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O que é exatamente o patriarcado?
Herdamos, principalmente do feminismo radical dos anos 70, o 

uso dos vocábulos “patriarcado” e “patriarcal” para nos referir a tudo 
aquilo que oprime ou manifesta a opressão das mulheres como tais 
na sociedade, mas quando se usa, muito poucas vezes alguém tem 
uma ideia clara do que se trata ou pode dar uma definição exata. O 
termo “patriarcal” que se usa muito frequentemente como sinônimo 
de machista ou sexista ou inclusive de “masculino”, não é simples-
mente um termo descritivo de uma realidade muito obvia (a opres-
são das mulheres em tantas esferas da vida cotidiana), senão que 
contem um componente teórico: o patriarcado é a sociedade onde os 
homens como grupo exercem um controle e uma dominação sobre as 
mulheres, porque são os homens que tem o poder. Quer dizer, o que 
fica implícito no fato de definir uma sociedade de conjunto como um 
“patriarcado” é que se trata de uma sociedade onde as relações de 
poder estão colocadas a serviço dos homens ou do sexo masculino de 
conjunto e de seus interesses, que as relações de poder são principal-
mente relações antagônicas de sexo ou gênero.

Mas esta definição de patriarcado segue sendo bastante vaga e 
geral. E a realidade é que não encontramos dentro da produção po-
lítica e teórica das feministas radicais, materialistas ou “socialistas” 
uma definição única, comum e coerente de patriarcado, senão que o 
patriarcado é frequentemente uma categoria pressuposta, uma ima-
gem do “todo social que tem que mudar”, mas nem sempre muito bem 
definida. As distintas variantes da ideologia feminista correspondem 
a distintas interpretações do que é essa estrutura social que chama 
patriarcado e como aboli-la. A crítica contemporânea feminista Ara 
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Wilson concorda que o conceito de patriarcado é central na definição 
teoria e política do feminismo radical ou da “segunda onda do movi-
mento feminista”. Mas, apesar disso, em seu artigo para a Routled-
ge Internacional Encyclopedia of Women (2000), confessa que não 
consegue formular uma definição teórica exata alem de qualificá-lo 
“como um sistema social expandido de dominação de gênero”87. A 
principal razão desta dificuldade é que as próprias feministas o usam 
de múltiplas maneiras sem defini-lo bem. Wilson acaba citando o 
trabalho muito sintético e abarcante de outra feminista, Walby, que 
também enfrenta o mesmo problema e em seu artigo “Theorizing Pa-
triarchy” (“Teorizando o patriarcado”) se limita a defini-lo como “um 
sistema de estruturas sociais e de praticas onde os homens domi-
nam, oprimem e exploram as mulheres”88. Castro e Lavinas também 
concordam com o diagnostico de indefinição e generalidade do ter-
mo “patriarcado” na teoria feminista, já que para algumas feministas 
o patriarcado acontece e se estrutura a nível da família e para outras 
a nível do Estado, por isso afirmam: “nos parece correto afirmar que 
este perde seu estatuto de conceito para se estabelecer como uma 
referencia implícita e sistemática de dominação sexual”89. E o pró-
prio da teoria, pelo menos para os marxistas, é justamente o oposto a 
trabalhar com referencias vagas e implícitas: se trata de explicitar os 
conceitos, estabelecer sua origem, sua historia, seus fundamentos, se 
trata de esclarecer e precisar para ver como um conceito provem de 
e se ajusta à realidade histórica e mutável. Houve inclusive algumas 
teóricas, como Harding, que celebraram essa imprecisão do patriar-
cado, argumentando que é impossível alcançar uma clareza analítica 
para os conceitos formulados pelo feminismo, porque o impulso teo-
rizador e toda a ciência são inerentemente patriarcais, já que esta foi 
87 “a widespread social system of gender dominance.”
88 “a system of social structures, and practices in which men dominate, oppress 
and exploit woman” (Sylvia Walby, “Theorizing Patriarchy”, Sociology, 1989, p. 214). 
Outra academica feminista, a historiadora Gerda Lerner, o definiu como “a manifes-
tação e institucionalização do dominio masculino sobre as mulheres e as crianças 
da familia e a ampliação deste dominio sobre as mulheres na sociedade em geral”, 
ou como “um sistema institucionalizado de dominação masculina” (La creación del 
patriarcado, (1989) p. 239), [“Patriarchy in its wider definition means the manifes-
tation and institutionalization of male dominace over women and children in the 
family and the extension of male dominance over women in society in general” or 
“the institutionalized system of male dominance”, Lerner, The Creation of Patriarchy, 
p. 239).
89 “parece-nos correto afirmar que ele perde seu estatuto de conceito para afirmar-
se como uma referencia implícita e sistemática da dominaçao sexual.” Mary Castro y 
Lena Lavinas, “Do feminismo ao gênero: a construçao de um objeto” en Uma questão 
de gênero, ed. Albertina Costa y Cristina Bruschini (Rio de Janeiro, 1992), p. 238.
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elaborada pelos homens, a partir de experiências masculinas e que 
as experiências femininas, suas epistemologias e portanto seus con-
ceitos, são e serão incomensuráveis e alheios aos conceitos da teo-
ria-ciência que manejamos90. Para nós marxistas parece que fugir da 
precisão teórica e conceitual não tem nada de feminista ou progres-
sista, senão que é mais um obstáculo político para a luta. Não ter uma 
teoria clara para a revolução socialista e a liberação das mulheres 
nos condena a nos mantermos no nível da ideologia dominante e do 
impressionismo e isso não tem nada de útil nem emancipador. Não 
podemos fazer de nosso caráter de exploradas, oprimidas, subalter-
nas e dominadas uma virtude e um refugio para fugir dos debates 
teóricos e políticos que nos são apresentados na hora de lutar e nos 
organizarmos.

Não obstante, podemos fazer um esclarecimento preliminar, 
incompleto e instável dos distintos usos que as feministas deram 
ao conceito de patriarcado em suas elaborações escritas, tentando 
estabelecer as diferenças e os pontos comuns para compreender 
quais problemas quiseram resolver as teorias feministas de pa-
triarcado e que resposta lhes damos do ponto de vista marxista. 
Para algumas feministas radicais ou socialistas, o patriarcado é 
meramente uma superestrutura ideológica (Juliet Mitchell), ou 
política, localizada na lei e no Estado (Carole Pateman e Zillah Ei-
senstein); para outras se trata da simples soma das manifestações 
de opressão nos distintos âmbitos e níveis sociais (Kate Millett) 
ou do resultado da evolução tecnológica da sociedade e da relação 
entre diferenças biológicas que consistem no controle da capaci-
dade reprodutiva das mulheres ou de sua sexualidade (Shulamith 
Firestone, Susan Brownmiller)91.

Finalmente, no melhor dos casos, houve uma tentativa de se re-
ferir ou integrar na analise do patriarcado elementos da teoria mar-
xista nas chamadas correntes materialistas, socialistas ou marxistas 
do feminismo. Nestas o patriarcado foi pensado mais concretamente 
como uma divisão desigual do trabalho por sexos, assim o teoriza-

90 Ver Sandra Harding, “The instability of the analytical cateogries of feminist the-
ory”, Signs, vol. 11, no 4. (1986).
91 Para Juliet Mitchell, Carole Pateman y Zillah Eisentein ver Psychoanalysis and Fe-
minism (Psicoanálisis e feminismo, 1974), The Sexual Contract (1988) e “Capitalist 
Patriarchy and the Case for Socialist Feminism” (“O patriarcado capitalista e a ne-
cessidade de um feminismo socialista”, 1978), respectivamente. As principais obras 
de Kate Millett y Shulamith Firestone, que discutiremos um pouco mais em detalhe 
mais adiante, são Sexual Politics (Políticas sexuais) e The Dialectic of Sex (A dialética 
do sexo).
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ram as feministas materialistas como Christine Delphy ou Lidia Fal-
cón; como um sistema de exploração do trabalho reprodutivo das 
mulheres tal e como o teorizaram feministas socialistas ou marxistas 
como Heidi Hartmann, Maria Rosa Dalla Costa, Silvia Federici ou Sel-
ma James; ou finalmente como um sistema de exploração e controle 
de outro tipo de produção designado às mulheres (diferente da pro-
dução de mercadorias), a produção da vida, como sustentaram Ma-
ria Mies ou Veronica Bennhold-Thomsen92. Neste caso o feminismo 
marxista ou socialista tentou reconceitualizar e repensar conceitos 
chaves da teoria marxista (como o da divisão social do trabalho, o 
trabalho produtivo, o trabalho reprodutivo e o próprio conceito de 
produção) para pensar a condição social e material das mulheres nas 
sociedades de classes, e em particular no capitalismo. E, portanto, 
dedicaremos um artigo especial para debater estas teorias que esta-
belecem um dialogo mais estreito com tradição marxista.

Vemos, pois, que ao invés de haver alguma teoria do patriarca-
do não haveria uma, senão muitas. O importante e distintivo destas 
teorias do patriarcado, do sistema de poder dos homens, não é que 
sejam as únicas que explicam a existência de desigualdades sociais 
entre homens e mulheres, senão que são teorias que afirma que a 
divisão hierarquizada entre homens e mulheres é uma divisão que 
estabelece um antagonismo estrutural na sociedade. Ou dito de outra 
forma, que a principal relação de poder que estrutura a sociedade 
patriarcal ou o patriarcado é a de dominação das mulheres pelos ho-
mens.

Então, apesar das diferenças entre as diferentes teorias do pa-
triarcado que se desenvolveram na década de 1970, que situam o 
patriarcado em âmbitos muito diferentes da vida social, todas afir-
maram com contundência que o elemento determinante que hie-
rarquiza e divide a sociedade em dois é uma relação de opressão e 
subordinação das mulheres pelos homens. Para algumas variantes 

92 Ver Lidia Falcón, La razón feminista (1981-1982) y Mujer y poder político (1992), 
Critsine Delphy, The Main Ennemy: A Materialist Analysis of Women’s Oppression 
(london 1977); Heidi Hartmann, “Capitalism, Patriarchy and Job Segregation”, 1976, 
y “The Unhappy marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive 
Union”, Capital and Class, 1979; Maria Dalla Costa, The Power of Women and the Sub-
version of the Community, Bristol, Falling Wall Press, 1973; Selma James, Sex, Race 
and Class- The Perspective of Winning, a Selection of Writings 1952-2001 Pm Press, 
2011; Silvia Federici, Revolution at Point Zero, Housework, Reproduction and the Fem-
inist Struggle, Brooklyn/Oakland 2012; Maria Mies, Patriarchy as Accumulation on 
a World Scale: Women in the International Division of Labour, London: Zed books, 
1986; Veronica Bennold-Thomsen, The Subsistence Perspective: Beyond the Global-
ised Economy (1999).
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mais “radicais”, como as de Delphy ou Federici, o patriarcado é tam-
bém, ou principalmente, um sistema de “exploração” das mulheres 
pelos homens, o que as levou a falar de patriarcado capitalista. Nes-
te ultimo caso, o que tais teorias deixam entender é que por trás do 
que percebemos como “capitalismo” (e que Marx definiu como tal) 
existe uma estrutura mais profunda e antiga, uma estrutura que 
Marx e Engels por serem homens não chegaram a analisar e esta 
estrutura estabelece a dupla relação de exploração e opressão que 
é o patriarcado. O patriarcado, capitalista ou não, seria em todos 
os casos o que revela a essência da sociedade, já que estabelece a 
relação mais estrutural e fundamental de todas, a que está por trás 
e explica o resto das relações sociais. Quer dizer que, inclusive as 
feministas marxistas ou socialistas que querem combinar ambas 
as teorias (marxismo e feminismo), reivindicam o feminismo e a 
teoria do patriarcado como base. Ainda que seja certo que em suas 
analises, que são mais sofisticadas que os das feministas radicais, 
as feministas socialistas conseguem “combinar” as relações sociais 
do capitalismo (relações de classe) com as relações patriarcais (re-
lações de sexo), a dominante é, para estas teorias, a patriarcal. Por 
isso faz sentido que antes de abordar em detalhe as feministas so-
cialistas e marxistas, dediquemos um pouco de espaço para enten-
der o conceito de patriarcado compartilhado na década de 1970 e 
elaborado pelo feminismo radical.

Da família patriarcal à sociedade patriarcal
Os primeiros livros que promoveram o conceito de patriarcado 

nesse sentido tão amplo de “sistema” ou “estrutura” social foram os 
das feministas radicais estadunidenses Kate Millett com Sexual Po-
litics (Políticas sexuais, 1969) e Shulamith Firestone, The Dialetic of 
Sex, The Case for a Feminist Revolution (A Dialética do sexo, por uma 
revolução feminista, 1970). Foram obras que tiveram um grande im-
pacto em um setor social amplo da classe media e do estudantado 
norte americanos. O que conseguiram implicitamente, tanto Millett 
como Firestone e as feministas que as seguiram, foi reconceitualizar 
o termo de patriarcado. Antes da década de 70 do século passado 
(e de toda a prolífica literatura feminista que acompanhou o movi-
mento de luta das mulheres), “patriarcado” era um termo próprio da 
ciência antropológica que definia um tipo de família no desenvolvi-
mento das sociedades humanas e assim o encontramos utilizado, por 
exemplo, na obra de Engels.
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Mais adiante, em Economia e Sociedade (1968), o sociólogo Max 
Weber definiu o patriarcado ou mais exatamente o “patrimonialis-
mo” como uma forma de governo baseada no poder dos pais de fa-
mília, própria do longo período feudal na Europa, quer dizer, como 
uma forma de organização social onde o poder da monarquia patri-
monial é uma projeção aumentada dos múltiplos patriarcados (ou 
estruturas familiares) nos quais se sustenta93. É importante apontar 
que Weber só analisou a superestrutura da sociedade, mas em ne-
nhum momento conectou essa organização política com o sistema de 
exploração do trabalho camponês que representava o modo de pro-
dução feudal. Esse uso weberiano do termo é o que circulou mais nos 
âmbitos universitários do pós-guerra e serviu como ponto de partida 
para Millett e outras teóricas e ativistas feministas.

A teoria marxista fez desde o inicio um uso muito cuidadoso do 
termo patriarcado, tentando se apoiar nas pesquisas dos antropó-
logos. Em A origem da família, da propriedade privada e do Estado 
(1884), Engels, como o resto dos antropólogos de sua época, usa 
o termo “patriarcal” para caracterizar um tipo de família, em uma 
época onde as famílias eram comunidades, por isso Engels fala 
em um momento de “comunidade familiar patriarcal”. Na analise 
materialista de Engels, mais especificamente, a família patriarcal 
é uma forma transicional da família que surge entre as famílias ba-
seadas no direito materno ou o que Engels chama de “matriarcado” 
(mas que convém mais descrever como famílias matrilineares ou 
matrilocais) e a família monogâmica, que é a forma da família até 
hoje, transformada pelo capitalismo. A família patriarcal é a família 
que surge, segundo a hipótese dos antropólogos, quando a filiação 
feminina e o direito materno são substituídos pela “filiação mas-
culina e o direito hereditário paterno”, pelo qual o pai se torna o 
chefe da família e se constitui em torno do gene paterno. A família 
patriarcal se caracteriza pelo aumento da autoridade e do poder 
do pai de família sobre o grupo e a incorporação de membros de-
pendentes e servis nesta estrutura de dominação. Mas para Engels 
(como para Morgan) esta família permanece por um período rela-
tivamente curto da historia humana porque a maior mudança que 
vai cristalizar a opressão das mulheres ainda vai acontecer. O que 
vai surgir muito rapidamente, com o desenvolvimento das forças 
produtivas, é o aparecimento da sociedade de classes e portanto 

93 Ver Adams, Julia. “The Rule of the Father: Patriarchy and Patrimonialism in Early 
Modern Europe”, Max Weber’s Economy and Society: A Critical Companion, ed Charles 
CAMIC, Stanford: Stanford University Press, 2005.
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de um novo tipo de família baseada no matrimonio monogâmico, 
onde o homem reduz sua esposa a uma propriedade e garante as-
sim uma autoridade firme e generalizada no sistema social. Neste 
âmbito o desenvolvimento da antropologia não fez senão corrobo-
rar a tese de Engels, corrigindo quando foi necessário a imprecisão 
histórica ou empírica de sua obra, o que é um avanço para o mar-
xismo. Há um acordo entre os antropólogos contemporâneos sobre 
que a grande “revolução neolítica” (há entre 8.000 e 10.000 anos), 
com o surgimento da agricultura em maior escala foi o que desen-
cadeou grandes mudanças nas forças produtivas e depois de um 
longo processo deu origem às primeiras estratificações sociais, que 
se tornaram relações de classe e poder. Engels e os antropólogos do 
século 19 erraram, por exemplo, na hipótese de um matriarcado ge-
neralizado, quer dizer, em achar que houve uma evolução linear de 
família de tipo matrilinear para famílias de tipo patrilinear, já que 
se provou que ambas as formas coexistiram em distintos lugares ou 
também se equivocaram em localizar as primeiras sociedades de 
classe na Grécia antiga, já que estas emergiram no sudoeste da Ásia, 
na Mesopotâmia, há uns 6.000 anos e depois no Egito, Irã e China e 
finalmente chegaram à Europa94.

O importante para os marxistas é entender que Engels buscou 
na ciência antropológica mais avançada de sua época os estudos de 
Morgan e Bachofen, elementos para desnaturalizar a opressão da 
mulher e fazer sua historia critica com o método materialista e his-
tórico, para entender e expor a origem das relações de exploração e 
opressão. Para arrancar a exploração e opressão pela raiz, foi neces-
sário elaborar a teoria de como pode ser possível que essas relações 
se estabeleceram como tais e se cristalizaram, já que não vem dadas 
pela natureza e existiram sociedades que lhes foram alheias. Engels 
percebeu, pois, que houve uma mudança qualitativa na família, que 
não foi só uma mudança nas relações de parentesco ou filiação (de 
matrilinear a patrilinear), senão uma mudança do papel social da fa-
mília e sua localização nas comunidades ou sociedades primitivas. 
Essa mudança ocorre com a sociedade de classes, que dá um novo 
caráter à família.

“Esta forma de família [a família patriarcal] aponta a transição do 
matrimonio sindiásmico [por grupos] à monogamia. Para assegurar 
a fidelidade da mulher e, consequentemente, a paternidade dos fi-

94 Para uma boa atualização antropológica do trabalho teórico de Engels ver Chris 
Harman, “Engels and the Origins of Human Society”, Internacional Socialism, 265 
(1992)
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lhos, aquela é entregue sem reservas ao poder do homem: quando 
este a mata, não faz mais que exercer seu direito”.

E depois acrescenta que com esta mudança: “Em qualquer caso, 
a comunidade familiar patriarcal, com posse e cultivo do solo em 
comum, adquire agora um significado muito diferente do que tinha 
antes”. A mudança qualitativa para Engels é, pois, o surgimento da 
propriedade privada da terra, dos bens e, portanto, também das mu-
lheres e dos filhos, que passam a ser percebidos como a propriedade 
do pai de família. Esta mudança das relações sociais e o surgimento 
de classes é o que modifica o caráter das relações de poder que já 
existiam na família, dando uma base material e estabilidade às rela-
ções de dominação. A família monogâmica, também a unidade social 
básica de produção nessa época, se baseia na propriedade privada e 
estabelece uma hierarquia dos sexos, já que “se baseia no predomí-
nio do homem, seu fim expresso é o de procriar filhos cuja paternida-
de seja indiscutível e esta paternidade indiscutível é exigida porque 
os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, hão de entrar um dia em 
posse dos bens de seu pai.”

Para Engels a grande mudança da historia, que institucionaliza a 
opressão da mulher, não é simplesmente o estabelecimento da lei do 
pai ou da preferência paterna na hora de estabelecer a linhagem, se-
não as relações sociais dentro da família, que passam a ser com a fa-
mília monogâmica, pela primeira vez na historia, relações de classe:

Tal foi a origem da monogamia, segundo pudemos segui-la no povo mais 
culto e mais desenvolvido da antiguidade. De maneira alguma foi fruto 
do amor sexual individual, com o que não tinha nada em comum, sendo o 
calculo, antes como agora, o móvel dos matrimônios. Foi a primeira forma 
de família que não se baseava em condições naturais, senão econômicas 
e concretamente no triunfo da propriedade privada sobre a propriedade 
comum primitiva, originada espontaneamente. Preponderância do homem 
na família e procriação de filhos que só poderiam ser dele e destinados a 
herdar-lhe: tais foram, abertamente proclamados pelos gregos, os únicos 
objetivos da monogamia95.

95 Os últimos capítulos de um estudo recente de Heather Brown (Marx on Gender 
and the Family, 2012) se centram em analisar os cadernos de notas etnograficas de 
Marx, que dedicou os últimos anos de sua vida a estudar as sociedades pré-capita-
listas não ocidentais e mostra que Marx tinha uma visão mais dialética da Historia. 
Marx fez entre 1880 e 1882 notas extensas sobre os trabalhos de Lewis Henry Mor-
gan, Henry Summer Maine, Ludwig Lange, John Budd Phear, John Lubbock e Maxim 
Kovalevsky. Muitos de seus cadernos ainda não foram editados e os que sim foram, 
como o de Morgan, seguem sendo poucos estudados. Enquanto que Engels estava 
enfocado em provar que nas sociedades sem classes predominavam relações de 
igualdade e que o surgimento da exploração foi “a derrota histórica do sexo femi-
nino”, Marx estava mais interessado nas contradições sociais que existiam nessas 
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É claro que para os marxistas, desde Engels e Marx, são as relações 
sociais de propriedade privada e no final a “propriedade” das mulhe-
res e a apropriação do trabalho alheios, as que dão a base material 
da opressão da mulher. Não obstante, as feministas radicais deram 
outro sentido ao termo patriarcado, o re-conceitualizaram para abar-
car um âmbito muito alem da família e passaram a usá-lo para definir 
as relações de poder no conjunto da sociedade, que garantia que os 
homens (todos os homens) estão “acima” de ou tem o poder sobre as 
mulheres (todas as mulheres) em todos os níveis da sociedade. Quer 
dizer que para as feministas radicais a sociedade em seu conjunto é 
um patriarcado ou está marcada por relações patriarcais em todos os 
âmbitos e dimensões que enfrentam os homens e as mulheres.

O patriarcado segundo as feministas radicais
É muito obvio que não podemos entender bem as teorias feminis-

tas sobre o patriarcado sem entender o contexto social e político de 
lutas de onde surgiram. A historiadora Alice Echols situa o desenvol-
vimento do feminismo radical nos EUA entre 1967 e 1975, ainda que 
seu impacto político em outros países tenha se estendido no tem-
po96. Suas principais expoentes Kate Millett, Shulamith Firestone e 
mais tarde Katherine Mackinnon (que também pode ser considerada 
como uma feminista radical, já que busca se distanciar igualmente do 
feminismo liberal e do marxismo ou das tentativas de formular um 
feminismo socialista), são intelectuais que vem do mundo artístico e 
acadêmico norte americano97. A primeira era professora de literatura 
e depois socióloga, a segunda artista e a terceira professora de direi-
to. Suas elaborações sobre a opressão da mulher foram feitas no ca-
lor das lutas dos Negros e do movimento Black Power (Poder Negro). 
Frente à dificuldade de conseguir que fossem aceitas suas reivindica-
ções na National Conference for New Politics (Conferencia Nacional 
para Nova Política) em 1967, onde Firestone participou, um grupo 

sociedades “primitivas” e em como seu desenvolvimento poderia levar à cristaliza-
ção de classes. Marx considerou a família como a base material da sociedade, mas a 
entendeu como uma instituição social viva e mutante e mostra que antes de ser uma 
unidade natural, quer dizer, biológica, a família foi primeiro uma construção social 
baseada na produção e nas relações de propriedade
96  Alice Echols, Daring to be Bad, Radical Feminism in America, 1967-1975 (1989).
97 Também foram importantes Ros Baxandall, Susan Brownmiller (Against Our Will: 
Men, Women and Rape, 1975) que escreveu um livro muito provocador sobre a vio-
lência sexual e a cultura da violação como algo generalizado e inerente ao patriarca-
do e Kathie Sarachild. Catherine MacKinnon pertence a uma segunda geração, mais 
sofisticada teoricamente, do feminismo radical.
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de Chicago publicou um manifesto “To the Women in the Left” (Para 
as mulheres na Esquerda), defendendo a “secessão” das mulheres do 
sistema patriarcal masculino, do mesmo modo que a ala radical do 
movimento negro reivindicava a autodeterminação frente ao Estado 
norte-americano98. Desde seu inicio, pois, o feminismo radical esteve 
associado, em sua estratégia política ao separatismo e a luta de um 
sexo contra o outro para acabar com o sistema de dominação chama-
do patriarcado, defendendo uma revolução feminista.

O feminismo radical se pensou a si mesmo como uma corrente da 
Nova Esquerda que queria demarcar-se tanto das posições reformis-
tas liberais como do stalinismo, do chamado “socialismo realmente 
existente” (que injustamente associaram com o marxismo e o socia-
lismo em geral). Frente à “esquerda tradicional” que tinha considera-
do o problema da mulher como algo secundário que se solucionaria 
automaticamente com a chegada ao socialismo e que reproduzia den-
tro de suas organizações relações de opressão, o feminismo radical 
argumentou que as relações de poder, que permitiam a submissão 
das mulheres aos homens, não podia ser reduzido a simples reflexos 
ou instrumentos para preservar a exploração econômica, que eram 
distintas e deveriam ser pensadas com conceitos próprios. Antes de 
prosseguir devemos esclarecer que nós que reivindicamos o marxis-
mo revolucionário estamos de acordo com o fato de que as relações 
de opressão não são só “meios” para explorar ou dividir a classe tra-
balhadora, que tem uma existência social própria e semi-autônoma 
e por isso diferenciamos o conceito de opressão do de exploração. 
Não obstante, não estamos de acordo com a submissão inversa que 

98 Ver Alicia H. Puleo “Lo personal es político” (O pessoal é político). Jo Freeman 
e Shulimith Firestone, futuras lideres feministas pediram, então, para as mulheres 
os 51% de representação nos votos por constituir esse percentual da população. 
Solicitaram também que a convenção condenasse os estereótipos sexistas vincula-
dos pelos meios de comunicação, o matrimonio, as leis de propriedade e divorcio 
e que se manifestasse a favor da informação anticonceptiva e do aborto como for-
mas de controle sobre seus próprios corpos por parte das mulheres. A presidência 
rechaçou a petição, com a desculpa de não ter tempo para debatê-la. Evidentemen-
te não considerava esses temas suficientemente “revolucionários” e “importantes”. 
Depois desta decepção o grupo de Chicago publicou um manifesto intitulado To 
the Women of the Left que chamava a secessão, inspirando-se na atitude tomada 
pelos afro-americanos do SNCC que no ano anterior tinham abandonado o ideal 
integracionista, acusando os companheiros brancos de paternalismo. O separatis-
mo das feministas radicais surge, pois, de uma das muitas experiências históricas 
de decepção com relação a causas políticas emancipatórias que tiveram o reco-
nhecimento negado e a reciprocidade das mulheres” Alicia Puleo, Lo Personal es 
político: el surgimiento del feminismo radical” Teoría feminista: de la Ilustración a 
la globalización, p. 40.



185

quer fazer o feminismo radical (reduzir a exploração e as relações 
de classe à opressão entre sexos) nem com a ideia de que ambas as 
relações tenham hoje um significado igual na hora de organizar a so-
ciedade, ainda que sejam diferentes e estejam combinadas, os mar-
xistas afirmamos que são as relações de classe as que emergem como 
dominantes, quer dizer, as que decidem em ultima instancia, que 
opressões são necessárias e quais são prescindíveis e que dimensão 
podem tomar.

A maioria das mulheres norte americanas que na década de 70 
iniciaram e dirigiram a segunda onda de lutas pelos direitos das 
mulheres e se identificaram como “feministas” eram ativistas que 
tinham participado nas lutas massivas contra a guerra do Vietnã e 
pelos direitos civis, muitas delas desenvolvendo uma consciência 
contra o “sistema” ou o “capitalismo” mas, como explica uma delas, 
Robin Morgan:

Enquanto pensávamos que estávamos envolvidas na luta para criar uma 
nova sociedade, fomos nos dando conta lenta e tristemente que estávamos 
fazendo o mesmo trabalho dentro do Movimento como fora dele: escrever 
a maquina os discursos que iam ser pronunciados pelos homens, fazer 
o café mas não a política, ser os acessórios dos homens cuja política ia 
supostamente substituir a ordem antiga99.

Echols explica que o impulso que reuniu estas ativistas e intelec-
tuais da esquerda norte americana a articular um feminismo radical, 
superador do feminismo liberal e do marxismo, foi uma diferencia-
ção clara frente àquelas ativistas que eram chamadas de “políticas”, 
em um sentido depreciativo, porque “atribuíam a opressão da mu-
lher ao capitalismo e sua principal lealdade era com a esquerda”, 
enquanto que as feministas radicais queriam firmemente “se opor 
à subordinação da liberação das mulheres à esquerda organizada” 
que considerava que “a dominação feminina era um simples epife-
nômeno do capitalismo”100. Portanto o eixo político e programático 
que definiu o feminismo radical foi “que as mulheres constituíam um 
sexo-classe, que as relações entre mulheres e homens tinham que ser 

99 “Thinking we were involved in the struggle to build a new society, it was a slowly 
dawning and depressing realization that we were doing the same work in the Move-
ment as out of it: typing the speeches men delivered, making coffee but not policy, 
being accessories to the men whose politics would suposedly replace the Old Order.” 
Qted in Alice Echols, Daring to be Bad, p. 23.
100 “most early women’s liberation groups were dominated by “políticos” who at-
tributed women’s oppression to capitalism, whose primary loyalty was to the left.” 
Echols, Daring to be Bad, p. 3.



186

pensadas em termos políticos e que o gênero, e não a classe, era a 
principal contradição”101.

E daí surgiu a necessidade de dar uma base teórica a uma locali-
zação social e a um projeto político, que resultou na elaboração das 
distintas teorias do patriarcado. Mas o feminismo radical não parou 
ai, na hierarquização das relações de sexo sobre as de classe, senão 
que afirmou que as relações de dominação patriarcais são anterio-
res não só ao capitalismo senão ao surgimento da exploração e que, 
portanto, sua origem não tem nada a ver com a sociedade de classes. 
E essa “radicalidade” teórica do feminismo será a fonte de muitos de-
bates internos e debilidades. Sua maior dificuldade foi e segue sendo 
onde localizar então a origem da opressão sem voltar à biologia e, 
portanto, a um essencialismo naturalista. De fato, uma das maiores 
tensões teóricas internas entre as feministas radicais tem a ver com 
a relação que estabelecem entre a biologia ou natureza humana e o 
patriarcado.

Algumas feministas radicais, como Millett ou Wittig se opuse-
ram radicalmente à ideia de que a opressão da mulher tivesse raí-
zes naturais e afirmaram que era algo absolutamente cultural e so-
cial, defendendo uma posição conhecida como o “construtivismo 
radical”102. O materialismo e o marxismo foram de fato as primei-
ras teorias a rechaçar qualquer tipo de essencialismo ou a ideia 
de que o homem, a mulher ou a humanidade de conjunto tenha 
“destino biológico algum”. Não existe uma “essência humana”, se-
não que o humano – e todas suas categorias – são uma construção 
social e histórica em constante mutação. O que o marxismo afirma, 
diferente do construtivismo, é que não basta dizer que o sexo ou o 
gênero (como a raça etc.) são categorias socialmente criadas, quer 
dizer, não basta fazer um trabalho critico contra a naturalização 
das opressões. O que preocupa os marxistas é explicar como fo-
ram geradas ou se formaram relações de sexo ou gênero cristali-
zadas de opressão e porque, para poder pensar como mudá-las e 
lutar contra elas, quer dizer, elaborar uma política e uma estratégia 
de liberação que implique na transformação real, material da so-
ciedade, muito além do importante e necessário trabalho critico 
e intelectual. Outras feministas radicais, como Firestone ou Gre-
er, se remontaram à “natureza” para explicar a origem do sistema 
101 “Radical feminists argued that women constituted a sex-class, that relations be-
tween women and men needed to be recastin political terms, and that gender rather 
tan class was the primary contradiction.” .” Echols, Daring to be Bad, p. 3.
102 Ver Monique Wittig, The Straight Mind and Other Essays (El pensamiento hetero-
sexual y otros ensayos, 1992).
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patriarcal. Para elas, as origens da opressão da mulher não estão 
no patriarcado como estrutura sociocultural senão na biologia, na 
função reprodutora das mulheres103.

Ainda assim, podemos destacar três elementos teóricos comuns 
nas distintas formulações do feminismo radical que merecem uma 
discussão: o caráter a-histórico e estruturalista do conceito de pa-
triarcado, a cooptação e inversão do marco marxista de analise e o 
individualismo utópico contido no slogan popular do feminismo ra-
dical: “o pessoal é político”.

O primeiro traço está claramente presente no Políticas Sexuais, 
onde Millett faz uma definição muito vaga e geral do patriarcado: 
“Nossa sociedade... é um patriarcado. É um fato evidente à primeira 
vista se considerarmos que tanto o exercito, como a indústria, a tec-
nologia, as universidades, a ciência, os cargos políticos, as finanças, 
– quer dizer, toda fonte de poder em nossa sociedade, incluindo a for-
ça coercitiva da policia, está nas mãos dos homens”104. Não sabemos 
muito bem segundo o livro de Millett quando surge o patriarcado 
como tal, mas isto não é problema só de Millett senão da maioria das 
teóricas feministas radicais. De fato, o caráter a-histórico do patriar-
cado que parece ter existido “desde sempre” é uma das principais 

103 A feminista australiana Germaine Greer, por exemplo, passou do feminismo ra-
dical (The Female Eunuch, 1970) onde reivindica não só a liberação sexual feminina 
senão a necessidade de que as mulheres desenvolvam o pensamento lateral criati-
vo, quer dizer, que frente ao poder teórico e racional do poder masculino exerçam 
um pensamento infantil, selvagem, desmedido, baseado nas emoções e na empatia, 
a defender em Sex and Destiny; The Politics of Human Fertility (1984) posições an-
ti-ocidente (já que as mulheres tem menos filhos para avançar em suas carreiras 
profissionais) e pró-natalistas e mistificadoras da pobreza e da natalidade prolífica 
do Terceiro Mundo, apresentando no destino biológico de ser mãe um ideal de libe-
ração feminina.
104 “Our society… is a patriarchy. The fact is evident at once if we recall that the mil-
itary, industry, technology, universities, science, political offices, finances – in short 
every avenue of power within society, including the coercive force of the police, is 
in male hands.” (Sexual Politics, 1970, p. 25) –Tradução propia. Seu livro que foi 
sua tese de doutorado em literatura inglesa se vale de grandes nomes da literatura 
(Shaw, Ruskin, Wolff, Wilde, Dickes) para exemplificar as atitudes dos varões frente 
às mudanças sociais introduzidos pela primeira onda de luta das mulheres (1830-
1930) e o que chama a contra-revolução que a sucedeu (1930-1960) (atraves dos 
autores patriarcais como Miller, Mailer, Lawrence e Genet) O que sem aponta é que 
é um sistema que se reproduz a si mesmo, como uma roda e que se trata de “uma 
instituição perpetuada por técnicas de controle”. Millett recorre a Max Weber para 
definir as relações de dominação, que define como a possibilidade de impor a von-
tade própia sobre o outro, quer dizer, uma definição que parte do sujeito individual 
e não das relações sociais.
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criticas que o feminismo radical recebe dos marxistas e outras alas 
mais radicais do feminismo.

A relação contraditória com o marxismo como marco teórico, 
ainda que invertido, para pensar a emancipação é muito clara e ex-
plicita tanto em Firestone, como depois em Delphy ou MacKinnon. 
Todas elas recorrem, cada uma de sua maneira, à teoria marxista 
para pensar e desenvolver uma teoria feminista do patriarcado, 
pegando emprestado os conceitos, mas invertendo sua hierarquia, 
produzindo assim quase uma teoria marxista negativa, como em 
um negativo fotográfico. Todas elas partiram da redução falsa e abu-
siva do marxismo a um economicismo, a uma teoria reducionista 
que subordina todos os conceitos e fenômenos a meras variações 
ou reflexos das relações de exploração, que são as únicas “verdadei-
ras” e “importantes”. Firestone, por exemplo, construiu sua Dialética 
do Sexo em um dialogo intenso com Marx e Engels argumentando: 
“Seria um erro tentar explicar a opressão da mulher a partir desta 
interpretação estritamente econômica [que oferece o marxismo]. A 
análise de classes constitui um trabalho engenhoso, mas de alcance 
limitado (...) não tem profundidade suficiente.” Firestone afirma que 
“existe um substrato sexual na dialética histórica” analisada por En-
gels (a evolução da família), mas que este não lhe agrada porque só 
se empenha em “perceber a sexualidade só através de uma impreg-
nação econômica.” Sua teoria se apresenta como uma superação de 
Engels, colocando na base as relações de sexo e não as de classe. Esta 
tentativa de cooptar o marco teórico do marxismo e aplicá-lo de ou-
tra forma para gerar novas divisões e categorias levou Firestone a 
falar de um “sistema de classes sexuais” (termo que retomaram Del-
phy e muitas outras) onde ainda que esta opressão tenha uma ori-
gem biológica é perpetuada socialmente pelas técnicas de controle 
e dominação, que se materializa principalmente através do controle 
da capacidade reprodutora das mulheres. No mundo liberado e utó-
pico de Firestone, a revolução feminista (ideológica e tecnológica) 
que propõe alcançaria a reprodução artificial, o fim da família como 
instituição social e levaria diretamente a que “a divisão do traba-
lho desapareceria mediante a eliminação total do mesmo (cyberna-
tion).” O objetivo final seria alcançado assim e “se destruiria a tirania 
da família biológica”.

MacKinnon também recorre ao marxismo e sua armação teórica 
para definir, por analogia, as bases teóricas do feminismo, centradas 
na sexualidade e não no trabalho:
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A sexualidade é para o feminismo o que o trabalho é para o marxismo: 
aquilo que nos é mais próprio e, no entanto, o que mais nos arrebata... (...) 
a modelação, direção e expressão da sexualidade organiza a sociedade em 
dois sexos – mulheres e homens – divisão que é a base da totalidade das 
relações sociais (...) Tal como é o trabalho para o marxismo, a sexualidade 
é para o feminismo algo socialmente construído mas que, por sua vez, 
constrói, universal de matéria e de mente. Assim como a expropriação 
organizada do trabalho de alguns para beneficio de outros define uma classe 
– os trabalhadores – a expropriação organizada da sexualidade de uns para o 
uso de outros define o sexo, mulher105.

O terceiro ponto que é importante destacar é a ideologia política 
contida no slogan “o pessoal é político” que situa o individuo, não o 
sujeito coletivo, como o agente e o objetivo estratégico da mudança. 
A revolução feminista partiu de um problema muito real e muito pre-
sente na autodenominada esquerda e nas organizações operarias: a 
contradição entre um discurso emancipador, que contemplava teori-
camente a liberação das mulheres (ainda que frequentemente como 
um objetivo secundário) e uma serie de praticas machistas e opressi-
vas: desde uma divisão do trabalho desigual e “essencializante” den-
tro das organizações políticas e uma subordinação das mulheres a 
fazer o trabalho “invisível”, cinzento e cotidiano, até comportamentos 
machistas totalmente aceitos, casos de abusos, tentativas de contro-
lar a vida sexual das militantes. Etc. O slogan “o pessoal é político” 
pretendia em primeiro lugar apontar e lutar contra essa contradição 
presente em muitos quadros e militantes varões do movimento social, 
radical, sindical, socialista e comunista. Era uma tentativa de mudar 
na pratica, no dia a dia, os métodos e o trato para fazer política.

Mas o slogan para o feminismo radical derivou em muitos casos 
a apontar uma estratégia e não uma simples tática: o feminismo foi 

105 Catherine MacKinnon, “Feminismo, marxismo, método e Estado: uma agenda 
para a teoría”, en Crítica jurídica, Teoría y sociología jurídica en los EEUU. Bogotá: Ed. 
Mauricio García Villegas, 2005, pp. 165-166). Para MacKinnon, os eixos do feminis-
mo são e devem ser a familia, o trabalho doméstico, a sexualidade, a reprodução e a 
vida pessoal, quer dizer, todos os aspectos que constituem o sujeto social mulher em 
sua diferença. “Sexuality is to feminism what work is to Marxism: that which is most 
one’s own, yet most taken away… The molding, direction, and expression of sexuality 
organizes society into two sexes – women and men- which division underlies the 
totality of social relations… As work is to marxism, sexuality to feminism is socially 
constructed yet constructing, universal as activity yet historically specific, jointly 
comprised of matter and mind. As the organized expropriation of the work of some 
for the benefit of others defines a class – workers- the organized expropriation of 
the sexuality of some for the use of others defines the sex, woman.” MacKinnon, 
“Feminism, Marxism, Method and the State: An Agenda for Theory”, Signs, 7.3 1982 
p. 515-516
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pensado como um processo político que deveria culminar em uma 
transformação pessoal, em particular uma mudança da consciência, 
uma politização da vida pessoal, onde o individuo era a por sua vez 
o ponto de partida e de chegada nesse processo e as dinâmicas cole-
tivas (as marchas, os grupos de autoconsciência, a divisão do traba-
lho militante, a vida em comunas feministas, as ações diretas) eram 
só uma mediação para alcançar essa transformação pessoal que se 
pensava a si mesma como contagiosa. Nesse âmbito, o feminismo ra-
dical pegou emprestada a estratégia do socialismo utópico de Owen 
ou Fourier. 

A sexualidade se tornou, para muitas feministas radicais, o ele-
mento mais profundo e mais autentico de uma subjetividade femi-
nista radical, assim como afirma Germaine Greer, uma feminista aus-
traliana: “O pessoal segue sendo político. A feminista do novo milênio 
não pode deixar de ser consciente de que a opressão é exercida na e 
através de suas relações mais intimas, começando pela mais intima 
de todas, a relação com o próprio corpo”106. Algumas feministas de-
fenderam o lesbianismo ou a bissexualidade como uma ação política 
de transformação.

E o projeto de fazer do slogan “o pessoal é político” uma estraté-
gia e um ideal enfocado no individuo não demorou a mostrar seus 
frutos desastrosos e desmobilizadores. Um elemento comum a todas 
as feministas radicais, muito alem de sua atividade intelectual (pu-
blicar estes livros, fazer conferencias, ir a conferencias) tiveram um 
ativismo social bem curto, já que o intenso debate político e teórico 
das distintas e múltiplas correntes e tendências que surgiram dentro 
do feminismo radical (e que depois se ramificaram), a necessidade 
de pensar na pratica como se combina a opressão com a exploração, 
o machismo com o racismo etc. as superaram e agoniaram. Assim 
como a frustração de ter que lidar com os problemas de intervir no 
movimento de massas, obter resultados concretos etc. O que primou 
foi claramente centrar-se em uma transformação e desenvolvimento 
“feminista radical” individual, que só estava ao alcance de uma pe-
quena minoria de mulheres pertencentes à classe media educada. No 
inicio dos anos 70, Firestone deixou o ativismo e se mudou para o 
East Village, um bairro de Nova York, para se dedicar à pintura. Mil-
lett prosseguiu em um trabalho acadêmico e se dedicou à fotografia 
artística, a ser pintora e escultora e se preocupou com a conserva-
ção dos imóveis antigos (século 19) que estão ameaçados pela es-
peculação em Nova York e ainda “Graças aos lucros econômicos da 

106 Germaine Greer, La mujer completa, Barcelona, Kairós, 2000, 505.
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Millett Farm [fazenda Millett], seu enorme viveiro de pinheiros de 
natal, mantém uma comunidade estival que funciona como oficina de 
criação para jovens mulheres artistas (Women’s Art Colony Farm)107.

Uma critica marxista às teorias do patriarcado do feminismo radical
O problema geral das teorias do patriarcado é que ainda que lo-

calizem a totalidade das manifestações da opressão em todos os âm-
bitos da existência humana, não reconhecem que a opressão surgiu 
historicamente e se manteve estável durante séculos até hoje porque 
se combina com a exploração, que é a base material que a sustenta. 
Propõem uma concepção abstrata e anti-histórica da opressão como 
estrutura, fora da divisão social do trabalho e indiferente à mudan-
ça histórica dos modos de produção. Seu método anti-histórico não 
pode explicar, portanto, como surge (a origem) e se consolida uma 
relação de opressão a nível social e como esta se cristaliza como au-
tônoma com o surgimento da sociedade de classes e do Estado, que 
muda a natureza social das relações familiares. Como argumentou 
Sheila Rowbotham (que se alinhou com a corrente feminista socialis-
ta britânica): “a palavra ‘patriarcado’ tem seus próprios problemas. 
Implica uma forma a-histórica e universal de opressão que nos leva 
à biologia – e, portanto oculta não só como surgiu a necessidade de 
reconhecer diferenças biológicas, senão também a multiplicidade de 
maneiras em que as sociedades definiram o gênero”108. Martha Gi-
ménez, que defende o método marxista e a analise do materialismo 
histórico frente ao feminismo radical, afirma algo similar:

uma vez que o patriarcado foi conceitualizado como um sistema de 
dominação analiticamente separado e independente dos modos de produção, 
suas origens tiveram que ser buscadas em fatores universais, abstratos 
e a-históricos: as diferenças biológicas na reprodução, a necessidade 
dos homens de controlar a sexualidade das mulheres, suas capacidades 
reprodutivas ou seu trabalho reprodutivo, a tendência do homem a querer 
ter poder sobre a mulher... a divisão sexual do trabalho... etc.109.

107 Alicia Puleo, “Lo Personal es político: el surgimiento del feminismo radical” Teo-
ría feminista : de la Ilustración a la globalización, p. 54.
108 “the word “patriarchy” has problems of its own. It implies a universal and a-his-
torical form of oppression which returns us to biology- and thus it obscures the need 
to reconize not only biological difference, but also the multiplicity of ways in which 
societies have defined gender” (Sheila Rowbotham, “The Trouble with Patriarchy”, 
Dreams and Dilemmas p. 209)
109 Once patriarchy was conceptualized as a system of domination analytically 
separate and independent from modes of production, its origins had to be found 
in abstract, universal, ahistorical factors: biological differences in reproduction, 
men’s need to control women’s sexuality, reproductive capacities and/or their labor 
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O principal problema do feminismo radical é que sua generalida-
de e imprecisão teórica se tornaram um obstáculo político para de-
senvolver a luta pela liberação das mulheres combinada com a luta 
de classes. O feminismo radical propõe uma estrutura que só reco-
nhece dois sujeitos sociais que se enfrentam: homens e mulheres. Ao 
não conseguir explicar como se combina a opressão da mulher com 
a exploração não pode articular a luta pela liberação da mulher com 
a luta pelo socialismo. O resultado é que o feminismo radical buscou 
sistematicamente contrapor ambas as lutas, argumentando que a 
luta dos sexos era anterior e mais profunda que a luta de classes, em 
vez de integrá-las em uma estratégia comum de revolução e libera-
ção como pretende fazer o trotskismo, como herdeiro do marxismo 
revolucionário. Conscientemente ou não colocou a mesma hierarqui-
zação mecânica que denunciava no stalinismo e no castrismo quan-
do estes adiaram a liberação das mulheres para um momento futuro 
do socialismo. Neste sentido, se o feminismo radical conseguiu ser 
um dos motores ideológicos que animaram as lutas que consegui-
ram grandes conquistas democráticas (como o direito ao divorcio, 
ao aborto, aos direitos reprodutivos e uma sexualidade mais livre) 
também se tornou um obstáculo fundamental “para que as mulhe-
res trabalhadoras se organizem independentemente da burguesia 
e levem aos lugares de trabalho e aos bairros operários as reivindi-
cações democráticas. Quer dizer, foi obstáculo para que o poderoso 
movimento de mulheres fizesse uma luta política nos espaços sociais 
onde se encontravam a classe trabalhadora e os setores populares, 
com mulheres e homens. Como explica Rowbotham:

O problema não é a diferença sexual, senão as desigualdades sociais de 
gênero – quer dizer, todos os tipos de poder que as sociedades atribuíram 
às diferenças sexuais – e as formas hierárquicas que estas impuseram nas 
sociedades humanas. Alguns aspectos das relações entre homens e mulheres 
são simplesmente e obviamente não opressivas, já que incluem vários graus 
de ajuda mutua. Mas o conceito de “patriarcado” não tem espaço para esse 
tipo de sutilezas110.

and their children’s labor; men’s drive for power over women; men’s intentional 
interpretation of biological differences in reproduction; the sexual division of labor; 
the psychosexual effects of mothering; the exchange of women by men; the “sex/
gender system,” etc. “GIMÉNEZ, Martha. “Capitalism and the Oppression of Women: 
Marx Revisited”, Science and Society, 69.1 (2005). p. 12.
110 “It is not sexual difference which is the problem, but the social inequalities of 
gender – the different kinds of power societies have given to sexual differences, 
and the hierarchical forms these have imposed on human relationships. Some as-
pects of male-female relationships are evidently not simply oppressive, but include 
varying degrees of mutual aid. The concept of “patriarchy” has not room, for such 
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As teorias do patriarcado apresentam uma visão simplista, uni-
lateral da sociedade, mas as relações entre homens e mulheres não 
podem ser pensadas “em geral”, em uma sociedade de classes, como 
categorias fixas abstraídas do mundo social, porque tudo depende 
de em que classe (e adicionalmente também que “raça” ou etnia) se 
situam estes homens e mulheres, em que momento da luta de classes 
estamos etc. Por isso, inclusive o feminismo socialista teve que se dis-
tanciar destas generalizações: “as relações entre homens e mulheres 
se caracterizam por certas reciprocidades, assim que não podemos 
assumir que o antagonismo seja um fator constante. Há vezes onde a 
solidariedade de classe ou raça são muito mais fortes que o conflito 
sexo-gênero e casos onde as relações na família são uma fonte de re-
sistência ao poder da classe dominante”111.

Em vez de postular que os homens da classe trabalhadora são 
aliados potenciais e que através de um duro combate ao machismo 
nas organizações operarias, estudantis, populares e nas lutas, teriam 
que ser educados e ganhos para a liberação das mulheres, porque 
em ultima instancia o socialismo revolucionário (que abarca em seu 
programa a luta contra todas as opressões) é uma luta comum, o fe-
minismo radical com suas teorias do patriarcado colocou os homens 
como inimigos sistemáticos das mulheres e defendeu uma estratégia 
de separação e confrontação entre homens e mulheres. Mesmo o fe-
minismo radical mais “construtivista” como o de Wittig, que insistia 
que “homem” e “mulher” são papeis socialmente construídos, acaba 
fazendo dos homens inimigos de fato das mulheres, aplicando sem 
se dar conta um essencialismo invertido. Como aponta Gimenez, em 
resposta a essas teorias:

Em suas varias formulações o patriarcado postula que as características e/ou 
intenções dos homens são a causa da opressão das mulheres. Esta maneira 
de pensar desvia a atenção das relações sociais que colocam a mulher em 
uma situação de desigualdade em cada dimensão de sua vida e canaliza o 
olhar para os homens como causa da opressão. Mas os homens não tem tal 
posição privilegiada na historia que seja independente das determinações 
sociais, o que sim podem ter é a visão e o poder de modelar uma organização 
social dada a seu favor. Mas os homens, como as mulheres, são seres sociais 
cujas características refletem a formação social da qual emergem como 
agentes sociais112.

subtleties, however.” (p. 210)
111 “relations between men and women are also characterized by certain reciproc-
ities, so we can’t asume the antagonism is a constant factor. There are times when 
class or race solidarity are much stronger than sex-gender conflict, and cases when 
relations within the family are a source of mutual resistance to class power.”(212)
112 “In its various formulations, patriarchy posits men’s traits and/or intentions 
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Em sua tentativa de gerar uma teoria do patriarcado como uma 
imagem congelada e invertida do marxismo vulgar, o feminismo ra-
dical não só produziu uma teoria abstrata, desconectada da realida-
de histórica, senão que afirmou que a realidade socioeconômica das 
mulheres não importa, que a relação de opressão se articula a nível 
da sexualidade ou da diferenciação de sexo, da capacidade reprodu-
tora das mulheres. Portanto não conseguiu estabelecer como surge 
a opressão, nem como se articula aos demais âmbitos da realidade 
social, principalmente as relações de trabalho e outras dimensões 
materiais da existência. Uma categoria teórica surpreendentemente 
ausente do feminismo radical foi a do trabalho, já que em nenhum 
momento se considerou como importante ou central o problema do 
trabalho domestico ou o trabalho reprodutivo ou o problema da ex-
ploração salarial do trabalho da maioria das mulheres (porque sua 
condição de exploradas as “aproximaria” dos homens da classe tra-
balhadora). E essa será a principal critica que fazem as feministas 
socialistas e marxistas ao feminismo radical, sublinhando seu caráter 
“pequeno burguês”, quer dizer, primeiro sua tentativa de abstrair a 
opressão da mulher de sua condição social material e em particular 
das formas de trabalho explorado as quais tem sido e segue sendo 
submetida e, segundo, seu esforço para situar a liberação em um âm-
bito individual e em uma mudança pessoal, voluntaria.

Onde colocar o famoso “patriarcado” ou as relações de opressão? 
A análise marxista mostrou que o desenvolvimento do capitalismo 
industrial se apoiou e transformou a família monogâmica, que já era 
uma unidade institucionalizada de relações de opressão e exploração 
e que as revoluções burguesas institucionalizaram a condição desi-
gual da mulher no Estado e no direito burguês. Mas se nos mantemos 
só a nível do direito e das leis burguesas não conseguimos entender 
a especificidade da opressão das mulheres sob o capitalismo, que é 
uma opressão marcada pela estrutura de classes. Tanto a analise de 
Marx como a de marxistas contemporâneos mostrou que com o de-
senvolvimento do capitalismo e a socialização da produção em uma 

as the cause of women’s oppression. This way of thinking diverts attention from 
theorizing the social relations that place women in a disadvantageous position in 
every sphere of life and channels it towards men as the cause of women’s oppression. 
But men do not have a privileged position in history such that, independent of social 
determinations, they have the foresight and power consciously to shape the social 
organization in their favor. Men, like women, are social beings whose characteristics 
reflect the social formation within which they emerge as social agents. “ GIMÉNEZ, 
Martha. “Capitalism and the Oppression of Women: Marx Revisited”, Science and 
Society, 69.1 (2005). p. 14.
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escala maior a família deixou de ser uma unidade produtiva e essa 
mudança exógena à família reforçou de novo a opressão da mulher, 
que foi progressivamente fechada no espaço domestico, excluída de 
uma participação igual na esfera publica (sem igualdade de direitos) 
e atada ao trabalho “invisível”, mas necessário de reprodução da for-
ça de trabalho. A superestrutura burguesa (o Estado, as leis, a ideolo-
gia etc.) fez todo o possível para manter a discriminação em relação à 
mulher e não lhe outorgar a igualdade de direitos que reivindicaram 
as mulheres na época das revoluções burguesas. O capitalismo se 
apoiou em uma superestrutura sexista e machista, que alguns cha-
mam de “patriarcal”, que discrimina as mulheres e fez o possível para 
assegurar sua sobre-exploração e sua exclusão da vida política.

Nesse sentido, o instinto teórico do feminismo radical, de locali-
zar a opressão da mulher além do âmbito individual, privado e do-
mestico, além da família, foi correto, como também o foi a intuição de 
que combater a origem da opressão não era meramente uma questão 
de reformas legais como o pretendia o feminismo liberal ou burguês. 
A intuição de que a condição de subordinação e superexploração 
tinham raízes mais profundas que suas manifestações na superes-
trutura burguesa foi também acertada. Mas as distintas teorias do 
patriarcado não conseguiram explicar o processo histórico e a base 
material e institucional que sustentam essas relações de dominação, 
desigualdade e abuso. Ainda que não estejam arraigadas só na família 
e no Estado, sua origem não está na biologia nem na ideologia senão 
na sociedade de classes e, hoje em dia, no único motor que alimenta a 
sociedade burguesa: a busca de lucros capitalistas a todo e qualquer 
preço. O feminismo radical acabou tratando o marxismo como um 
inimigo quase igual ou análogo ao patriarcado, porque partiu da base 
de que as principais organizações e sociedades que se reivindicavam 
“marxistas” eram verdadeiras “aplicações” do socialismo marxista. 
Sua frustração com o machismo e a homofobia do stalinismo e das 
burocracias sindicais e seu distanciamento da classe trabalhadora, as 
levou a atuar com uma caricatura muito grosseira, mecânica e pouco 
dialética do marxismo. O resultado foi a produção de teorias do pa-
triarcado a-históricas, abstratas, com pouca base material social para 
explicar a opressão, muito radicais – se quiser – mas muito pouco 
dialéticas e, principalmente, a formulação de um fundamento “teó-
rico” para a estratégia separatista dos movimentos de mulheres e a 
“guerra dos sexos”, uma estratégia que até hoje não conseguiu acabar 
com o “patriarcado” e menos ainda arrastar a maioria das mulheres 
trabalhadoras.
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