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SOBRE A ORGANIZAÇÃO SINDICALISTA REVOLUCIONÁRIA DAS 

MULHERES DO POVO 

Natália Gomes 

 

 

Antes de tudo e sempre, devemos dirigir calorosas saudações às mulheres socialistas e 

revolucionárias. Em especial àquelas que se alinham aos esforços de reconstrução do sindicalismo 

revolucionário no Brasil, materializados nas oposições do Fórum de Oposições pela Base. Sua 

participação, experiência e convicção são vitais para essa linha política. Sua determinação e seu 

inabalável espírito revolucionário são o fulcro da vitória do povo. É um orgulho combater ao seu 

lado.  

Uma contribuição que se pretenda minimamente relevante sobre a questão da mulher 

proletária a partir da perspectiva sindicalista revolucionária deve apontar a existência de, pelo 

menos duas tarefas: 1) Compreender o papel desempenhado pelo machismo no atual estágio de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista, bem como das concepções burguesas de 

feminismo que existem enquanto linha auxiliar do machismo e de outras formas de dominação e 2) 

Elaborar propostas de auto-organização das mulheres como componente de um projeto estratégico 

de destruição do Estado e do capitalismo. Essas tarefas iniciais requerem tanto um esforço teórico-

político quanto político-organizativo. 

 

Machismo e feminismo burguês como “antípodas” solidárias na manutenção da exploração da 

mulher trabalhadora 

 

A opressão patriarcal faz parte da opressão de classe. Os sistemas de opressão, física, moral 

e sexual, são parte intrínseca de qualquer sociedade de classes. Para explorar nosso trabalho e 

usurpar nosso poder político as classes dominantes introduzem os sistemas de opressão e os 

perpetua através da educação e da produção de ideologias e culturas que difundem os valores da 

sociedade fundada sobre a propriedade privada dos meios de produção. O machismo é parte 

consubstancial da sociedade de classes. 

A exploração da mulher é um aspecto fundamental do sistema geral de exploração 

econômica que fundamenta a modernidade capitalista e de seu corolário político, o Estado-Nação. 

Na contemporaneidade capitalista, as contradições fundamentais com a qual se enfrentam os grupos 

dominados são aquelas produzidas e produtoras da ordem social de exploração, a contradição 

capital-trabalho, e opressão política, a contradição Estado-sociedade. 

Os homens em geral não são os inimigos das mulheres. Da mesma forma, as mulheres em si 

não são o sujeito revolucionário. Todas as mulheres defensoras da sociedade de classes - ainda que 

defendam a libertação das mulheres - são reacionárias e, portanto, inimigas da emancipação 

popular.  

Tanto os homens quanto as mulheres pobres são produtos e vítimas da educação 

discriminadora que receberam das instituições cuja função é legitimar a exploração de seu trabalho. 

É contra esta forma social de produção e reprodução da vida que as trabalhadoras e os 

trabalhadores, unidos, devem se insurgir.  

A dominação da sociedade por homens não é fruto de sua natureza intrínseca, mas um fato 

histórico. Do mesmo modo, não existe qualquer determinação biológica de fragilidade ou 
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passividade (ou nenhuma outra) intrínseca ao sexo feminino. O feminismo classista/proletário nega 

eu haja um elemento comum a todas as mulheres independentemente de sua classe, raça ou 

nacionalidade. Qualquer concepção (tradição ou teoria) que legitime esse tipo de essencialismo 

deve ser combatida, por reproduzir a perspectiva patriarcal sobre os papéis de sexo/gênero cuja 

funcionalidade, no capitalismo, é a de dividir para conquistar.  

A captura/cooptação das ideias e organizações de libertação feminina se demonstra como 

uma necessidade de preservação da dominação de classe. Por diversos meios, a burguesia e a 

pequena burguesia estimularam o surgimento de agrupamentos feministas não-classistas, que 

separam a luta pela emancipação da mulher de seu conteúdo revolucionário, disseminando uma 

linha antissocialista para esse movimento reivindicativo. Portanto, é fundamental reforçar a luta 

ideológica contra as tentativas de desvirtuar a luta da mulher e isolá-la da revolução. 

A necessidade de combater expressões como o feminismo radical, liberal e cultural e outras 

se dá não apenas porque estas não atacam a estrutura de dominação e exploração (se fosse apenas 

assim, seriam no máximo inofensivas), mas principalmente porque essas correntes têm difundido 

uma perspectiva que identifica a emancipação com o acesso a certo nível económico, social e 

cultural que hoje é exclusivo da burguesia. “Mas quando movimentos feministas conduzem um 

combate pela democracia, às vezes não se dão conta que o Estado-Nação seria um túmulo para os 

povos e para as mulheres. Por causa da semi-democratização do Estado, as mulheres engoliram o 

bombom envenenado do liberalismo. E infelizmente, a violência contra a mulher, a opressão sexual, 

a negação da identidade feminina e os obstáculos ao direito à expressão das mulheres não 

desapareceram no seio desta sociedade” (Dökh, Academia das Mulheres de Amed).  

As reivindicações feministas proletárias, nascidas da experiência e dos valores forjados na 

luta socialista do século XIX, tiveram seu sentido vilipendiado pela introjeção da cosmovisão 

burguesa e imperialista de democracia, que coloca as instituições da democracia ocidental como 

mais avançado exemplo de emancipação humana, infinitamente superior às formas “arcaicas” e 

“pré-modernas” de organização social. O feminismo liberal, por sua identificação com o Estado, é, 

portanto, eurocêntrico, imperialista, colonialista e supremacista. 

Para apassivar as mulheres proletárias e arrancá-las das barricadas socialistas, o feminismo 

liberal introduziu a defesa da democratização do Estado como instrumento de realização de direitos 

fundamentais e de proteção contra a discriminação de sexo/gênero. O combate à violência de 

gênero passa a se dar estritamente nos marcos do sistema penal, que jamais poderia atingir as 

origens, as estruturas e mecanismos que produzem os problemas sociais, apenas pode manipular as 

demandas das vítimas para legitimar o poder punitivo do Estado.  

Aqui, anula-se qualquer possibilidade de participação ativa das mulheres vitimadas no 

processo de restauração da justiça, pois lhe é reservada uma posição passiva, tutelada, que acaba por 

reafirmar a ideologia patriarcal que inferioriza e considera a mulher como incapaz de resolver suas 

próprias demandas. Além disso, por sua própria natureza de classe, o sistema penal só pode produzir 

injustiças e violências em função de sua operacionalidade seletiva. O interior das prisões brasileiras 

não deixa dúvida quanto aos alvos preferenciais desse sistema. Para legitimar o Estado enquanto 

defensor das mulheres, o feminismo burguês sacrifica apenas uma pequena parte dos autores de 

violência de gênero, selecionada entre os mais vulneráveis - os homens pobres, marginalizados, não 

brancos e desprovidos de poder político e econômico. Indiretamente, essa lógica também violenta 

as mães, filhas e companheiras dos mais de 500 mil homens brasileiros reféns do sistema carcerário.  

O feminismo liberal recorre à autoridade violenta do sistema penal para “combater” 

agressões de gênero, legitimando o monopólio estatal da violência, visto que qualquer tipo de 

justiçamento promovido por fora (e frequentemente contra) a legalidade é repudiado com vigor.  As 

únicas práticas emancipatórias legítimas para as mulheres são aquelas que se dedicam a 

modernizar/aperfeiçoar/democratizar o Estado-Nação, a fim de torna-lo menos patriarcal (como se 

fosse possível).  
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A crítica feminista burguesa e imperialista à reapropriação da violência pelas mulheres do 

povo baseia-se num discurso profundamente essencialista, que acaba por retratar estas como 

passivas, inerentemente apolíticas e que necessitam proteção. A nota da Insurgência (PSOL) que 

caracteriza a tática black bloc como “mística macho-centrada” é emblemática a esse respeito.  

“Dito sem rodeios, num sistema internacional de violência sexual e racial, 

legitimado pelos Estados capitalistas, o grito da não-violência é um luxo para 

aqueles em posições privilegiadas de relativa segurança, que acreditam que 

nunca acabarão numa situação em que a violência se tornará necessária para 

sobreviver. Embora teoricamente sólido, o pacifismo não conversa com a 

realidade das massas de mulheres e assume, portanto, um caráter elitista de 

primeiro mundo” Dilar Dirik 

Na contramão do feminismo burguês, que deseja conservar e aperfeiçoar os dispositivos de 

dominação de classe (exatamente o mesmo papel que cumpre o machismo) a experiência curda 

mostra que a libertação da mulher depende e se efetiva no curso do combate ao Estado e ao capital - 

que não têm etnia, nacionalidade, gênero ou sexualidade, mas têm classe. 

Não basta reivindicar a libertação das mulheres do povo em abstrato. Esse é um discurso 

estéril.  Só a prática classista e revolucionária é, ao mesmo tempo, capaz de destruir o machismo e 

construir a solidariedade. Portanto, é preciso propor uma plataforma reivindicativa e organizativa a 

partir de um projeto estratégico classista, baseado na melhor análise possível da realidade 

capitalista contemporânea e na tradição sindicalista revolucionária. Assim, é preciso pensar a 

organização das mulheres proletárias como ação tática que tensiona os limites do capitalismo.  

 

 “A mulher mais forte é a mulher que organiza e defende-se”: uma concepção ampliada da 

autodefesa feminina 

 

O I ENOPES definiu como orientação política para o trato das questões antidiscriminatórias 

a necessidade de “aprofundar dentro das organizações tanto a discussão política do seu lugar quanto 

medidas práticas para combater essas formas de discriminação”. Deste então, os princípios da 

autodeterminação e da autodefesa tem sido a linha condutora da política do FOB para a luta das 

mulheres.  

Para além de pautar as questões das mulheres nas instâncias deliberativas de base das 

categorias em que estamos inseridos, iniciamos a experiência de construção dos Comitês de 

Autodefesa das Mulheres (CADM) como projeto embrionário de formas não-estatais de autodefesa 

feminina.  

Diante do recrudescimento da violência contra as mulheres e do fortalecimento da tendência 

conservadora em escala global, devemos enfrentar com seriedade a questão da autodefesa feminina 

a curto, médio e longo prazo. 

Com relação à questão da violência, é fato: existe uma necessidade radical e urgente de 

coibir imediatamente as violências que vivemos. Desse modo, organizar a autodefesa feminina nos 

locais de trabalho, estudo e moradia (a partir das ou contra as estruturas representativas existentes) é 

uma tarefa fundamental. Mais do que isso, estas iniciativas devem ter como perspectiva ampliada a 

de servir como iniciadoras da autodefesa popular contra a repressão policial-militar no cotidiano e 

nas ações coletivas contra o ajuste fiscal e o Estado de exceção, pois a reapropriação da violência 

pelas mulheres do povo deve servir também para municiar toda a sua classe. 
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  A experiência das formas de autodefesa praticadas no curso do processo revolucionário em 

Rojava nos indica que para além de combater a violência de gênero
1
, é preciso destruir a 

subalternidade política e a dependência econômica das mulheres do povo. Na compreensão das 

YPG, “Para lutar contra o sistema, a autodefesa deve abraçar a ação direta, a democracia 

participativa radical e estruturas sociais, políticas e econômicas autogeridas”.  

Tratamos aqui de uma perspectiva de autodefesa/autodeterminação que não é individual, 

mas coletiva e tampouco restrita, mas ampliada e necessariamente global, pois tanto visa coibir as 

violências cotidianas e imediatas quanto promover condições justas e seguras de vida e trabalho às 

mulheres do povo. 

No cenário brasileiro, diante de uma conjuntura econômica marcada pelo acirramento do 

ajuste fiscal, que significa recrudescimento das políticas neoliberais (contrarreformas) e 

empobrecimento, é uma tarefa revolucionária fundamental a promoção de cooperativas de trabalho, 

sociedades de resistência e outras formas mutualistas de associação e solidariedade econômica para 

livrar a mulher pobre da tutela matrimonial e estatal, concedendo-lhe autonomia financeira para 

autodeterminar sua própria vida e de seus filhos, bem como aproximá-la da luta reivindicativa e da 

organização de tipo sindicalista revolucionária.  

Trata-se de ter como horizonte a criação de estruturas associativas, tanto mistas quanto 

exclusivas (afinal, espaços dedicados especificamente à pauta das mulheres não devem ser 

necessariamente sinônimo de composição restrita às mulheres), destinadas à inclusão das mulheres 

do povo, sejam elas jovens ou velhas, solteiras ou casadas, instruídas ou não instruídas, militantes 

ou não militantes, na resistência revolucionária. Como a luta da mulher não é uma demanda isolada, 

estas iniciativas não podem se encerrar em si, mas devem necessariamente serem componentes das 

outras formas organizativas da classe (Federações e Confederações autônomas), estabelecendo entre 

elas uma relação de complementariedade.  

 

Viva Sakine, Rojbin, Leyla, Zinarîn, Beritan, Zilan, Meryem, Sorxwîn e todas as guerrilheiras 

curdas que deram suas vidas pela libertação feminina e popular! 

Construir o sindicalismo revolucionário pela autodefesa e autodeterminação das mulheres do 

povo! 

Greve geral contra o machismo, o Estado e o capital! 

 

 

 

                                                 
1
 violência motivada não apenas por questões estritamente individuais, mas expressando a hierarquização 

estruturada em posições de dominação do homem e subordinação da mulher, por isso se constituindo em 

manifestações de discriminação. 


