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Aínda que o obxecto de reflexión que aquí nos concerne apunta ó presente e ó 

futuro do Marxismo, cando menos no que respecta ao Feminismo teremos que atender, en 

primeiro lugar, -e procedendo dun xeito rápido e esquemático- ás relacións entre marxismo 

e feminismo no pasado, máis concretamente no pasado recente. Ben é certo que o 

movemento feminista ten xa varios séculos e, sen entrar na súa historia, partimos do seu 

comezo coa revolución francesa e coa súa raíz ilustrada, trátase pois dun movemento 

moderno, para entendernos,   que dará lugar a dúas grandes líneas: o feminismo liberal  e o 

feminismo socialista. Movemento que ten os seus fitos importantes como o que se coñece 

como “primeira onda do feminismo”, isto é, as loitas sufraxistas de 1870 a 1930. Non 

obstante, o que aquí nos interesa, e onde ten un sentido máis pleno falar das relacións  do 

marxismo e o feminismo en xeral, tanto teóricas como prácticas, sitúanos no pasado máis 

recente, isto é, co xurdimento da segunda onda do movemento feminista, a partir dos anos 

sesenta, cando estala en diferentes países un movemento de mulleres que comezan a 

organizarse e reunirse, mulleres pertencentes a todas as capas sociais, que se interrogan 

sobre as grandes cuestións sociais, aquelas relativas á explotación, á propiedade privada, ó 

poder, á división do traballo, pero que vencellan estas loitas coa reivindicación de 

cuestións específicas (despenalización do aborto, decisión  sobre o propio corpo...) e que 

poñen de relevo a dominación na vida cotidián e a cotidianidade da mesma que afecta 

tamén ás estructuras da política de esquerda.  

 

 Non podemos entrar a examinar o contexto histórico, político e social no que xorde 

esta onda expansiva que é o Movemento de Liberación da Muller, pero tampouco quixera 

pasar sen facer mención que desde os seus inicios o novo feminismo vai ser entendido, por 
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parte de certa tradición marxista e socialista, coma un movemento dirixido por mulleres de 

clase media, co cal se quere poñer de manifesto que non é un movemento transformador 

que, por suposto, segue a ser o movemento obreiro e, xa que logo, o feminismo devén 

burgués ou pequeno-burgués. A miopía teórico-práctica, certa “ortodoxia” e o latente e 

presente conflicto clase/sexo na tradición marxista e socialista levan a que non se vexa que 

a forza deste movemento, -que só agora comeza a verse como transformador e a ser 

recoñecido- radica sintéticamente no seu intento e esforzo por aunar o cotidiano (privado) 

e a política (público), expresado no famoso lema “ o persoal é político” (kate Millett) nas 

súas derivacións máis fructíferas e provocando unha ampla movilización que conduce aos 

intentos de separación ou autonomización das mulleres no seno dos partidos 

(organizacións autónomas de mulleres socialistas ou grupos feministas dentro do partido, 

así como á discusión sobre a contradicción principal, a dobre militancia, a opresión 

específica ou común das mulleres, o interclasismo e o intraclasismo) ata aquelas que 

rematan cunha crítica desvastadora do marxismo y en certas posicións englobadas no 

feminismo radical ou cultural, no feminismo autónomo, e na separación total das 

organizacións. Como dí a feminista socialista alemana Frigge Haug falando deste 

momento: “as mulleres querían unirse con independencia dos homes e loitar contra a súa 

dominación cotidián, para furgar así na raíz mesma do sistema global que, deste xeito, 

revelarase como bifronte: capitalista e patriarcal”. 

 

 

CAPITALISMO E PATRIARCADO: O INFELIZ MATRIMONIO 

 

 As relacións entre feminismo e marxismo, ou mellor, entre feminismos e 

marxismos van verse atravesadas polas tensións e pola confrontación, e cobra aquí sentido 

a expresión de Heidi Hartmann “O infeliz matrimonio de Marxismo e Feminismo”, 

comenza así a abordarse ese infeliz matrimonio e a examinar as causas do mesmo que 

nalgún caso levan directamente ao divorcio e ruptura (versións fortes do feminismo 

radical) noutros a tratar de recompoñer a unión ou mellor de ir cara unha unión progresiva 

e noutros a falar dun desprazamento do paradigma da producción. Desde esta perspectiva, 

compre salientar que as feministas van empregar o marxismo segundo as súas afinidades 

coas distintas correntes marxistas do momento. Unhas alinearánse co marxismo 

estructuralista (Althusser), outras coa “escola da alienación” (Luckács), ou coa Teoría 

Crítica (nos seus desenvolvementos a partir de Habermas), por citar  algunhas. Tamén é 
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importante ter en conta que neste momento danse intentos serios por conectar o marxismo 

co feminismo e asimesmo coa psicoanálise, tal é caso de Juliet Mitchell, que repercute de 

xeito significativo nas análises feministas posteriores,  colocando a sexualidade no centro 

de interese do feminismo marxista. Resulta neste sentido casi programática a afirmación 

desta autora: 

 

Non é a nosa “relación” co socialismo o que debe cuestionarse; é o uso do 

socialismo científico (que chamamos método marxista) como método para analizar 

a natureza específica da nosa opresión e de aí o noso papel revolucionario. Creo 

que tal método necesita entender o feminismo radical, casi tanto como as teorías 

socialistas desenvolvidas previamente. 

 

As relación e prelacións entre capitalismo e patriarcado constituen nos 70 unha 

fonte de debate que leva a que certas autoras traten de combinar o feminismo e marxismo, 

desde as filas do feminismo socialista Heidi Hartmann desenvolve “unha teoría dos 

sistemas duais” querendo dar conta de que os homes, e non só o “sistema” son unha parte 

activa e interesada na organización e mantemento da opresión das mulleres. Así o 

patriarcado e a sociedade de clases vense como dous sistemas de poder relativamente 

independentes que están integrados e que se influencian mutuamente. Hartmann “rexeita o 

reduccionismo económico  do pensamento unitario marxista: non son o capital e a 

propiedade privada as que oprimen a muller como tal, senón o home” (Jonasdottir) o que 

debe explicarse é, xustamente, a división “sexual” do traballo. Mais a teoría dos sistemas 

duais vai ser cuestionada sobre todo porque o seu marxismo domina claramente sobre do 

feminismo. A discusión discurre entre una teoría dos sistemas duais e unha teoría “total” 

ou dun sistema único (Young) ou sistemas duais relativos (Jónasdóttir), ben tratando de 

encher os “lugares baldeiros” do marxismo ou ben correxindo a súa cegueira ante o sistema 

sexo/xénero. 

 

 Compre salientar, asimesmo, que no seno do feminismo radical algunhas feministas 

van coller do marxismo o concepto de explotación e van aplicalo á análise do traballo 

doméstico, como sinala Celia Amorós, producese unha transposición do concepto marxista 

de explotación á análise da opresión da muller e do traballo doméstico que serve de 

sustento á teoría da muller  como clase social (modo de producción doméstico ou 

patriarcal): “De Engels a Sulamith Firestone atopamonos a idea de que a división “sexual” 
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do traballo derivase da base biolóxica que especifica as funcións dos sexos nas tarefas 

reproducctivas e se comporta como “a división orixinal do traballo”. 

 As ambigüidades de Marx e Engels a propósito  da cuestión da reproducción (non a 

reproducción ampliada do capital) e sendo o marxismo fundamentalmente unha teoría da 

producción, son o caldo de cultivo para unha lectura “bioloxicista” en última instancia. A 

dialéctica do sexo en Firestone, leva á división da sociedade en dúas clases biolóxicamente 

diferenciadas. C. Delphy, pola súa parte, tamén dende o feminismo radical, teoriza sobre a 

muller como clase social . Da clase sexual pasase á clase social previa trasposición da 

producción á reproducción ou, dito doutro xeito, á reproducción como modo de 

producción. Bioloxismo ou economicismo aparecen como trasposicións non axeitadas nas 

concepción do feminismo radical.  

 

 Tanto as discusións arredor de capitalismo e patriarcado como a constatación da 

non existencia dunha armonía preestablecida entre as loitas antipatriarcais e as loitas 

anticapitalistas, concentran os esforzos das teóricas feministas marxistas ou socialistas 

nestes anos, e darán lugar a novas reflexións e discusións. 

 

 

PRODUCCIÓN/REPRODUCCIÓN: DESPRAZAMENTO DE PARADIGMA 

 Como vemos aparecen aquí dúas cuestións: en primeiro lugar, os problemas do 

feminismo con Engels e con Marx á hora de pensar a interconexión entre familia, estado e 

economía; en segundo lugar, a cuestión do feminismo e o “marxismo ortodoxo”, é por 

conseguinte a pregunta importante e candente que está detrás para a teoría feminista segue 

a ser cómo debe empregarse o método marxista , que potencial ten o marxismo para 

aplicarse a ambitos para os que non foi inicialmente pensado, e en que consiste a opresión 

específica das mulleres como tales. 

  

Como sinala Linda Nicholson:  

 

Ao igual que a teoría feminista cuestionou o suposto da distintividade necesaria e analítica 

entre a familia e o estado que predominou na visión do mundo liberal, debe tamén 

cuestionar o suposto da distintividade analítica do económico que está presente na visión 

do mundo liberal así como na marxista. Aquí a ironía consiste en que ao fomentar este 

proxecto a teoría feminista ten en Marx á vez un forte aliado e un serio opoñente. ..as 
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feministas poden empregar gran parte do traballo histórico de Marx e moitos marxistas 

para entenderen a separación da familia, o estado e a economía como un fenómeno 

histórico e non natural, e para entenderen a interacción destas esferas incluso no contexto 

da súa separación. Por outra parte, ao continuar e sen dúbida reforzar os nosos supostos 

modernos da autonomía do económico, a antropoloxía filosófica de Marx suscita serios 

obstáculos para o entendimento do xénero por parte do marxismo (p.30). 

 

 Para esta autora o concepto de producción que está na base da concepción de Marx 

sobre a vida humana e a organización social é un concepto ambiguo dende unha 

perspectiva feminista “tanto si se centra en todas as actividades necesarias para a 

reproducción da especie (incluídas as actividades tales como coidar e educar aos nenos) 

canto si se centra exclusivamente nas actividades relativas a conseguir alimentos e 

obxectos físicos” (p. 30). O que se rexeita é o carácter transcultural  da autonomización e 

primacía do económico, e que a maioría das veces Marx, e os marxistas, interpreten que a 

“economía” fai referencia a “aquelas actividades relativas á producción de alimentos e 

obxectos”, proxectando o “económico” característico da sociedade capitalista a todas as 

sociedades humanas. Pero tamén se pon de manifesto a naturalización das actividades 

reproductivas, ao consideralas ahistóricas ou ben como subproductos dos cambios na 

economía. (bioloxismo ou econocimismo, de novo). As limitacións do marxismo respecto 

do xénero derivan da creencia na separabilidade das actividades “productivas” e 

“reproductivas”, por terse centrado só na producción, mais esta separabilidade, como 

insiste Nicholson, está ligada a unha forma histórica de organización social. Da súa análise 

non se deriva una “teoría dos sistemas duais”, nin se trata de agrandar a categoría de 

producción coa de reproduccción, posto que de ningunha destas maneiras se consegue 

explicar as relacións de xénero  que ocorren dentro da “producción” (Young).  

 

 Así, desde esta perspectiva distinguese, pois, entre a análise histórica que comporta 

o marxismo e a súa teoría transcultural, e abógase pola rehistorización das categorías 

marxistas. A crítica feminista, doutro xeito, vai máis alá de cómo sole ser percibida, isto é  

en palabras de Nicholson : “como unha chamada relativamente superficial a incorporar o 

xénero, a convertirse nunha voz poderosa na análise da súa debilidade básica e un medio 

necesario na tarefa da súa reconstrucción”. Isto é, o tratamento do xénero,  conleva o 

desprazamento do paradigma da producción, da primacía da producción, tamén respecto do 

“marximo ortodoxo”. Pero, insistese igualmente en que a teoría marxista aporta un 
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importante e poderoso instrumental de análise da historicidade das relacións de parentesco 

e de xénero. E, neste senso, a análise marxista convertese nun bo correctivo fronte a un 

feminismo esencialista e certas variacións do feminismo da diferencia. Do que se trata, en 

última instancia, é de pensar e  actuar no camiño da emancipación, e decir, de rematar coa 

opresión das mulleres na súa “variedade infinita e monótona similaridade”. E, unha vez 

máis de repensar as relacións entre economía política e a crítica social, cultural e política 

que comporta o feminismo (ser humano, producción, traballo, reproducción).  

 

CRÍTICA/TEORÍA/POLÍTICA 

 As teóricas feministas que abogan por un desprazamento do paradigma da 

producción como é obvio non resolven dun plumazo os problemas teóricos, o 

desprazamento non é doado. As defensoras desta posición achámolas encadradas 

fundamentalmente no chamado Feminismo crítico, e decir, no conxunto de pensadoras que 

se alinean arredor da Teoría crítica (S. Benhabib, N. Fraser, I. M. Young, entre outras). 

Nos noventa ás cuestións que suscita o  desprazamento do paradigma da producción van 

engadirse aquelas relativas á crítica da cultura e dun xeito especial a partires da afirmación 

do carácter construído dos dualismos, moi en especial o dualismo natureza-cultura, así 

como a irrupción dun feminismo postmoderno e dun debate importante sobre as 

“diferencias entre mulleres” e o chamado multiculturalismo. O problema agora, dito dun 

xeito esquemático e por iso problemático, radica nas  posibilidades de combinar feminismo 

e postmodernismo, ou, doutro xeito, marxismo e desconstrucción, economía política e 

cultura, nunha nova volta de torca. De todo este entramado só quixera referirme moi 

brevemente a unha das cuestións decisivas, ao meu entender, que é a discusión sobre  que 

debe entenderse por crítica, por crítica feminista, hoxe, o asunto lévanos a atender a 

problemas epistemolóxicos, normativos e políticos e  a súa propia combinatoria ou 

prioridade. A teoría feminista socialista ou “postsocialista” presentase como unha posición 

que articula un nivel explicativo de diagnóstico e de investigación científico social, con un 

nivel normativo e filosófico e cunha crítica anticipatoria-utópica das normas e valores da 

nosa sociedade e cultura actuais (proposta vencellada a unha teoría da racionalidade e 

defendida por Seyla Benhabib . Ou ben como unha crítica que parte da definición de crítica 

de Marx como “autoclarificación das loitas e anhelos da época”, a crítica ten, por tanto, 

carácter político e non epistemolóxico e esixe unha toma de posición respecto dos 

movementos en loita e, no caso que nos ocupa, dos anhelos e loitas das mulleres en tanto 

que dominadas histórica, social e culturalmente. A crítica social ten que ser, pois, unha 
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crítica social situada que non ten que elaborar supostos a priori sobre da dirección dos 

cambios sociais  e que responde amáis a un momento no que non se dispón “dunha nova 

visón progresista omnicompresiva que ocupe o lugar do socialismo”, dun proyecto 

emancipatorio amplio e creible,  pese á proliferación de frentes de loita. Nin a democracia 

radical nin o multiculturalismo resolven a cuestión pois “poñen entre paréntese o problema 

da economía política”, na proposta de N. Fraser quen representa esta posición, hai que 

combinar economía política e cultura, socialismo  na economía e descontrucción na 

cultura. 

 

 Ao fío destas reflexións, só cabe apenas indicar neste pequeño espacio de tempo 

pero grande de debate que o marxismo hoxe segue a ser un elemento importante nas 

tensións feministas e un bó correctivo no que atinxe a posicións culturalistas e 

esencialistas, e por tanto non facilmente prescindible nunha crítica e nunha teoría feminista 

que segue tentando unha crítica e unha política transformadora e emancipatoria. E ainda 

que “voamos sen instruccións” ou, precisamente por iso, tamén nos acompañará quizáis 

por algún tempo para encarar os novos problemas. Mais, por último, quixera resaltar que 

nin hoxe nin mañá nen os marxistas, nin ningunha teoría e crítica transformadora e 

emancipadora pode xa prescindir da teoría e da crítica feminista, a isto si que se lle pode 

augurar un longo futuro. 

      

 

 

 

 


