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Resumo: Com o aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, temos o aviltamento 
das condições de trabalho e retirada de direitos e conquistas dos trabalhadores e trabalha-
doras, em particular das mulheres, negras e negros e LGBTs, que sofrem mais pesadamente 
as contradições da sociedade capitalista. A questão das opressões nunca foi tão discutida no 
interior dos movimentos sindicais, sociais e populares, entretanto, devemos destacar que a 
discussão sobre a questão das opressões toma um sentido diferente quando voltada para nos-
sa atuação na luta de classes, no seio dos movimentos de natureza classista. Nosso objetivo 
com este artigo é contribuir com uma formulação marxista sobre a questão das opressões, em 
particular das mulheres, tendo em vista fortalecer a luta das mulheres na perspectiva eman-
cipatória, no contexto político de ataques profundos dos governos, do Congresso Nacional e 
dos capitalistas, que, por meio das bancadas parlamentares conservadoras, têm atuado no 
sentido de retroceder nos direitos das mulheres, negras e negros e LGBTs e criminalizar os 
movimentos que têm posto pautas importantes na história de mobilização e luta. 
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Introdução

Apresentar uma análise na esteira do materialismo 
histórico sobre os ataques dos governos, do Congres-
so Nacional e demais instâncias políticas ao conjunto 
dos trabalhadores, em particular às mulheres – que 
constituem a metade da população –, é uma neces-
sidade histórica no cenário de retrocessos de direi-
tos que atingem de forma expressiva os explorados 

e exploradas do nosso país. Há uma luta secular do 
movimento de mulheres em defesa de uma pauta de 
direitos, dentre eles o de trabalho igual, salário igual, 
ainda não resolvida, porém, temos que avançar não 
só nesta questão, mas em outras, que hoje têm sido 
atacadas por políticos, ancorados em ideologias e po-
líticas conservadoras. 
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É preciso fazer um balanço sério dos governos 
do Partido dos Trabalhadores (PT) – Lula e Dilma 
Rousseff – quanto às expectativas geradas, não só em 
relação aos movimentos de mulheres, mas também 
no conjunto dos explorados, quando da chegada à 
Presidência da República, em particular da primeira 
mulher na gerência do estado burguês. Não se pode 
deixar de clarificar que Dilma governou, na verdade, 
para os grandes grupos econômicos, submetendo-se 
aos interesses de frações capitalistas, esteve sob pres-
são das bancadas religiosas e demais conservadores, 
que se colocaram como uma grande trava ao avanço 
dos direitos das mulheres no que se refere à legaliza-
ção do aborto seguro, gratuito, e tantos outros direi-
tos e, não poucas vezes, se mostrou impotente frente 
às diversas tentativas de criminalização das mulheres 
e dos movimentos sociais, para assegurar a governa-

bilidade que foi posta em cheque pelo processo de 
impeachment. 

Projetos de leis tramitam no Congresso com um 
viés claramente conservador, que atentam contra a 
liberdade das mulheres decidirem sobre suas vidas. 
É o caso do Estatuto do Nascituro, Projeto de Lei 
478/2007, que prevê a proibição do aborto em caso 
de estupro e a previsão da “bolsa-estupro” às mulhe-
res que engravidam em face da agressão. Este estatuto 
é considerado o maior atentado aos direitos sexuais 
e reprodutivos da mulher. Entra em choque com o 
direito ao aborto, até mesmo nos casos previstos no 
Código Penal, e com a luta pelo direito ao mesmo, 
pela defesa da vida das mulheres trabalhadoras, par-
ticularmente as que vivem nas piores condições de 
vida e trabalho, e mulheres negras. 

Acrescente-se o PL 5069/13, que altera o Código 
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Penal sobre a questão do aborto e criminaliza ainda 
mais as mulheres e os profissionais da saúde. Some-
-se aos ataques anteriores também o PL 6583/2013, 
que reporta a instituição do estatuto da família, signi-
ficando um grande retrocesso para os grupos LGBTs 
e para as mulheres no que tange à constituição fa-
miliar, além de tantas outras medidas que atentam de 
forma direta ou indireta à vida das mulheres. Estas 
ações mobilizaram um conjunto de mulheres a irem 
às ruas denunciar e se colocar incisivamente contra 
as ações perpetradas por Eduardo Cunha (PMDB), 
presidente afastado da Câmara dos Deputados, além 
dos reacionários defensores da moral burguesa e dos 
dominantes bons costumes Marco Feliciano (PSC-
-SP) e Jair Bolsonaro (PSC-RJ), que na votação do 
impeachment na Câmara fez apologia do Coronel 
Brilhante Ustra, denunciado e conhecido como tor-
turador na ditadura militar de militantes de esquer-
da, incluindo mulheres.

A realidade da opressão das mulheres no capita-
lismo mostra, como dizia Trotsky, que a verdadeira 
“libertação da mulher significa cortar o cordão um-
bilical que ainda une o povo ao obscurantismo e às 
superstições do passado” (2015, p. 73). Mas, para 
isso, é preciso transformar as condições materiais de 
existência social, isto é, as relações de produção e de 
propriedade capitalistas. A exploração de classe dos 
trabalhadores pela classe dominante é o fundamento 
das formas de opressão. Sem luta contra a exploração 
de classe, não há luta contra as opressões. Sem luta 
contra as opressões, não poderemos avançar profun-
damente na luta contra a exploração de classe.

O objetivo central do texto é contribuir para avan-
çar na caracterização marxista da questão das opres-
sões, realizando uma crítica dos ataques dos gover-
nos, capitalistas e do Congresso Nacional, por meio 
das ações da bancada conservadora, que procuram 
retroceder nos direitos de mulheres, negros e negras 
e LGBTs. 

Esperamos que as reflexões expostas neste artigo 
contribuam para o debate em relação aos estudos de-
senvolvidos em vários espaços e, particularmente, à 
prática política concreta na organização classista das 
mulheres como parte do movimento emancipatório 
da classe operária e demais explorados pelo fim da 
sociedade capitalista e constituição do socialismo. 

O contexto de retirada de 
direitos das mulheres no governo 
Dilma Rousseff (PT)

O governo de Dilma Rousseff (PT) foi marcado 
por profundas contradições econômicas e políticas, 
em face do desenvolvimento da crise mundial do ca-
pitalismo e da crise econômica e política interna. Du-
rante os dois primeiros governos do PT (Lula), antes 
de estourar a crise mundial, foi possível manter taxas 
de crescimento da economia nacional, acompanhan-
do os índices internacionais, o controle do desem-
prego, aumentos salariais (na realidade muito abaixo 
das necessidades dos trabalhadores brasileiros, como 
demonstram as pesquisas do Dieese) e programas 
sociais assistenciais (como o Bolsa Família). Com 
o estouro da crise econômica internacional e seu 
impacto na vida nacional, as margens de manobra 
dos governos petistas se encurtaram cada vez mais. 
As denúncias de corrupção (“mensalão”, “petrolão”, 
Lava Jato) foram parte de uma campanha midiática 
de desmoralização política do Partido dos Trabalha-
dores e de suas lideranças. Enfim, com o resultado 
da segunda eleição de Dilma, a oposição de direita 
reforçou as denúncias e ataques, que resultaram na 
aprovação do impeachment recentemente na Câma-
ra, confirmado pelo Senado. 

Nesse contexto, um conjunto de retrocessos nos 
direitos sociais e políticos acabam atingindo de 
forma direta ou indireta os trabalhadores e traba-
lhadoras do país, particularmente as mulheres. São 
vários os ataques sofridos pelas trabalhadoras, como 
o avanço da terceirização, restrição de direitos como 
aposentadorias, pensões e seguro-desemprego. So-
mam-se ainda as demissões massivas (já são mais 
de 11 milhões de desempregados), o subemprego, a 
informalidade, a precarização, anúncios de medidas 
relacionadas a uma nova reforma da previdência, que 
vai mudar as regras da aposentadoria, além do incre-
mento da violência contra as mulheres, a criminali-
zação do aborto, a falta de creches e outras importan-
tes reivindicações quanto às condições de trabalho e 
vida da mulher trabalhadora. O governo de Dilma 
(PT) já não tinha a mesma margem de manobra de 
Lula e, sob impacto da crise mundial e interna, aca-
bou soterrando pautas importantes do movimento 

M
ul

he
re

s 
em

 m
ov

im
en

to
 n

as
 lu

ta
s 

so
ci

ai
s 

e 
si

nd
ic

ai
s



83 ANDES-SN  n  junho de 2016   

de mulheres, dentre elas a legalização do aborto, para 
responder às pressões da bancada conservadora do 
Congresso Nacional.

O chamado “governo democrático-popular” do 
PT findou transformando o partido surgido histori-
camente das lutas sociais do final da década de 1970 
em partido da ordem, fiel depositário e garantidor 
da propriedade privada dos meios de produção das 
principais frações da classe dominante (industrial, 
comercial, bancária, agrária e financeira). Não à toa, 
impôs um ajuste fiscal, que comporta ataques ao con-
junto dos trabalhadores, com a pretensão de alcançar 
metas do superávit primário, para garantir o paga-
mento de juros e amortizações da dívida pública com 
banqueiros e financistas nacionais e internacionais, 
despejando o ônus da crise estrutural do capital sobre 
os ombros da classe trabalhadora.

Mais recentemente, os servidores públicos e de-
mais trabalhadores foram impactados com o PLP30 
257/16, de autoria do executivo, que tem inicialmen-
te como alvo principal o funcionalismo público em 
todos os níveis (federal, estaduais e municipais), po-
rém atingindo significativamente as mulheres que 
dependem dos serviços públicos, entre eles a saúde 
e a educação.

O PLP30 257/16 aprofunda o desmonte dos ser-
viços públicos, precariza as condições de trabalho, 
confisca os salários do funcionalismo público e não 
realiza concursos públicos, implementa o programa 
de demissão voluntária e licença incentivada aos ser-
vidores e empregados e reforma o regime jurídico 
dos servidores ativos, inativos, civis e militares para 
limitar os benefícios, progressões e vantagens. Em 
termos práticos, este projeto lei, encaminhado em ca-
ráter emergencial, significa a desagregação e o apro-
fundamento do sucateamento dos serviços públicos 
utilizados pela população em geral. As mulheres 
também são afetadas com relação à aposentadoria, 
extinguindo a diferença de tempo de trabalho para 
efeito de aposentadoria em relação ao homem, au-
mentando mais o tempo de permanência no trabalho 
das mulheres para obter o direito à aposentadoria. 
Isto é, o governo deseja que as trabalhadoras sejam 
exploradas por mais tempo, evidentemente para pro-
porcionar a acumulação de capitais aos burgueses. 

Retomando a absurda proposta da bolsa-estupro, 

prevendo que a mulher estuprada abriria mão de seu 
direito legal de interrupção da gravidez, resultante de 
um ato de brutal violência contra a mulher, em troca 
de uma bolsa correspondente ao salário mínimo. Isto 
significa um grande retrocesso na luta pela legaliza-
ção do aborto. O referido projeto pretende qualificar 
como crime instigar ou induzir a prática do aborto, 
bem como instrução ou orientação para o procedi-
mento. A pena é aumentada em se tratando de pro-
fissionais da área de saúde – até três anos. A referida 
lei também faz menção a quem vende ou entrega, 
mesmo que de forma gratuita, substâncias ou obje-
tos destinados a provocar o aborto. Esta cláusula se 
refere claramente à pílula do dia seguinte, podendo 
proibir sua venda, criminalizando a comercialização 
da mesma. É preciso realçar que as mulheres pobres e 
negras, que se encontram em situação de vulnerabili-
dade, são as que mais sofrem este tipo de violência e 
as que mais morrem por abortos clandestinos. 62,8% 
das mortes decorrentes de gravidez atingem mulhe-
res negras e 35,6% mulheres brancas, segundo o Re-
latório Anual Socioeconômico da Mulher de 2014. 

Os
 a

ta
qu

es
 a

os
 d

ire
ito

s 
da

s 
m

ul
he

re
s 

Retomando a absurda proposta da bolsa-estupro, 
prevendo que a mulher estuprada abriria mão de seu 
direito legal de interrupção da gravidez, resultante de um 
ato de brutal violência contra a mulher, em troca de uma 
bolsa correspondente ao salário mínimo. Isto significa um 
grande retrocesso na luta pela legalização do aborto. O 
referido projeto pretende qualificar como crime instigar 
ou induzir a prática do aborto, bem como instrução ou 
orientação para o procedimento. 

Outro ataque proveniente desta lei se refere aos 
casos de estupros quando há gravidez. Eis o que esta-
belece o projeto de lei: “Se a gravidez resulta de estu-
pro, constatado em exame de corpo de delito e comu-
nicado à autoridade policial, e o aborto é precedido 
de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de 
seu representante legal”. A lei só considera estupro se 
houver a comprovação da penetração. Além do mais, 
a mulher que sofre esta violência só poderá receber 
assistência médica caso se submeta à autoridade po-
licial ou ao exame de corpo de deleito, o que coloca 
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as mulheres em situação de grande constrangimento.
Para completar, é preciso, ainda, destacar outra 

questão importante que diz respeito às propostas que 
circundam na Câmara, ligadas à retirada do debate 
sobre a questão de gênero nas escolas para atender 
às pressões de bancadas conservadoras. Diante desse 
contexto de profundos retrocessos de direitos, é pre-
ciso fortalecer a luta das mulheres trabalhadoras, ar-
ticulando as reivindicações das mulheres à luta pela 
superação de todas as formas de opressões como par-
te dos movimentos sociais do conjunto dos trabalha-
dores pela superação da exploração de classe e pelo 
socialismo. Os sindicatos classistas devem avançar 
no debate e nas ações frente a essas questões canden-
tes da luta de classe. Não há outra forma de barrar 
tamanho ataque a não ser com a unidade classista do 
conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras.

O aprofundamento da precarização 
das trabalhadoras terceirizadas 
e o PLC 30/15

É preciso lutar obstinadamente contra o avanço 
da terceirização que atinge um número considerável 
de mulheres, expressando uma grande perversidade 
do capital que retira direitos e garantias trabalhistas, 
além de segregar os trabalhadores nos espaços de 
trabalho. A precarização articulada com a terceiri-
zação no atual contexto de crise do capitalismo é a 
expressão da face mais perversa do regime burguês. 
A política de flexibilização das relações de trabalho, 

capitalistas nacionais impuseram a terceirização no 
Brasil. 

 O processo de terceirização avançou no Brasil a 
partir de 1990 e se tornou legalmente reconhecido 
em 1993. Foram terceirizados os serviços de limpeza, 
vigilância e, mais recentemente, outros setores. Hoje 
temos quase 13 milhões de trabalhadores terceiri-
zados que, comparados aos trabalhadores efetivos, 
ganham salários menores em condições de trabalho 
piores e nenhuma estabilidade no emprego. Há toda 
uma legislação adaptada para regulamentar e expan-
dir a terceirização para todas as atividades. No gover-
no Dilma não tem sido diferente. Há uma clara ten-
tativa de avançar a terceirização das atividades-meio 
para as atividades-fim e expansão para o setor públi-
co neste processo. Há destaques para modalidades de 
subcontratação no setor público que têm avançando 
largamente, como concessão, permissão, parcerias, 
cooperativas, ONGs, organizações da sociedade cível 
de interesses públicos (OSCIPS).

O PLC 30/15 foi o mais duro golpe desferido aos 
trabalhadores do Brasil, expressando a destruição de 
direitos históricos conquistados pelos trabalhadores. 
Os trabalhadores terceirizados estão amargando as 
péssimas condições de trabalho, duras humilhações 
e, em determinadas situações, vivendo condições 
análogas à escravidão. 

 Sabemos que as mulheres são as maiores vítimas 
da precarização do trabalho, dos retrocessos de di-
reitos; muitas delas não têm sequer acesso à previ-
dência, por viverem na informalidade, nos empregos 
sem proteção legal, sem assistência social, sem do-
cumentação. As trabalhadoras precisam das políticas 
publicas ligadas à saúde, educação e outras deman-
das reprimidas relacionadas à proteção das mães tra-
balhadoras, como o direito à creche e outras assistên-
cias necessárias à vivência da maternidade.

Como afirma Assunção, “É necessário que as 
mulheres trabalhadoras saiam de seus trabalhos 
e tenham que correr para suas casas, pois, lá, a sua 
segunda jornada de trabalho as espera. Lá permane-
cem enclausuradas, cada membro isolado e atomiza-
do deste exército, distantes da possibilidade de, jun-
tas e organizadas, expressarem sua força e assumirem 
a linha de frente do combate pela unidade da classe 
operaria” (2013, p. 111).
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Sabemos que as mulheres são as maiores vítimas da 
precarização do trabalho, dos retrocessos de direitos; 
muitas delas não têm sequer acesso à previdência, por 
viverem na informalidade, nos empregos sem proteção 
legal, sem assistência social, sem documentação. 

os ataques às conquistas dos trabalhadores e traba-
lhadoras, a fragmentação da classe operária e privati-
zações têm seguido uma orientação internacional do 
capitalismo em sua fase monopolista, de decomposi-
ção das forças produtivas. Significa dizer que histori-
camente tanto as multinacionais quanto os grandes 
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Como se observa, a maioria das mulheres inseri-
das no mercado de trabalho vive uma dupla ou tripla 
jornada de trabalho e não são estimuladas a se orga-
nizarem, a participarem da política, dos sindicatos e 
outros importantes espaços de organização, mobili-
zação e luta. Há uma necessidade de desenvolver uma 
clara política de conquista, convencimento e organi-
zação das mulheres trabalhadoras, particularmente 
as terceirizadas, a participarem de forma consciente 
e organizada da luta de classes, como parte do con-
junto da classe operária e demais assalariados. Isso se 
justifica devido à participação cada vez mais crescen-
te das mulheres no mercado de trabalho. 

O desengavetado PL 4330/04, como parte dos ata-
ques desferidos aos trabalhadores, e sua conversão 
em PL 30/15, tem colocado claramente a necessidade 
de um movimento unitário e de conjunto de resis-
tência. Um dos exemplos foi a greve docente de 2015, 
dirigida pelo ANDES-SN. Nela foi incorporada a luta 
contra o PL 30/15 da terceirização na pauta de mobi-
lização e da luta do movimento paredista. Na ocasião, 
tivemos oportunidade de desenvolver ações políticas 
articuladas com os trabalhadores terceirizados e ter-
ceirizadas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
que estavam com seus salários atrasados e sem rece-
ber os benefícios relativos a transporte e alimentação.   

Esta aproximação nos revelou, de forma mais real, 
toda a perversidade vivida pelos trabalhadores e tra-
balhadoras terceirizados. Pudemos constatar a rea-
lidade da terceirização, mas numa dimensão muito 
mais dura e chocante. Assistimos aos depoimentos 
dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados(as), 
acompanhamos o drama vivido pelas famílias de tra-
balhadores e trabalhadoras durante a greve, chegan-
do inclusive à morte de trabalhador por acidente de 
trabalho e por problemas coronários agravados pela 
situação de atraso no pagamento e medo de demis-
são. Compartilhamos atos de solidariedade de classe 
dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados(as) 
com a família do trabalhador falecido e com as fa-
mílias daqueles e daquelas que estavam passando por 
profundas dificuldades.

Foi o momento mais rico e dinâmico da greve 
na UFBA em 2015. Desenvolvemos ações políticas 
com professores e estudantes junto aos trabalhado-
res terceirizados. Fizemos atos de denúncias, oficinas 

de cartazes, aulas públicas, fotografias e momentos 
de confraternização com esses trabalhadores e tra-
balhadoras. Certamente, o momento mais difícil 
foi termos presenciado uma demissão em massa de  
105 trabalhadores sem que as empresas terceirizadas 
lhes dessem qualquer chance de defesa. Até o presen-
te momento, há trabalhadores e trabalhadoras lutan-
do nas instituições trabalhistas para receber os seus 
direitos, pois foram jogados na vala do desemprego, 
sem sequer receber suas verbas rescisórias. Trata-se 
de uma situação muito difícil observar um certo sen-
timento de impotência nos trabalhadores, particu-
larmente os mais velhos, muitas vezes derramando 
lágrimas e se perguntando o que farão agora para 
garantir o sustento da família.

Isso tem a ver com a atual situação dos sindicatos 
de terceirizados e o burocratismo de suas direções. 
Trata-se de direções sindicais burocráticas, marcadas 
pelo descaso, despolitização e, em determinada me-
dida, profundamente colaboracionistas com a polí-
tica patronal. Há, evidentemente, exceções, mas são 
poucas. Durante a greve docente em 2015 na UFBA, 
com o processo de mobilização dos trabalhadores 
e trabalhadoras terceirizados(as), em unidade com 
uma parcela pequena, mas combativa de professores 
e estudantes, a base acabou por forçar a presença da 
direção sindical e a convocação de uma assembleia 
para discutir a situação de descaso com os terceiriza-
dos. O que se constatou foi a tentativa da direção sin-
dical de jogar a culpa da realidade de desorganização 
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O desengavetado PL 4330/04, como parte dos ataques 
desferidos aos trabalhadores, e sua conversão em  
PL 30/15, tem colocado claramente a necessidade de um 
movimento unitário e de conjunto de resistência. 

dos trabalhadores e trabalhadoras terceirizados(as) 
nas costas dos próprios trabalhadores, limitando-se 
a dar lições de moral aos trabalhadores que estavam 
em situações de vulnerabilidade, devido aos atrasos 
de salários e outros benefícios, e com muito medo de 
perder seus postos de trabalho.

As atividades permaneceram após a greve, pois 
tínhamos clareza que os ataques continuariam. Mes-
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mo demitidos, alguns terceirizados tentam lutar e se 
engajar em atividades como plenárias, rodas de con-
versas e outras ações, com o objetivo de avançar na 
organização, mobilização e luta. Em março de 2016, 
por ocasião da Semana da Mulher na Faculdade de 
Educação da UFBA (FACED), foi incluído na progra-
mação um profícuo debate e atividades com as mu-
lheres terceirizadas da FACED/UFBA e foi realizada 
uma exposição fotográfica das mulheres trabalhado-
ras terceirizadas, que ficam constantemente invisí-
veis por trás de uniformes. Hoje essas mulheres são 
chamadas pelos seus nomes e se sentem importantes 
após estas ações moleculares que estamos realizando 
na FACED/UFBA. 

Com elas, aprendemos que desejam ver concreta-
mente a reivindicação de efetivação no trabalho ser 
conquistada e de ter seus direitos trabalhistas (como 
férias e outros importantes direitos, salários e condi-
ções de trabalho) respeitados. Não querem ser trata-
das com desrespeito e discriminação, mas conviver, 
nos mesmos espaços com os demais trabalhadores e 
trabalhadoras efetivos(as).

Como a maioria das pessoas terceirizadas, as tra-
balhadoras recebem salários muito baixos, que se-
quer atendem às necessidades mais básicas de sua 

família. A instabilidade e precariedade permanente 
pressionam esses trabalhadores e trabalhadoras, que 
se veem frequentemente na possibilidade de perda 
do emprego e na incapacidade de reprodução social. 
Nessa luta, defendemos com toda a convicção as rei-
vindicações dos terceirizados: trabalho igual, salário 
e direitos iguais. Não é possível conviver com tanta 
exploração e permanecer confortável diante dessa re-
alidade. Daí, a necessidade urgente de mobilização, 
organização e luta. Além desses ataques às condições 
de vida e trabalho, por meio do desemprego, dos 
baixos salários, das péssimas condições de trabalho 
e avanço da terceirização, as mulheres trabalhadoras 
ainda têm que suportar o problema da violência.

  

A violência atinge duramente 
as mulheres, em particular as 
mulheres negras

O feminicídio é a principal causa de morte das 
mulheres no Brasil e no mundo. Em 2015 foi divul-
gado o mapa da violência sobre as mulheres com 
dados assustadores, apontando a violência domés-
tica e familiar como a principal forma de violência 
praticada contra as mulheres no Brasil. A cada sete 
casos de feminicídios praticados, quatro foram pra-
ticados por pessoas com relações próximas, de afeto 
com a mulher, vítima da agressão. A violência con-
tra as mulheres, os assassinatos (feminicídio), agres-
sões, mutilações, assédios morais e sexuais devem ser 
combatidos com mobilização e luta. Não podemos 
admitir que os crimes bárbaros contra as mulheres 
sejam observados com indiferença pelo poder públi-
co, bem como outras formas de violência. 

O conjunto de dados sobre violência contra a mu-
lher citado mostra claramente o quanto cresceu, em 
grande escala, o número de mortes contra as mu-
lheres negras: em dez anos (2003-2013), saltou para 
54,2%. Há uma exposição maior da violência direta 
contra a mulher negra, em diversas regiões do país. 
Segundo a ONU, 7 a cada 10 mulheres no mundo já 
foram ou serão violentadas durante a vida. 35% dos 
assassinatos de mulheres no mundo são cometidos 
por seus parceiros (OMS). Cinco mil mulheres são 
mortas por ano por “crimes de honra” (ONU). 25 mil 

M
ul

he
re

s 
em

 m
ov

im
en

to
 n

as
 lu

ta
s 

so
ci

ai
s 

e 
si

nd
ic

ai
s



87 ANDES-SN  n  junho de 2016   

mulheres recém-casadas são mutiladas ou mortas 
por ano em crimes envolvendo dotes. 100 milhões de 
meninas poderão ser vítimas de casamentos forçados 
na próxima década, principalmente no sul da Ásia e 
África subsaariana. Mais de 139 milhões de mulheres 
vivas sofreram mutilação genital e estima-se que até 
2030 mais 86 milhões serão mutiladas. Em média, 
são 6 mil mutilações por dia (ONU). 

Com o aprofundamento da barbárie capitalista, a 
violência recai cada vez mais sobre elas. As discrimi-
nações salariais também se aprofundam. Segundo o 
relatório da ONU Mulheres, os salários das mulhe-
res são em média 24% menores que os dos homens 
nas mesmas funções. Apenas 50% das mulheres com 
idade para trabalhar fazem parte da população ati-
va (os homens são 77%). Em nível mundial, 60% é 
a desigualdade econômica e de oportunidades entre 
os sexos.

O Brasil é o 124º país em 142 no ranking de igual-
dade de salários por gênero, segundo o Fórum Eco-
nômico Mundial. No ranking geral, o Brasil se en-
contra na 71ª posição, caindo 9 posições entre 2013 
e 2014. Segundo o relatório, houve uma “ligeira que-
da na igualdade salarial e renda média estimada”. A 
renda média das brasileiras é 30% menor que a dos 
homens, segundo o IBGE (2014). 

A residência é o local em que ocorre o maior nú-
mero das agressões, sendo 5 vezes maior que em vias 
públicas. A violência doméstica e familiar é a princi-
pal causa de mortes de mulheres segundo o Minis-
tério da Justiça. 45% dos casos de mulheres mortas 
analisadas no estudo “Homicídios no Brasil: Registro 
e Fluxo de Informações” ocorreram em situação de 
violência doméstica e familiar. Em 53% dos casos, o 
agressor era o marido ou companheiro da vítima; em 
43%, o agressor era o ex-marido ou ex-companheiro; 
em 4% dos casos, o agressor era filho da vítima.

Na Argentina, diante de casos de crimes hedion-
dos contra as mulheres, foi realizada a campanha “Ni 
Una Menos”, que se transformou num grito, numa 
denúncia, e levantou a questão da violência contra 
as mulheres. Este movimento reuniu mais de 60 mil 
mulheres de todas as partes da Argentina e contou 
com a participação de mulheres de outros países da 
América Latina, a exemplo do Brasil. Nada obsta di-
zer que houve limites no encontro, pois era necessário 

tirar uma plataforma de lutas concretas para avançar 
nas respostas aos profundos ataques e violências des-
feridos contra as mulheres. Uma plataforma de luta 
vinculada, evidentemente, à luta contra a exploração 
de classe do capitalismo e pelo socialismo.

No campo universitário, é preciso destacar tam-
bém as denúncias constantes de violência contra as 
mulheres. De fato, só tem aumentado assustadora-
mente os assédios morais e sexuais em lugares como 
universidades. As estudantes, em particular, têm sido 
vítimas dessas formas de violências. Trotes violentos 
são realizados contra as calouras. Vários outros pro-
blemas nas universidades têm ocorrido e deixado as 
estudantes em situações de maior fragilidade. No en-
tanto, o que se vê é que as instituições têm silenciado 
diante de tantos casos e denúncias ocorridos no inte-
rior das instituições de ensino superior. 

É muito importante incorporar na pauta dos sin-
dicatos e entidades o debate sobre a violência contra 
as mulheres e construir uma agenda de lutas sobre o 
problema da violência contra as mulheres trabalha-
doras, negros e negras e LGBTs, como a elaboração 
de material sobre o assédio moral e sexual, além de 
envidar esforços no sentido de mobilizar e organi-
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O Brasil é o 124º país em 142 no ranking de igualdade 
de salários por gênero, segundo o Fórum Econômico 
Mundial. No ranking geral, o Brasil se encontra na 71ª 
posição, caindo 9 posições entre 2013 e 2014. Segundo o 
relatório, houve uma “ligeira queda na igualdade salarial 
e renda média estimada”. A renda média das brasileiras 
é 30% menor que a dos homens, segundo o IBGE (2014). 

zar as mulheres trabalhadoras em conjunto com os 
lutadores e lutadoras contra o processo de opressão 
e exploração a que estão submetidos(as). As discri-
minações e violências de todo tipo contra mulheres, 
negros e negras e LGBTs comparecem como a face 
mais perversa da exploração capitalista e das formas 
de opressão (machismo, racismo e LGBTfobia). 

O povo negro sofre com o genocídio perpetrado 
pelo Estado nas favelas. Os homossexuais (e demais 
LGBTs) são alvos de humilhações, agressões e assassi-
natos como manifestação da LGBTfobia. É necessário 
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fortalecer a luta contra toda forma de opressão e ex-
ploração, tendo em vista que a exploração de classe 
é a base de todas as formas de opressão existentes na 
sociedade capitalista e, como tal, deve ser superada.

“Nem bela, nem recatada, nem 
do lar! Bonita mesmo é qualquer 
mulher que se levanta e luta!”

A revista Veja, que tem se notabilizado pelo cará-
ter conservador de suas matérias, publicou um artigo 
intitulado Marcela Temer: bela, recatada e “do lar”, 
que faz apologia ao modelo de comportamento defi-
nido pela hipócrita moral burguesa. O artigo causou, 
nas redes sociais, uma enxurrada de comentários 
sobre os qualificativos atribuídos à esposa do então 
vice-presidente Michel Temer (PMDB). Os adjetivos 
expressam uma visão conservadora e burguesa, que 
está em sentido diametralmente oposto às necessi-
dades e reivindicações do movimento de mulheres e 
do conjunto das trabalhadoras brasileiras. Por isso, a 
reação e a crítica dos movimentos feministas e, em 
particular pelas feministas socialistas, fez-se sentir de 
imediato, e com razão. 

na política e em outros importantes espaços de mo-
bilização e luta.

Marx já afirmava que as ideias dominantes são as 
ideias da classe que controla não só os meios mate-
riais de produção, mas também os meios espirituais, 
como os jornais, os meios de comunicação e as re-
vistas, entre outros. O capitalismo tende, através de 
pomposas propagandas publicitárias, a vender um 
padrão de beleza, produtos e outras mercadorias 
considerados supostamente importantes e necessá-
rios para o consumo feminino. A publicidade oferece 
aos sentidos sugestivas imagens de produtos ao lado 
de belíssimas mulheres, de acordo com o padrão bur-
guês, levando as mulheres a acreditarem que o suces-
so, o amor e a vida sexual ideal passam pela aquisi-
ção de vários produtos comercializados pelas frações 
capitalistas, reforçando o fenômeno do fetichismo da 
mercadoria. E mais: realça-se a condição da mulher 
às atividades do lar e a de ser uma boa esposa e mãe.

As reações dos movimentos feministas diante des-
ses ataques aos direitos e reivindicações das mulhe-
res, como as suposições da Veja, que se coadunam 
com o processo de dominação existente e de opressão 
e exploração de classe das mulheres, têm sido fun-
damentais. Destaque-se a manifestação de mais de 
mil mulheres no dia 27 de abril de 2016, no Rio de 
Janeiro, organizada por vários coletivos com concen-
tração na Assembleia Legislativa (ALERJ), num claro 
protesto contra Eduardo Cunha (PMDB/RJ), e Jair 
Bolsonaro (PSC/RJ), preparatório (confecção de car-
tazes e faixas) para a marcha até a Cinelândia sob a 
consigna de que “lugar de mulher é onde ela quiser”, 
contrapondo-se à ideologia pregada pelos meios de 
comunicação burgueses.

Os revolucionários socialistas marxistas elabora-
ram, desde a primeira metade do século XIX até hoje, 
uma crítica contundente da situação da mulher na 
família burguesa e na sociedade capitalista, a partir 
da análise das relações de trabalho e de exploração 
de classe dos trabalhadores e trabalhadoras. Mos-
traram que o fundamento da opressão da mulher se 
encontra na emergência das sociedades divididas em 
classes sociais, sob a base da propriedade privada dos 
meios de produção, que colocaram a necessidade da 
família monogâmica. Em seus primórdios, a socie-
dade de classes jogou a mulher no enclausuramento 
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O capitalismo tende, através de pomposas propagandas 
publicitárias, a vender um padrão de beleza, produtos 
e outras mercadorias considerados supostamente 
importantes e necessários para o consumo feminino. A 
publicidade oferece aos sentidos sugestivas imagens de 
produtos ao lado de belíssimas mulheres, de acordo com 
o padrão burguês, levando as mulheres a acreditarem 
que o sucesso, o amor e a vida sexual ideal passam 
pela aquisição de vários produtos comercializados pelas 
frações capitalistas, reforçando o fenômeno do fetichismo 
da mercadoria. 

Não se trata de meras palavras despretensiosas, 
publicadas pela Veja, mas de palavras que carregam 
em si múltiplas determinações que envolvem a con-
dição da mulher nos marcos da sociedade de classe e 
das lutas encampadas pelos movimentos feministas, 
em especial das socialistas. Remete-nos às análises já 
construídas pelo marxismo sobre a família monogâ-
mica, o casamento, o lar, a participação das mulheres 
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do lar, para depois arrastá-la para o chão da fábrica, 
subordinando-a aos níveis mais brutais de explora-
ção e opressão de classe.

 Dessa premissa, os marxistas tiraram como con-
clusão histórica a necessidade de sepultar a sociedade 
de classes e a construção da sociedade socialista como 
fundamento da luta contra a opressão das mulheres e 
por suas reivindicações. Significa dizer que, por meio 
da organização, mobilização e luta das mulheres,  
em conjunto com os trabalhadores contra a explo-
ração e a opressão, as reivindicações elementares e 
parciais devem ser articuladas à luta pela superação 
do capitalismo. 

Não podemos, portanto, admitir determinadas 
apologias ao papel de mulheres, recatadas e do lar, 
pois reforçarmos o confinamento da mulher à escra-
vidão do lar, particularmente as mulheres trabalha-
dores com dupla ou tripla jornada de trabalho. Para a 
obtenção de taxas cada vez mais crescentes de lucros, 
o capitalismo retira as mulheres do confinamento 
do lar, incorporando-as aos processos produtivos e 
aos vários setores da economia capitalista. O aspecto 
progressivo da incorporação da mulher ao processo 
de produção social combina-se, nas condições histó-
ricas concretas do capitalismo, com as formas mais 
profundas de exploração e opressão. Ou seja, de 
fato, ocorreu em escala mundial a incorporação da  
mulher no mercado de trabalho, mas num cenário 
de agudização das condições de exploração da força  
de trabalho feminina. Cada vez mais jovens e mães 
têm se somado ao mercado de trabalho enfrentando 
uma dupla ou tripla jornada de trabalho dentro e fora 
da família. 

Urge, portanto, combater às ofensivas de direita 
com relação aos direitos e reivindicações das mulhe-
res. É preciso também fazer uma clara demarcação 
da luta das mulheres trabalhadoras e exploradas das 
ideologias presentes no movimento feminista, que 
legitimam a exploração da força de trabalho e se li-
mitam às fronteiras do capitalismo. Logo, é funda-
mental reafirmar as conquistas teóricas, políticas e 
ideológicas do movimento operário e socialista in-
ternacional ao longo dos séculos XIX e XX, abrindo 
uma perspectiva de classe para a luta das mulheres 
no século XXI. 

A classe trabalhadora, produtora da riqueza so-

cial, sempre contou com seu batalhão feminino nos 
grandes momentos e eventos importantes da luta de 
classe mundial e nacional. Há neste atual cenário de 
luta de classe uma grande disposição das mulheres: 
de ir às ruas lutar contra estes retrocessos, de ocupar 
as fábricas, escolas e universidades, de deflagrar gre-
ves e fortalecer mobilizações. Enfim, tudo para ga-
rantir a unidade da classe operária e demais explora-
dos e fortalecer a luta internacional contra a opressão 
de classe.

A III Internacional Comunista 
e a questão da mulher: o trabalho 
com as mulheres

O 3º Congresso da III Internacional Comunista 
muito se preocupou com a questão da organização 
das mulheres e, após cuidadosa observância da reali-
dade das mulheres em todos os países e continentes 
e de uma rigorosa discussão política, reconheceu a 
importância do trabalho comunista entre as mulhe-
res, a fim de livrá-las da influência dos partidos e 
movimentos burgueses. Uma das recomendações do 
3° Congresso foi a necessidade das ideias e da prá-
tica emancipatória comunista “às vastas camadas da 
população feminina de seu país”, através de métodos 
particulares, permitindo abordar mais facilmente as 
mulheres para livrá-las da influência das concepções 
burguesas, para fazer delas verdadeiras combatentes 
pela libertação total da mulher. Os marxistas reco-
nhecem a importância das mulheres se organizarem 
politicamente junto com trabalhadores com direitos 
e condições iguais.

Uma das preocupações levantadas pela III Inter-
nacional refere-se ao combate às pretensões do femi-
nismo burguês, que postula ser possível unir mulhe-
res burguesas e proletárias em função puramente de 
reformas limitadas no interior do capitalismo, sem 
travar a luta contra o processo de exploração da força 
de trabalho a que está submetido o conjunto dos tra-
balhadores e trabalhadoras. 

Lênin havia destacado de forma brilhante os limi-
tes da democracia burguesa nos discursos e formali-
dades de igualdade de direitos: 
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A democracia burguesa é uma democracia 
feita de frases pomposas, de expressões 
altissonantes, de promessas grandiloquentes, 
de belas palavras de ordem e liberdade e de 
igualdade, mas, na realidade, dissimula a falta 
de liberdade e de igualdade dos trabalhadores 
e explorados [...]. Não pode haver e não haverá 
liberdade enquanto a mulher não for libertada 
dos privilégios que a lei reconhece ao homem, 
enquanto o operário não for libertado do jugo 
do capitalista e do latifúndio (2012, p. 122).

A luta contra a opressão deve estar intimamente 
articulada à luta contra a exploração de classe. Sem 
isso, acaba-se, mesmo sem ter consciência, dissemi-
nando ilusões de que é possível a emancipação com-
pleta das mulheres no interior da sociedade burgue-
sa, por meio de algumas reformas limitadas. A luta 
pelas reivindicações das mulheres deve estar ligada 
à luta contra as raízes dos males do capitalismo e, 
portanto, pela defesa do socialismo. Por isso, a luta 
intransigente e sistemática contra o machismo (e ou-
tras formas de opressão como o racismo e a LGBTfo-
bia), combatendo todos os tipos de discriminações 
e preconceitos em relação às mulheres, é parte da 
luta de classes por sepultar o capitalismo. Inclusive, 
no âmbito da classe operária e do movimento ope-
rário, é preciso “combater os preconceitos relativos 

às mulheres nas massas do proletariado masculino, 
reforçando no seu espírito o ideal de solidariedade 
dos interesses dos proletários de ambos os sexos”. 

As lições extraídas da vigorosa III Internacional 
residem na necessidade da defesa de organismos 
especiais com métodos especiais no interior das or-
ganizações marxistas, inclusive no âmbito interna-
cional, e o trabalho no interior dos movimentos de 
mulheres, negros e negras e LGBTs na perspectiva de 
classe, da luta de classes, entendendo a necessidade 
de articular as reivindicações democráticas com a 
luta pela superação do capitalismo. Os movimentos 
de mulheres, negros e negras e LGBTs, hoje, marca-
dos por uma perspectiva limitada de emancipação 
política, podem ganhar uma dimensão classista e re-
forçar a luta da classe operária e demais explorados 
contra as amarras do capitalismo. O levantamento 
das reivindicações das mulheres e demais setores 
oprimidos é parte da luta anticapitalista pela revo-
lução social, portanto, por construir uma sociedade 
que estabeleça relações autenticamente humanas, em 
que homens e mulheres sejam emancipados de todas 
as formas de opressão e exploração.

Considerações finais

O governo interino de Michel Temer (PMDB), em 
pouco mais de um mês, demonstrou claramente que 
tomará medidas antipopulares, que significarão ain-
da maiores retrocessos em termos de direitos e con-
quistas sociais. Logo de início, tratou de extinguir o 
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juven-
tude e dos Direitos Humanos. Seu ministério, com-
posto exclusivamente de homens brancos e ricos, 
oligarcas, empresários e membros da bancada evan-
gélica, é uma demonstração clara do que representa 
esse governo em termos de retrocessos. Aponta para 
a aprovação de uma nova reforma trabalhista e de 
uma reforma da previdência, que têm como objetivo 
restringir ou destruir direitos sociais e impossibilitar 
que contingentes de trabalhadores e trabalhadoras 
tenham acesso aos direitos. A situação aberta com a 
aprovação do impeachment de Dilma Rousseff (PT) 
no Congresso Nacional e a constituição do governo 
interino de Temer abrem uma nova conjuntura da 
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trolados em sua maioria pelas burocracias sindicais, 
terão que reconquistar a sua independência de classe 
e avançar na luta organizada não só contra os ataques 
dos governos, Congresso Nacional e capitalistas, mas 
avançar na luta pela superação do capitalismo, sob a 
bandeira do socialismo.  

Por isso, é preciso, na luta contra as opressões, fa-
zer um claro recorte de classe. As mulheres, negros 
e negras e LGBTs trabalhadores e trabalhadoras são 
duplamente oprimidos(as), sofrem com a opressão 
e a exploração de classe. Não há possibilidade de 

emancipação completa da mulher no capitalismo 
sem romper com as amarras da propriedade priva-
da e da exploração de classe. Como parte dessa luta, 
coloca-se na atualidade o combate à terceirização, 
às precárias formas de trabalho, à informalidade, às 
péssimas condições de trabalho, aos baixos salários, 
às discriminações nos locais de trabalho e às diversas 
formas de violência contra as mulheres. Defender as 
reivindicações e direitos das mulheres é parte da sua 
organização classista junto com os demais trabalha-
dores, num movimento unitário por sepultar o capi-
talismo e todas as formas de opressão.
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