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RESUMO

O objetivo deste artigo consiste na análise crítica em relação ao movimento feminista, na perspectiva da sua
fragmentação em demandas específicas que não se articulam, mas se particularizam em grupos de luta, a exemplo do
feminismo negro, secundarizando, pois, a necessidade da união da classe trabalhadora. Nesse sentido, adotamos a
pesquisa bibliográfica a partir de alguns autores que estudam o movimento feminista negro, e aqueles que fazem a
relação do feminismo com a luta de classes, a luz da compreensão marxista. Entendemos a importância da luta das
mulheres por causas próprias que surgem na sociedade brasileira perante as inúmeras diferenças e desigualdades;
entretanto, é imprescindível a articulação do movimento feminista com a classe trabalhadora diante do sistema
capitalista, que é a raiz da opressão, dos preconceitos e das desigualdades que as mulheres sofrem cotidianamente.

Palavras-chave: Feminismo. Feminismo negro. Marxismo.

RESUMEN

El objetivo de este artículo consiste en el análisis en relación al movimiento feminista, en la perspectiva de su
fragmentación en demandas específicas que no se articulan, sino que se caracterizan en grupos de lucha, a ejemplo
del feminismo negro, secundando, pues, la necesidad de la unión de la clase trabajadora. Adoptamos la investigación
bibliográfica a partir de algunos autores que estudian el movimiento feminista negro, y aquellos que hacen la relación
con la lucha de clases, la luz de la comprensión marxista. Entendemos la importancia de la lucha de las mujeres por
causas propias que surgen en la sociedad brasileña ante las innumerables diferencias y desigualdades; sin embargo,
es imprescindible la articulación del movimiento feminista con la clase trabajadora ante el sistema capitalista, que es la
raíz de la opresión, de los preconceptos y de las desigualdades que las mujeres sufren cotidianamente.

Palabras-clave: Feminismo. Feminismo negro. Marxismo.

Introdução

Nossa finalidade consiste em realizar uma análise crítica acerca do movimento feminista, no sentido das suas
particularizações e fragmentações, trazendo especificamente, o movimento feminista negro. Busca refletir o modo pelo
qual o movimento veio ao longo do tempo dividindo suas bandeiras de luta através de pautas e causas específicas à
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medida que veio também se distanciando ou secundarizando a necessidade da luta de classes.

Importa observar que falar de movimento feminista em um país como o Brasil que possui uma diversidade e ao
mesmo tempo agravantes quadros de desigualdade social, econômica, cultural, gênero etc., pressupõe que as ações
organizativas do movimento feminista buscam atender a diversas demandas que surgem na sociedade brasileira
acerca damulher, como é a questão étnico-racial.

Todavia, mais do que englobar as especificidades dentro do movimento, é necessário articular a luta feminina com as
chamadas “lutas gerais”; travar, portanto, lutas que possibilitem a crítica e o enfrentamento ao sistema do capital
(MÉSZÁROS, 2011) que produz todas as formas de desigualdade, violência e opressão contra todas as mulheres,
independente de seus grupos específicos. Trata-se então, de atrelar a luta feminista com a luta pela emancipação
humana.

Diante disso, adotamos a pesquisa bibliográfica nesse artigo, apropriando-se das contribuições e análises de Costa e
Sardenberg (2005, 2008), Carneiro (2003), Cisne (2005), Coelho e Gomes (2015), Gurgel (2010), Rodrigues e Prado
(2010), Engels (2012), Marx e Engels (1997), Marx (2013) e Mészáros (2011).

Estruturamos em um primeiro momento a discussão em linhas gerais sobre o movimento feminista. No segundo
momento as reflexões sobre o feminismo negro, e por último a análise do movimento feminista à luz da luta de classes
a partir da concepção marxista.

O movimento feminista

O feminismo em sua essência é um movimento de cunho político e social que tem a sua origem no final do século
XVIII e se desenvolve expressivamente no século XIX, principalmente nos países europeus, que tem em sua bandeira
a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. O movimento também busca a libertação feminina em
relação aos padrões sociais impostos pela cultura patriarcal e machista da sociedade, buscando desconstruir
hierarquias que subordinam as mulheres aos homens, assim como atribuem a elas o papel inferior nas relações
sociais, políticas, econômicas, entre outras. Neste sentido, o movimento visa alcançar não só a igualdade em direitos,
mas também a emancipação feminina de todas as formas de opressão, subordinação e desigualdade.

Sobre as ideias defendidas pelo movimento feminista, a princípio, elas estão voltadas para a luta em prol dos direitos
políticos e sociais que eram até então negados para as mulheres, como assinala Costa (2005, p. 10). Este
compreende que

o feminismo, enquanto movimento social, é um movimento essencialmente moderno, surge
no contexto das ideias iluministas e das ideias transformadoras da Revolução Francesa e
da Americana e se espalha, em um primeiro momento, em torno da demanda por direitos
sociais e políticos. Nesse seu alvorecer, mobilizou mulheres de muitos países da Europa,
dos Estados Unidos e, posteriormente, de alguns países da América Latina, tendo seu
auge na luta sufragista.

As primeiras manifestações feministas no Brasil são direcionadas para a “conquista do direito a educação e
profissionalização da mulher” (COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 35), enquanto no curso do século XX, o movimento
vai incorporando outras demandas, como aluta pelos direitos políticos expressa na conquista do voto feminino. Na
década de 1980, com o fim do regime militar e o período de redemocratização do Brasil, as mudanças que vão
ocorrendo na sociedade vão demandando outras configurações no interior do movimento feminista, apresentando
pautas específicas, a exemplo da luta contra o racismo, a legalização doaborto, a igualdade no casamento etc.

Neste sentido, a luta feminista não se restringe apenas a igualdade em direitos, mas incorpora outras causas
específicas. Diante disso, o movimento feminista na contemporaneidade questiona o “papel da mulher na família, no
trabalho e na sociedade, luta por uma transformação nas relações humanas e pela extinção das relações baseadas na
discriminação social. Nestes termos, consiste em um movimento que [...] propõe-se a lutar por mudanças históricas”
(Ibid., p. 29).
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Não se tratando apenas da luta por direitos e igualdade entre homens e mulheres, o movimento feminista ao longo do
tempo veio incorporando demandas cada vez mais diversas e múltiplas que requerem do movimento em si novo
olhares, perspectivas e lutas diante da dinâmica da sociedade.

Um exemplo notável sobre as novas demandas que surgem na dinâmica social e que faz do movimento feminista
ampliar suas discussões e bandeiras de lutas se trata da questão racial na sociedade brasileira atrelada com o
feminismo, em que se faz necessário, a partir da análise de Coelho e Gomes (2015, p. 4), a unidade da luta das
mulheres na superação tanto das desigualdades provocadas historicamente pela hegemonia masculina, como
também das“ideologias complementares desse sistema de opressão, como é o caso do racismo”. Diante disso,
buscaremos aprofundar as reflexões sobre o feminismo negro no próximo tópico.

Feminismo negro

No Brasil, o movimento feminista está historicamente influenciado pela visão eurocêntrica e universalista acerca da
mulher; ou seja, uma perspectiva ligada aos movimentos feministas da Europa que reverberou sobre o movimento
feminista brasileiro, de tal forma que acabou desconsiderando as diversas diferenças e particularidades das mulheres
no Brasil. Esta foi a crítica de muitas feministas no interior do movimento, o fato de não considerar a realidade da
mulher brasileira em suas diversas facetas e especificidades, no entendimento de que as outras formas de opressão,
como a racial, não estava desvinculada da opressão de gênero.

Ao compreendermos que, nesse sistema social, a mulher ainda sofre com as diversas formas de violência, os
processos de desigualdade e com a opressão, a situação da mulher negra, por sua vez, não se torna diferente nem
tampouco melhor, mas expressivamente pior, no sentido de que ela ainda sofre com o preconceito racial demarcado
historicamente pelo processo de colonização e escravidão no Brasil. Por isso, Coelho e Gomes (2015, p. 6) salientam
que

diante das diferentes expressões e pluralidades étnico-raciais existentes em nossa
sociedade, as mulheres negras não se sentiam totalmente contempladas com as lutas do
movimento, visto que as mulheres negras possuem referenciais que não podem ser
consideradas universais e sim específicas a esta categoria.

A autora Bairros (2008, p. 142) faz a crítica ao movimento feminista como um todo, ao considerá-lo que mesmo que
este “consiga perceber em que nível a diferença de sexo é utilizada no sentido da produção das desigualdades, ele
não consegue sacar a recriação constante dos mecanismos de descriminação racial das quais as feministas têm sido
instrumento”.

O movimento feminista levou então a diversos “rachas” e dissidências, fazendo surgir novos grupos, sejam eles
autônomos ou partidários, quando muitas feministas começaram a alegar que a opressão da mulher não é um efeito
apenas da economia e, sendo assim, a luta das mulheres não poderiam ser diluídas ou limitadas às chamadas lutas
gerais (COSTA; SARDENBERG, 2008).

Considerando que o Brasil é um país representado pela cultura africana, europeia e indígena, resultantes da
miscigenação entre esses povos e constitutivo da nossa identidade nacional, com um leque de diversidades e
particularidades, com o agravante quadro de desigualdade racial, de classe e de gênero produzidos historicamente,as
mulheres negras se viram na necessidade de levantar as suas demandas específicasno interior do movimento
feminista, que até então não havia, pois o movimento com forte raiz europeia buscava universalizar a luta das
mulheres, desconsiderando as particularidades, como aponta Coelho e Gomes (2015, p. 7):

Percebemos o quanto foi importante a mobilização e organização das mulheres negras
diante da inquietude por falta de representação de suas especificidades no interior do
movimento feminista, emergindo assim a necessidade de um movimento firmadona
compreensão dos processos de opressão em tornoda mulher negra, da qual reflete um
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novo cenário de luta e organização para uma perspectiva e afirmação do feminismo negro,
do qual percebe a essência do ser mulher e negra.

Diante disso, desde a década de 1980 foram criadas diversas organizações de mulheres negras no paísque
colocaram em pauta reivindicações para esta categoria, como a questão da igualdade no mercado de trabalho (pois
muitas mulheres sofrem com os processos discriminatórios em seleções de empregos, remuneração e cargos); a
questão da violência doméstica e sexual; a naturalização do racismo junto com o sexismo que se reproduz nos meios
de comunicação com estereótipos e representações ideológicas cristalizadas sobre a mulher negra.

Ainda marcado pelo período da ditadura, o Movimento de Mulheres Negras (MMN) ressurge nos anos de 1970,
pautando a sua luta em prol da redemocratização do país, a extinção das desigualdades sociais e a busca pela
cidadania diante desse contexto (RODRIGUES; PRADO, 2010).

As mulheres negras militantes tinham uma compreensão de que existe mesmo no interior do movimento feminista
uma estrutura de dominação entre mulheres brancas e negras; além disso, a falta de discussão, propostas e embates
em torno da questão racial articulada com a de gênero, em que era perceptível a elevação da bandeira das “lutas
gerais” pelo movimento feminista, secundarizam de algum modo as lutas específicas. Diante da inviabilização da
“categoria ‘raça’ nos estudos e nas ações do nascente movimento de mulheres e da não atenção às relações de
gênero no movimento negro, mulheres negras militantes em tais organizações se propuseram a questionar essas
práticas excludentes” (Ibid., p.449).

Nesse sentido, Carneiro (2003, p. 129) afirma que a importância do “protagonismo político das mulheres negras tem
se constituído em força motriz para determinar as mudanças nas concepções e o reposicionamento político feminista
no Brasil”. Com isso, as mulheres negras buscam cada vez mais a sua representatividade na sociedade, travando a
luta contra o racismo, as desigualdades e todas as formas de opressão.

Todavia, é necessário pontuar, a partir de uma interpretação análise marxista da luta de classes que o processo de
fragmentação pelo qual o movimento feminista vem sendo organizado subdividido em bandeiras de luta, tais como,
étnico-racial, sexual, dentre outras. Tal observação não significa que estamos negando a sua importância diante da
pluralidade e particularidade que o movimento possui; porém, é preciso destacar e analisar seus limites quando
propostos em uma ótica que divide ao invés de unir as diferenças existentes em torno de uma luta contra a raiz da
violência, da desigualdade e da opressão sobre as mulheres, que consiste no próprio sistema capitalista. Neste
sentido, desenvolveremos no tópico a seguir essa breve análise, que se torna a nossa finalidade essencial deste
artigo.

Uma análise à luz da luta de classes na concepção marxista

Ao compreender, em linhas gerais, o movimento feminista negro no interior da sociedade brasileira como uma
bandeira de luta das mulheres negras, as quais historicamente vêm sofrendo com o processo de desigualdade de
gênero, preconceito e opressão em uma sociedade que a democracia racial ainda se torna um mitose faz necessário
refletir acerca dos objetivos de organização dos movimentos de mulheres que precisam lutar e reivindicar não apenas
seus direitos e a garantia da igualdade, mas a abolição de qualquer forma de violência e discriminação contra classe,
raça, etnia, gênero, sexualidade, entre outros determinantes.

Contudo, buscamos pontuar algumas questões em torno da divisão que o movimento feminista vem sofrendo ao longo
do tempo (em decorrência da dinâmica social sempre em movimento)diante de demandas específicas da sociedade
brasileira sobre a mulher, considerando a diversidade e as particularidades existentes. Para essa finalidade, é
primordial refletirmos sobre o conceito de luta de classes, conceito este basilar na teoria social marxista, uma vez que
a classe social representa “grupos de indivíduos que se particularizam nas sociedades que conhecem a propriedade
privada pelo lugar que ocupam na estrutura produtiva” (ENGELS, 2012, p. 10).

A interpretação marxista compreende que as diferentes formações sócio-econômicas que se sucederam no processo
histórico da humanidade, como a escravista, a feudal e a capitalista, tem sido uma história de luta continuada entre
restauração e contra-restauração, em que as classes dominantes se estabeleceram no poder, impulsionando o
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desenvolvimento da sua base econômica. Como Marx e Engels apontam no Manifesto do Partido Comunista (1997, p.
29):

A história de toda a sociedade até aqui é a história delutas de classes.[Homem] livre e
escravo, patrício e plebeu, barão e servo[Leibeigener], burgueses de corporação
[Zunftbürger] e oficial,em suma, opressores e oprimidos, estiveram em constanteoposição
uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, oraoculta ora aberta, uma luta que de cada
vez acabou por umareconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou pelodeclínio
comum das classes em luta.

A categoria luta de classes nos revela que no processo histórico da humanidade, de acordo com o modo de produção
material existente, sempre houve a luta entre classes com interesses antagônicos, entre homens livres e escravos,
servo e senhor feudal e no contexto da sociedade capitalista, a classe burguesa versus a proletária. Por que então, é
necessário considerarmos a categoria luta de classes na análise crítica do movimento feminista em suas
fragmentações

Na sociabilidade capitalista em que a exploração do homem pelo homem se faz necessário para o processo de
apropriação e acumulação de mais-valia, em que uma classe produtora de toda riqueza material da humanidade é
desprovida daquilo que ela mesmo produz, enquanto outra classe dominante se apropria dos meios de produção e da
força de trabalho para poder explorar e gerar cada vez mais riquezas; o trabalhador por um lado sofre com o controle
do capitalista a quem pertence seu trabalho, por outro lado, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor
direto, do trabalhador (MARX, 2013).

Nesse sentido, a luta entre estas classes com interesses contrários historicamente é suscitada no interior do sistema
social, fazendo surgir a necessidade da organização da classe trabalhadora contra o domínio do capital e todas as
suas formas constitutivas de reprodução, que cada vez mais destrói a natureza e o ser humano, reduzindo tudo e
todos a meras mercadorias para atender aos interesses lucrativos e mercadológicos do sistema, e não do ser
humano.

Destarte, a opressão, a violência e todos os males sociais que mulheres e homens sofrem na realidade é fruto de um
sistema que, pela sua natureza histórica, só pode se enriquecer a custa da exploração e desigualdade. Nessa
perspectiva, as socialistas ClaraZetkin e Rosa Luxemburgo, feministas de importante influência no marxismo,
compreendiam que a opressão feminina era decorrente da propriedade privada, da sociedade de classes, acreditando
que à medida que “lutassem por uma sociedade sem classes sociais, estariam também lutando por uma sociedade
sem barreiras, sem desigualdades no que tange às outras categorias classificatórias como sexo, raça, idade etc.”
(COSTA; SARDENBERG, 2008, p. 27).

A autora Gurgel (2010, p. 5) enfatiza que as dimensões como gênero, raça e etnia são ajustadas pelo “sistema de
classe, para perpetuar o processo de acumulação, mediante a exploração da classe trabalhadora, em todas as
esferas da vida social, em particular na esfera do trabalho condição primária do lucro para o capital”. Nessa
compreensão, a sociedade capitalista não deixa de lado essas dimensões como formas de apropriação para atender
aos fins lucrativos do capital.

Ao estarmos submetidos em um sistema de exploração humana e de inúmeras desigualdades, as condições de vida
das mulheres trabalhadoras permanecem precárias (mesmo com os avanços conquistados historicamente), logo, que
a sociedade centrada no capital ainda continua se perpetuando com suas contradições. Sabendo da condição da
mulher na sociedade de classes, muitas feministas não enxergam essa realidade situada a partir de uma questão de
classe, inviabilizando por sua vez, a necessidade de organização dessas mulheres por uma nova sociabilidade.

Encontramos no movimento feminista, especialmente brasileiro, fragmentações que ao invés de unificar a luta das
mulheres (considerando as múltiplas diferenças existentes) contra o sistema capitalista, deparamo-nos, por sua vez,
com divisões no interior do movimento que estratifica a luta em “guetos”, impossibilitando a necessidade da luta de
classes contra o domínio do capital.

Não significa que estamos negando a importância dos movimentos com bandeiras específicas, como a questão racial,
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da mulher camponesa, da legalização do aborto, entre outros, que brotam no movimento feminista em sua dinâmica,
mas salientando queum movimento social não é algo homogêneo e nem estático, principalmente em um país como o
Brasil com uma vasta diversidade cultural e regional, assim como, com sérios agravantes de violência e desigualdade,
entre mulheres negras, brancas, pobres, ricas, urbanas, rurais.

Neste sentido,

o que se defende não é a neutralização ou anulação das diferenças, mas a percepção de
que o movimento feminista deve convergir para os aspectos político e social. Do contrário,
só se fragmentam e pulverizam as mulheres, o que não contribui para a luta por elas
empreendidas (CISNE, 2005, p. 3-4).

É necessário, portanto, compreender a necessidade de um movimento que organize as mulheres em torno da luta
contra a raiz dos seus problemas sociais, nos quais elas estão submetidas diariamente e que atinge não só as
mulheres de uma determinada classe, raça, etnia e região, mas todas elas.

Ponderando a existência da diversidade e demandas que ascende no interior do movimento feminista diante do
contexto social, político e econômico situado, se faz necessário a primazia de um movimento que delineie estratégias
específicas à sua causa, porém, de forma articulada com o processo de mudança estrutural da sociedade.
Defendemos que não se trave lutas por apenas melhorias salariais para as mulheres, por ganhos pontuais em direitos
etc., mas que se trave a luta, englobando as particularidades, pela emancipação feminina atrelada com a
emancipação humana.

O capital encontra mais um mecanismo para manter o seu poder ideológico nas relações sociais,quando a existência
da separação e particularizaçãoda luta das mulheres com a luta de classes se faz presente. O sistema do capital é
capaz de se incutir até nos movimentos ditos de esquerda e fundir as suas ideologias, a fim de facilitar as divisões que
separam o movimento feminista em grupos classificatórios, sejamde feministas negras, de mulheres camponesas,
dentre outras variantes.

Essas divisõesno interior do movimento feminista possibilitam também a fragmentação da classe trabalhadora
(CISNE, 2005) quando se coloca a ênfase exaltada nas múltiplas diversidades, nos subjetivismos, negando as
contradições de classes e a luta do conjunto dos trabalhadores contra a classe dominante, favorecendo então o
poderio do capital.

Por isso, é necessário a defesa da indissociabilidade da luta das mulheres com a luta de classes, e não a sua
separação ou distanciamento à medida que a luta pela emancipação humana implica a luta pelo fim das
desigualdades, a opressão e exploração, garantindo aos “sujeitos sociais o direito da livre expressão de suas
subjetividades” (Ibid., p. 3), não cedendo, pois, espaço para qualquer tipo de preconceito e discriminação.

Considerações finais

O movimento feminista veio ao longo do tempo revelando sua amplitude em concepções, princípios e bandeiras de
luta, demonstrando não apenas a reivindicação pela igualdade entre homens e mulheres no marco político, econômico
e social, mas também lutando contra as várias formas de violência, a opressão em suas diversas nuances e a
negação da mulher ter a liberdade de ser o que quiser sem estereótipos, preconceitos e discriminações.

Diante do movimento dinâmico da sociedade e da ascensão de demandas próprias da sociedade brasileira que
precisam ser discutidas, a exemplo da questão étnico-racial. Faz-se necessário travar esse debate racial no
movimento feminista, uma vez que a maioria das mulheres que sofrem com a exploração, a violência e as
desigualdades no Brasil tem uma cor e classe específica, isto é, a mulher negra e da classe menos favorecida.
Portanto, é necessário um movimento feminista que englobe a questão racial junto com as questões de gênero e
classe em suas discussões e ações organizativas.

Todavia, é preciso perceber as fragmentações expressivas no movimento feminista, quando ele particulariza a sua
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luta em grupos com determinadas especificidades, de forma não articulada, mas separada e individual, em que cada
“gueto” se volta para as suas demandas específicas e desconsidera a necessidade da luta de classes.

Nesse sentido, há uma secundarização da luta contra a raiz da opressão, da violência e das desigualdades que todas
as mulheres sofrem, que consiste em uma sociedade de classes, notadamente na sociabilidade capitalista, centrada
no acúmulo e reprodução do capital em larga escala, assim como das mazelas sociais as quais homens e mulheres
estão submetidos nesse sistema que visa o lucro, a custa da exploração do idem, em detrimento do atendimento as
necessidades humanas.

Por isso, é necessário que o movimento feminista articule suas demandas específicas em torno da unificação das
classes sociais, em que haja o embate na luta pela emancipação feminina atrelada à emancipação humana.
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