparente dos fenômenos societários, escapando-lhes a integralidade do ser 
social. Quando o fragmentário, o microcosmo e o factual, que abundam na 
cotidianidade, não são vistos como produzidos pela reificação das relações 
sociais no capitalismo, instala-se a irrazão. O mediato foge à percepção da 
consciência, restando, exclusiva ou principalmente o imediato. Essa é, no 
essencial, a origem do irracionalismo contemporâneo.  
 
 

Dessa maneira, o reconhecimento como classe torna-se cada vez mais 

distante, as resistências se dão de forma fragmentada, pois “a minha luta não é a 

luta do outro”, a lógica da individualidade se aguça ainda mais e isso irá se refletir 

nos movimentos que lutam na contramão da exploração do capital.  

Ainda de acordo com Montaño e Duriguetto (2011), esse ideário, que 

provém da ideologia pós-moderna, opera refrações e fragmentação na organização 

da classe trabalhadora. Trazendo por um lado, uma forma de organização que 

afasta uma grande massa de trabalhadores do sindicalismo e por outro a descrença 

dos macroprojetos, de mudanças estruturais, que também tem base na crise do 

bloco soviético, e aponta para uma organização culturalista e policlassista. Barroco 

(2009, p. 207) nos fala sobre como se expressa a ideologia pós-moderna:  

 
 
Valorizando a instabilidade e a dispersão, a ideologia neoliberal 
pós-moderna declara o “fracasso”: dos projetos emancipatórios, das 
orientações éticas pautadas em valores universais, da razão moderna, da 
ideia de progresso histórico e de totalidade. O estímulo à vivência 
fragmentada centrada no presente (resumida ao aqui e ao agora, sem 
passado e sem futuro), ao individualismo exacerbado, num contexto 
penetrado pela violência, dá origem a novas formas de comportamento, que 
buscam algum controle imaginário sobre o fluxo temporal. 

 

Esses ditos “novos movimentos sociais” atuam por demandas focalizadas 

e pontuais, não questionam o capitalismo, não acumulam para uma mudança 

estrutural do sistema e tiram o foco da luta de classes, apresentando isso como algo 

ultrapassado e “fora de moda”. Como consequência disso, vamos ter a formação de 

movimentos que tem uma convivência compatível com o sistema capitalista. 

Essas novas formas de organização bebem diretamente da ideologia pós-

moderna, que afirma o fim do trabalho, o fim da história e consequentemente o fim 

de uma perspectiva transformadora (DURIGUETTO, 2011). Daí surgem definições 

de movimentos sociais que não vinculam o surgimento deles com a contradição 
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Capital-Trabalho.  

As análises de Santos (1997, 2005) são exemplo disso, pois afirmam que 

as lutas dos chamados “novos movimentos sociais” perpassam e substituem as 

questões de classes, são transclassitas e que a extinção do capitalismo não 

resultaria necessariamente na extinção das formas de opressão dos negros e das 

negras, das mulheres, dos homossexuais, dentre outras.  

Daí, vem a substituição da política clássica de classes para dar lugar as 

políticas de identidade, em detrimento da ampliação das lutas sociais, como 

defendem as análises marxistas sobre o mesmo tema. Concordamos, que a 

superação do sistema capitalista não dará fim, necessariamente, a todas formas de 

opressão, porém, não entendemos que a luta de classes deve ser abandonada ou 

substituída, mas sim, que os movimentos sociais devem construir com a mesma 

intensidade a luta pelo fim do sistema capitalista e de todas as formas de opressão e 

exploração que o perpassam. Se é verdade que o fim do capitalismo não garante o 

fim de todas as opressões, não é menos verdade que sem a sua superação, 

nenhum sujeito social pode alcançar o patamar da emancipação humana, ou seja, a 

plena condição do gozo da igualdade e da liberdade substantivas. 

Além da perspectiva pós-moderna de “novos movimentos sociais”, 

também temos o debate acionalista sobre eles. Apesar de algumas diferenças 

teóricas e de prática política, a teoria acionalista tem muito em comum com a pós-

moderna, pois ambas negam a construção de um conhecimento totalizante, a 

centralidade da luta de classes e a contradição capital-trabalho como um ponto de 

conflito central.  

Os acionalistas têm como referência o maio francês13 de 1968, com a 

grande influência da revolução cultural que marcou esse período histórico, dando a 

essa corrente teórica uma característica de certa “neutralidade política”, pois 

negavam tanto o bloco capitalista, quanto o socialista/soviético, assumindo como 

centralidade as mudanças culturais. Segundo Montaño e Duriguetto (2011, p. 313 – 

314), é premissa do pensamento acionalista:  

                                                 
13 O mês de maio de 1968 foi marcado pela organização da juventude via movimento estudantil, onde 

apesar dessa massa de estudantes também se unirem ao movimento operário, organizando greves e 
fazendo uma frente classista, a principal característica desse movimento foram as reivindicações que 
extrapolavam as lutas clássicas do mundo do trabalho, trazendo pautas que diziam respeito a vida 
pessoal, ao subjetivo, ao moralismo e a proibição cultural e moral de comportamento, ficando 
conhecida como revolução cultural. (MONTAÑO; DURIGUETTO. 2011)  
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[...] a separação dos novos movimentos sociais tanto da esfera econômico-
produtiva, como da política, seja estatal ou partidária. Dessa forma, eles 
conferem reduzida importância ao papel das contradições estruturais para 
explicar a emergência dos novos movimentos sociais, assim como sua ação 
política. Em decorrência disso, para eles, os “NMS” não têm e não devem 
ter o foco de ação no conflito capital x trabalho nem no fim do capitalismo. 
 
 

A partir dessa negação da política e das estruturas macroestruturais, os 

autores acionalistas focam e se encerram na ação social, com foco no sujeito e na 

sua vontade individual, inspirados no tipo ideal Weberiano de ação racional com 

relação a fins. Sendo assim, não levam em consideração nem as estruturas para 

além do sujeito, nem o processo ideológico de formação de consciência de classe, 

nem de alienação (MONTAÑO; DURIGUETTO. 2011). 

Apesar dos pontos em comum entre pensamento acionalista e pós-

moderno, a teoria acionalista não nega a existência de uma sociedade industrial ou 

mesmo da contradição capital x trabalho, como faz a perspectiva pós-moderna, ela 

assume a sua existência, mas negando a sua importância e centralidade para os 

movimentos sociais.  

 
Para ela os conflitos não assumem mais a forma econômica, mas 
fundamentalmente cultural, e não seriam mais conflitos estruturais, mas 
singulares e localizados. Para o conflito fundar um movimento social, este 
deve superar sua condição de singularidade e localidade (MONTAÑO; 
DURIGUETTO, 2011, p. 314). 
 
 

Entre muitas semelhanças e pequenas diferenças entre pensamento 

acionalista e o pós-moderno, de forma geral, os dois se localizam do lado oposto ao 

entendimento marxista de movimentos sociais, abandonando o entendimento de 

transformação radical dessa sociedade, dando base teórica e política para 

movimentos que não questionam os fundamentos da sociedade capitalista e que 

têm como horizonte mudanças nos limites desse sistema.  

 

4.2 A perspectiva marxista sobre os movimentos sociais 

 

Na perspectiva marxista, o contexto histórico do surgimento conceitual 

dos chamados “novos movimentos sociais” é o mesmo das análises pós-modernas, 

que negam a dinâmica estrutural dos antagonismos de classe como algo central 
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para análise das relações e movimentos sociais contemporâneos. O entendimento 

das análises marxistas é que as novas tensões que surgem nas décadas de 1960 e 

1970, como a crise estrutural do sistema capitalista, os novos centros de conflitos e 

as novas formas de organização, são ainda expressões da contradição capital x 

trabalho e não uma negação dessa relação contraditória (MONTANO; 

DURIGUETTO, 2011). 

Marx, ao analisar a sociedade, contempla não somente as relações 

econômicas e de produção da vida material, mas também as que envolvem a 

reprodução social e as instituições jurídicas e sociais, como o Estado, a família, bem 

como, a ciência, a arte e a ideologia. Formula assim, um método de conhecimento 

da realidade que investiga todas as determinações históricas da vida social. Em 

suas palavras (1959, p.52):  

 
 
Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de 
produção estas que correspondem a uma etapa determinada do 
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base 
real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo geral de vida social, 
política e espiritual.  
 
 

Sendo assim, mesmo após a crise capitalista e a crise soviética14, 

continuamos vivendo numa sociedade capitalista, fundada nas relações de 

exploração de uma classe sobre a outra por meio do trabalho. Não vivemos, 

portanto, numa sociedade pós-industrial, pós-moderna e do não trabalho. Com esse 

fito, a perspectiva marxista entende que Estado, sociedade civil e mercado fazem 

parte da mesma realidade social e histórica. Logo, os movimentos sociais, não 

podem ser pensados e compreendidos numa esfera desvinculada da produção e do 

consumo. 

Entre os pensadores dessa perspectiva temos Lojkine (1981). Ele não 

utiliza o conceito de novos movimentos sociais, mas os denominam de movimentos 

                                                 
14 O fim do chamado socialismo real, com a queda da União Soviética, representou uma crise 

ideológica para esquerda, que passou a se questionar sobre a possibilidade de uma transformação 
macroestrutural, com a qual se poderia, de fato, ser construída uma sociedade emancipada. Isso, 
junto ao ideário pós-moderno e neoliberal, trazem para a atuação dos movimentos sociais de 
esquerda uma estratégia cada vez mais focalizada e menos questionadora do sistema capitalista, 
resumindo suas pautas em mudanças dentro dos marcos do capital.  
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urbanos atuais. A partir da realidade espanhola, entende que a emergência desses 

movimentos está ligada à incapacidade do sistema capitalista em assegurar a 

produção, distribuição e gestão dos meios de consumo necessários à reprodução da 

força de trabalho e isso provocaria uma crise urbana, residindo nela o espaço para o 

surgimento desses movimentos.  

Lojkine (1981) tem como base a referência de Gramsci e Lênin para a 

análise da relação dos movimentos sociais urbanos com a luta de classes, ou seja, 

para ele as lutas sociais são expressão da luta de classes e apontam para a 

necessidade da formação de uma contra-hegemonia empreendida pelas classes 

subalternas, mantendo a importância do partido político.  

Assim, entende que a luta de classes não está apenas na dimensão 

produtiva, mas em toda sociedade e no aparelho estatal, entendendo que o acesso 

aos serviços de consumo coletivos, a urbanização e a divisão espacial das cidades e 

da população, não podem ser pensados separado da dimensão produtiva da 

exploração do trabalho.  

Um exemplo dos influxos que a ideologia pós-moderna trouxe para a 

organização da classe trabalhadora, é o processo que Montaño e Duriguetto (2011) 

vão chamar de onguização dos movimentos sociais, na qual, parte dos movimentos 

vão diminuir sua radicalidade e sair das ruas, “profissionalizando” as suas ações, 

transformando-se em organizações não-governamentais (ONG). Para além dos 

impactos decorrentes da perda de radicalidade dos movimentos, isso também vai 

servir para que o Estado transfira suas responsabilidades para esse novo tipo de 

organização da sociedade civil, diminuindo as suas despesas com as políticas 

sociais, seguindo, assim, o curso das políticas neoliberais. 

Defendemos aqui, que a emergência dos movimentos sociais que 

expressam os interesses das classes subalternas, são o desdobramento 

sociopolítico das contradições do desenvolvimento capitalista que se materializam 

na chamada “questão social”. São portanto, resultantes da contradição Capital x 

Trabalho. Com o desenvolvimento e amadurecimento do sistema capitalista, o 

pauperismo passa a não ser aceito pelas classes subalternas, que criam 

mecanismos de resistência e enfrentamento. A partir dessa contestação política às 

desigualdades sociais, o pauperismo passa designar-se como “Questão Social” 

(NETTO, 2011). 
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Segundo Duriguetto, (2009, p.14): “Foram os movimentos sociais que 

transformaram a questão social, na realidade brasileira e em qualquer outra 

formação social capitalista, numa questão política e pública.” Entendemos, ainda, 

que é no campo da sociedade civil que se desenvolve a visibilidade política e pública 

da questão social pelos movimentos sociais. Para Gramsci (2004), a sociedade civil 

é o espaço em que as classes se organizam e defendem seus interesses, por meio 

de associações e organizações, sindicatos e partidos.  

É nessa esfera que se difundem valores e ideologias que podem ou não, 

tornar consciente os conflitos e as contradições sociais. Sendo assim, é nela que 

irão se confrontar projetos societários, em que se desenvolvem as lutas pela 

construção de projetos hegemônicos15 de classe (COUTINHO, 1991). 

O próprio pensamento marxiano nos mostra a sua capacidade de 

permanecer atual, no livro “Para a questão Judaica” (2009), Marx já apontava a 

limitação da emancipação apenas política, ou seja, da luta por “liberdade” dentro dos 

moldes do sistema capitalista, quando ele questiona a formação da sociedade 

moderna fundada no direito à propriedade privada, evidenciando que enquanto a 

base dos nossos direitos forem pautados nisso, não conseguiremos o que ele 

chama de emancipação humana, com a possibilidade da formação do ser humano 

genérico. 

Essa discussão que Marx fez ainda em 1843, quando tinha apenas 25 

anos, serve-nos como base para reafirmarmos que a organização da classe 

trabalhadora precisa apontar para o fim da sociedade capitalista, rumo à 

emancipação humana, não apenas por direitos dentro dos moldes do capital, como 

defendem as teses sobre o fim da história e sobre a impossibilidade de se construir 

qualquer coisa para além desse sistema. Marx (2009,p.72-73) nos esclarece sobre 

emancipação política e humana: 

 

 

                                                 
15 A noção de “hegemonia” assume relevância central na formulação gramsciana de sociedade civil. 

A conquista progressiva de uma unidade político-ideológica – de uma direção de classe – requer a 
busca do consenso dos grupos sociais aliados, alargando e articulando seus interesses e 
necessidades. Desse modo, a própria ação de hegemonia exige uma práxis política consciente, 
coletiva e articulada das classes subalternas. Há, assim, uma dimensão nitidamente política no 
conceito gramsciano de sociedade civil, sua articulação dialética com a luta pela hegemonia e a 
conquista do poder por parte das classes subalternas (COUTINHO, 1991). 
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Toda emancipação política é a redução do homem, por um lado, a membro 
da sociedade civil, a indivíduo egoísta e independente; por outro, a cidadão, 
a pessoa moral. Só quando o homem individual retoma em si o cidadão 
abstrato e, como homem individual – na sua vida empírica, no seu trabalho 
individual, nas suas relações individuais -, se tornou ser genérico; só 
quando o homem reconheceu e organizou suas próprias forças como forças 
sociais e, portanto, não separa mais de si a força social da figura da força 
política, é só então que está consumada a emancipação humana.  
 
 

A partir do que nos traz Marx, afirmamos que a luta da classe 

trabalhadora, deve se centrar na busca pela emancipação humana, não apenas 

política, tomando para si o controle não só da sua força produtiva, mas se 

emancipando de todas as formas de opressão e exploração que perpassam essa 

sociedade.  

Anterior à perspectiva de emancipação que os chamados “novos 

movimentos sociais”, que tem como base a teoria pós-moderna e o ideal neoliberal 

tem, o núcleo desse debate está na centralidade ou não do trabalho e da luta de 

classe como algo atual e permanente após as mudanças que aconteceram com a 

reestruturação produtiva do capital.  

Não negamos aqui que tais mudanças existem e que elas impõem uma 

nova realidade para a organização da classe trabalhadora. Acreditamos, porém, que 

a centralidade do trabalho e que a luta de classes está mais atual do que nunca. 

Basta analisarmos o avanço em escala mundial do conservadorismo, a vitória – não 

sem resistência, tampouco em definitivo – do neoliberalismo sobre os trabalhadores 

e de como isso incide diretamente sobre os direitos trabalhistas. Com formas cada 

vez mais intensas e precárias de exploração do trabalho vivo, principalmente sobre 

mulheres, LGBTTS e negros e negras, e a extração cada vez maior da mais-valia 

por meio de ofensivas ideológicas do capital como o “home work” que responsabiliza 

o trabalhador pela obtenção e manutenção dos objetos de trabalho desonerando o 

dono dos meios de produção desses gastos, impondo metas e não tendo um limite 

para o tempo de trabalho e nem uma separação entre tempo livre e produtivo para o 

a trabalhador (a). 

Mesmo com a diminuição de trabalhadores dentro do processo produtivo 

do capital, a relação entre os donos dos meios de produção e trabalhadores não se 

modificou, não deixou de ser do trabalho vivo que é extraído o valor.  

Por isso que em tempos temerosos como os vividos atualmente no Brasil, 

com o governo ilegítimo de Michel Temer (PMDB), os principais e mais violentos 
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ataques se fazem sobre o mundo do trabalho e os direitos sociai, com propostas de 

reforma trabalhista e previdenciária, para a garantia e expansão do lucro dos 

capitalistas em detrimento da superexploração do trabalho da classe trabalhadora.  

Por todas essas mudanças no plano material e ideológico, pensar os 

movimentos sociais de forma crítica e revolucionária, na contemporaneidade, não se 

mostra tarefa fácil tendo em vista a precarização do trabalho que reflete diretamente 

na forma de se organizar da classe trabalhadora, na proliferação da teoria pós-

moderna que aponta o fim da história, além de afirmar a impossibilidade de 

construção de uma nova forma de sociabilidade para além do capital.  

Seguindo a tradição marxista, acreditamos que a luta de classes continua 

atual e que as novas formas de exploração do trabalho só tem a tornado mais 

evidente e não a negado. Portanto, reafirmamos a atualidade do pensamento 

marxiano e marxista sobre a contradição entre capital e trabalho e principalmente 

sobre a potencialidade revolucionária da classe trabalhadora.  

Sendo assim, apontamos a necessidade do comprometimento dos 

movimentos sociais não só com a emancipação política, mas com a emancipação 

humana. Importante ressaltar, que entendemos a emancipação humana como o fim 

da opressão e exploração de classe, raça e sexo, e que somente assim se dará a 

construção de uma sociedade de mulheres e homens livres de todas as formas de 

exploração e opressão. Para nós, a análise consubstancial das relações sociais de 

sexo, classe e raça guarda em si a possibilidade de construirmos a perspectiva de 

emancipação humana que acreditamos, partindo do entendimento que essas três 

relações estruturam essa sociedade e não perdendo de vista que as pautas em 

torno dessas relações precisam ser construídas com a mesma força e intensidade 

dentro das organizações revolucionárias.  

É importante destacar também a importância da articulação entre 

feminismo e socialismo, que guarda uma relação histórica, mas que sempre precisa 

ser fortalecida e relembrada. Onde o feminismo traz para o socialismo a crítica ao 

conservadorismo presente muitas vezes também dentro das organizações de 

esquerda, além de trazer também a provocação da desnaturalização das relações e 

o fim da análise dicotômica entre produtivo e reprodutivo da economia. 

Trataremos agora do histórico de lutas e organização das mulheres, 

apresentando o feminismo em suas perspectivas teóricas-políticas, que têm relação 



 

81 

 

 

 

direta com o entendimento mais geral de movimento social que apresentamos até 

aqui.  

 

4.3 Atuação política das mulheres na história: feminismo, auto-organização e 
lutas.  

 

Revisitando a história da humanidade, contada e supostamente feita 

pelos homens, identificamos que o espaço privado foi reservado às mulheres como 

local privilegiado de sua ocupação e ação. Esta estreita relação entre as mulheres e 

o espaço privado foi assumindo historicamente uma  “naturalidade”, cristalizando-se 

de forma tal que mesmo depois de rupturas dos limites deste espaço esta 

concepção permanece viva e forte. 

Na base dessa cisão entre espaço público e privado, temos a divisão 

sexual do trabalho que responsabiliza as mulheres pelo trabalho doméstico e de 

cuidados, privando as mulheres de viver em pé de igualdade com os homens a vida 

pública. Nas palavras de Devreux (2005, p. 567-568), a divisão sexual do trabalho,  

 
 
[...] é uma divisão social: a organização social do compartilhamento do 
trabalho (e, portanto, também, do emprego) entre os dois grupos de sexo. 
Essa divisão sexual do trabalho atravessa toda a sociedade e articula os 
campos do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Não os separa: ela 
os articula excluindo ou integrando, segundo os momentos e as 
necessidades dos dominantes, as mulheres à esfera produtiva, devolvendo-
as global ou parcialmente à esfera reprodutiva. O trabalho reprodutivo, cujo 
reconhecimento como trabalho é resultado de longas pesquisas feministas, 
diz respeito não somente ao trabalho doméstico propriamente dito, mas, 
também, ao trabalho parental e a todas as tarefas de cuidados e de assumir 
responsabilidades pelas pessoas. 

  
 

Na medida em que as mulheres se deslocam do espaço meramente 

privado, que é percebido como espaço de excelência das mesmas, e se deslocam 

para o espaço público - sinalizado pela sua crescente inserção no mercado de 

trabalho, pela sua participação na Literatura, na Ciência, nas artes, pelo seu 

engajamento na vida política - trazem para ele um conjunto de elementos diferentes: 

significados, emoções, concepções de mundo, relações sociais, racionalidade. 

Segundo Delgado (2000) a entrada das mulheres no espaço público pode 

se dar de duas maneiras: ou de maneira subordinada a um padrão que as coloca 

como intrusas e as adéqua às normas dominantes; ou de maneira que rompem com 
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o limite tradicional de seu “papel feminino”. Segundo Zetkin (2010, p.170):  

 
 
As forças econômicas eliminaram o sistema econômico natural da família e 
impediram que a mulher continuasse sendo um trabalhador produtivo 
apenas no lar. As mesmas forças econômicas, criaram a possibilidade e a 
necessidade de uma nova atividade econômica para as mulheres fora, na 
sociedade, no mercado de trabalho. 

 
 

 As complexas relações estabelecidas com o advento do capitalismo 

industrial, gestaram um campo fértil para que as mulheres se organizassem 

politicamente, materializando uma sociabilidade que produz novas configurações da 

esfera pública, assim como reorienta a efetivação e limites dos marcos 

democráticos. 

Vale destacar que a construção de esferas públicas não se constitui 

mecanicamente na medida em que as mulheres passam a ocupar os espaços 

públicos. Isso significa dizer que o deslocamento das mulheres para o espaço 

público não representa necessariamente uma ruptura com as suas condições de 

vida e das relações estabelecidas no espaço privado. Essa ruptura se efetiva 

mediante a capacidade de interação de homens e mulheres a partir de interesses 

comuns possibilitando a criação e recriação da esfera pública. 

Considerando que deslocar significa mudar de lugar, neste caso aqui, 

também não quer dizer que as mulheres vêm ocupando o espaço público e 

“abandonando” o espaço privado. Elas vêm transitando nos dois espaços, 

redefinindo limites e concepções do que é público e do que é privado.  

A noção de espaço público e privado não é uma definição natural, mas 

socialmente construída, identificamos que histórica e culturalmente esse último tem 

se configurado como espaço de negação da questão política, ao passo que o 

primeiro é intrinsecamente relacionado a esta. Esta construção promove uma 

suposta ruptura entre esses pares atribuindo uma independência em relação ao 

outro que de fato não existe. Sendo assim, o espaço público configura-se como 

instância privilegiada do exercício de poder que permeia a tomada das grandes 

decisões; o espaço privado é relacionado aos aspectos da não política, percebido 

como o espaço das pequenas decisões referentes ao cotidiano. 

Ainda segundo Delgado (2000), a construção do espaço público se 

diferencia dos processos de socialização historicamente destinados às mulheres, 
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pois a identificação dos espaços políticos como majoritariamente masculinos, 

estabelece-se a partir de critérios de socialização pouco comuns à socialização 

feminina: a fala em público, a agressividade, a segurança das opiniões. 

Mesmo quando a mulher entra no mercado de trabalho fora no lócus 

privado é geralmente atuando em profissões que reproduzem essa função de 

cuidados que foi destinada histórica e socialmente a ela, e não faz com que ela 

deixe de cumprir essa função também dentro de suas casas, implicando em 

jornadas intensivas e extensivas de trabalho a serem cumpridas por elas.  

Sendo assim, essa divisão entre público e privado impõe além de um 

limite, um perfil desejado de comportamento para as relações vivenciadas em cada 

um dos espaços, onde, de acordo com o que já foi apontado, as mulheres devem 

construir sua identidade e atuação no espaço privado, o espaço das pequenas 

decisões. Sem poder exercer uma vida pública relacionada à carreira profissional, à 

liberdade sexual e/ou à militância e participação política, na qual se processa as 

disputas de hegemonia e de construção de novas práticas societárias.  

O movimento feminista foi o responsável por politizar a vida privada, 

contestando essa cisão entre o público e o privado, o pessoal e o político, mostrando 

que as violações de direitos que ocorrem entre quatro paredes também devem ser 

questionadas e problematizadas. Sobre isso nos diz Souza- Lobo (2011, p. 214):  

 
 
As práticas e os discursos das feministas reforçaram a importância dos 
temas do cotidiano na configuração de políticas não mais restritas […] 
questionaram a falsa dicotomia entre geral e específico, questionaram as 
formas de ação política. A especificidade dos movimentos de mulheres 
autodefinidos ou não como feministas reside nessa proposta de uma nova 
articulação entre política e vida cotidiana, entre esfera privada, esfera social 
e esfera política, na reafirmação da necessária heterogeneidade das 
experiências a partir da relação de gênero.  

 
 

Antes de começarmos a traçar, de fato, a história do feminismo e/ou do 

movimento de mulheres, queremos esclarecer que entendemos que existem 

diferenças entre o que se chama de Movimento Feminista e Movimento de 

mulheres. Todavia, quando nos referirmos aqui, a movimento de mulheres também 

estaremos nos referindo ao movimento feminista. Utilizaremo-nos da explicação, da 

qual convergimos de Cisne (2014, p. 129),  
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A princípio podemos dizer que todo movimento feminista é um movimento 
de mulheres, ainda que tenham alguns grupos de homens que se 
reivindicam feministas e integrantes do movimento. Todavia, nem todo 
movimento de mulheres, necessariamente, possui uma configuração 
feminista. […] Contudo, no Brasil, a trajetória histórica do feminismo e dos 
movimentos de mulheres se confundiram significativamente. Houve e há um 
encontro entre esses movimentos no sentido da identificação nas suas 
pautas, ainda que um movimento ou outro de mulheres possa distorcer as 
bandeiras feministas. Contudo, de uma maneira geral, podemos dizer que 
ambos constroem a mesma história: a luta das mulheres. 

  
 

As mulheres atuaram pela primeira vez – tendo como marco o início da 

sociedade moderna -, como sujeitos políticos, no processo da Revolução Francesa 

em 1789, em que elas traziam como pautas principais ter acesso à educação, para 

poder educar seus filhos e ingressar no mercado de trabalho, além de demandas 

como poder seguir na carreira militar e ter acesso às armas no processo da 

Revolução, direitos que até então só eram masculinos.  

Foi a partir dessa massiva participação e resistência feminina, que as 

mulheres passaram a serem vistas como ameaça para os que detinham o poder 

naquele momento. Segundo Gurgel (2009, p.9), 

 
 
Como forma de combater a influência dessas ações na sociedade o regime 
político dominante aprisionou, executou ou guilhotinou várias mulheres. 
Além de criar medidas que reduziram ainda mais a presença política destas, 
como proibição das mulheres falarem nas Assembleias Revolucionárias e 
de realizarem manifestações públicas. 

 
 

Após as mulheres conhecerem a experiência revolucionária e a 

participação política, muitas se recusaram a voltar ao lugar de submissão e aos 

cuidados domésticos, ou seja, a Revolução Francesa mostrou de forma prática, que 

as mulheres podiam ocupar os espaços públicos e políticos. Por isso, durante quase 

meio século mulheres se organizaram e realizaram atividades que pautavam a 

igualdade entre homens e mulheres, inaugurando a sociedade moderna que trazia 

como lema: "Igualdade, liberdade e fraternidade”.  

É importante destacar que desde o início existiram mais de uma vertente 

do feminismo, logo no início de sua mobilização política, existia uma clara e nítida 

cisão entre o movimento de mulheres burguesas e o movimento de mulheres 

trabalhadoras que reivindicavam o socialismo como bandeira. Isso trazia uma dúvida 

às mulheres da época, que tinham de escolher entre ser fiel a seu sexo e se unir ao 
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movimento de mulheres burguesas ou fiéis a sua classe e se unir ao movimento 

socialista. González (2010, p. 56) nos explica como e porque as mulheres 

trabalhadoras optavam em sua maioria, pelo socialismo,  

 
 
Ao fim e ao cabo, o feminismo e o socialismo tinham a mesma aspiração: 
estabelecer um novo sistema de relações humanas em que homens e 
mulheres desfrutassem os mesmos direitos. É certo, por um lado, que as 
feministas burguesas aspiravam a alcançar esse novo sistema de relações 
humanas introduzindo transformações apenas na ordem social vigente […] 
e não realizando uma revolução, como propunham as socialistas. Esta 
diferença de posturas criaria um abismo entre elas e acabariam impedindo 
sua colaboração. Que significava para estas mulheres a ideologia socialista 
e o que elas esperavam delas? Em uma época em que o desenvolvimento 
industrial impelia as mulheres para o trabalho nas fábricas, no serviço 
doméstico e nos escritórios, transformando radicalmente a posição que 
antes haviam ocupado na ordem social como guardiãs do lar e cuidadoras 
dos filhos, elas começaram a entender que o capitalismo era um sistema 
que as explorava e que, além disso, perpetuava a sua condição de ser 
humano de “segunda classe” dentro do sistema social. Portanto, o 
socialismo oferecia a elas uma possibilidade de satisfazer suas 
necessidades pessoais e integrar-se na ordem social.  

 
 

Apesar das mulheres terem assumido, na sociedade moderna, importante 

papel no processo de organização política, elas sofriam com a secundarização das 

suas pautas no interior dos próprios partidos comunistas e de esquerda que 

julgavam as pautas específicas das feministas, que também construíam os partidos, 

como pautas pequeno-burguesas capazes de dividir e fragmentar a classe 

trabalhadora. Esse processo foi marcado por confrontos, dilemas e equívocos. 

Souza-Lobo (2011, p. 212) sistematiza alguns dos impasses e equívocos presentes 

na relação entre feminismo e socialismo:  

 
 
1. A opressão das mulheres refletia a exploração de classe na sociedade 
capitalista, deixando, pois, de existir numa sociedade socialista. 
2. A desigualdade entre homens e mulheres se fundava no acesso ao 
trabalho assalariado. Tratava-se, pois, de integrar as mulheres ao mercado 
de trabalho e incentivar sua participação política. 
3. A questão organizativa – as associações, departamentos femininos, – 
como a maioria das organizações de massa criadas e propostas pelos P.Cs 
do período, padecia de um monolitismo rigoroso, imposto pelo Komintern16, 
que limitava, quando não paralisava sua ação. 
 

 

Muitas feministas e operárias denunciavam a organização tradicional dos 

partidos de esquerda que secundarizavam as pautas específicas das mulheres. 

                                                 
16 Komintern é o termo em alemão que se refere a terceira comunista fundada Lenin que durou de 

1919 a 1943. 
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Segundo Souza-Lobo (2011, p. 212) “essas denúncias, no entanto, foram silenciadas 

– desde 1880 – em nome da tese de que a opressão das mulheres é produto da 

sociedade e de que, por conseguinte, a revolução social significaria 

automaticamente o fim da sua opressão”.  

Entre as feministas que faziam essas denúncias podemos destacar as 

comunistas Clara Zetkin e Alexandra Kollontai, e a anarquista Emma Goldman, que 

não só questionavam a organização da esquerda, mas formulavam sobre o trabalho 

da mulher na indústria, a opressão exercida pelos patrões e sobre o papel das 

mulheres no processo revolucionário. Clara Zetkin (2010, p.168-169) em discurso na 

conferência de mulheres socialistas realizada em Mannheim em 1906, falava sobre 

a luta sufragista17 e a relação entre a luta das mulheres e o socialismo,  

 
 
Tiraram a população feminina de todas as classes da apatia política e as 
chamaram para a luta por seus direitos políticos. […] Chamaram a atenção 
do movimento socialista e trabalhista sobre seu dever de encabeçar a 
marcha na luta pela igualdade dos sexos frente a todos os demais partidos 
e grupos. […] O movimento socialista e trabalhista deve, aliás, entrar com 
toda sua energia na luta pelos direitos políticos de todas as mulheres sem 
restrições, de todas as politicamente deserdadas. A batalha pela igualdade 
política de todo o sexo feminino será ganha na luta do proletariado pela 
completa democratização do sufrágio.  
 

 
 

Um dos primeiros partidos de esquerda a defender o sufrágio feminino, foi 

o Partido Social-Democrata Alemão que já em 1891, incluía em suas resoluções a 

defesa pelo sufrágio universal e a defesa da participação política das mulheres em 

seu país. Sobre o Partido Social-Democrata e a participação das mulheres nele, 

González (2010, p. 55) nos fala,  

 
 
Fundado em 1869 por August Bebel e Wilhelm Liebknecht, o partido Social-
democrata  alemão, contava com o maior número de filiados, com uma 
organização disciplinada e com o maior número de filiados, com maior 
consciência de classe nas suas fileiras. Era também o partido mais 
envolvido na luta pelos direitos das mulheres, adotando, desde o princípio, 
as posições mais avançadas sobre o sufrágio feminino sem nenhum tipo de 
discriminação […] Baseavam-se no pressuposto de que as mulheres tinham 

                                                 
17 A luta sufragista foi a reivindicação do direito ao voto para as mulheres, nas palavras de Clara 

Zetink (2010, p.173), “A reivindicação pelo voto feminino deriva da transformação econômica e social 
causada pelo sistema de produção capitalista, especialmente das mudanças ocorridas no trabalho, 
na posição social e no destino das mulheres […] o sufrágio significa para o sexo feminino, em seu 
conjunto, o reconhecimento de sua maturidade social e é o meio para obter poder político e, por 
tanto, para eliminar os obstáculos legais e sociais que estão em seu caminho para o desenvolvimento 
de sua vida e de suas atividades”. 
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o mesmo interesse que os homens em redigir as leis de seu país, já que 
eram igualmente afetadas por elas. Não é de estranhar que, em 1914, 
contasse com 175 mil mulheres em suas filas, cifra que representava 16,1% 
do total de filiados. Tampouco é de se estranhar que, desde a década de 
1890, fosse se desenvolvendo sob sua influência um movimento de 
mulheres social-democratas, que se convertia no mais poderoso e influente 
de todos que surgiram no continente.  
 

 

Seguindo a luta por igualdade e direito de participação política, a luta 

sufragista e pelos direitos sexuais/ reprodutivos foram foco do século XX. Gurgel 

(2009, p.13) afirma que,  

 
 
A reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou as mulheres por sete 
décadas em diferentes países e regiões do mundo. De início, tanto nos 
Estados Unidos quanto em alguns países da Europa, as sufragistas tinham 
como estratégia a busca de apoio parlamentar a partir de uma ampla 
mobilização popular. Assim, o movimento chegou a envolver milhões de 
mulheres e realizou inúmeras ações de grande envergadura social. Esta 
estratégia é abandonada nos inícios do século XX, quando parte das 
organizações sufragistas passam a adotar ações mais radicais e são 
duramente reprimidas pelo Estado. 

 
 
Segundo Gurgel (2009), dentre as particularidades do movimento 

sufragista, sem dúvida, o seu caráter de massa foi o que mais desafiou as feministas 

socialistas no interior das organizações sindicais, bem como na estrutura dos 

partidos comunistas, que tinham que justificar a importância da luta das mulheres 

para o processo de transformação radical da sociedade.  

Além da luta sufragista que sem dúvida é um marco histórico para a luta 

das mulheres, temos também a Comuna de Paris e o processo da Revolução Russa 

como experiências que tiveram a participação das mulheres de forma massiva e 

decisiva. Segundo Cisne (2014,p. 111), a Comuna de Paris foi a “primeira 

experiência histórica de luta pela liberdade substantiva da mulher e de toda a 

humanidade”. Sobre as mulheres na Comuna de Paris, Dunayevskaya (apud CISNE, 

2014, p. 112) destaca,  

 
 
Três mil mulheres do comitê para a defesa de Paris, em sua maioria 
trabalhadoras, não só ocuparam postos nas barricadas, mas mantiveram seu local 
aberto as vinte e quatro horas do dia, incluindo durante as jornadas mais críticas 
das batalhas. 

  
 
Apesar da curta duração dessa experiência revolucionária, a participação 
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das mulheres nela mostrou o potencial político e organizativo das mulheres, além de 

mostrar, segundo Gurgel (2011, p.33), “o claro compromisso de classe com a luta 

socialista”.  

No processo da Revolução Russa, temos Alexandra Kollontai como uma 

grande referência revolucionária, que organizou as mulheres nas fileiras da luta 

socialista, junto ao partido social-democrata russo. Kollontai, apesar de ter nascido 

em família rica, juntou-se ao movimento de mulheres operárias, fazendo fortes 

críticas ao movimento de mulheres burguesas.  Formulou, também, sobre a 

condição de vida das mulheres trabalhadoras e defendeu a criação do Dia 

Internacional de celebração das lutas das mulheres, dentro do partido em território 

Russo.  

 
 
[…] Alexandra se deu conta da necessidade de organizar, sob as asas do 
Partido Social-democrata, um movimento forte de mulheres proletárias. O 
objetivo era que estas não fossem seduzidas pelo movimento feminista 
burguês, opinião que reafirmou depois de participar da 2º conferência 
Internacional de Mulheres Socialistas. […] Um artigo de Kollontai publicado 
no Pravda estimulava as trabalhadoras a organizar manifestações para 
protestar contra a falta de direitos políticos e econômicos em que viviam 
para celebrar o Dia internacional das Mulheres. (GONZÁLEZ, 2010, p. 125-
126)  

 
 

Para Kollontai, o Dia Internacional das Mulheres, longe de significar 

apenas uma festividade como qualquer outra, ou mesmo um dia de dar rosa às 

mulheres, como tentam fazer parecer nos dias atuais, significava a necessidade de 

ter as mulheres nos processos revolucionários, servindo de espaço de mobilização e 

de tomada de consciência das mulheres para que se chegassem ao objetivo 

principal, que era fazer a revolução proletária.  

 
 
Kollontai revela certos aspectos que nos indicam a chave do que de agora 
em diante seria o Dia Internacional das mulheres. Em primeiro Lugar, 
afirmava a conexão inquebrável desta festividade com o movimento de 
mulheres proletárias; não se tratava de uma celebração de todas as 
mulheres, mas somente as da classe operária. E sua razão de ser não era 
outra que servir de meio para mobilizar as massas de trabalhadoras, que 
necessitavam de mecanismos especiais para fortalecer sua consciência de 
classe, adormecida pela exploração que sofreram durante séculos 
(GONZÁLEZ, 2010, p. 126-127). 

 
 

Foi no dia 23 de fevereiro de 1917 (8 de março no calendário Ocidental), 
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durante a mobilização do dia Internacional das Mulheres, que se iniciou o processo 

revolucionário na Rússia, que daria fim ao poder do czar e iniciaria a maior 

experiência de cunho socialista da história. Nas palavras de Kollontai (1982, p.11), 

“Nesse dia as mulheres russas ergueram a tocha da revolução proletária e 

incendiaram todo o mundo”. González (2010, p.129 - 130), nos fala mais sobre isso:  

 
 
As mulheres de Petrogado, que tinham se convertido em chefes de família 
enquanto os homens estavam na frente de guerra, cansadas da escassez e 
dos altos preços dos alimentos, saíram às ruas. A elas imediatamente se 
uniram as soldatki – esposas, filhas e irmãs dos soldados. E, à medida que 
percorriam as ruas, o número aumentava com as donas de casa que faziam 
fila para buscar sua ração de pão, com as operárias das oficinas e das 
fábricas, até chegarem ao oeste da cidade, onde se acantonaram sobre as 
pontes do rio Neva. No dia seguinte, o número de mulheres chegou a 190 
mil. Manifestavam-se cantando as palavras de ordem “Pão! Nossos filhos 
estão morrendo de fome”, lançando pedaços de gelo e pedras contra a 
polícia. No entanto, nem os soldados nem os cossacos estavam dispostos a 
abrir carga contra as mulheres, que os convidaram a abandonar as armas e 
unir-se a elas. Em 10 de março a greve já era geral. No dia 12, os 
revolucionários constituíram o soviete (conselho dos operários) de 
Petrogado, que passou a ser o centro de coordenação do levante operário. 
Dois dias mais tarde foi criado um governo provisório, e no dia 17 de março, 
com o exército ao lado dos revolucionários, o Tsar Nicolau II renunciou e a 
Rússia se converteu em república. 

 
 
Apesar da forte participação das mulheres no processo revolucionário, 

apenas Kollontai assumiu um cargo importante depois da tomada de poder, sendo 

ministra do bem-estar social e mais tarde se tornando a primeira mulher 

embaixadora da história, sendo embaixadora soviética na Suécia. Vários direitos 

foram concedidos às mulheres, como a igualdade salarial, o direito a estudar, votar, 

ao divórcio, a proibição da prostituição e a legalização do aborto. Também foram 

criados locais de socialização dos cuidados com as crianças, além de lavanderias e 

restaurantes comunitários.  

Quando a experiência revolucionária da União Soviética começou a ruir, 

os primeiros avanços a serem cortados foram os relacionados às mulheres. Marca 

esse período, a volta de uma forte moral sexual e o apelo à formação de famílias 

tradicionais, a proibição do aborto novamente, a limitação do divórcio e extinção de 

cotas para as mulheres nas escolas técnicas e universidades. 

Apesar da formulação sobre os direitos das mulheres do partido social-

democrata, as ideias de alguns homens como Lênin e Algust Bebel e de mulheres 

como Kollontai e Zetkin, estavam longe de ser hegemônicas e prioritárias entre a 
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direção eminentemente masculina do partido. 

 A experiência Russa demonstrou que as mulheres são sim peça 

fundamental para o sucesso da revolução proletária, mas que sem a igualdade real 

entre homens e mulheres, a revolução além de ser incompleta, não se mantém. 

Para nós, a auto-organização das mulheres pelo fim dessa sociedade patriarcal, 

capitalista e racista é que irá, de fato, trazer a igualdade real entre homens e 

mulheres, numa sociedade realmente emancipada e livre. Gurgel (2010, p. 4) nos 

fala:  

 
 
A experiência do socialismo real, nos países de Leste europeu, evidenciou 
as dificuldades desta articulação, [entre as pautas das mulheres e as pautas 
ditas gerais] na medida em que as transformações da base produtiva não 
alteraram as relações de poder e de desigualdades entre homens e 
mulheres [...] exemplo que podemos destacar dessa difícil incorporação das 
demandas de liberdade e autonomia das mulheres, pela esquerda mundial 
socialista. Fato que reafirma a necessidade histórica da continuidade da 
auto-organização das mulheres nas organizações de esquerda e na luta 
anticapitalista, como forma de se constituir um campo político no qual a 
igualdade entre os sexos e a ruptura radical com as estruturas de opressão 
e dominação do capitalismo. 

 
 

No século XX, especialmente entre as décadas de 1960 e 1980 

(GURGEL, 2009), influenciadas pelo livro o "Segundo Sexo", de Simone Beauvoir 

(1951), as discussões sobre sexualidade, sobre o corpo feminino e a determinação 

heterossexista, confrontaram o modelo patriarcal de família e a invisibilidade jurídica 

da mulher. Temas como a legalização do aborto, liberdade sexual e reprodutiva, 

foram pautados nos grandes atos do movimento pelo mundo. 

No Brasil, os primeiros movimentos auto-organizados de mulheres datam 

de 1850 onde as suas principais bandeiras também foram o direito à educação e ao 

voto (SOUZA-LOBO, 2011). Distante da ebulição das lutas revolucionárias que 

aconteceram na Europa, a discussão sobre o voto feminino chega ao congresso 

brasileiro apenas em 1891. Dessa mesma época data o primeiro projeto que 

propõem que apenas as mulheres com diploma em curso superior e emancipadas 

pelo pai pudessem votar, mas tal proposta pareceu anárquica e absurda aos olhos 

do congresso conservador, o qual acreditava que, assim, aprovariam 

simultaneamente o fim da família. 

Apenas em 1919, que o movimento tem um avanço decisivo para 
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conquistar o direito ao voto, através da bióloga Berta Lutz que após uma temporada 

de estudos em Paris, trouxe para o Brasil as influências das lutas feministas da 

Europa. Em 1927, o Rio Grande do Norte incluiu em sua Constituição Estadual, um 

artigo permitindo o voto feminino, que fez com que a mobilização para o sufrágio 

feminino se intensificasse ainda mais. Portanto, foi o primeiro Estado brasileiro onde 

o voto feminino foi conquistado (SOUZA-LOBO, 2011; GURGEL, 2009). 

É importante destacar que esse processo de mobilização em torno da luta 

sufragista se deu com quase nenhuma participação das mulheres das classes 

subalternas e das operárias no Brasil. Apesar do caráter questionador, não colocava 

na ordem das suas prioridades o fim do sistema capitalista, mas, na verdade, 

reivindicava a participação das mulheres nele. Segundo Souza-Lobo (2011, p.273): 

 
 
Foi um movimento centrado na cidadania plena, e limitou-se a lutar pela 
participação no interior do sistema vigente. Formado por mulheres 
proeminentes, não raro profissionais e universitárias e pertencentes à elite 
política e social da época, o movimento pelo voto questionou a 
predominância exclusivamente masculina na esfera política, intelectual e 
profissional. 

 
 
Esse processo de mobilização em torno do sufrágio feminino no Brasil é o 

que foi chamado de feminismo de primeira onda ou primeira vertente do feminismo. 

Nas palavras de Cisne (2014, p. 133)  

 
 
Essa tendência foi composta por mulheres cultas e da elite brasileira, 
muitas, inclusive, tendo estudado no exterior, onde sofreram influência do 
movimento sufragista que ganhava visibilidade nos países centrais. Com 
uma forte perspectiva liberal, essa tendência não associava, tampouco, 
confrontava a desigualdade da mulher em relação aos privilégios do 
homem. Em outras palavras, essa tendência buscava direitos políticos para 
as mulheres sem confrontar o patriarcado e o capitalismo como sistemas de 
exploração e opressão das mulheres. Era um “feminismo bem-comportado” 
que, por não confrontar os homens da elite, ganhava, inclusive, o respaldo e 
a legitimidade de muito deles.  

 
 
A segunda vertente do feminismo foi marcada por uma organização um 

pouco menos comportada do feminismo e com questionamentos mais aprofundados 

sobre os direitos das mulheres, inserindo pautas que ainda eram um grande tabu, 

mas que ainda não conseguia chegar às classes mais populares e nas mulheres 

trabalhadoras.  

 



 

92 

 

 

 

 
A segunda vertente foi denominada de feminismo difuso, expressa nas mais 
variadas manifestações da imprensa feminista alternativa. Composta por 
mulheres cultas, com vidas públicas excepcionais, muitas delas, jornalistas 
e escritoras. Essas mulheres reivindicavam não apenas direitos políticos. 
Defendiam o direito à educação e questionavam a dominação masculina e o 
interesse dos homens em deixar as mulheres ausentes do mundo público. 
Além disso, tocaram em assuntos polêmicos para a época, como 
sexualidade e divórcio. Isso configurou uma face menos comportada do 

feminismo brasileiro no início do século XX (CISNE, 2014, p. 133). 
 

 

A terceira vertente do feminismo, foi marcada pela aproximação das 

mulheres com o movimento comunista e anarquista, que chegavam ao Brasil por 

meio dos imigrantes estrangeiros e que começavam a organizar os trabalhadores 

industriais que cresciam nas primeiras décadas do século XX. Essa vertente teve 

uma participação massiva das mulheres trabalhadoras e operárias das classes 

populares.  

 
 
A terceira vertente se manifestou no movimento anarquista e, em seguida, 
no Partido comunista. Composto por mulheres intelectuais e trabalhadoras, 
militantes de esquerda que defendiam a libertação da mulher de forma 
radical. Para tanto, articulavam as teses feministas às comunistas e às 
anarquistas, tendo como questão central, na maioria das vezes, a 
exploração do trabalho. […] Passaram a confrontar -se diretamente com a 
classe dominante. Não é atoa, portanto, que essas mulheres somaram-se a 
perspectiva do feminismo “malcomportado”, na medida em que 
confrontavam poderes. Distanciavam-se, assim, do feminismo “bem-
comportado” das sufragistas, que além de não confrontar poderes, 
buscavam apoio neles  (CISNE, 2014, p. 134 - 135). 

 
 

Foi nessa vertente, dentro de organizações, sobretudo mistas, que as 

feministas começaram a confrontar o patriarcado e o capitalismo, entendendo que 

eram atingidas não apenas pela sua condição de classe, mas, também, de sexo. 

Apesar de ter sido um avanço considerável, elas enfrentaram a mesma resistência 

que as feministas europeias dentro dos partidos comunistas. Eram muitas vezes 

vistas como apenas colaboradoras na luta de classes e tinham suas pautas 

específicas minimizadas ou esquecidas tanto dentro do anarquismo, quanto do 

comunismo.  

Segundo Cisne (2014), nesse primeiro momento, que diz respeito às três 

primeiras ondas do feminismo no Brasil, houve poucas conquistas concretas para as 

mulheres, a não ser a conquista do voto. Logo depois desse período a organização 
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das mulheres é freada, pelo processo antidemocrático instaurado no primeiro 

governo de Vargas em 1937, voltando a se organizar com mais força no processo de 

reabertura democrática após a autocracia burguesa que foi instaurada no Brasil com 

o golpe de abril de 1964.  

Como podemos perceber, o feminismo no Brasil tem marcos e processos 

históricos diferentes do feminismo europeu ou norte-americano, pela própria 

peculiaridade da sua formação sócio histórica, tanto no que diz respeito ao processo 

de capitalismo periférico e industrialização tardia, quanto ao período de autocracia 

burguesa que se instaurou no país entre 1964 e 1985. Souza-Lobo (2011, p. 211) diz 

que “A história do movimento de mulheres não é uma história linear”. Cabe às 

próprias mulheres contarem a sua história para que ela não se perca na memória ou 

para que não seja apropriada por quem deslegitima a razão de existência do 

feminismo.  

Segundo Gurgel (2010, p. 6), enquanto as feministas dos países 

Europeus e do EUA estavam pautando a liberdade sexual e os direitos relacionados 

aos seus corpos, “Na América Latina e no Brasil em particular, estes anos estavam 

envoltos com a dura realidade das ditaduras militares, pelo continente. Sendo assim, 

o movimento feminista se alia a outras forças, pela redemocratização e em ações de 

questionamento a política econômica do país, como por exemplo, na luta contra a 

carestia, em finais dos anos de 1970.” 

Nesse momento as mulheres se somam as lutas contra a ditadura, sendo 

protagonistas na luta pela anistia, mas também integrando as fileiras de luta que 

faziam frente ao regime, onde muitas delas foram mortas ou duramente torturadas, 

com práticas que iam desde o abuso sexual à tortura ou ameaça de tortura dos 

filhos das que eram mães. Nas palavras de Cisne 2014 (p. 136):   

 
 
Ainda que algumas tenham lutado pela anistia e pela democracia a partir do 
seu papel tradicional de esposas e mães, a exemplo de Zuzu Angel, elas 
também passaram, assim como as militantes que foram presas políticas, por 
outro lado, a emergir como sujeitos públicos. Reside aí a grande 
importância dessa experiência, posto que ela foi acompanhada da 
descoberta de cada uma como mulher, da sua força e da sua percepção de 
ser político.  
 

 
O processo de reabertura democrática foi marcado por uma ebulição de 

movimentos sociais de esquerda, incluindo uma forte organização das mulheres, 
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tanto dentro das organizações que surgiam, quanto em movimentos auto-

organizados. Além disso, no processo da ditadura, várias mulheres que viveram no 

exílio tiveram contato com as ideias feministas da Europa, onde fervilhava, no final 

da década de 1960, uma revolução cultural, de questionamento da ordem e da 

hegemonia dos homens na sociedade.  

Alguns grupos de mulheres brasileiras exiladas foram formados, entre 

eles, o Círculo de Mulheres Brasileiras em Paris, que durou quatro anos, de 1975 a 

1979, onde foi formada uma postura política de esquerda identificada com a luta de 

classes e com o ideário feminista europeu, trazendo essas experiências para o 

Brasil no momento de reabertura política (CISNE, 2014; PINTO, 2003). 

Segundo Cisne (2014, p. 138), é também entre as décadas de 1960 e 

1970 que as mulheres vão começar a negar o direito aos homens falarem em seus 

nomes. A partir disso, “há uma recusa da constituição de movimentos mistos, ou 

seja, formados por homens e mulheres. Inicia-se, assim, a constituição da 

concepção do feminismo como movimento de auto-organização das mulheres” 

(IDEM).  

Além disso, foi nesse período que no Brasil as vozes feministas ecoavam 

pelas ruas e as pautas do movimento descobrem o corpo como uma bandeira de 

luta, que precisa ser reivindicada, a partir da autonomia do corpo feminino. Nessa 

conjuntura, ganham força a bandeira pela legalização do aborto, por uma livre 

sexualidade, o questionamento ao padrão heterossexista, inaugurando o lema 

“Nossos corpos nos pertencem” (CISNE, 2014). 

Segundo Gurgel (2010), para o feminismo nos países da América Latina, 

a década de 1980 significou um período de grandes contradições. Pois, com o 

processo de “redemocratização” dos países, os governos latino-americanos iniciam 

uma ampliação dos espaços de participação política e promovem uma 

ressignificação do conceito de sociedade civil, que lhe abstrai o caráter de arena de 

luta de interesses antagônicos entre as classes sociais. É na década de 1980, que o 

feminismo passa por dois momentos que colocam em risco as práticas autônomas 

do movimento. Segundo Souza-Lobo (2011, p. 227): 

 
 
Entre 1980 e 1982, a reorganização partidária começa a descaracterizar as 
práticas autônomas dos movimentos, os grupos se dividem e desfazem. Na 
divisão, muitas feministas se concentram nos partidos, outras permanecem 
somente no movimento. Os discursos feministas invadem os discursos 
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partidários, mas as práticas autônomas se reduzem. […] Após 1982, a 
criação dos Conselhos dos Direitos da Mulher configuram novos 
interlocutores na relação com os movimentos. Duas posições polarizam as 
discussões: de um lado as que se propunham ocupar os novos espaços 
governamentais, de outro as que insistiam na exclusividade dos 
movimentos como espaços das feministas. Entre os dois polos ocorreram 
algumas tentativas de pensar qual a relação possível entre movimento e 
Estado.  

 
 

A relação com o Estado que marcou as práticas dos movimentos 

feministas na década de 1980 não podem ser vistas como uma entrada neutra, onde 

não reconhece a própria contradição e limites que isso impõe a autonomia dos 

movimentos. Mas também não se pode esquecer que essa entrada também 

representou uma conquista e que contribuiu para formulação de políticas, projetos e 

programas que impactaram de maneira significativa as vidas das mulheres. Gurgel 

(2012, p. 7) nos fala sobre as formulações do movimento feminista, sobre a 

autonomia: 

 
 
O feminismo na América Latina tem teorizado sobre a autonomia levando 
em consideração três aspectos: 1- o reconhecimento do sistema patriarcal 
como estruturante da opressão e dominação da mulher; 2- a 
autodeterminação das mulheres como condição ontológica do feminismo 
como sujeito coletivo 3- a emancipação humana como princípio constitutivo 
do ser político feminista. O questionamento em torno da autonomia também 
se desenvolveu em torno do reconhecimento das diferentes opressões 
vivenciadas pelas mulheres e do seu núcleo comum que possibilita a 
construção de uma identidade coletiva. Fenômeno este que provocou uma 
atualização das demandas feministas alimentando seu questionamento da 
totalidade da vida social, com a centralidade do confronto ao patriarcado, ao 
capitalismo e as formas tradicionais do fazer política, radicalizando a 
contradição entre os interesses das mulheres, o papel do Estado e os 
interesses de classe. 
 

 

Na década de 1990 o processo de institucionalização do feminismo, que 

tinha começado na década anterior, com a entrada do movimento no Estado, se 

intensifica e chega ao seu auge com um processo, que nas palavras de Cisne (2014, 

p. 141), pode ser chamado de “onguização”.  

 
 
As Organizações Não Governamentais (ONGs) se espraiam nacionalmente 
e o feminismo profissionalizado passa a se consolidar em detrimento do 
feminismo como movimento social. Esse feminismo profissionalizado 
reedita, em grande medida, o feminismo bem-comportado e encontra sérios 
limites institucionais para atuar com autonomia frente ao Estado e demais 
organismos financiadores das ONGs, trazendo, portanto, grandes 
implicações e desafios para as lutas das mulheres (CISNE, 2014, p. 141). 
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Esse processo é acompanhado por uma conjuntura que implica na 

organização do feminismo em escala global, a primeira de ordem teórica, que é o 

crescimento dos “estudos de gênero”, numa perspectiva pós-moderna, que ganham 

força nos discursos de acadêmicas, de políticas de Estado e organizações 

financiadoras com vínculo direto com o grande capital, como o Banco Mundial e a 

Fundação Ford. Outro aspecto é de ordem econômica e política, que é o 

fortalecimento de políticas neoliberais que buscavam fragilizar, fragmentar e cooptar 

os movimentos sociais, além de passar as responsabilidades do Estado para as 

ONGs, não só feministas, que surgiam naquele período (CISNE, 2014).  

Foi com base no conceito de Gênero, que, hegemonicamente, não 

articulava classe, sexo e raça que as ONGs feministas se pautaram, abandonando o 

conceito de patriarcado e ficando cada vez mais subordinadas as imposições dos 

organismos de financiamento e cada vez menos radicais. Deixavam de tratar de 

pautas que não eram bem vistas sob os olhares conservadores das instituições que 

as financiavam, como a pauta da legalização do aborto, da livre sexualidade, de 

crítica ao sistema capitalista e da própria capacidade de mobilização e organização 

do feminismo. Cisne (2014, p. 146 - 147), nos fala sobre a relação entre as ONGs 

feministas e os seus financiadores e os impactos disso para a organização política 

do feminismo,  

 
Temos nesse processo um nítido exemplo de transformismo ou 
institucionalização do movimento feminista. O poder dos financiadores 
rende lideranças que passa a atuar muito mais em corresponder os 
interesses dos seus financiadores, mesmo que em detrimento dos 
interesses das mulheres. […] Aprofundando um pouco essa problemática, 
devemos ressaltar que esses financiadores, na qualidade de representantes 
do grande capital, conseguem, pelo financiamento de ONGs, materializar 
uma nova estratégia de ofuscar o antagonismo de classe, de uma forma 
bem menos onerosa ao capital do que o investimento em políticas públicas. 
Além de mais eficaz no controle dos movimentos sociais, dada a direta 
relação de dependência. […] Nessa perspectiva, os financiadores passam 
não apenas a definir os temas dos projetos e a dinâmica interna das ONGs, 
como, em grande medida, a controlá-las politicamente.  

 
 
O que vimos nesse processo de onguização, é que parte do feminismo foi 

levado a praticar um ativismo bem-comportado novamente, saindo das ruas e 

perdendo a crítica as formas de dominação e exploração do capitalismo patriarcal 

sobre as mulheres. É necessário dizer que esse processo não foi homogêneo, 
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embora tenha sido hegemônico, e que alguns movimentos fizeram duras críticas ao 

neoliberalismo e as suas medidas de ajuste fiscal, como foi o caso do processo de 

mobilização para se barrar a ALCA, que também aconteceu na década de 1990 

(CISNE, 2014). 

Nos anos 2000, o número de ONGs feministas cai, muito embora, nas 

palavras de Cisne (2014, p. 150) “talvez mais pela saída das agências internacionais 

do Brasil do que pela percepção da necessidade de uma retomada do feminismo 

como movimento social”, mas ainda assim, é necesário observar um processo de 

autocrítica maior dentro do feminismo, do seu processo de onguização.  

Concordando com a afirmação e análise de Cisne (2014, p. 151), vamos 

ter no início dos anos 2000 o surgimento de três movimentos feministas de alcance 

nacional, a Articulação de Mulheres Brasileiras, o Movimento de Mulheres 

Camponesas e a Marcha Mundial das Mulheres. Que “embora marcados pelas 

contradições e desafios da conjuntura, nos dão a certeza de que a história do 

feminismo não foi encerrada nos limites da institucionalização subordinada”. 

Agora, no final da segunda década dos anos 2000, temos assistido a um 

considerável número de ataques e retrocessos no que diz respeito às pautas das 

mulheres, articulados por uma bancada religiosa e conservadora que tem grande 

força na atual configuração do congresso brasileiro.  

Em 2015, ainda no governo de Dilma Rouself temos o fim da Secretária 

de Políticas para Mulheres (SPM) e o fim da Secretária de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), que impacta diretamente mulheres pobres e negras. 

Mesmo que alguns desmontes tenham começado ainda no governo Dilma, foi após 

o golpe que a tirou do poder que o conservadorismo teve um forte ascenso e o 

discurso em defesa de uma família patriarcal, burguesa e heterossexista ganhou 

força, sendo inclusive em defesa desse modelo de família (das suas famílias) que 

muitos parlamentares declararam seu voto pela derrubada da presidenta.  

A família dentro do padrão patriarcal não serviu aos conservadores 

apenas para a hora da declaração de voto no plenário que instauraria o governo 

ilegítimo de Michael Temer, mas serve também para as políticas neoliberais de 

ajuste. Nas palavras de Moreno (2017, p. 8):  

 
Quanto menos acesso a direitos e renda, mais trabalho as mulheres têm, 
nas famílias, para dar conta dessas necessidades. As elaborações 
feministas afirmam que as mulheres garantem a sustentabilidade da vida. 



 

98 

 

 

 

Sempre, e particularmente em momentos de crise, o tempo e o trabalho das 
mulheres amortecem os impactos provocados pela ausência de acesso a 
serviços essenciais, e garantem que a vida se sustente neste mundo que 
trata as pessoas como mercadorias. 
 

 
 A defesa da família patriarcal de um lado e o desmonte das políticas 

públicas, a redução da maioridade penal, os avanços cada vez mais duros contra a 

legalização do aborto e a aversão à discussão de gênero nas escolas do outro, é 

expressão do recrudescimento do conservadorismo. E ainda, a conjuntura que o 

feminismo tem de enfrentar nesse final da segunda década dos anos 2000.  

Além dos retrocessos que tocam de forma direta e evidente as pautas das 

mulheres, como o fim da SPM e da SEPPIR, contrarreformas e mudanças 

neoliberais na área trabalhista e de proteção social de forma geral impactam de 

forma mais intensa as vidas de nós mulheres. O projeto que regulamenta a 

terceirização que foi aprovado em março de 2017 é um exemplo disso. Segundo 

dados da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE (2014), os trabalhadores 

que são terceirizados recebem uma média de 24,7% a menos que os funcionários 

contratados diretamente pela empresa fim. Visto que as mulheres ganham em geral 

somente 73% do salário dos homens, isso significa que seus rendimentos seriam 

ainda menores. As mulheres já são a maioria entre os trabalhadores terceirizados, 

por um agravante histórico da construção do patriarcado, o qual relega às mulheres 

– de forma naturalizada – uma posição subalterna no mercado e as reserva às 

posições mais desvalorizadas e com piores rendimentos.  

Além das reformas e cortes nas políticas sociais, discursos 

ultraconservadores, como de figuras como Jair Bolsonaro, ganham força e 

resonância na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, 

um feminismo liberal ganha espaço na mídia e termos como “empoderamento 

feminino”, “Girl Power” e “Lute como uma garota” estão cada vez mais presentes nos 

comerciais de maquiagem, em programas de Tv e nas redes sociais.  

Essa conjuntura contraditória e difícil nos mostra que a construção de um 

feminismo classista e antirracista é necessário para enfrentarmos de forma concreta 

os ataques e retrocessos conservadores sobre nossas vidas. Um feminismo em que 

enfrentar o sistema capitalista-racista-patriarcal seja uma centralidade, indo além de 

um feminismo bem comportado, muito bem adaptado e útil aos nichos de mercado 

do capital e que não toca em pautas centrais para nós mulheres, como a divisão 
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sexual do trabalho, a legalização do aborto, o fim da violência e a construção de 

seres humanos verdadeiramente emancipados e livres.  

É importante dizer que mesmo em meio a essa conjuntura de retrocessos 

e avanço do conservadorismo, o movimento de mulheres segue resistindo de forma 

coletiva e organizada. Desde 2015 com uma sequência de atos que foi chamada de 

“primavera das mulheres”, é possível acompanhar uma série de atos e movimentos 

que seguem resistindo e avançando na luta das mulheres. Marcha das Mulheres 

Negras em 2016, os atos de 8 de março de 2017 contra a reforma da previdência e 

Movimentos como o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC) que segue 

acumulando na construção de um feminismo classista são exemplos dessa 

resistência.  

Traremos a seguir da história do MMC e as suas formas de organização. 

Faremos a análise de conteúdo das impressões e opiniões das suas dirigentes 

sobre o que forma o feminismo camponês popular, sua atuação e lutas, e sobre a 

relação com outros movimentos, partidos e com o governo.            
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5 A HISTÓRIA DE RESISTÊNCIA DO CAMPESINATO NO BRASIL: as mulheres 
na reforma agrária, resistindo na luta por terra  
 
 

Como já falamos no terceiro capítulo desse trabalho, a formação sócio 

histórica do Brasil, com seu processo de capitalismo tardio, patriarcal e racista, 

marcado por contrarrevoluções burguesas, é atravessada por um desenvolvimento 

desigual e combinado. A classe burguesa foi forjada pelos proprietários de terra, os 

grandes latifundiários, o que fez com que a falta de reforma agrária seja uma 

característica marcante na história do país, atribuindo um traço conservador já no 

nascedouro do capitalismo no país.  

 

 

A concentração da propriedade privada da terra no Brasil não pode ser 
compreendida como uma excrescência à lógica do desenvolvimento 
capitalista. Ao contrário, ela é parte constitutiva do capitalismo que aqui se 
desenvolve. Um capitalismo que revela contraditoriamente sua face dupla: 
uma moderna no verso e outra atrasada no reverso (OLIVEIRA, 2001, p. 
186)  
 

 

No Brasil, esta aliança fez com que, ao invés de a burguesia atuar no 

sentido de remover o entrave (a irracionalidade) que a propriedade privada da terra 

traz ao desenvolvimento do capitalismo, atuasse no sentido de solidificar, ainda 

mais, a propriedade privada da terra. Foi em decorrência desta mesma aliança que, 

na Assembleia Constituinte de 1988, o único capítulo da Constituição a ter recebido 

praticamente a unanimidade dos votos dos representantes dessas elites, foi o sobre 
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a Reforma Agrária. Ressalte-se que tal comportamento não ocorreu com relação a 

outros capítulos da Constituição brasileira.  

A partir desse processo de formação do capitalismo e da burguesia 

brasileira, a luta pela terra também faz parte da nossa história de resistência e se 

apresenta como um gargalo de dimensão estruturante na luta de classes no Brasil. 

Desde a ocupação do território brasileiro pelos europeus que a luta pela terra é 

marcada pela violência, os povos indígenas foram os primeiros a sofrerem com esse 

processo, em um verdadeiro genocídio que acontece até os dias atuais.  

Simultaneamente à luta dos povos indígenas se deu a luta dos negros e 

negras que foram escravizados(as), que lutaram contra os fazendeiros rentistas e 

que nos seus processos de resistência e fuga criaram os quilombos que, também 

até hoje, lutam por reconhecimento e demarcação das suas terras.  

Para Oliveira (2001), foi no século XX que a luta pela terra se cosolidou e 

tomou forma de luta política com o campesinato organizado como classe social. 

Temos nesse século, a primeira organização camponesa que ganhou destaque 

nacional e uma grande força organizativa. Nos anos de 1950 e 1960 com as ligas 

camponesas que aconteceram no nordeste brasileiro e que foram a semente de 

muitos movimentos camponeses que existem e resistem até hoje. 

 
 
[...] a luta pela terra desenvolvida pelos camponeses no Brasil é uma luta 
específica, moderna, característica particular do século XX. Entendo que o 
século passado foi, por excelência, uma época de formação e consolidação 
do campesinato brasileiro enquanto classe social. Assim, esses 
camponeses não são entraves ao desenvolvimento das forças produtivas, 
impedindo o desenvolvimento do capitalismo no campo; ao contrário, eles 
praticamente nunca tiveram acesso à terra, sendo pois desterrados, “sem 
terra”, que lutam para conseguir o acesso a terra. É no interior destas 
contradições que têm surgido os movimentos sociais de luta pela terra, e 
com ela os conflitos, a violência (OLIVEIRA, 2001, p. 189). 

  

 

As ligas camponesas foram organizadas primeiro pelo Partido Comunista 

Brasileiro (PCB) na década de 1940, quando funcionava na legalidade, entre 1945 e 

1947. Com a entrada do partido na ilegalidade, as ligas organizadas por ele se 

desmobilizaram, voltando a se organizar em 1954 em Pernambuco, a partir do 

conflito ocorrido no Engenho da Galileia18, localizado no município de Vitória de 

Santo Antão.  

                                                 
18 Para saber mais sobre as ligas camponesas indicamos Oliveira (2001).  
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Galiléia era uma propriedade rural onde a exploração se dava pelo 

sistema de arrendamento. Em 1954, o valor do aluguel das parcelas de terra era em 

muito superior às possibilidades de pagamento dos arrendatários. As tentativas de 

rediscutir o valor das parcelas para evitar a expulsão de camponeses que não 

conseguiam pagar o valor exorbitante que era cobrado foram fracassadas. A busca 

de melhoria de suas condições de vida levou um pequeno grupo de camponeses a 

formar uma associação – Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de 

Pernambuco. 

A partir da organização dos camponeses, após esse conflito ocorrido em 

Pernambuco, junto da experiência e formação política de algumas lideranças que 

foram fruto das ligas camponesas criadas pelo PCB na década passada, o processo 

de resistência e reivindicação dos camponeses e camponesas se espalha por todo o 

nordeste. Oliveira (2001, p. 190) nos fala mais sobre a organização das ligas:  

 

 

As Ligas falavam em nome de uma ampla e diversificada categoria de 
trabalhadores que incluía foreiros, meeiros, arrendatários e pequenos 
proprietários, que produziam uma cultura de subsistência e comercializavam 
os excedentes produzidos em terra própria ou em terra alheia. Nesse 
sentido, convém lembrar que a utilização do termo “camponês” parece ter 
sido fator de auto-identificação e de unidade para designar categoria tão 
ampla em oposição a um adversário comum, politicamente denominado 
pelas lideranças como “o latifúndio improdutivo e decadente”. Sendo as 
camadas representadas basicamente dependentes da produção direta em 
terra cedida, alugada ou própria (minifúndios), podemos compreender 
porque se aglutinaram em torno de reivindicações ligadas à posse e ao 
usufruto imediato da terra. O processo de politização global ocorrido nesse 
período, sobretudo a partir de 1960, facilmente converteu demandas 
individuais ou localizadas pela posse da terra, tais como o Código Civil o 
previa, em reivindicações mais abrangentes, estimuladas pelas lideranças, 
de reforma agrária radical.  
 

 

As ligas camponesas tiveram uma grande importância para a organização 

do campesinato no Brasil, por isso foram duramente reprimidas. A pressão gerada 

pelas ligas camponesas fez com que o governo de João Goulart começasse a 

discutir a reforma agrária, criando o SUPRA (Superintendência da Política Agrária), 

sendo isso um dos motivos pelo qual o seu governo foi deposto com o golpe militar 

de 1964.  

Após 1964 as ligas camponesas foram sufocadas com muita violência, 

praticamente como uma política de Estado. Muitas lideranças foram assassinadas e 
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perseguidas, porém não foram capazes de matar a semente plantada pelas ligas, 

vários movimentos campesinos se consideram fruto das ligas camponesas, entre 

eles, sindicatos rurais, o MST e o próprio MMC.  

O MMC, apesar de só ter sido criado oficialmente em 2004, como fruto da 

união de vários movimentos de mulheres do campo, considera-se um fruto das ligas 

camponesas e tem uma história de luta de quase três décadas. Nesse tempo, o 

movimento passou por muitas mudanças e amadurecimento na sua postura política, 

afirmando-se como um movimento não só de trabalhadoras rurais, mas camponês e 

feminista.  

Se de uma forma geral a luta por terra tem sido uma luta difícil e marcada 

por muita violência, a realidade das mulheres em relação a essa pauta é ainda mais 

difícil. Terra, nessa sociedade capitalista, quer dizer posse e como as mulheres que 

ainda são vistas como posse de outra pessoa, terão como possuir alguma coisa? 

Como as mulheres que têm seu trabalho desvalorizado e invisibilizado terão como 

discutir produção? Assim, para nós mulheres, os desafios são ainda maiores.  

No Brasil, o direito das mulheres a terra só entra na agenda pública nos 

anos 1980, com o processo de redemocratização e pela pressão dos movimentos de 

mulheres rurais que se formavam nessa época. Porém, ainda assim, os programas 

que foram implementados nos anos de 1980 e 1990, pouco levaram em 

consideração a situação da mulher e não as inseriram como sujeitos que teriam 

direito a essas políticas, além de reforçarem a noção tradicional de família e 

desconsiderarem o trabalho das mulheres como trabalho produtivo, reforçando a 

divisão sexual do trabalho.  

Um exemplo disso, é o Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (Pronaf) que foi criado em 1996. Nos primeiros cinco anos de 

funcionamento do programa, apenas 7% dos titulares no acesso ao crédito foram 

mulheres e mesmo com a mudança no programa ocorrida em 2001, que destinava 

30% da verba do programa para mulheres o quadro pouco se modificou. Na safra de 

2002, as mulheres só representavam 10,4% dos contratos realizados.  

Em relação à titularidade da terra destinada à reforma agrária também é 

possível constatar a desigualdade em relação ao acesso das mulheres à terra. No 

censo da reforma agrária de 1996, apenas 12% da titularidade das terras foram para 

mulheres. Em 2002 essa realidade foi confirmada como uma constante com a 
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pesquisa realizada pela FAO/Unicamp, que constatou que 87% dos títulos de terra 

emitidos pelo Incra destinavam-se aos homens.  

Após 2002, é possível ver algumas mudanças e avanços no acesso das 

mulheres a terra, a primeira e mais significativa ação que possibilitou esse avanço 

foram as campanhas de documentação para as camponesas que de 2004 a 2010 

realizou 837 mutirões itinerantes, em 1050 municípios, emitindo mais de 546 mil 

documentos. (MDA, 2010).  

A realidade para as mulheres camponesas foi de negação dos seus 

direitos por muitos anos, a falta de documentação é um exemplo de como para elas 

até as poucas políticas de reforma agrária eram negadas e não as beneficiavam. 

Com isso, elas não tinham acesso nem as políticas de redistribuição de terras, de 

acesso ao crédito e muito menos aos direitos previdenciários.  

Além do acesso à documentação, em 2003 o Incra tornou obrigatório a 

titulação conjunta da terra para homens e mulheres casados ou em união estável, 

sendo essa conquista uma pauta levantada pela marcha das margaridas do mesmo 

ano (CONTAG, 2010). Com acesso a documentação e as mudanças conquistadas 

dentro do Incra, em 2007 temos 55,8% de mulheres como titulares dos lotes 

destinados à reforma agrária.  

É importante dizer que essas mudanças foram pautas e conquistas dos 

movimentos de mulheres camponesas que se fortaleceram a partir da década de 

1980 e que a auto-organização das mulheres no campo foi essencial para isso. 

Também é importante dizer que para o MMC a luta das mulheres camponesas não 

está só em ocupar a terra, mas em como ela é ocupada e dos valores que irão se 

reproduzir nela.  

A luta também é por uma divisão justa do trabalho doméstico, pelo 

reconhecimento desse trabalho como essencial para a produção camponesa; pelo 

fim da violência contra as mulheres; por soberania alimentar e produção 

agroecológica. Essas pautas foram construídas ao longo do tempo no MMC, e 

algumas mudanças na sua organização foram essenciais para que se chegasse 

nessas pautas e no entendimento ampliado dos direitos das mulheres, que não se 

resumisse a luta pela terra, mas também problematizasse como ela é ocupada.  

Falaremos a seguir do histórico do Movimento de Mulheres Camponesas, 

traremos também dados das entrevistas realizadas com dirigentes do movimento a 
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fim de analisarmos a sua forma organizativa, como o movimento articula as pautas 

de classe, sexo e raça, a sua relação com outros movimentos, partidos políticos e 

com o Estado e como ele vêm ao longo dos anos, principalmente nos últimos cinco 

anos, construindo e formulando o feminismo camponês popular.  

Usamos como critério de inclusão para a entrevista, a escolha de 

mulheres que são dirigentes do MMC, pelo histórico delas dentro do movimento e 

pela possibilidade teórico-política que elas carregam para nos falar do que é o 

feminismo camponês popular que o movimento vem construindo desde o seu 

surgimento até aqui.  

Foram três mulheres entrevistadas, uma do nordeste, do estado do Rio 

Grande do Norte, uma do Sul, do Estado do Paraná e uma do Centro- Oeste de 

Brasília. A fim de mantermos a confidencialidade da pesquisa adotaremos nomes 

fictícios, e aproveitaremos, com isso, para lembrar-se de mulheres que são símbolos 

para a luta feminista e camponesa, serão eles: Margarida Alves, Elizabeth Teixeira e 

Dandara dos Palmares. 

Dandara dos Palmares tem 25 anos, tem um filho, é heterossexual, 

casada, não tem filiação partidária, tem o ensino superior completo e se 

autodeclarou como negra. Margarida Alves tem 55 anos, tem três filhos, é 

heterossexual, casada, sem filiação partidária, ensino superior em andamento e se 

autodeclarou como branca. Elizabeth Teixeira tem 38 anos, tem dois filhos, é 

heterossexual, casada, é filiada ao Partido do Trabalhadores (PT), porém sem 

militância ativa no partido, ensino superior completo e se auto declarou como 

branca.  

 
5.1 MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS: surgimento, organização e 
pautas de luta  

 

O MMC é um movimento feminista e camponês, que articula a luta pela 

reforma agrária e pela construção de outra sociedade com a luta das mulheres. Nas 

palavras da militante Margarida Alves, o MMC surge:  

 

 

[...] Mediante de uma necessidade das mulheres no Brasil de ter um espaço 
próprio para dialogar suas pautas, enfrentar seus próprios dilemas enquanto 
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mulheres e tentar dar mais visibilidade política para nossa luta. O MMC é 
uma ferramenta política para as mulheres camponesas do Brasil. [...] 
Foram mais de 500 anos de Brasil, de exploração, para que as mulheres 
conseguissem ter essa ousadia de construção de um movimento autônomo 
de mulheres. Nós temos desafios, nós temos muitos desafios, mas eu 
enxergo como um espaço essencial onde as mulheres tenham uma voz, 
onde as mulheres tenham um espaço para discutir suas situações 
particulares de violência, a necessidade de organização produtiva, até uma 
participação política, até chegar na academia também né? É um espaço 
também de formação, de luta.  É o espaço do despertar da mulher para a 
luta.  
 

 

A partir da fala da militante Margarida Alves, podemos perceber que o 

MMC surge como o espaço de auto-organização das mulheres no campo, e que é 

no fato dele ser um movimento auto-organizado de mulheres que reside um dos 

motivos que reafirma sua importância. Por ser nesse espaço que as mulheres 

podem se organizar politicamente construindo suas pautas, bandeiras de luta, sendo 

o espaço que as mulheres camponesas podem ter a voz que em outros lugares lhes 

é negada. A fala da militante Margareth Teixeira também nos confirma isso:  

 
 
O MMC além de ser um movimento que tem como bandeira a libertação das 
mulheres e todas as formas de exploração, opressão e violência. É um 
movimento que faz a gente se reconhecer como seres humanos, 
reconhecer nossa voz e que nós temos muito a dizer, que nós queremos 
dizer. Enfim, o movimento é isso. É o movimento que dá sentido à vida das 
camponesas. 
 
 

A partir do que nos trazem as militantes Margarida Alves e Elizabeth 

Teixeira, é possível perceber aspectos importantes que nos reafirmam como o MMC 

se configura como espaço importante para formação da consciência militante 

feminista. Reafirmando o trabalho de Cisne (2014) sobre a formação da consciência 

militante feminista no Brasil. Nas palavras da autora (2014, p. 176) a consciência 

militante feminista é formada pelos seguintes aspectos:  

 

 

1) a apropriação de si e a ruptura com a naturalização do sexo;  
2) o sair de casa; 
3) a identificação na outra da sua condição de mulher;  
4) a importância do grupo e da militância em um movimento social;  
5) a formação política associada às lutas concretas de reivindicação e de 

enfrentamento.   
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Iremos dividir a história do MMC em quatro fases que marcam de forma 

importante o seu processo organizativo. A primeira fase se deu na década de 1980, 

quando o movimento começa a se organizar, ainda não são identificadas como 

MMC, mas já é nesse período que o movimento começou a ser gestado. A segunda 

fase é a década de 1990, quando o movimento começa assumir as pautas 

relacionadas às mulheres de forma mais explícita. A terceira fase é marcada pela 

assembleia do que ainda era Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA) que 

ocorreu em 2001 na cidade de concórdia/SC, onde o movimento se afirma não só 

como um movimento de mulheres, mas um movimento feminista. A quarta fase é 

quando o MMC foi oficialmente criado em nível nacional e se incorporou à Via 

Campesina, em 2004.  

Na década de 1980, os movimentos de mulheres camponesas existiam 

de forma isolada, só na década de 1990 esses movimentos decidem se articular, 

com a intenção de que a sua ação tivesse um maior impacto e criam a Articulação 

Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais (ANMTR), que resultaria no MMC em 

2004.  

Essa mudança ocorrida em 2004 não foi apenas uma mudança de 

nomenclatura, mas representou um amadurecimento no entendimento de 

campesinato por parte do movimento. Para elas, o entendimento do conceito de 

camponesas englobava melhor a heterogeneidade da base de mulheres que 

formavam o movimento, que iam desde as trabalhadoras rurais, as pescadoras, 

ribeirinhas, quilombolas, quebradeiras de coco, extrativistas, assalariadas rurais, 

enfim, uma multiplicidade de mulheres que estavam no campo. Nas palavras do 

próprio MMC:  

 

 

Fizemos debates sobre a categoria camponês que compreende a unidade 
produtiva camponesa centrada no núcleo familiar a qual, por um lado se 
dedica a uma produção agrícola e artesanal autônoma com o objetivo de 
satisfazer as necessidades familiares de subsistência e por outro, 
comercializa parte de sua produção para garantir recursos necessários à 
compra de produtos e serviços que não produz. Neste sentido, mulher 
camponesa, é aquela que, de uma ou de outra maneira, produz o alimento e 
garante a subsistência da família. É a pequena agricultora, a pescadora 
artesanal, a quebradeira de coco, as extrativistas, arrendatárias, meeiras, 
ribeirinhas, posseiras, boias-frias, diaristas, parceiras, sem-terra, 
acampadas e assentadas, assalariadas rurais e indígenas. A soma e a 
unificação destas experiências camponesas e a participação política da 
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mulher, legitima e confirma no Brasil, o nome de Movimento de Mulheres 
Camponesas (MMC, 2009). 

 

 

Além disso, a identificação com o conceito de campesinato também foi 

uma identificação política, do entendimento de campesinato como classe e da 

articulação do MMC com os outros movimentos campesinos por meio da Via 

Campesina. Ou seja, essa última fase do processo de formação e organização do 

MMC, definiu a sua identidade, o seu campo de articulação e as suas estratégias de 

luta, indo muito além que uma mudança apenas de nome.  

Hoje o MMC se afirma como um movimento camponês classista e 

feminista que tem como missão “a libertação das mulheres trabalhadoras de 

qualquer tipo de opressão e discriminação. Isso se concretiza nas lutas, na 

organização, na formação e na implementação de experiências de resistência 

popular, onde as mulheres sejam protagonistas de sua história” (MMC, 2009) e tem 

como princípios ser:  

 

 

Autônomo: quem decide os rumos são as próprias mulheres. 

Democrático e popular: as mulheres têm voz e voto e buscam organizar 
todas as trabalhadoras do campo. 

Classista: pertence às trabalhadoras do campo, que compõem a classe 
trabalhadora. 

Novas relações de igualdade: entre as pessoas, com a natureza e a vida 
como um todo. 

De luta: para transformar a sociedade e as relações. 

Socialista: onde todos tenham direito de viver com dignidade e igualdade 
(MMC, 2009). 

 

O movimento está organizado em 21 estados, e é formado por  instâncias 

compostas pelo consenso entre as militantes, sem votação, mas levando em 

consideração a atuação da militante em sua região, da referência que é para outras 

mulheres e do potencial que a sua contribuição trará para o coletivo. As instâncias 

são:  

 

Grupo de base que é o espaço de formação, organização e preparação 
para as lutas que garantirão os direitos das mulheres possibilitando o 
exercício da libertação. É coordenado por duas dirigentes do grupo. 
Direções municipais  que tem a responsabilidade de articular e coordenar 
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as atividades do MMC no seu município e fazer a relação com as demais 
instâncias do MMC. É composta por uma dirigente de cada grupo de base. 
Direções regionais que tem a responsabilidade de articular e coordenar as 

atividades do MMC nas Regionais dos Estados. Compõem a direção 
regional duas dirigentes de cada município. Direções estaduais  que tem a 

responsabilidade de articula e coordenar as atividades do MMC no Estado. 
É composta por duas dirigentes de cada regional. Coordenação nacional  

que é responsável por dar as linhas políticas ao MMC nacional, articular e 
coordenar as atividades e fazer a relação garantindo os encaminhamentos 
com seus Estados. Será composta por duas companheiras de cada Estado. 
Direção executiva que implementa e viabiliza as decisões da Coordenação 

Nacional. É composta por 10 pessoas da coordenação nacional e reunirá as 
coordenadoras das equipes de trabalho (MMC, 2009).  

 

O MMC no seu material de apresentação, cartilhas, notas e publicações 

sempre se afirma como um movimento feminista, classista e antirracista, que não é 

só anticapitalista, mas também tem como estratégia o socialismo e a construção de 

uma nova sociedade. Assim, ele articula a luta das mulheres com a luta contra o 

grande capital, isso se materializa nas suas bandeiras de luta:  

 

A luta central do MMC é contra o modelo capitalista e patriarcal e pela 
construção de uma nova sociedade com igualdade de direitos. Nesse 
sentido, assumimos como principal bandeira de luta o Projeto de Agricultura 
Camponesa Ecológico, com uma prática feminista, fundamentado na defesa 
da vida, na mudança das relações humanas e sociais e na conquista de 
direitos. [...] O MMC tem como objetivo central lutar pela soberania nacional, 
proteção, conservação e preservação da biodiversidade (não deixar vender 
terra e água), recuperando, valorizando a cultura brasileira, fortalecendo as 
iniciativas de poder popular que reafirmam a busca da dignidade e 
autonomia da mulher e do povo brasileiro. Por isso lutamos: Contra as 
políticas impostas pelo FMI - Fundo Monetário Internacional e Organização 
Mundial do Comércio – OMC; Contra a ALCA - Área de Livre Comércio das 
Américas; Pelo não pagamento da Dívida Externa; Contra os transgênicos; 

Contra todo o tipo de discriminação e racismo (MMC, 2009).  

 

Também é possível perceber que o movimento tem nitidez que a 

articulação entre feminismo e socialismo é imprescindível para a construção de uma 

outra sociedade, como pode ser evidenciado na fala da militante Dandara dos 

Palmares:  

 
 
Pra gente, o nosso feminismo, na construção do feminismo, é a construção 
de uma outra sociedade e aí de toda a classe trabalhadora. Claro, que 
entendendo, militando e estando na luta pela libertação das mulheres 
camponesas, das mulheres rurais, das mulheres trabalhadoras. Entendendo 
que essa relação é muito imbricada uma vez que a gente não entende de 



 

110 

 

 

 

forma separada. A gente reafirma isso, quando na Via Campesina e na 
CLOC a gente discute e tem como grito “Sem feminismo não há socialismo” 
Por que pra gente a construção de feminismo, é também a construção do 
socialismo, a construção de uma nova sociedade, para nós do MMC e para 
a Via Campesina. No sentido que esse grito de ordem que é muito simbólico 
para construção, quando lá em 2010 a gente reafirma esse grito de “Sem 
feminismo não há socialismo”. Então a relação do feminismo com a luta de 
classes está como necessária por que sem o feminismo nós não vamos 
construir uma outra sociedade. Pra gente a luta de classes é algo muito 
central, é a luta de classes que vai de fato construir uma outra sociedade 
com homens e mulheres, então o nosso feminismo não vai abrir mão disso.  
 
 

Como dissemos no ponto 4.3 desse trabalho, a articulação entre o 

feminismo e o socialismo é histórica e indispensável. O MMC tem caminhado, desde 

o seu surgimento, em direção ao fortalecimento dessa relação, deixando isso 

evidente nas suas articulações políticas, palavras de ordem, místicas, cartilhas, 

pautas e bandeiras de luta. Apesar dessa relação ser histórica e indispensável, ela 

têm enfrentado dificuldades para se realizar também de forma histórica, seja pelos 

partidos e organizações mistas de esquerda que não têm o feminismo como central 

para as suas lutas, seja pelas perspectivas de feminismo que não articulam suas 

lutas às da classe trabalhadora, por isso o MMC se apresenta para nós como uma 

resistência de grande importância na articulação entre essas duas lutas.  

A partir da forma que o MMC está organizado hoje, do seu histórico e 

amadurecimento na construção das suas pautas e princípios ao longo dos anos, é 

possível perceber algumas pistas sobre o que forma o feminismo camponês popular 

que vem sendo formulado e construído por ele, que aprofundaremos no ponto a 

seguir.  

 

5.2 O Feminismo Camponês Popular  

 

O Feminismo Camponês Popular é antes de tudo, uma construção que 

vem da prática política cotidiana das mulheres camponesas, é um esforço teórico-

político das mulheres que compõem o MMC em sistematizar a prática do movimento 

numa categoria que unifique as mulheres, sem perder a dimensão de multiplicidade 

das mulheres que formam o movimento, mas que sirva para qualificar e fazer 

avançar as lutas e as pautas das mulheres campesinas. Nas palavras da militante 

Dandara dos Palmares:  
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A construção do feminismo camponês e popular, enquanto definição, vamos 
dizer, enquanto uma categoria teórica de análise, ainda é muito novo. Mas 
pra gente, o feminismo camponês e popular é aquilo que a gente já 
construía na prática. É apenas a forma que a gente viu de ver que o que a 
gente constrói já é feminismo. Como que a gente reconhece esse 
feminismo? A partir disso a gente foi dialogando, foi amadurecendo e 
passou a definir esse feminismo como o feminismo camponês popular, 
aquilo que a gente já fazia: A produção agroecológica, a luta contra o 
machismo, contra o patriarcado, contra o racismo, essas coisas que a gente 
foi acumulando, especialmente a coisa da produção das mulheres 
camponesas que foi uma forma da gente reconhecer enquanto trabalho, 
enquanto força de trabalho, valorização do trabalho. Então tudo isso que a 
gente já construía, a gente dizia “bom, isso é feminismo! Que feminismo é 
esse que a gente tá construindo?” Então o feminismo em si que a gente 
constrói não é novo, a definição enquanto categoria teórica de análise ainda 
está em construção, isso para todos os movimentos da via campesina. 

 

 

A partir da fala de Dandara, é possível perceber que esse feminismo não 

é novo e que vem sendo construído a partir das resistências que as mulheres já 

acumulavam e tinham como pautas de luta. É possível perceber também que o 

feminismo camponês popular parte de uma base material, a divisão sexual do 

trabalho, que Kergoat (2000, p.22) define como: 

 

[...] a forma de divisão do trabalho social que se origina nas relações sociais 
de sexos, histórica e socialmente moldada. Ela tem por característica a 
determinação prioritária dos homens, à esfera produtiva, e das mulheres, à 
esfera reprodutiva, assim como, simultaneamente, a captação pelos 
homens das funções que possuem forte valor social agregado (políticos, 
religiosos, militares, etc.).  

 

 

Para a autora (IDEM), a divisão sexual do trabalho “tem dois princípios 

organizadores: o princípio da separação (existem trabalhos de homens e trabalhos 

de mulheres) e o princípio da hierarquia (um trabalho de homem ‘vale’ mais que um 

trabalho de mulher)” 

A militante Margarida Alves também nos fala sobre o feminismo camponês 

popular:  

  
 

O Feminismo camponês popular pra mim, é o feminismo que parte não da 
teoria, e sim da prática, do cotidiano das camponesas. Do cotidiano das 
mulheres camponesas com a compreensão que somos classe trabalhadora, 
então é da concretude da vida que surge o feminismo camponês popular. 
Ele não é só teoria, embora a gente esteja buscando construir, estudar e 
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entender a teoria do feminismo camponês popular, mas ele parte da prática 
da vida das mulheres. Do enfrentamento não só das questões mais amplas 
da luta de classes, mas do enfrentamento que a gente tem que fazer 
também dentro da classe trabalhadora, por que as mulheres da classe 
trabalhadora e as camponesas talvez com um peso muito maior, sofremos 
muito com a opressão, com a descriminação, com as violências também 
dentro da classe trabalhadora, as mulheres sofrem violência, são 
silenciadas, invisibilizadas, muitas vezes caladas. E o feminismo é isso, 
apontar essas contradições enquanto classe, com a compreensão de que 
não basta superar a classe, mas tem que superar o patriarcado, o 
capitalismo, o racismo. Enfim, esse sistema que é capitalista, racista, 
sexistas, machista e patriarcal. Então a gente tem a compreensão enquanto 
feminismo camponês e popular que a nossa luta não é só pra acabar com o 
capitalismo, mas também com o patriarcado e com o racismo por que se 
não fizer essa luta articulada ela vai capenga, vai pela metade. 

 
 

Tendo como partida essas duas falas podemos perceber três aspectos 

sobre o feminismo camponês popular: o primeiro, é sua perspectiva materialista, que 

se apresenta como uma resistência em tempos em que o feminismo liberal ocupa 

tanto lugar na mídia, na militância e na produção teórica, bebendo diretamente da 

ideologia pós-moderna. O segundo aspecto, é a unidade teoria e prática que a 

elaboração do feminismo camponês popular representa para o MMC, formando uma 

relação dialética no qual teoria e prática ocupam a mesma importância para esse 

feminismo. O terceiro aspecto, diz respeito a sua perspectiva de classe, de classe 

trabalhadora, e de projeto político muito bem definidos, tendo como centralidade do 

seu projeto político a construção de uma outra sociedade de homens e mulheres 

emancipadas de todos os tipos de opressão e dominação.  

Como já dissemos no ponto 2.3 desse trabalho, para nós, o feminismo 

precisa articular em sua base as relações sociais de sexo, raça e classe. Para o 

feminismo camponês popular isso também se apresenta como uma centralidade e 

aparece de forma repetida nas falas das mulheres entrevistadas. Usaremos a fala da 

militante Margarida Alves para ilustrar isso: 

 
 

Isso [a articulação entre classe, raça e sexo] é princípio do movimento e 
está muito expresso nas pautas do movimento, nos materiais que 
elaboramos, isso é central. O movimento compreende e precisa ter isso 
muito claro. A organização para pensar a autonomia da mulher e do povo 
trabalhador, sem a luta ir pela metade, não tem como pensar a libertação 
das mulheres e pensar só as mulheres camponesas que tem a sua terra, 
que é branca, de descendência europeia. A organização precisa pensar 
nessas diversas mulheres desse país, no trabalho com as quilombolas, nos 
trabalhos com as ribeirinhas, é a base do movimento. Um movimento como 
o MMC ele tem que tá colado com os anseios das mulheres camponesas e 
dessa diversidade que nós temos no país, não cabe pensar diferente. Isso é 



 

113 

 

 

 

uma coisa tão natural, a gente expressa isso nas lutas, nas místicas, nas 
canções, nos materiais que a luta é classista, anti-patriarcal, ela é 
antirracista, ela é anti-homofóbica.  

 

 

Mesmo essa articulação entre raça, sexo e classe aparecendo de forma 

nítida nas falas e materiais produzidos pelo MMC a militante Dandara dos Palmares, 

única militante negra entrevistada, reconhece que a questão de raça e etnia ainda 

precisa ser fortalecida dentro do movimento e que a formulação do feminismo 

camponês popular tem colaborado para isso.  

 

 

Bom, eu sou uma companheira negra que está militando no movimento de 
mulheres camponesas, então vamos lá, vamos ser sincera em relação a 
isso. Eu não sei se há de fato uma diretriz direta assim, uma coisa que seja 
direta para dialogar com as companheiras negras. Mas é importante 
ressaltar que essa relação de gênero, classe e raça elas estão imbicadas no 
feminismo do MMC, então isso é muito central e a gente compreende que o 
patriarcado é estrutural como o racismo, essa relação a gente consegue 
compreender muito bem. Com relação ao avanço que a gente vem tendo na 
pauta e nos diálogos ainda andam a passos um pouco lentos, mas a gente 
discutiu isso, discutiu muito sobre a relação de raça nos nossos seminários 
internacionais e a gente vem, como eu já coloquei, a gente vem tentando 
dar um pouco mais de ênfase e de construção para pauta de raça e etnia 
dentro do movimento de mulheres camponesas. Isso também é uma coisa 
que parte da construção e da relação que a gente conseguiu compreender 
na construção do feminismo camponês e popular, por que quando a gente 
olha, quando a gente diz “bom, o que a gente faz já é feminismo” a nossa 
maneira de lidar com a preocupação da autonomia econômica das 
mulheres, com a produção agroecologica, essa relação é uma relação que a 
gente vai chamar de feminista. Da mesma forma como a gente olha e são 
essas mesmas mulheres que fazem essa construção, agroecologia, 
autonomia, libertação, essas mulheres são mulheres da classe trabalhadora 
e a maioria delas são negras. Então foi o exercício que a gente fez na 
construção do feminismo camponês popular que também fez a gente olhar 
para entender essa relação que de forma estrutural, de raça e etnia.  

 

 

Essa dificuldade de inserção das pautas de raça e etnia não é uma 

particularidade só do feminismo camponês popular, mas do feminismo como um 

todo que demorou muitos anos para reconhecer e inserir as pautas das mulheres 

negras, entendendo que elas se diferenciam das pautas das mulheres brancas. 

Justamente por essa dificuldade que nos últimos anos surgiu com muita força a 

vertente do feminismo negro, não só como uma forma de dar centralidade as pautas 

das mulheres negras, mas para cobrar das outras vertentes do feminismo o atraso 
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histórico que elas tinham com as mulheres negras.  

Esse tensão criada pelo feminismo negro fez com que muitos movimentos 

feministas, o MMC é exemplo disso, revissem e formulassem pautas que também 

levasse em consideração a realidade das mulheres negras, assumindo o racismo 

como uma relação tão estrutural quanto o patriarcado e o capitalismo. Na fala da 

militante Elizabeth Teixeira é possível perceber o entendimento do MMC em relação 

às diferenças contidas nas pautas não só das mulheres negras, mas também das 

indígenas e do atraso histórico do feminismo com suas demandas:  

 
 
Nessa construção do feminismo camponês e popular nós temos essa 
preocupação que ao longo desses 500 anos de invasão da américa latina, 
tanto as mulheres camponesas, quanto as mulheres negras, quanto as 
mulheres indígenas. Elas ficaram de fora dos processos de construção do 
feminismo acadêmico que não reconhecia essas populações e que tinham 
muito uma orientação da Europa e que tinham muito a participação das 
mulheres intelectuais da classe média que enquanto estavam debatendo o 
feminismo e entrando no mercado de trabalho, as negras estavam nas suas 
casas trabalhando. As mulheres negras nunca pararam de trabalhar. Então 
a gente procura trabalhar com as mulheres do povos originários, 
erroneamente chamadas de indígenas, com as mulheres negras que estão 
cotidianamente fazendo enfrentamento nos seus territórios, enfrentamento 
esse também muito invisibilizado. A gente sabe que hoje tá havendo um 
etnocídio muito grande contra os povos do campo, principalmente enquanto 
indígenas e quilombolas que são considerados por esse modelo de 
sociedade como povos descartáveis. Essa é uma das preocupações do 
movimento na construção do feminismo camponês popular, de construir 
com esses povos, de trazer essas mulheres que formam a resistência no 
campo, nos seus territórios, nas suas comunidades, enfim, é nessa 
perspectiva que não seja um feminismo só de mulheres brancas, mas que 
seja construído a partir dessa diversidade que formam as mulheres do 
campo, que são as camponesas, as quilombolas, as ribeirinhas, as 
extrativistas, as mulheres dos povos originários, enfim nessa perspectiva 
que a gente vem construindo o feminismo camponês e popular. Para que 
cada uma tenha a sua voz e possa expressar a sua voz.  

 

 

Perceber que o feminismo camponês popular reconhece essa realidade e 

trabalha para superar a fragilidade da sua construção em relação às pautas de raça 

e etnia nos mostra o seu compromisso com a libertação das mulheres e com o fim 

de todas as formas de exploração e opressão. Reafirmando para nós que a 

dimensão da consubstancialidade das relações de sexo, raça e classe é 

imprescindível para a construção de movimentos sociais que sejam de fato 

comprometidos com a emancipação humana.  

Outra questão importante para o feminismo e que já tratamos no item 4.3 
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desse trabalho, é a questão da autonomia no movimento feminista, por isso, 

achamos importante compreender como o MMC na construção do feminismo 

camponês popular se relaciona com outros movimentos sociais, com partidos 

políticos e com o Estado. Cisne e Gurgel nos falam sobre a questão da autonomia 

para o feminismo no Brasil:  

 
 

O feminismo no Brasil, tem se caracterizado como um movimento de 
múltiplas expressões e com heterogeneidade em sua composição social e 
em suas estratégias políticas. Em meio a essas características, 
encontramos a especificidade de ser um sujeito coletivo que é construído 
por militantes com atuação em outras organizações políticas partidárias, 
sindicais e diversos movimentos sociais. Fenômeno este que exige o 
permanente debate sobre autonomia no processo de construção política 
desse movimento [...] Nesse sentido, o termo autonomia assume diversas 
conotações que refletem, primeiramente, o nível de envolvimento do 
feminismo com seu contexto social que, determina a sua ação militante 
como movimento de transformações sociais. Destacamos três elementos 
que são estruturantes desse debate na realidade brasileira: a relação com a 
institucionalidade, a questão do financiamento e a política de representação 
coletiva (2015, p. 1). 
 
 
 

O MMC, como sabemos, faz parte da Via Campesina em nível nacional e 

internacional, isso a priori determina que de forma prioritária ele irá se articular com 

os outros movimentos campesinos que fazem parte dessa articulação. Além dos 

movimentos que compõem a Via Campesina o MMC também tem articulação com 

outros movimentos e sindicatos rurais. A militante Margarida Alves nos fala sobre 

essa articulação:  

 
 
[...] Nós somos da Via Campesina, nós somos dessa grande organização 
mundial que aqui no Brasil está presente e que aqui são 16 organizações 
que fazem parte da Via Campesina e nós somos o único movimento de 
mulheres na Via no Brasil. Então com as organizações mistas, nós temos 
essa proximidade, nós somos parte da Via Campesina. Dái tem uma outra 
organização um pouco mais ampla que a gente queria dialogar com o 
movimento das ligas camponesas do nordeste e aí entre 2009 e 2012 a 
gente faz uma articulação grande pra fazer o segundo encontro nacional de 
lavradores. Já faziam 50 anos do primeiro encontro de lavradores das ligas 
camponesas e aí a gente dá o nome hoje de encontro unitário, que além 
dos movimentos da via campesina estão presentes a CONTAG e a 
FRETAG, onde a gente se reúne e constrói as pautas que a gente consegue 
consensuar e faz luta junto. Contra os agrotóxicos, pela reforma agrária, 
pela previdência, então essa articulação é um pouco maior, e apesar das 
divergências que existem, o que nos une é uma pauta muito maior. Nessa 
conjuntura, a gente prefere se somar no que nos une, se não a gente vai ser 
engolidos [sic] pelo capital e por esse governo golpista que tira direitos 
todos os dias. 
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Por ser o único movimento de mulheres que compõem a Via Campesina 

no Brasil, o MMC busca diálogo com os demais movimentos feministas, urbanos e 

rurais, para além dessa articulação. A militante Margarida Alves continua nos falando 

sobre isso:  

 

A gente tem uma parceria muito importante com as mulheres seja do campo 
ou da cidade, quando o governo lula criou aquele fórum de previdência 
social, que já foi pensando para discutir reformas, discutir a questão do 
déficit, que virou um grande fórum para discutir isso com a sociedade civil e 
com o Estado e pensar os desafios da previdência para os próximos anos, o 
que a gente se deparou nessa época é que não existia nenhuma 
organização feminista nem do campo, nem da cidade. Aí a gente fez uma 
articulação muito grande e deu nome de fórum itinerante paralelo da 
previdência social e ele funcionava paralelamente ao fórum oficial. Quando 
o fórum se reunia a gente também se reunia, fazia atos, debatia, protestava 
e aí participava a Marcha Mundial das Mulheres, a Articulação de Mulheres 
Brasileiras, as mulheres quebradeiras de coco, MMTR Nordeste, os setores 
de mulheres das organizações mistas, as donas de casa, que na época 
estavam construindo suas associações. Então esse fórum construiu uma 
articulação muito interessante das mulheres. Agora na greve de fome teve 
uma expressão muito grande das organizações feministas que foram lá 
fazer um ato e reafirmar a importância dessas organização enquanto 
mulheres de diversas organizações pra luta em defesa dos direitos e das 
pautas especificas das mulheres. 

 

 

Seguimos com a fala da militante Margarida Alves sobre a relação do 

MMC com os partidos políticos e movimentos urbanos:  

 

 
Com os trabalhadores e trabalhadoras urbanas, da mesma forma temos 
articulação, nós estamos na frente Brasil popular, e temos essa articulação 
grande com os movimentos da Frente Brasil Popular. Nós não estamos 
diretamente na coordenação, mas a gente vai quando pode, a gente 
contribui, a gente tá construindo os atos. Com os partidos políticos, a 
orientação do MMC não é uma orientação partidária, assim como não é 
uma orientação religiosa, nós não temos uma orientação que diz “o 
movimento tem que ser católico ou luterano”, “O movimento tem que ser 
petista ou do PCdoB”, por que a gente entende que a gente tem uma 
diversidade de mulheres e de discussões religiosas e o que nos une é outra 
coisa, não é o partido político, não é uma religião. Lógico que a gente tem 
uma orientação que é para o partido de esquerda. Não temos filiação a 
nenhum partido, na base nós temos mulheres filiadas ao PT, ao PCdoB, ao 
PSOL, isso é uma democracia. O que nós não podemos tolerar é que uma 
fazendeira entre no movimento ou que alguém faça parte de um partido de 
direita, aí não dá. A nossa relação sempre é com todos os partidos de 
esquerda, a nossa preocupação sempre é com a luta dos trabalhadores, 
então a relação é de muito respeito e de autonomia. A gente sempre deixou 
isso muito claro e nunca tivemos interferência de nenhum partido, em 
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nenhum estado. 

 
 

A partir do que nos trouxe a militante Margarida Alves, o que podemos 

perceber é que as articulações feitas pelo MMC se dão a fim de se obter a unidade 

nas lutas políticas, seja com os movimentos que compõem a Via Campesina, 

sindicatos rurais e urbanos e com o movimento feminista de uma forma geral. A 

construção da unidade se configura atualmente como um desafio de grande 

importância para os movimentos sociais e partidos de esquerda, tendo em vista a 

conjuntura de retrocessos de direitos e avanços do conservadorismo que estamos 

vivendo.  

Além disso, quando se trata dos partidos políticos, a autonomia é uma 

das questões que é levantada, tanto a autonomia política das mulheres que 

compõem o movimento, quanto a autonomia do movimento frente aos partidos 

políticos.  

A militante Elizabeth Teixeira nos fala da relação do movimento com o 

governo, fazendo um histórico de como foi essa relação com os governos do Partido 

dos Trabalhadores e com o atual governo golpista de Michael Temer:  

 

 
Nos governos passados havia a possibilidade de diálogo, nos governos 
Lula, no governo Dilma, enfim, havia diálogo. A gente conseguia entregar as 
nossas demandas e as nossas pautas, a gente conseguiu inclusive 
viabilizar alguns recursos para projetos que foram importantes também para 
o fortalecimento do movimento. [...] A gente conseguiu viabilizar algumas 
coisas, mas as nossas pautas que era a questão, por exemplo, na época de 
transição do governo Lula ainda quando ele foi eleito a primeira vez, nós 
pautávamos a questão do crédito especial para as mulheres. A ideia era 
construir uma linha de crédito que viesse em encontro das demandas das 
mulheres, na questão da produção de alimentos saudáveis, de construir 
experiências em agroecologia, questões muito práticas, se eu quisesse 
construir um galinheiro ou se eu quisesse comprar caixa de abelha para 
produzir mel, de acordo com cada região. Ainda antes do governo Lula 
assumir, nós tínhamos essa proposta de criar uma linha de crédito especial 
para as mulheres. Diante disso o que saiu? Saiu lá para 2006 o PRONAF 
mulher, mas que não respondeu nossas demandas, porque ele estava 
atrelado ao PRONAF e a cota do PRONAF não respondia às nossas 
demandas. Era um acesso muito difícil e não viabilizava o que queríamos, 
muitas mulheres que acessaram o PRONAF mulher, era por que o marido 
estava com o nome sujo na praça e elas foram usadas para usar o crédito, 
mas não possibilitou de maneira nenhuma a possibilidade de autonomia 
econômica para as mulheres, que era uma das coisas que a gente tinha 
como demanda. Muita coisa poderia ter andado e não andou, a gente tem 
que ser muito realista, muita coisa do governo poderia ter sido mais ousado, 
apesar da gente saber dos limites do governo, de saber nas mãos de quem 
estava o congresso, mas não realizou muitas coisas que a gente tinha como 
demanda.  Tinham os espaços de diálogo, o Conselho Nacional de 
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Segurança Alimentar e o Conselho Nacional de Direitos da Mulher, eram 
espaços que a gente ocupava e conseguia levar as demandas, mas eram 
muitas demandas e muitas pautas para pouca coisa realizada. As vezes o 
governo vinha com dados e com números que mostrava um país diferente 
do que a gente vivia na prática. A gente sabe que o Estado é patriarcal, o 
Estado é burguês. O governo do Partido dos Trabalhadores tinha o governo, 
mas não tinha o poder e não ousou muito também. Agora, vem a questão 
do golpe, e nós sabemos que ele foi um golpe jurídico, parlamentar, 
midiático e misógino, a presidenta Dilma sofreu muito por ser mulher, o 
golpe foi machista e patriarcal de uma forma muito descarada, para dizer 
que as mulheres não tem que estar nos espaços do governo e de decisão. 
[...] Agora no governo golpista, temeroso, cada dia se avança mais nos 
retrocessos, possibilidade de diálogo não há, os espaços que o MMC 
estava de diálogo com o governo, alguns, o movimento se retirou, alguns 
manteve, como CONSEA, mais como uma trincheira de luta para a gente 
não perder tudo com a velocidade que a gente vem perdendo. 

 
 

O que podemos perceber com a fala da militante Elizabeth Teixeira é que 

o MMC consegue ter clareza sobre os limites da cada governo que ocupou a 

presidência nos últimos anos e que ainda que ocupasse espaços institucionais 

deles, o movimento não se institucionalizou. Além disso elas mostram com isso que 

superaram uma grande crise do movimento feminista que se deu principalmente nas 

décadas pós redemocratização, em que se debatia se o movimento feminista 

deveria ou não ocupar espaços institucionais, do qual já falamos no item 4.3 desse 

trabalho.  

É possível perceber também a compreensão sobre os limites desse 

Estado burguês e patriarcal, acrescentaríamos também racista, em que elas 

compreendem as contradições postas por ele, fazendo desse espaço mais uma 

trincheira de luta e disputa.  

Diante dessa conjuntura e da perspectiva que o MMC adota frente às 

lutas, as militantes falaram dos principais desafios que elas visualizam para a 

construção do feminismo camponês popular. A militante Dandara dos Palmares nos 

fala desses desafios:  

 
 

[...] talvez o principal desafio que a gente tenha seja de construir um 
consenso dentro do nosso campo político do que é o feminismo camponês 
e popular, não necessariamente por que ele precisa ser dessa forma sem 
modificação nenhuma, mas no sentido de construir uma unidade maior não 
para o MMC somente, mas para além do MMC o que é o feminismo 
camponês e popular do qual as mulheres da via Campesina do Brasil, da 
América Latina vem pautando e tentando construir. Então, esse é o primeiro 
desafio que já é muito grande, porque nós temos uma imensidão de 
movimentos e de construções políticas para gerar um consenso do que é o 
feminismo camponês e popular para dentro e pra fora. Outro desafio seria 
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expandir um pouco mais para fora [...] pra expandir um pouco mais o que é 

o feminismo camponês e popular também. 
 

 
Além dessas demandas que são mais internas a organização do MMC, a 

militante Dandara dos Palmares nos fala dos desafios para se construir o feminismo 

de uma forma geral, numa conjuntura em que a dificuldade para a organização das 

mulheres se torna cada vez maior:  

 
 
[...] Numa conjuntura como essa de retrocesso para as mulheres, para a 
classe trabalhadora, mas especialmente para as mulheres a gente tem um 
desafio que é de tirar as companheiras de casa, de continuar construindo a 
luta feminista então nessa retirada de direitos. O desafio de construir 
qualquer feminismo é um desafio muito grande por que a gente vem de uma 
ofensiva capitalista em que se acirra o patriarcado, em que se acirra o 
racismo, a homofobia todas essas coisas estão colocadas de retrocessos 
para a classe trabalhadora, por que elas são esses sujeitos, são os sujeitos 
negros, os sujeitos mulheres, os sujeitos LGBTs que precisam retroceder 
para que o capitalismo avance, então nesse sentido o desafio tá em 
construir não só esse feminismo, mas o desafio de construir qualquer 
feminismo nessa conjuntura é muito grande. 

 
 

A militante Dandara dos Palmares nos traz um aspecto que pode parecer 

de menor importância ou mesmo corriqueiro, mas que é um desafio histórico e ainda 

atual para as mulheres, o “sair de casa”. Apesar da relação das mulheres com a 

casa aparecer, aos olhos conservadores, de forma naturalizada, essa relação não se 

deu por acaso. A divisão sexual do trabalho que divide espaço público e privado, 

trabalho de mulher e trabalho de homem, lugar que as mulheres devem permanecer 

e lugar que são de privilégio masculino foi que moldou essa relação, sendo assim o 

“sair de casa” se configura como o primeiro, e talvez mais importante e difícil, passo 

que as mulheres têm que dar em direção ao feminismo.  

Desfazer relações que parecem cristalizadas, romper com limites físicos, 

espaciais e materiais que são impostos a nós mulheres, em tempos em que o 

Estado neoliberal precisa que nosso trabalho continue sendo invisibilizado e 

pagando pela crise, é um desafio para todas nós, organizadas politicamente ou não. 

Cisne (2014, p. 182) nos fala sobre o “sair de casa” e sua importância para a 

formação da consciência militante feminista:  

 
 

[...] o “sair de casa”, pode parecer simples ou mais fácil de ser alcançado 
pelas mulheres, Contudo, ele foi apontado como um indispensável passo 
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para a percepção da mulher como sujeito de si e da sua própria vida. 
Condição primária e ineliminável para pensarmos a construção da 
consciência militante. [...] A experiência de sair de casa, geralmente, 
encontra-se vinculada à vivência em um grupo de mulheres ou mesmo em 
um movimento social, espaços que possibilitam a participação em 
formações políticas ou ações de militância, como manifestações, marchas 
ou ocupações [...] Assim, o sair de casa envolve processos de ruptura com 
a alienação e o enfrentamento com instituições como a família e a igreja, 
bem como toda a construção ideológica de que a mulher deve estar 
necessariamente voltada para servir ao outro, ainda que passe por cima de 
si. 

 
  

O que também que fica visível na fala da militante Dandara no que diz 

respeito aos desafios internos do MMC é a preocupação com a construção de um 

feminismo que unifique e dialogue com a multiplicidade das mulheres do campo. 

Além disso, uma preocupação que podemos perceber não só na fala da militante 

Dandara dos Palmares, mas que ficou perceptível, para nós, em todas entrevistas e 

espaços de observação participante, é a preocupação e o compromisso do MMC 

para que as mulheres que compõem o movimento possam estar em um mesmo 

nível de compreensão no que diz respeito às pautas, às lutas e à construção do 

feminismo camponês popular.  

No que diz respeito aos desafios mais ligados a conjuntura, lembramos do 

que nos diz Simone de Beauvoir (1971, p. 39): “Nunca se esqueça que basta uma 

crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam 

questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se 

vigilante durante toda a sua vida.”. Assim como diz a frase de Simone de Beauvoir e 

a partir do que já debatemos no item 3.2 desse trabalho, em tempos de crise do 

capital e de avanço do conservadorismo, nós mulheres somos as primeiras a terem 

seus direitos questionados, somos nós que vamos ser responsabilizadas por dar 

conta dos direitos negados pelo Estado, principalmente os ligados aos cuidados. 

Ferreira (2017, p. 11) nos fala sobre essa realidade:  

 

 
São mulheres dos setores mais pauperizados da classe trabalhadora 
aquelas que carregam o ônus da precariedade dos serviços públicos no 
Estado neoliberal e mobilizam mecanismos formais e informais de 
enfrentamento da desigualdade que estão na base das expressões da 
questão social. Essa imagem, que poderia ser tomada pelo pensamento 
conservador como expressão de uma “natureza” feminina orientada para o 
cuidado, evoca um dado material concreto. O tempo, energia e saberes de 
um determinado grupo social - as mulheres - de uma determinada classe 
social - a classe trabalhadora - ancora as expressões mais dramáticas da 
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exploração e do desapossamento produzidos pelo capitalismo hoje. 
 
  

Sendo assim, o desafio colocado pela militante Dandara dos Palmares se 

mostra atual e pertinente. Construir qualquer forma de enfrentamento feminista 

numa conjuntura que nos empurra para dentro das nossas casas, em que os índices 

de violência e feminicídios só aumentam, principalmente contra mulheres negras e 

pobres, coloca-se como central. Apesar das dificuldades, movimentos como o MMC, 

que remam na contramaré dos ataques aos nossos direitos, nos animam para luta e 

nos convidam a continuar resistindo.    

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Estudar as relações sociais de sexo, raça e classe dentro de um 

movimento social de esquerda, não se configura como uma tarefa fácil, bem como 

se apresenta como indispensável dentro dessa conjuntura de ataques cotidianos aos 

direitos dos e das trabalhadoras, de avanço do conservadorismo e de um processo 

cada vez mais desumano e agudo de exploração e opressão.  

A partir disso entendemos a necessidade de comprometimento com a 

classe trabalhadora no sentido de construir um projeto de sociedade de seres 

humanos livres e emancipados. Para isso, acreditamos que precisamos ter como 

centralidade não só o fim da relação de dominação entre classes, mas o fim de 

todas as formas de opressão e exploração, como o racismo e o patriarcado, que 

como já foi dito em páginas anteriores, também estruturam essa sociedade e dão 

base para que o capitalismo continue com a sua hegemonia. 

Foi com base nesse entendimento que procuramos estruturar esse 

trabalho, sem nenhuma pretensão de esgotar o tema, mas de fazermos uma 

reflexão crítica que pudesse contribuir com a construção desse outro projeto de 

sociedade em que o combate cotidiano a todas as formas de exploração e opressão 

caminhe com a mesma força e intensidade dentro das organizações de esquerda. 

No capítulo 2 desse trabalho fizemos a discussão sobre a categoria 
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Relações Sociais de Sexo, na sua dimensão consubstancial e coextensiva. Além 

disso, demarcamos de onde partia nossa análise feminista, do feminismo 

materialista e classista. A partir desse aporte teórico e das entrevistas realizadas, 

concluímos que o feminismo camponês popular incorpora em sua ação política a 

dimensão da consubstancialidade e da coextensividade das relações sociais de 

sexo, raça e classe. Elaborando suas pautas de luta sem hierarquizar esses três 

eixos de atuação, ainda com algumas dificuldades no que diz respeito as relações 

étnico raciais, mas demonstrando total potencial para que isso seja superado dentro 

do movimento.  

Achamos importante destacar que quando dizemos acreditar no potencial 

de superação das dificuldades do MMC, no que diz respeito as pautas de raça e 

etnia, não estamos diminuindo a importância dessa pauta, nem muito menos 

romantizando a nossa visão do movimento. Mas podemos fazer essa afirmação pelo 

histórico avanço que o MMC tem travado nas suas formulações e ação política. Além 

disso, percebemos através das entrevistas que a própria formulação do feminismo 

camponês popular tem contribuído para isso a partir do movimento dialético entre 

teoria e prática que de um lado ouve as demandas das mulheres negras que formam 

o movimento e do outro se aprofunda em bases teóricas e históricas sobre essas 

demandas.  

Achamos importante destacar também que a incorporação de pautas 

concretas sobre as relações de raça e etnia precisam andar com a mesma força e 

intensidade que o MMC já trata as pautas relacionadas à sexo e classe para com 

isso fortalecer a perspectiva consubstancial dessas relações nas suas bandeiras de 

luta concretas. O fim do racismo, assim como o fim do patriarcado e do capitalismo 

se faz necessário para a construção de uma sociedade verdadeiramente 

emancipada.  

No capítulo 3 nós nos aprofundamos na formação sócio histórica do 

Brasil, para entendermos como as particularidade do capitalismo brasileiro formam a 

questão agrária afim de compreendermos melhor o movimento aqui estudado. Além 

disso, também fizemos uma análise feminista dessa formação tendo o patriarcado e 

o racismo como essenciais para a compreensão da realidade brasileira. Com isso, e 

como demonstram as entrevistas que realizamos, podemos concluir que as 
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mulheres, principalmente as negra, sofrem de maneira mais intensa nesse sistema 

racista, capitalista e patriarcal.  

Sendo assim, as mulheres tem uma dificuldade ainda maior de romper 

com os limites materiais impostos por essa sociedade, seja para transgredir e 

desconstruir a sua própria identidade e subjetividade construída dentro dessa 

sociedade, que impõe para elas um lugar subalterno nas tomadas de decisões 

desde o que diz respeito aos seus próprios corpos e vidas, até o direcionamento de 

construções macroestruturais.  

Para romper com esses limites, acreditamos no processo de auto-

organização das mulheres e na aproximação delas com o feminismo como algo 

fundamental, coisa que também pudemos observar nas falas das militantes 

entrevistadas. Aqui concordamos com Cisne (2014, p. 256)  

 
 
Esse processo de auto-organização desconstrói o sistema patriarcal do ser 
mulher nessa sociedade. Um ser que, marcado pela ideologia da natureza, 
abnega-se, em grande medida, e é voltado para o outro ainda que em 
detrimento de si. Processo esse que leva a mulher a ser apropriada pelo 
outro, o qual deve subserviência, conduzindo-a a perda de autonomia sobre 
si, sobre o seu corpo e a sua vida. Assim, se para um trabalhador é difícil 
romper com a ideologia burguesa para a formação de uma consciência 
revolucionária, para uma mulher há ainda um passo anterior e talvez, mais 
difícil: percebe-se como sujeito e reapropriar-se de si. 

 

 

A partir do que Cisne (2014) nos traz e do percebido durante a realização 

desse trabalho, as mulheres têm um desafio múltiplo, romper com a ideologia 

patriarcal que dificulta o autoreconhecimento como sujeitas apropriadas de si 

mesmas, para assim seguir na tarefa de se libertar da ideologia burguesa e enfrentar 

a estrutura do sistema patriarcal-racista-capitalista. Sendo assim, os movimentos 

sociais de esquerda que se comprometem com a libertação das mulheres como um 

eixo central da sua ação e atuação têm que tomar como base esse desafio que recai 

sobre elas, trabalhando para superá-los. 

Acreditamos que o MMC se configura como um espaço de fundamental 

importância para o processo de libertação das mulheres levando em consideração 

esse desafio. Sendo o feminismo camponês popular, a partir da sua base material 

na divisão sexual do trabalho e da sua perspectiva socialista capaz de contribuir 

para a reapropriação de si das mulheres e de organizá-las para alcançarmos a 

superação da sociedade burguesa.  
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No capítulo quatro discutimos a categoria Movimentos Sociais, afim de 

compreender as formas de organização e resistência da classe trabalhadora. Além 

disso, procuramos compreender de que forma as mudanças no mundo do trabalho 

as influenciam, nos aprofundando na discursão da perspectiva Marxista e pós-

moderna de movimentos sociais. Disso podemos concluir que o Movimento de 

Mulheres Camponesas, apresenta-se como uma forma de resistência frente ao 

modelo de desenvolvimento do capital e que mesmo surgindo em meio à crise 

ideológica que abateu a esquerda a partir do fim da experiência do socialismo real e 

com os influxos que a ideologia pós-moderna trouxe a organização da classe 

trabalhadora, ele tem como horizonte estratégico a construção do socialismo.  

No quinto capítulo situamos as mulheres no que diz respeito a reforma 

agrária, analisando a dificuldade histórica delas no acesso à terra. Fizemos também 

um apanhado histórico da formação do Movimento de Mulheres Camponesas, além 

de trazermos as falas das dirigentes do movimento para analisarmos o feminismo 

camponês popular.  

O Movimento de Mulheres Camponesas representa, para nós, sobretudo, 

um movimento feminista que se configura como uma resistência classista, e 

antirracista essencial para o enfrentamento desses tempos temerosos e para a 

construção de uma outra sociedade de seres humanos emancipados. Levamos em 

consideração para afirmarmos isso, algumas dimensões observadas durante a 

pesquisa: o seu caráter nacional e o fato de organizar uma multiplicidade enorme de 

mulheres; a sua capacidade de articulação com movimentos, partidos e sindicatos 

dentro e fora do país, buscando sempre unidade nas lutas; a sua autonomia frente 

ao Estado e aos governos, sabendo se utilizar de alguns espaços institucionais sem 

se institucionalizar e sem ferir a sua autonomia; e por fim, o fato dele entender as 

relações sociais de sexo, classe e raça de forma consubstancial, tendo como 

centralidade das suas lutas o fim de todas as formas de exploração e opressão.  

Esse trabalho significou para nós muito mais que uma titulação 

acadêmica, esperamos com ele contribuir para a luta das mulheres campesinas e 

para a resistência da classe trabalhadora frente à tempos de tantos ataques desse 

sistema capitalista, racista e patriarcal. Ainda há muito o que se avançar na 

articulação entre a teoria feminista materialista e as produções sobre os movimentos 

sociais, coisa que pretendemos continuar aprofundando em futuros estudos.  
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Para nós, nos debruçar sobre as formas de resistência das mulheres é a 

afirmação de que uma realidade onde sejamos donas de si, do nosso trabalho e do 

nosso tempo, onde não sejamos violentadas e assassinadas pelo simples fato de 

ser mulher, é possível. Se como diz Galeano(1971) a utopia serve para nos fazer 

caminhar, aqui a realidade se apresenta como mais que utopia, a luta das mulheres, 

nos afirma que é com o pé na realidade que caminharemos, fazendo a nossa própria 

história e construindo o mundo que queremos.  
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