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RESUMO
Tem sido observado, nos últimos anos, que a movimentação feminista vem ganhando grande
visibilidade e projeção. Contudo, a luta das mulheres advém de longas datas. Cabe destacar
que o movimento feminista é composto por diversas vertentes de pensamento e atuação. A
vertente deste estudo é a feminista classista, perspectiva de orientação marxista que vislumbra
à emancipação humana. O presente relato de experiência deriva de anos de militância no
Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro. E também da participação no projeto de
extensão “Relendo os Clássicos: segunda edição clássicos do feminismo”, na Faculdade de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto ocorreu no
segundo semestre de 2017 na oportunidade ocorreram as leituras, de dentre outros, Quartim
(2017), Kolontai (2008), Saffioti (1987), Toledo (2003), Montenegro (1981). Dado o exposto,
pretende-se discutir como a orientação teórica impacta na práxis cotidiana os movimentos
feministas. Assim, conclui-se que a luta da mulher tem de ocorrer de forma organizada e não
pode estar dissociada da luta econômica-social, política e nem tão pouco ignorar as
contradições entre capital e trabalho.
Palavras-chave: feminismo – marxismo – trabalho – emancipação humana

ABSTRACT
It has been observed, in recent years, that the feminist movement has gained great visibility
and projection. However, the struggle of women comes from long periods. It should be noted
that the feminist movement is composed of several strands of thought and action. The strand
of this study is the classist feminist, a perspective of Marxist orientation that envisions human
emancipation. The present report of experience derives from years of militancy in the Ana
Montenegro Classical Feminist Collective. And also the participation in the extension project
"Relendo el Clássicos: second edition classic of feminism", at the Faculty of Economic
Sciences of the Federal University of Minas Gerais. This project occurred in the second half
of 2017 at the opportunity, among others, of Kolontai (2008), Saffioti (1987), Toledo (2003),
Montenegro (1981). Given the above, it is intended to discuss how the theoretical orientation
impacts on the daily praxis the feminist movements. Thus, it is concluded that the struggle of
women has to take place in an organized way and can not be dissociated from the economic-
social struggle, political and even ignore the contradictions between capital and labor.mic-
social struggle, political and even ignore the contradictions between capital and labor.
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INTRODUCAO

Nos últimos anos, observa-se que a luta feminista vem ganhando grande visibilidade e

projeção. Contudo, a luta das mulheres advém de longas datas. Cabe destacar que o

movimento feminista é composto por diversas vertentes de pensamento e atuação. A vertente

deste estudo é a feminista classista, perspectiva de orientação marxista que vislumbra à

emancipação humana.

Infelizmente as vertentes da movimentação feminista que mais recebe destaque, na

atualidade, são as abordagens desconstrutivistas, culturalistas, pós-estruturalistas, liberais e

pós-modernas. Isso se dá muito em função de tais perspectivas serem demasiadamente

focadas em aspectos individuais e não preconizarem a ruptura com a ordem do sistema

capitalista, que por consequência, prejudica o processo de formação da consciência de classe e

disposição para a luta organizada. Mirla Cisne (2015, p.101) apresenta que tais orientações

incorrem em “[...]retrocessos teóricos de cunho conservador, de distanciamento e

fragmentação da realidade[...]” e completa acrescentando à análise os efeitos que essas teorias

possuem no dia-a-dia “[...]vem pulverizando e também fragmentando a classe trabalhadora”.

Ainda sobre a tradução prática desses pensamentos destaca-se  “a ênfase exacerbada na

diversidade, no subjetivismo, na negação da existência das classes sociais etc., favorecendo,

por conseguinte, o capital” (CISNE, 2015, p.101).

Não é possível analisar a situação das mulheres e as opressões às quais são submetidas

de forma desconexa com as determinações econômicas-sociais. O que deve trazer união às

mulheres e orientar sua luta é a identidade de classe, isso em função de que, a luta de classes

está intrinsicamente vinculada à opressão, desigualdade e exploração às quais são submetidas.

Ademais, a verdadeira emancipação da mulher só ocorrerá com a ruptura do modus operandi

da sociabilidade capitalista (MONTENEGRO, 1981; SAFFIOTE, 2004; CISNE, 2015).

A perspectiva de feminismo orientada pelo marxismo tem de estar atenta para não

“[...] reduzir a opressão da mulher a uma única dimensão, como formula Engels, nem mesmo

equaciona-la como símbolo da opressão geral, como afirma Marx em seus primeiros escritos”

(MORAES, 2000, p.91 apud CISNE, 2015, p.103). O feminismo classista ou feminismo

marxista deve atentar-se para a ponderação apresentada por Moraes (2000), sem contudo,

desprezar as valoras contribuições deixadas por Karl Marx e Frederick Engles para

compressão, apreensão e transformação da sociedade capitalista.

O presente relato de experiência deriva de anos de militância no Coletivo Feminista

Classista Ana Montenegro. E, também da participação no projeto de extensão “Relendo os

Clássicos: segunda edição clássicos do feminismo”, na Faculdade de Ciências Econômicas da



Universidade Federal de Minas Gerais. Esse projeto ocorreu no segundo semestre de 2017 na

oportunidade ocorreram as leituras, dentre outros, de Quartim (2017), Kolontai (2008),

Saffioti (1987), Toledo (2003), Montenegro (1981).

Dado o exposto, pretende-se discutir como a orientação teórica impacta na práxis

cotidiana dos movimentos feministas. Essa discussão será subsidiada pelos escritos elencados

acima, pela oportunidade de participar do projeto de extensão “Relendo os Clássicos: segunda

edição clássicos do feminismo” e da atuação no Coletivo Feminista Classista Ana

Montenegro.

METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido na modalidade relato de experiência por ter sua

origem em experiências acadêmica e de prática militante envolvendo a problemática do

feminismo na atualidade.

No que concerne à experiência acadêmica destaca-se a participação no projeto de

extensão “Relendo os Clássicos: segunda edição clássicos do feminismo” sob organização do

Núcleo de Estudos Marx e Trabalho cuja orientação é da professora Deise Ferraz da

Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Esse

projeto de extensão aconteceu no segundo semestre de 2017 e consistiu na leitura de textos,

previamente selecionados, que abordassem conforme perspectiva marxista a questão da

mulher na sociabilidade regida pelo modo de produção capitalista.

A duração do projeto de extensão foi de um semestre onde ocorreram encontros

presencias uma vez por mês e a cada encontro era discutido um texto. Cabe destacar que o

projeto de extensão não foi restrito à comunidade acadêmica da UFMG, assim foi aberta

possibilidade de participação para toda a sociedade desde que houvesse o comprometimento

de prévia leitura dos textos e participação de no mínimo 75% dos encontros. O grupo que

acompanhou o projeto de extensão foi constituído majoritariamente por mulheres de

diferentes faixas etárias e níveis de instrução formal.

Compete discorrer, de forma sucinta, a respeito da bibliografia utilizada como subsídio

para o presente estudo. E, destacar como os escritos utilizados tem vinculação estrita com o

objetivo estabelecido para essa investigação.

Maria Lygia Quartim de Moraes no texto “As origens do feminismo marxista (e da

Revolução de 1917), publicado na Revista Margem Esquerda na edição de numero 28 cujo

tema foi Feminismo, Marxismo e a Revolução Russa. Faz um apanhado de trechos de escritos

produzidos por Marx e Engles sobre a situação da mulher e infere que segundo Marx e Engles

a opressão da mulher como um produto histórico. Como a organização e a luta das mulheres



contribuiu para o processo que desencadeou a revolução de 1917.

Alexandra Kolontai o livro “A nova mulher e a moral sexual”, esse livro trata-se da

reunião de textos produzidos por Kolontai nos anos de 1918 e 1921 no calor do inicio da

constituição das Republicas Socialistas da União Soviética (URSS). Onde aborda como a

moral social vigente em uma sociedade é determinada por meio do modo de produção

contemporâneo e como a moral social impacta nas mais variadas formas de sociabilização

incluindo as relações amoras.

Heleieth I. B. Saffioti o livro “O poder do macho” escrito nos anos 80 com a

finalidade de ser utilizado para ações de formação com homens e mulheres dos extratos mais

pauperizados da classe trabalhadora onde abordou a condição da mulher e aspectos da

sociedade brasileira. Saffioti caracteriza “O poder do macho” como um livro subversivo e o

faz assim porque nesse texto “[...] não aceita mitos, nem hipocrisias, nem desumanização de

homens e mulheres, subverte a ordem estabelecida, questiona-a, transforma-a” (SAFFIOTI,

1987, p.07).

Ana Montenegro, pseudônimo ao qual recorreu Ana Lima Carmo para fugir da

repressão durante as ditaturas de Vargas e militar no Brasil, “Ser ou não ser feminista”. Esse

livro foi uma forma de combater um pensamento equivocado que vigorava à época de que

todas as questões pertinentes às opressões especificas das mulheres seriam resolvidas na

implementação só socialismo. Outro aspecto que merece destaque dentre as contribuições

dessa obra é a investida de apresentar um feminismo de orientação marxista que observa

aspectos da organização social brasileira.

Cecilia Toledo o livro “Mulheres: o gênero nos une, a classe nos divide” apresenta a

problemática da mulher na sociedade capitalista relacionada de forma vinculada às questões

de classe. Tece um paralelo desde os primórdios da opressão e exploração das mulheres ate o

inicio dos anos 2000.

Foi preciso utilizar de texto complementar escrito na última década afim de auxiliar na

estruturação de aproximação com o momento conjuntural, para isso utilizou-se do livro

“Gênero, Divisão do Trabalho e Serviço Social” escrito por Mirla Cisne em 2012. Esse livro é

fruto da adaptação da dissertação de mestrado de Mirla Cisne. Como complemento à

bibliografia estudada no projeto de extensão foi utilizado também as resoluções do I Encontro

Nacional do Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro realizado no ano de 2015.

DISCUSSAO

Marxismo e feminismo

Durante muito tempo tentou-se vigorar a ideia de que marxismo e feminismo eram



desconexos, foi um esforço advindo de leituras equivocadas.  No concreto, nos embates da

luta de classes sempre foi explicitado como as lutas denominadas feministas e protagonizada

pelas mulheres trabalhadoras encontram sua capacidade de afirmação em categorias

marxistas. Na atualidade dispomos de contingente interessante de estudos  sob orientação

marxista e marxiana que tratam a questão do feminismo, além de organizações feministas que

se orientam nessa perspectiva.

Ainda sobre a defesa da teoria marxista para orientar o movimento feminista temos

que “[...] o marxismo possibilita uma analise critica sobre as relações sociais, dentro de uma

perspectiva de totalidade que não permite fragmentar a realidade, buscando desvelá-la, indo

além do aparente, das representações, sem esquecer a essência dos fenômenos sociais e suas

determinações” (CISNE, 2015 p.102). Assim, por meio do marxismo `e possível alcançar

níveis de analise que representam de fato a realidade concreta e com isso conseguir

estabelecer ações para transformação da realidade objetiva.

Também são encontradas leituras que inferem que “o marxismo, durante toda a sua

existência, desde os primeiros escritos de Marx e Engles,  vem lutando para demolir essa

concepção e demonstrar que a opressão da mulher na sociedade não tem um fundamento

natural mas social e histórico (TOLEDO, 2003, p.23)”. Leituras nesse sentido surgiram com

mais ênfase, no século XX, quando da publicitação de textos inéditos de Marx e Engles.

No que compete `as especificidades das contradições vivenciadas pelas mulheres,

temos que por meio de posse da metodologia marxista que propicia “[...]expor em bases

materiais concretas as determinações da subordinação da mulher, permite engendrar ações

pela transformação dessa situação, transformação essa, em torno da busca pela igualdade

substantiva” (CISNE, 2015, p.103). Por fim, a autora conclui o pensamento afirmando que

“[...] a teoria marxista vai ao cerne, ao foco das desigualdades sociais, analisando dentro de

uma dimensão materialista e de uma perspectiva de totalidade a opressão e a exploração da

mulher” (CISNE, 2015, p.103).

As analises de Marx e de marxistas buscam dar conta do movimento do real de modo

que contemple a materialidade e a historia. Concepção cientifica da sociedade, ainda que no

interior da sociedade capitalista, (re)produção da sociedade capitalista cindida em classes. As

classes são formadas por indivíduos que possuem subjetividades e aspectos etários, raciais, de

gênero, etc. “Classes são formadas por indivíduos, cujas relações são determinadas pela logica

capitalista de produção e pelas formas históricas de classificação racial ou sexual”

(MONTENEGRO, 1981, p.34-5).

Ainda trabalhando com  Mirla Cisne, a autora apresenta que não existe  contradição

entre as questões especificas das mulheres e a luta de classes para isso apresenta dois

argumentos. O primeiro de que “[...] dentro da ordem metabólica do capital essas dimensões



não se dão nem se encontram dissociadas e seu metabolismo, mas dentro de sua ideologia e de

sua reprodução com fins voltados a assegurar os interesses dominantes[...]” (CISNE, 2015,

p.96). O segundo “[...] lutar pela extinção das desigualdades, opressões e exploração, enfim,

lutar por emancipação plena, liberdade, exige a defesa de valores libertários que não cedem

espaço para a existência de preconceitos, discriminação, subordinações [...] garantem aos

sujeitos sociais o direito da livre expressão de suas subjetividades (CISNE, 2015, p.96).

Montenegro (1981, p. 12), apesenta que a condição da mulher na sociedade “[...]é

determinada por valores sociais, culturais, econômicos, políticos e morais [...]” todos esses

valores são estabelecidos conforme o modo de produção vigente como bem foi apresentado

por Kollontai (2008). Recai sobre as mulheres trabalhadoras, pertencentes aos extratos mais

pauperizados da classe, maior impacto das contradições do sistema capitalista restando a elas

sobreviver no limite de suas necessidades básicas.

Face ao exposto evidenciou-se como a luta feminista esta imbricada na luta de classes

e como não é possível dissociar essas formas de lutas de uma perspectiva de ruptura com

modus capitalista de organização social. Demonstrando assim, a necessidade da organização

feminista orientar-se pelo pensamento marxista.

Movimento feminista

Estabelecendo enfoque para aspectos essenciais do feminismo temos que o surgimento

do termo é recente, mas a luta das mulheres não desde os primórdios quando os seres

humanos começaram a organizar-se em sociedade as mulheres se rebelam mediante injustiças

impetradas contra si. No momento histórico do estabelecimento da nomenclatura feminismo

tem-se a característica dos expoentes do movimento pertencentes a emancipação política. Que

a luta das mulheres se distinguia da luta de classes.

Em meados dos anos 60, onde alguns direitos de igualdade formal eram alcançados

como “[...] obtenção de certos direitos, com o direito ao voto, o feminismo original havia

perdido sua razão de existir [...] onde a igualdade de direitos formal foi em parte realizada,

não era suficiente para assegurar `as mulheres direitos iguais na vida real (MONTENEGRO,

1981, p.28) resinificando o feminismo nos centros mundiais da luta de classes.

Saffioti (1987), defende que tanto a classe trabalhadora quanto a classe capitalista não

são homogêneas assim dentro de cada classe existem extratos diferenciados. Nesse sentido “o

que se defende não e a neutralização ou anulação das diferenças, mas a percepção de que o movimento

feminista deve considerar dialeticamente os aspectos econômicos, políticos e sociais. Do contrario, só

se fragmentam e pulverizam as mulheres” (CISNE, 2015, p.96).

Sobre a pratica feminista têm-se desafios a mais um exemplo é de que “[...] a atuação



das militantes feministas no seio do movimento socialista era dupla: concretizar as mulheres

de seus direitos e lutar dentro dos partidos políticos para que a importância da questão

feminina fosse devidamente reconhecida” (QUARTIM, 2017, p.29).

Nos anos 80 Saffioti observo que “a grande participação das brasileiras tem-se dado

nos movimentos sociais [...]”. Convém lembrar que o espaço de luta destes movimentos não é

o institucional. Isto `e, estes movimentos ocorrem fora do espaço parlamentar, fora do espaço

dos partidos políticos” (SAFFIOTI, 1987, p.97). Essa ainda é uma realidade da sociedade

brasileira. Saffioti também observou que “[...] faz parte da natureza desses movimentos a

fluidez isto é, o baixo grau de estruturação. Isto facilita a cooptação destes movimentos por

parte de partidos políticos” (SAFFIOTI, 1987, p.97). Outro fato que ainda pode ser observado

no interior da organização dos movimentos feministas no Brasil.

Existem dificuldades em se estabelecer um programa comum de luta entre as mulheres

por mais que as condições objetivas de vida das mulheres trabalhadoras impliquem em

maiores consensos do que dissensos. Um exemplo na dificuldade de estabelecer um programa

comum “[...] seria impossível obter adesão de todas as mulheres a uma luta contra as

discriminações sexuais. Existira sempre um certo numero de mulheres que, embora

dominadas por homens, sentir-se-ão recompensadas através de seus privilégios de classe”

(SAFFIOTI, 1987, p.87). A autora emenda com uma afirmação um tanto quanto fatalista e

divisória entre os interesses das mulheres trabalhadoras “[...] há que se ressaltarem, dentre as

que estão dispostas a combater a inferioridade social da mulher, as diferenças de óticas, de

pontos de vista, de perspectivas” (SAFFIOTI, 1987, p.87). Ainda segundo a autora “[...] não

se pode esperar que todas as mulheres se congreguem em torno das mesmas bandeiras. Isto

não significa que não haja bandeiras capazes de irmanar, isto e, tornar irmãs, tornar mais

iguais, um grande numero de mulheres” (SAFFIOTI, 1987, p.87).

Toledo discorda da ideia de irmandade entre as mulheres apresentada por Saffioti

(1987), afim de se diferenciar  a condição das mulheres utiliza das contradições de classes

“Como as demais questões dentro do sistema capitalista, a condição feminina
não pode ser analisada fora do marco de classe. As mulheres não constituem
uma classe `a parte. Elas estão divididas em classes sociais diferentes, mesmo
com todas as transformações que as classes sofreram neste século. Por mais
que tenham interesses comuns, há algo mais forte que cada vez mais separa a
‘comunidade’ das mulheres: a propriedade privada dos meios de produção,
que permite a exploração de uma classe por outra. Nada dentro do sistema
capitalista poderá uni-las numa ‘irmandade’, nem mesmo a opressão secular
que sofrem enquanto mulheres. O máximo a que podem chegar, juntas, `e a
lutar por direitos democráticos, como ocorreu no movimento sufragista no
inicio do século” (TOLEDO, p.14).

Cabe destacar que “[...] a supremacia masculina beneficia aqueles que detém as

maiores parcelas de poder econômico e politico” (SAFFIOTI, , p.23). Isso se da em função de

sua supremacia de classe que consegue auferir vantagens até das opressões praticadas por

homens da classe trabalhadora contra mulheres da classe trabalhadora. Assim, não e um



problema individual, que atinge de maneira isolada, mas serve para aprofundar a opressão e a

exploração do conjunto da classe trabalhadora (TOLEDO, 2003, p.23)”. Reitera-se aqui o

vínculo da luta feminista com a luta de classes.

Se faz importante explicitar a luta feminista tem a necessidade de ruptura com o modo

de produção capitalista tendo em vista que “o capitalismo e incompatível com a igualdade

social. Para não mencionar o problema das classes sociais, pedra fundamental do capitalismo,

este sistema socioeconômico não admite tampouco a igualdade entre as diferentes raças e

entre as distintas categorias de sexo” (SAFFIOTI,187, p.40). Assim, para que seja alcançada

verdadeira emancipação das mulheres e por consequência a emancipação humana.

Sobre as desigualdades presentes na vida das mulheres “[...] no fundo de qualquer um

dos aspectos em que se manifesta essa desigualdade está o trabalho, porque está relacionada

diretamente com a forma como a mulher trabalhadora concilia sua condição de reprodutora do

capital e de forca de trabalho” (TOLEDO, p.41).

Pertence às mulheres pertencente à classe trabalhadora o papel de protagonista no

processo que revolucionará a forma de organização social e de produção haja vista que “as

mulheres trabalhadoras são as que dão tom à vida e determinam a figura de mulher que

caracteriza uma época determinada” (KOLLONTAI, 2011, p.22). Kollontai ainda d`a

sequencia afirmando que “a influência das mulheres trabalhadoras estende-se muito além dos

limites de sua própria existência [...] contaminam com sua critica a inteligência suas

contemporâneas, destroem os velhos ídolos e hasteiam o estandarte da insurreição [...]”

(KOLLONTAI, 2011, p.22). Compete às mulheres da classe trabalhadora junto de toda a sua

classe subverter a ordem capitalista.

CONCLUSOES

A luta da mulher tem de ocorrer de forma organizada e não pode estar dissociada da

luta econômica-social, política e nem tão pouco ignorar as contradições entre capital e

trabalho. A plena emancipação das mulheres só será alcançada quando for possível a

emancipação humana e para isso será preciso a constituição de uma forma de organização

social.

Para que ocorra transformação real nas condições de vida é preciso apreender o real

para que seja possível estabelecer ações capazes de transforma-lo. O desafio é grande as

condições para extinção do sistema capitalista adversas, no entanto, a necessidade de

subverter o capitalismo se faz essencial para existência humana.

Somente o feminismo classista ou o feminismo marxista é capaz de expressar todos as

necessidades das mulheres trabalhadoras de forma traduzida em luta e por fim o alcançar



substantivas mudança nas condições de vida. O percurso ate o alcance da emancipação

humana será longo, assim serão necessárias travar lutas para assegurar condições da ordem de

emancipação politica imediata para a vida das mulheres trabalhadoras.
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