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RESUMO 
 
O artigo explicita a experiência monográfica “Feminismo e 
militância de esquerda: uma análise da percepção de homens 
do Levante Popular da Juventude” este trabalho teve como 
objetivo analisar a relação dos homens do Levante Popular da 
Juventude de Mossoró com o feminismo. Como conclusão 
central, entendemos que o feminismo contribui diretamente 
com o socialismo democrático. Na pesquisa de campo, todos 
os homens afirmaram compreender a necessidade do 
feminismo na luta da classe trabalhadora. Todavia, a 
desconstrução do machismo ainda é uma grande dificuldade, 
bem como, a compreensão dos espaços auto-organizados de 
mulheres em movimentos mistos.  

 
Palavras-chave: Levante Popular da Juventude. Feminismo. 
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ABSTRACT 
 
This article explains the monographic experience " Feminism 
and leftist militancy: an analysis of perceptions of men Levante 
Youth People" this work was to analyze the relationship of men 
of Levante Mossley Youth People with feminism As central 
conclusion, we believe that feminism contributes directly with 
democratic socialism. In the field research, all men said to 
understand the necessity of feminism in the struggle of the 
working class. However, the deconstruction of machismo is still 
a great difficulty, as well as the understanding of self-organized 
spaces for women in mixed movements. 
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01 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo decorre da experiência monográfica realizada na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, que teve como título: “Feminismo e militância de esquerda: 

uma análise da percepção de homens do Levante Popular da Juventude” este trabalho teve 

como objetivo analisar a relação dos homens do Levante Popular da Juventude de Mossoró 

com o feminismo.  

A perspectiva teórica que nos apoiamos para orientar o presente trabalho é a 

marxista, aquela que adota como método o materialismo-histórico dialético. Por 

compreender que essa perspectiva nos oferece subsídios que nos ajuda a entender melhor 

a realidade em sua totalidade e para além da aparência.  

O materialismo reside na concepção de que o mundo material é uma realidade 

objetiva, uma realidade que existe independente da consciência do indivíduo, ou seja, não é 

a consciência que determina o ser, mas o ser que determina a consciência. 

No que se refere ao aspecto histórico, o método materialista histórico-dialético 

nos permite crer que a realidade não é estática, é cotidianamente construída, não é algo 

eterno e imutável. Assim, a realidade é dotada de dialética, ou seja, de movimento, de 

transformação contínua.  

Esse método nos permite, ainda, entender que os fenômenos não são isolados. 

Para tanto, esses são entendidos dentro de uma perspectiva de totalidade, partindo da 

compreensão de que os fenômenos estão dentro de um conjunto de relações, (sendo estes 

das mais diversas ordens econômicas, políticas, religiosas, etc.) e que se interrelacionam. A 

totalidade nos fornece uma visão mais ampla e crítica, uma vez que nos permite superar a 

aparência, nos possibilitando uma aproximação com a essência dos fenômenos sociais. 

Para analisar a relação dos homens do Levante Popular da Juventude de 

Mossoró com o feminismo, realizamos uma pesquisa de campo, na célula do Levante 

Popular da Juventude de Mossoró, por meio de entrevistas com roteiro semiestruturado, 

com perguntas abertas e fechadas, direcionadas para seis homens militantes do movimento 

social mencionado. 

Com essa pesquisa pretendemos poder contribuir com a produção de 

conhecimento, pois, essa é uma discussão pouco realizada dentro do próprio movimento 

feminista, bem como, no Levante Popular da Juventude e na academia. 



 
 
 

                  

Esperamos também, contribuir com o amadurecimento político orientado para a 

organização coletiva em torno dos enfrentamentos às opressões, especialmente, dentro do 

Levante Popular da Juventude e nas relações que interfere. 

 

02 FEMINISMO E SOCIALISMO: uma relação necessária 

 

Quando Waters (1979, p. 77) nos alerta que “[...] el sistema fabril se construyó 

sobre la base de sobreexplotación de la mujer2”, mostra que sistema capitalista soube muito 

bem incorporar as relações desiguais entre homens e mulheres, seja na forma de baixos 

salários e nos piores postos de trabalho, quanto na forma do trabalho doméstico não pago, 

este último servindo como base de sustentação e reprodução dessas relações. Ora “El 

marxismo explico el papel de la família en la sociedad de clases y su función en la 

perpetuación de la opresión de la mujer3” (IDEM, IBIDEM, p. 23). Dessa forma, a luta contra 

a exploração e opressão das mulheres é indispensável à construção de uma sociedade 

socialista.  

Muito embora a opressão das mulheres seja anterior ao advento do capitalismo, 

foi com o aparecimento deste que houve transformações radicais na vida das mulheres. 

Assim, tanto o movimento feminista como o movimento socialista alcançaram suas etapas 

históricas com a chegada da fase capitalista industrial, a partir daí ambos se tornaram 

realizáveis, a utopia se tornou um sonho possível (WATERS, 1979).  

No entanto, a relação entre o feminismo e o socialismo foi marcada por dilemas, 

no que diz respeito a compreensão da luta das mulheres. Dilemas esses que por muito 

impossibilitou os avanços nas questões feministas e na construção da sociedade socialista 

que desejamos. A exemplo desses dilemas, Wainwright; Segal e Rowbotham, nos esclarece 

sobre o sectarismo presente no grupo Socialismo Internacional com relação ao movimento 

de mulheres, quando diz que: 

 

Por que deveria um grupo, que rompera historicamente tanto com o stalinismo 
quanto com o trotskismo ortodoxo quanto à questão da democracia socialista e do 
controle dos trabalhadores sobre a produção, ser mais incapaz que outros de 
compreender não só o feminismo mas também questões como a libertação 
homossexual, a psicologia radical, lutas em torno da vida comunitária e cultural, e 
discussões sobre o que significa ser um socialista? Por que deveria um grupo que 
recusara os dogmas manter suas idéias como defesas moralistas? [...] o SI

4
 falhou 

em não estender esses princípios a questões mais amplas da vida cotidiana ou em 
não aplicá-los dentro de sua própria organização (1981, p. 44).  

                                                           
2
 “O sistema de fábrica foi construída com base na exploração das mulheres” Tradução livre.  

3
 “O Marxismo explica o papel da família na sociedade de classes e seu papel em perpetuar a 

opressão das mulheres” Tradução livre. 
4
 Socialismo Internacional. 



 
 
 

                  

 

Muitas outras questões se levantaram, a autonomia das mulheres fora 

confundida pelos companheiros de luta com o individualismo. Não se tratava de pensar 

apenas o “eu”, a autonomia era decisiva para as mulheres. Significava o controle sobre suas 

próprias vidas, essa questão fez com que estas fossem vistas como separatistas. Os 

companheiros de esquerda consideravam que as mudanças poderiam vir por etapas, vindo 

primeiro a revolução, argumentavam que a libertação das mulheres viria posteriormente. 

Ora, como nos mostra Wainwright; Segal; Rowbotham (1981, p. 155) “A vontade de mudar 

já sua própria vida e o mundo que o cerca era parte importante da construção para o 

socialismo no futuro”. Outros equívocos sugiram por parte da esquerda acerca da opressão 

das mulheres, como no aponta Souza-Lobo apud Cisne (2013, 158):  

 

1. A opressão das mulheres refletia a exploração de classe na sociedade capitalista, 
deixando, pois, de existir numa sociedade capitalista; 
2. A desigualdade entre homens e mulheres se fundava no acesso ao trabalho 
assalariado. Tratava-se, pois, de integrar as mulheres ao mercado de trabalho e 
incentivar sua participação política; 
3. A questão organizativa – as associações, departamentos femininos – como a 
maioria das organizações de massa criadas e propostas pelos PCs do período, 
padeciam de um monolitismo rigoroso, imposto pelo Komintern, que limitava, quando 
não paralisava, sua ação.  

A questão principal da exploração das mulheres não era somente os seus baixos 

salários, mas o fato da grande massa de mulheres estarem concentradas em postos de 

trabalho dito de mulheres era destinado a estas pelo fato de oferecerem baixos salários e 

baixo status, justamente por serem de mulheres. “Portanto, mesmo no trabalho, as mulheres 

são oprimidas tanto em virtude de seu sexo quanto em decorrência de sua posição de 

classe” (Wainwright; Segal; Rowbotham, 1981, p. 167), deixando evidente que não seria o 

acesso aos postos de trabalho que mudaria a condição de vida das mulheres. 

As mulheres sempre ocuparam um papel decisivo nas lutas, a exemplo disso 

temos as primeiras ações que abriram caminho para a Revolução Russa, quando essas se 

reuniram em Petrogrado “exigiendo ‘Pan para nuestros niños’, y ‘el regresso de nuestros 

maridos de las trincheras’5” (Waters, 1979, p. 65). Segundo Souza-Lobo apud Cisne: 

 

As mulheres estiveram presentes nas lutas populares da revolução industrial e da 
revolução francesa, e a revolução russa, nos movimentos abolicionistas. A questão 
da “igualdade entre os sexos” atravessou as correntes anarquista e socialista, e a 
revolução russa. A revolução sexual e a liberação das mulheres ressurgiu nas 
utopias dos anos 1960. Os movimentos, como as revoluções, podem ser 
institucionalizados e perder sua radicalidade, mas o tema da hierarquia entre os 

                                                           
5
 "Exigindo" Pão para os nossos filhos "e" o Regresso de nossos maridos das trincheiras ' Tradução 

livre. 



 
 
 

                  

gêneros emerge a cada vez que as sociedades se colocam em questão e discutem 
democracia e direitos (2013, p. 161). 

 

Ora, é mais do que necessária a luta das mulheres não apenas pela destruição 

do sistema capitalista, as mulheres necessitam romper com as relações desiguais que 

também estão presentes nas organizações de esquerda, sejam elas partidos ou 

movimentos. 

A luta feminista não diz respeito somente as mulheres, ela diz respeito a todos 

aqueles que pretende construir uma sociedade livre, portanto é uma luta de todos aqueles 

que constroem o socialismo sejam homens ou mulheres.  

Enquanto houver a exploração do homem sobre a mulher, enquanto esta 

continuar ocupando os piores postos de trabalho e continuarem recebendo baixos salários, 

enquanto estas estiverem sendo acusadas de separatistas por gritarem a sua exploração e 

a sua opressão, o ser humano ainda estará preso a sua própria degradação, este ainda não 

terá construído a sociedade livre que desejamos. 

Portanto, a luta pela destruição do modo de produção capitalista é necessária, 

mas a libertação da mulher vai para além apenas das questões econômicas, envolvem 

outras questões profundas. Exige a transformação de costumes e valores que estão 

fortemente enraizados e que encontram bases no sistema capitalista para a exploração das 

mulheres. Estamos falando de uma desconstrução que vai além de nós, além das próximas 

gerações, mas que precisa ser posta em marcha e não aguardar uma transformação no 

modo de produção, posto que assim como o patriarcado é anterior ao capitalismo, pode 

persistir numa sociedade pós-capitalista. Todavia, a construção do socialismo deve pautar 

também a desconstrução das relações materiais, pois como afirma Cisne (2013, p. 164) “[...] 

qualquer ideologia possui uma base material que a determina”. Afirmamos isso pela 

convicção da emancipação de homens e mulheres ser incompatível com o sistema 

capitalista, assim sua superação é um imperativo, ainda que não seja suficiente para 

garantir o fim do patriarcado, tendo em vista que para isso é necessário à construção de 

novos valores. 

O feminismo tem batido de frente e contestado a ordem social vigente. Além 

disso, como destaca Wainwright; Segal; Rowbotham (1981, p. 176) “estamos reivindicando 

que homens mudem a si próprios”, pois esse processo contribui para a transformação da 

natureza política da classe operária. O feminismo contribui com uma mudança de dentro da 

classe operária para fora dela. A compreensão da necessidade do feminismo na luta por 

uma sociedade socialista possibilita a unidade da classe trabalhadora.  

Deste modo, concordamos com Cisne acerca do sujeito revolucionário quando 

diz que “esse sujeito para ser revolucionário precisa estar afinado com um projeto societário 



 
 
 

                  

anti-racista, anti-patriarcal e anti-capitalista para fundar uma nova sociabilidade 

verdadeiramente igualitária e livre” (2013, p. 169). Os sujeitos que constroem o socialismo 

precisam compreender dimensões do sexo, da raça e da classe, devem levar em 

consideração que uma sociedade socialista não coaduna com qualquer forma de dominação 

e exploração. Nesse sentido, a compreensão da exploração intensiva e extensiva (trabalho 

produtivo e reprodutivo) da mulher é fundamental na direção de entender a multiplicidade 

que é a classe trabalhadora e de como ela é diferentemente explorada. Essa compreensão 

torna a luta mais democrática, uma vez que rompe com a hierarquia tão presente e tão 

fundamental para produção e reprodução no modo de produção capitalista.  

Por fim, ressaltamos que o movimento feminista precisa se tornar mais popular, 

incorporar as demandas das mulheres da classe trabalhadora, mas, de imediato o que deixa 

de contribuição para o socialismo é que este o torna mais democrático, mais diretamente 

voltado as reais e imediatas necessidades da classe trabalhadora e da construção de novos 

valores, pautados na liberdade e na igualdade substantivas. 

 

03 NECESSIDADE DA AUTO-ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES E A RELAÇÃO COM 
TODA A MILITÂNCIA DE ESQUERDA 

 

A unidade de classe trabalhadora não é representada pela homogeneidade, mas 

pelo entendimento da multiplicidade dos sujeitos pertencentes a ela. Ainda assim, a ideia de 

auto-organização das mulheres sempre foi uma pauta polêmica dentro da esquerda, 

justamente pelo mito de que esses espaços representaria a divisão da classe trabalhadora, 

e que o partido ou o movimento não necessitavam dessa separação, que as mulheres não 

poderiam ceder espaço pra esse sentimento de “revanchismo” para com os homens, posto 

que isso enfraquecia a luta. O feminismo passava assim a significar divisionismo dentro da 

classe. Todavia, como nos ressalta Cisne: 

 

A unidade e fortalecimento da classe pode ser alcançada por meio de um projeto 
político que a direcione para uma estratégia societária, para nós, o socialismo. Para 
tanto, esse projeto demanda uma análise apronfundada de quem é essa classe, de 
quem a compõe e de como os sujeitos que a compõem são explorados e 
apropriados de forma diferenciada, inclusive, entre si. Ou seja, pensar um projeto 
societário que liberte a classe trabalhadora da exploração, das opressões e das 
dominações demanda também, a coerência de buscar a eliminação desse tipo de 
relações dentro da própria classe, não apenas externa a ela (2013, p. 315). 

 

Dessa forma, o feminismo tem uma enorme contribuição em termos de 

organização da classe trabalhadora, como também no sentido de construção de novos 

sujeitos compromissados com a emancipação humana. Sujeitos esses dispostos a lutar 



 
 
 

                  

contra as formas de opressão, discriminação e exploração. Quem divide a classe não são as 

mulheres, não é o feminismo, quem faz essa divisão é o capitalismo que tem como uma de 

suas relações materiais a divisão sexual do trabalho e a apropriação das diferenças e 

divisões hierárquicas entre homens e mulheres produzidas por ela e transformadas em 

desigualdades.  

Para Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho, embora histórica, é uma 

categoria que possui dois “princípios organizadores” que funcionam como “invariantes”: a 

“hierarquia”, ao agregar maior valor ao trabalho masculino e menor ao feminino; e a 

“separação” entre o que considerado trabalho do homem e da mulher. Assim, “a divisão 

sexual do trabalho produz e reproduz a assimetria entre práticas femininas e masculinas, 

constrói e reconstrói mecanismos de sujeição e disciplinamento das mulheres, produz e 

reproduz a subordinação do gênero dominação” (SOUZA-LOBO, 2011, p. 174). 

Nessa perspectiva, como nos esclarece Waters, “[...] no son quienes luchan 

contra su opresión los responsables de crear la división. El capitalismo divide a clase obrera 

– por razas, sexos, edades, nacionalidades, niveles de cualificación, y de todas las formas 

posibles” (1979, p. 161). 

Aqui é importante esclarecermos, no entanto, que a questão do gênero 

transcende a questão da classe, assim como, a questão de raça/etnia. O que queremos 

dizer é que embora uma mulher não faça parte da classe trabalhadora, seja ela burguesa, 

ainda que ela não seja explorada, mesmo assim, será dominada pela questão do sexo, pelo 

fato de ser mulher. Da mesma forma que uma mulher negra apesar de rica, pode sofrer com 

a dominação por ser mulher e com a discriminação por ser negra. É fundamental 

compreender que mesmo as mulheres sendo pertencentes a classes diferentes, que tenham 

raças diferentes, elas ainda sim terão algo em comum, a dominação e a opressão por serem 

mulheres. Todavia, vale ressaltar que a opressão existe independente da classe, mas não 

indiferenciadamente, já que a classe imprimirá as condições estruturais das vivências das 

opressões (CISNE, 2013). 

Temos que ter clareza de que embora soframos com a mesma opressão de 

sexo, o projeto de sociedade defendido por uma mulher burguesa se limita dentro da lógica 

do sistema vigente, o capitalismo. Mesmo que essa mulher seja feminista, apesar disso 

ainda estará lutando por transformação nos limites dessa sociedade. Diferentemente do que 

propõe as feministas socialistas, que compreendem que as vida das mulheres não será 

completamente transformada enquanto o MPC não for destruído, enquanto não for 

construída uma nova sociedade, a liberdade das mulheres não terá sido alcançada. Nas 

palavras de Saffioti:  

 



 
 
 

                  

[...] a consciência de classe suplanta a consciência que eventualmente uma 
categoria de sexo possa alcançar de sua situação. Se as mulheres da classe 
dominante nunca puderam dominar os homens de sua classe, puderam por outro 
lado, dispor concreta e livremente da força de trabalho de homens e mulheres da 
classe dominada. A solidariedade entre os elementos de uma categoria de sexo 
subordina-se, pois, à condição de classe de cada um (apud Cisne, 2013, p. 318). 

 

Entretanto, ainda que lutem com perspectivas diferentes, não podemos negar a 

importância das feministas burguesas, uma vez que a organização dessas podem provocar 

tensões dentro da sua classe. Ora, essas embora não toquem o cerne da questão de 

classe, ainda sim, perceberam e se organizaram em torno de questões que são basilares 

para a manutenção da ordem estabelecidas. Por exemplo, embora a luta por educação 

superior e pelo direito ao voto para as mulheres não toquem no cerne da questão da classe, 

foram essas lutas que serviram/servem como fermento para lutas posteriores. Como 

podemos negar que o aumento da escolaridade das mulheres, assim como, a inserção 

dessas nas universidades não possibilitaram as mesmas perceberem e se levarem contra a 

opressão sofrida? Como negar que ao conseguir o direito ao voto as mulheres se tornaram 

mais donas de si, por que agora tinham em suas mãos algum poder de decisão? Dessa 

forma, mesmo não pautando a transformação da sociedade como um todo, a luta dessas 

mulheres possibilitaram a percepção da necessidade de muitas outras lutas posteriores e 

muitas outras lutas que ainda virão. 

O feminismo deve provocar tensões também dentro da própria classe 

trabalhadora, a radicalidade do feminismo não significa dividir a classe, mas agitar os 

sujeitos na construção de novas relações e novos valores que estejam em sintonia com a 

luta socialista, valores e relações que devem estar presentes nessa nova sociedade que 

queremos. É importante afirmar, que esses valores e relações não devem ser colocados em 

prática ou só serem pensados depois que houver a revolução, eles precisam ser construídos 

hoje. Precisam ser praticados nesse momento. 

A contribuição do feminismo às lutas vai para além de visibilizar a exploração e a 

dominação das mulheres, como nos esclarece Cisne quando diz que “potencializa a análise 

crítica e as lutas em sua totalidade, não apenas pelo parâmetro da apropriação direta da 

mais-valia, mas, pelo movimento dialético entre a reprodução social antroponômica e a 

produção social” (2013, p. 319). 

O feminismo possibilita o debate sobre a desconstrução do machismo na 

esquerda, por isso é tão fundamental dentro dessas organizações que existam os espaços 

auto-organizado de mulheres. Ora, não será nenhum homem que libertará as mulheres, 

serão as mulheres como sujeitos que lutarão por sua libertação. Não queremos dizer que os 



 
 
 

                  

homens não são importantes aliados na luta, mas são as mulheres como sujeitos que 

sentem na pele a opressão que podem e devem ser as protagonistas da sua libertação.  

Os espaços auto-organizados permitem as mulheres a “apropriação de si”, ou 

seja, permitem o reconhecimento das mulheres como sujeitos políticos, passando a ganhar 

mais confiança, como nos esclarece Cisne “nenhum ser pode ser liberto enquanto estiver 

alienado de si. Antes de qualquer outro passo, para avançar na construção da luta feminista, 

a mulher precisa superar seus sentimentos de inferioridade e autodepreciação” (2013, p. 

321). 

Dessa forma, dentro de partidos, dos movimentos ou grupos, enfim, todos 

aqueles que se propõe a romper com a sociedade patriarcal-racista-capitalista faz-se 

imprescindível o combate à opressão e a dominação em ambos os espaços, público e 

privado. Assim, é importante que esse combate também seja feito dentro das organizações 

de esquerda, nos espaços de formação e ação políticas. 

Ressaltamos, todavia, a importância de que mulheres tenham espaços auto-

organizados, por entendê-los como uma metodologia necessária no fortalecimento político 

das mulheres diante de uma desigualdade histórica e do poder da ideologia patriarcal que 

nos nega como sujeitos políticos que podem se autorepresentarem, que podem ter direito a 

sua própria voz, desejo e vida... Assim, cremos que a metodologia da auto-organização nos 

possibilita o reconhecimento como sujeito político, no entendimento de que não é somente 

com a chegada da revolução que nós seremos livres, mas que esta terá de vir 

acompanhada da construção de novos sujeitos, guiados por novas relações alicerçadas na 

liberdade e igualdade entre estes. 

 

04 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

Fizemos um capítulo só para as análises das entrevistas onde este foi 

subdividido em dois subitens; o primeiro “contribuição do movimento para a construção da 

consciência revolucionária”, buscamos mostrar a importância da organização coletiva como 

fundamental no processo de formação da consciência. No segundo subitem “compreensão 

acerca do feminismo”, mergulhamos mais profundamente no nosso objeto de estudo, a 

relação dos homens do Levante Popular da Juventude de Mossoró com o feminismo, 

buscando analisar a necessidade de discutir o feminismo dentro do citado movimento, bem 

como, a sua importância para a construção de uma nova sociedade. A partir das falas dos 

homens entrevistados, destacamos alguns elementos que consideramos fundamentais em 

termos de contribuição do Levante Popular da Juventude como movimento social voltado à 



 
 
 

                  

construção da consciência revolucionária, sendo estes: (1) objetivo do movimento, (2) 

impacto das ações na luta de classes, (3) articulação com outros movimentos (4) articulação 

com movimentos que tem como pauta principal o feminismo. E para problematizar a questão 

da compreensão dos homens que fazem parte do Levante Popular da Juventude sobre o 

feminismo, optamos por pontos de análises das falas dos entrevistados que juntos nos dará 

uma visão mais geral sobre a questão, são esses: (1) a contribuição do feminismo para luta 

de classes, (2) a importância do feminismo para o LPJ e (3) as dificuldades na relação com 

o feminismo. 

 

05 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Realizamos as análises das entrevistas. Optamos por subdividir a análise em 

dois eixos, o primeiro foi à contribuição do movimento para a construção da consciência 

revolucionária e o segundo a compreensão sobre o feminismo. Resolvemos seguir este 

caminho pela necessidade de entender primeiramente, qual o projeto societário que o 

Levante Popular da Juventude está alinhando, de como ele pode de fato, contribuir com a 

construção da consciência revolucionária. Para isso elencamos alguns elementos que 

consideramos fundamentais para na contribuição para construção da consciência 

revolucionária são eles: (1) objetivo do movimento, (2) impacto das ações na luta de 

classes, (3) articulação com outros movimentos (4) articulação com movimentos que tem 

como pauta principal o feminismo. 

Tentamos mostrar a importância da organização coletiva dos sujeitos, como 

fundamental no processo de construção da consciência revolucionária, atentando sempre 

para o fato de que a consciência se processa em nível individual, no entanto, é a partir da 

percepção do social que ela se gesta por meio das relações que os indivíduos estabelecem.  

Assim, nós destacamos algumas contribuições a partir das falas dos sujeitos. 

Nos depoimentos todos os entrevistados apontaram o compromisso do Levante como 

contrário ao modo de produção capitalista, alinhando-se assim, a luta da classe 

trabalhadora, pautando suas ações no enfrentamento ao capitalismo e somando esforços na 

organização da classe trabalhadora. Para isso, o movimento se assenta na construção de 

novos valores, como, a liberdade e o senso coletivo que são fundamentais para todos 

aqueles que desejam construir uma sociedade socialista.  

No nosso segundo eixo buscamos analisar a compreensão sobre o feminismo. 

Tendo como elementos: (1) a contribuição do feminismo para luta de classes, (2) a 

importância do feminismo para o LPJ e (3) as dificuldades na relação com o feminismo.  



 
 
 

                  

A análise das falas dos militantes do Levante Popular da Juventude nos aponta 

que todos conseguem compreender a necessidade do feminismo na luta da classe 

trabalhadora, no sentido de entender que a mulher na sociedade capitalista é duplamente 

explorada, primeiro pelo fato de ser mulher e segundo por ser trabalhadora. Também 

compreendem a dimensão do patriarcado como sendo anterior ao capitalismo e que por 

isso, não basta a destruição deste último, para que as mulheres sejam livres. Assim, os 

militantes colocam que o feminismo é importante para o movimento no sentido da 

transgressão do machismo posto na sociedade e dentro do movimento, por avançar na 

construção de novos sujeitos. 

Isso nos aponta para algumas dificuldades, principalmente no sentido de 

descontruir o machismo. Os homens mesmo estando inseridos nos espaços de esquerda 

ainda tem dificuldade de desconstruir a lógica opressora da sociedade burguesa. Assim, o 

abrir mão dos espaços e dos privilégios é uma tarefa árdua para esses militantes. Isso 

desemboca em uma das principais dificuldades que observamos, que é a compreensão dos 

espaços auto-organizados fora do Levante Popular da Juventude.  

Compreendemos também a questão do LPJ ser um movimento novo em 

Mossoró o que impossibilitou até esse momento um maior aprofundamento nos estudos 

sobre o feminismo. Entendendo também o movimento de avanços e recuos da consciência, 

o fato de serem de um movimento de esquerda e terem uma consciência revolucionária não 

significa que os homens do Levante ainda não possuam elementos das outras formas de 

consciência.  

Os desafios de construir uma esquerda que de fato paute o feminismo como 

fundamental na construção de uma sociedade socialista são inúmeros, posto que é 

insuficiente afirmar a importância do feminismo, é preciso enfrentar o patriarcado 

cotidianamente, inclusive, abrindo mão dos privilégios masculinos e do exercício hierárquico 

da política que, muitas vezes, secundariza as mulheres e muitas vezes nos violenta. 

Os horizontes, contudo, dão sentido as possibilidades de superação dos 

desafios. Assim, esperamos que em muito ainda se possa avançar na relação feminismo e 

socialismo, tão necessária para a emancipação humana. 
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