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Ao longo das últimas décadas faz-se nítida uma maior pulverização dos ideais 

feministas na cultura global e nacional, relacionada à uma conjuntura em que alguns valores 

relacionados aos direitos das mulheres estão sendo difundidos em esferas de maior alcance da 

sociedade, como em programas televisivos de grande audiência da televisão brasileira, como, 

por exemplo, Amor & Sexo
2,  da Rede Globo, a maior emissora televisiva do país, como 

também, através de produtos de marcas famosas como a Tilibra e C&A, o que acaba por 

demonstrar um relativo sucesso do movimento na inserção de algumas de suas pautas na grande 

mídia e no mercado.   

Entretanto, apesar desse triunfo em propagar algumas de suas convicções e pautas e da 

incorporação destas pelo mercado, é possível também observar um contraste cultural evidente 

no seu relativo fracasso em transformar instituições e práticas sociais. Para Nancy Fraser 

(2009), autora norte-americana tal contradição social pode ser constatada a partir do conceito 

de feminismo mainstream, ou, utilizando a expressão empregada pela autora, mainstream 

social3. Este conceito parte da hipótese de uma perigosa articulação entre o feminismo 

contemporâneo e o capitalismo, que faz com que seja percebida a disseminação dos seus 

princípios como uma grande conquista, porém, acabam por não serem compreendidos e 

desempenhados no sentido de uma transformação efetiva da vida das mulheres.  

Nesse sentido, apesar de ser observado uma considerável mudança cultural, esta não 

provoca uma vasta transformação institucional e estrutural nas práticas sociais que reproduzem 

e perpetuam as diferenças e desigualdades entre homens e mulheres, combatidas pelo 

feminismo. Fica compreensível essa observação quando se situam as críticas feministas para o 

sistema sexista em questões como o assédio, o estupro, a desigualdade salarial, a falta de 

oportunidades, que se configuram como históricas pautas revolucionárias do feminismo que 

                                                           
1 Graduanda de Direito pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido campus Mossoró. Extensionista do 
projeto Centro de Referência em Direitos Humanos do Semi-Árido do eixo atuante em Gênero e Diversidade e 
participante do projeto de pesquisa Grupo de Estudos em Direito Crítico, Marxismo e América Latina (GEDIC).  
2 Em 26 de janeiro de 2017, a programação do referido programa discute identidade de gênero e todas as formas 
de amor. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/5605630/ 
3 FRASER, Nancy. FRASER, Nancy. “Feminism, Capitalism and the Cunning of History”. In: New Left 
Review, 56. 2009. P. 97-117. 
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hoje são mais amplamente compreendidas e criticadas pela população em geral, muito embora, 

a mudança no entendimento da população sobre esses assuntos não eliminou tais práticas 

sociais.  

O feminismo enquanto o movimento que visa o alcance da igualdade social e política 

entre homens e mulheres, durante toda a história, configurou-se de diversas formas, 

perpassando por diversas vertentes, sendo possível auferir, desse modo, como um movimento 

determinadamente heterogêneo, plural, com contradições e que acaba por sempre ser objeto 

de exercícios de reavaliação e auto-reflexão para que se possa construir suas pautas. Por tratar 

de um movimento que tem em sua constituição diferenciações múltiplas de vertente para 

vertente, acaba-se por ser preferível a utilização do termo feminismos para a referenciação do 

movimento de um modo geral.  

A definição de mainstream pauta-se como uma prática social que se ancora na difusão 

considerável de ideais feministas pela cultura mundialmente e que acaba por ocasionar uma 

mudança relativa no pensamento social, entretanto caracteriza-se por não transformar 

estruturalmente as práticas sexistas na sociedade. Essa relação mostra-se latente ao refletir 

sobre o uso reiterado de bandeiras feministas por marcas, em itens diversos do cotidiano, 

enquanto os dados de violência ficam cada vez mais urgentes. Além disso, essa atividade 

acaba por ser uma experiência ligada diretamente com o feminismo liberal4, e também com a 

realidade norte-americana e europeia, entretanto, existem algumas pistas que mostram que na 

realidade brasileira também é possível discutir algumas questões dessa realização, ponto será 

debatido neste presente trabalho.  

No sentido de delimitar como essa convenção se construiu ao longo do tempo, em um 

primeiro momento irá se fazer breves considerações sobre o percurso histórico da construção 

do feminismo mundialmente, apontando também, nesse sentido, algumas características da 

diferenciada da formação do movimento no Brasil, para que possa se compreender a 

diferenciação entre esses contextos e como a prática se forma diferentemente para essas duas 

situações. Em um segundo momento, esboçar-se-á uma análise de algumas práticas que 

fortificam a formação do objeto do presente trabalho, que fortalecem o recrutamento seletivo 

de algumas pautas feministas para a legitimação de algumas práticas do capitalismo, modelo 

econômico que avança direta e indiretamente contra as visões feministas de uma sociedade 

justa e igualitária. Por fim, explorar-se-á a possibilidade de algumas perspectivas estratégicas 

                                                           
4 Feminismo liberal é uma vertente do movimento feminista que acreditam no alcance da igualdade entre 
homens e mulheres através de uma reforma política e jurídica, isto é, uma reforma no sistema capitalista já seria 
suficiente para atingir seus objetivos. 
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para superação ou a transformação da captura das pautas feministas pelo capitalismo e da 

adesão de uma militância não tão subversiva, retornando, assim, ao panorama de resistência, 

como também, criando-se novas formas, talvez mais efetivas, de transformação da realidade 

sexista em que o mundo se encontra. 

 

1. Reflexões sobre a formação histórica do feminismo 

 

O feminismo, enquanto movimento social é uma organização essencialmente 

moderna, no sentido de que surge em um contexto de ideias iluministas relacionadas 

diretamente com a Revolução Francesa e Americana e que se difunde através de demandas 

ligadas aos direitos políticos. Em uma ilustração mais didática da evolução das pautas e da 

organização do movimento, propõe-se uma divisão de “ondas” feministas durante a história. 

As ondas feministas são passagens de tempo em que se tiveram pautas específicas do 

movimento, como, por exemplo, na elucidação anterior, mencionando-se a união entre as 

pautas do movimento de mulheres pela igualdade e as ideias e políticas do século XIX, e no 

Brasil, e em muitos países latino-americanos, somente a partir dos anos 1920, pode-se falar 

em um feminismo de primeira onda, um movimento que teve seu auge na luta sufragista, ou 

como Ana Alice Alcântara Costa (2005, p.2) menciona: “Um feminismo bem-comportado”, 

em que esse período destaca-se principalmente pela conquista do voto feminino.  

O desenvolvimento da segunda onda feminista acaba por ser o mais complexo e 

recheado de pluralidades no que diz respeito às vertentes e também da diferenciação entre a 

realidade brasileira e a realidade norte-americana/europeia. O surgimento desta no campo 

internacional relaciona-se com o contexto pós-Segunda Guerra Mundial e, desse modo, do 

capitalismo organizado pelo Estado. Na teoria de Nancy Fraser existem quatro características 

definidoras do desenvolvimento político do capitalismo organizado pelo Estado e que seriam 

objetos de questionamento pelas feministas de segunda onda norte-americanas e europeias, 

estas que seriam: Economicismo, Estatismo, Westfalianismo e o Androcentrismo. (FRASER, 

2009). 

Tais características são exploradas pela autora no texto O feminismo, o capitalismo e a 

Astúcia da História. O Economicismo seria a identificação exclusiva da injustiça com a má 

distribuição entre classes sociais, o que seria um imaginário limitado e economicista, no qual 

as questões sociais foram estruturadas principalmente em termos distributivos. O Estatismo, 

por sua vez, consistiria numa visão do Estado como um sujeito principal na forma de fazer e 
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agir na política. O Westfalianismo se apresenta como a defesa dos Estados-Nação, a partir de 

fronteiras nacionais bem definidas, que proporcionam um padrão de cidadania próprio. Por 

sua vez, o Androcentrismo era a cultura política que visualizava o cidadão ideal com os 

papéis sociais masculinos, em que se há a valorização de todas as características ditas como 

masculinas e aquelas feminilizadas são objetos de desprezo.  

A partir desse contexto, portanto, nascem as principais pautas da segunda onda do 

feminismo norte-americano e europeu, que se engajam contra o economicismo, o estatismo, o 

westfalianismo e androcentrismo. Entretanto, tais críticas que o movimento traça findam por 

construir algumas situações problemáticas. As reivindicações por justiça, a partir das críticas 

feministas da segunda onda, foram transformadas de pautas de redistribuição para, 

progressivamente, reivindicações pelo reconhecimento da identidade e da diferença. Uma 

variante que antes pretendia apenas estender à crítica social também à questão da cultura, sem 

desvincular-se completamente da crítica à economia política, passou a subordinar e 

subestimar as lutas socioeconômicas em suas pautas. O anti-economicismo tornou como 

protagonista a teoria cultural de injustiças, o que antes havia sido um remédio necessário para 

o economicismo irrestrito, reincidiu para uma unilateralidade igualmente nociva que se 

mostra na forma de culturalismo extremo. 

A crítica ao economicismo, nessa época, coincidiu precisamente com a evolução do 

capitalismo daquela época que pretendia reprimir a atuação do Estado, ligando-se, assim, 

também, às pautas de anti-estatismo, que visavam uma menor atuação do Estado e que 

reivindicavam novas formas de agir e fazer política que transcendessem a atuação 

governamental. Além disso, nesse momento, vê-se uma adesão maior de mulheres em 

mercados de trabalho. Dissipando, desse modo, o ideal do salário família, que via na figura 

masculina o tipo ideal de trabalhador e fonte do sustento da família, sendo substituído pela 

noção de família de dois assalariados. De maneira superficial, com o anti-androcentrismo, 

vemos de maneira positiva a inserção da mulher no mercado de trabalho e sendo uma figura 

necessária nele, porém acaba por carregar alguns pontos que devem ser questionados. O 

objetivo de emancipação e empoderamento das mulheres agora passa a se subordinar à 

máquina de acúmulo capitalista, no sentido de mesmo com a inclusão generalizada das 

mulheres em ocupações empregatícias, vemos níveis salariais desiguais, a existência de 

trabalhos subalternos e jornadas de trabalho duplas e até mesmo triplas, em que mulheres 

além de trabalharem fora do lar, realizam os afazeres domésticos, que ainda recaem sobre a 

figura da mulher como provedora, e não se é difundida a divisão de tarefas entre cônjuges 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



5 

 

5 

 

como necessária. Elaborando uma narrativa de justiça e avanço feminino, o neoliberalismo 

esconde a sua dura exploração e sua intensificação da desigualdade através da economia e 

ainda da cultura. Fica claro como não há prosperidade na inclusão da mulher no mercado de 

trabalho enquanto narrativa de avanço da cultura e do protagonismo da mulher no espaço 

público se esta prática não parte também de uma mudança das práticas culturais e sociais dos 

papéis femininos, a mera inclusão é falha. 

Apesar da grande contribuição de Fraser, uma crítica importante deverá ser feita a sua 

abordagem, pois o feminismo enquanto um movimento social, em sua essência, heterogêneo, 

constituído por divisões bruscas de pautas e de vertentes, não foi construído de maneira que 

os questionamentos que propõem para o contexto norteamericano se encaixam perfeitamente 

na realidade do feminismo de segunda onda brasileiro e latino-americano, sujeitos que 

possuem uma evolução de maneira plural. Desse modo, os movimentos de mulheres da 

segunda onda, que começam a se articular a partir dos anos 60 e 70 no mundo a partir de um 

contexto pós-Segunda Guerra e que se relaciona diretamente com as questões do Bem-Estar 

Social, de pautas extremamente economicistas, desenvolveu-se diversificadamente na 

América Latina, que, durante esse período, constituíam-se como ditaduras cruéis em meio ao 

autoritarismo e à repressão dos regimes militares e das falsas democracias.  

Os movimentos que emergiram dessa época não eram meramente imitativos das 

experiências europeias e norte-americanas, mas construídos a partir de sua própria vivência. 

Desse modo, surge como consequência da resistência das mulheres à ditadura militar, por 

conseguinte, intrinsicamente ligada aos movimentos de oposição que lhe deram uma 

determinada especificidade. No Brasil, os parâmetros do movimento se relacionam 

diretamente com as organizações do movimento estudantil e da nova esquerda.  

A consciência feminista nessas circunstâncias foi alimentada pelas múltiplas 

contradições experimentadas pelas mulheres atuantes nos movimentos guerrilheiros ou nas 

organizações políticas, e desenvolvida em países na periferia do sistema capitalista, no qual 

nunca efetivamente foi construído o Estado de Bem-Estar Social, assim, faz-se necessário 

adaptar os conceitos que foram abordados acima, a partir da obra de Nancy Fraser. A luta 

feminista brasileira nasce como um movimento de contracultura5 radical aliado a esquerda 

brasileira e com teor marxista, desse modo, suas pautas interligam-se às pautas de classes 

sociais e do capital, tendo compromisso com a mudança radical das relações sociais de 

                                                           
5 Contracultura foi um movimento político a partir dos anos 60 de profunda crítica e contestação às práticas 
culturalmente dominantes na sociedade de consumo e capitalista, utilizando de ferramentas de comunicação de 
massa, como a moda e a música para isso. 
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produção, diferenciando-se, assim, nitidamente das críticas anti-economicistas que foram 

feitas pelas feministas de segunda onda no campo internacional. É importante salientar, 

portanto, que durante toda a formação das ondas feministas brasileiras observar-se os 

processos de organização de mulheres como um desenvolvimento também da organização das 

classes populares, em especial com atenção à realidade da mulher negra, trabalhadora, 

operária, camponesa, com a união também de outros movimentos de liberação, como os dos 

negros, o LGBTT. Então, dessa maneira, distingue-se de imediato da realidade de outras 

regiões, em que a organização central do movimento se iniciou destacadamente pelo 

feminismo de classe média e de mulheres brancas.  

Em meados dos anos 70, durante o processo de abertura política “lenta e gradual”6, a 

atuação do movimento fica dividido a atuação contra o regime militar, a luta pela 

redemocratização, contra as relações de produção e as questões específicas de gênero que 

começavam a ser pautadas, como os direitos reprodutivos, o combate à violência contra a 

mulher através da bandeira de que o pessoal é político7, e a sexualidade. Em meio disso surge 

a questão da autonomia do movimento feminista, uma autonomia organizativa e ideológica 

perante os partidos políticos de esquerda da época e outras organizações, a importância dessa 

questão se dá pois nos movimentos de esquerda desprezava-se a atuação das mulheres em prol 

de pautas de gênero, no qual unicamente as pautas relacionadas à democracia e às relações de 

produção eram valorizadas. 

Devido esse desprezo por pautas que não seriam relacionadas ao regime militar e ao 

capital, o feminismo, como ideal, ficou recluso apenas a uma parte do movimento, pois uma 

parte delas argumentavam que a prioridade naquele momento era de combater o autoritarismo 

e implantar a social democracia, como também confrontar as desigualdades sociais e materiais 

existentes na sociedade brasileira. Anteriormente, não havia uma separação efetiva 

organizativa entre essas pautas, porém após a questão da autonomia ser levantada, uma 

questão que não se tratava de isolar as mulheres de outras pautas além do gênero, como por 

exemplo, a luta pela anistia de crimes políticos fora protagonizada principalmente por 

organizações femininas, mas de permitir a definição de um espaço autônomo para definições 

de estratégias que somente se desenvolviam pela condição de mulher. Configurando o que 

                                                           
6 O processo de abertura política brasileiro foi caracterizado como um processo lento, gradual e também 
“seguro”, isto é, um processo político para redemocratização sem alterar as bases autoritárias e violentas do 
Estado. 
7  O lema “o pessoal é político” foi uma bandeira feminista que marcou a segunda onda feminista, no qual se 
propõe um questionamento dos parâmetros do que é político, trazendo uma discussão de questões até então 
vistas e tratadas como específicas do espaço privado, quebrando, desse modo, a dicotomia do público-privado. 
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Verônica Shild (2016) chama de “dupla militância”, isto é, ativas tanto na organização 

política de esquerda, quanto nos grupos de mulheres.  

Nos anos 1980 a realidade brasileira trouxe alguns novos dilemas às feministas. O 

avanço do movimento fez com que o eleitorado feminino fosse um objeto de interesse dos 

partidos políticos, que começaram a inserir as demandas das mulheres aos seus programas. 

Anteriormente, a perspectiva de um relacionamento com o Estado não havia sido introduzida 

no imaginário do movimento, fazendo com que as militantes repensassem sua posição frente 

às instituições estatais. Assim, em 1993 fora criado o Conselho Estadual da Condição 

Feminina e, posteriormente, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, demonstrando a 

introdução do movimento na implementação de políticas estatais para mulheres. 

Para se adaptar a proposta de Nancy Fraser de crítica ao feminismo de segunda onda e 

também partir de um questionamento à organização de pautas das mulheres que estariam se 

interligando à algumas práticas do capitalismo, perdendo, em certo modo, seu caráter 

subversivo e radical, deverá ser feito um salto temporal para o momento atual da sociedade 

brasileira. A realidade da sociedade brasileira ainda continua sendo enquanto organização um 

movimento predominantemente popular, negro, ligado às pautas de classe e também das 

pautas da segunda onda, como a do assédio, sexualidade, violência contra a mulher, 

entretanto, após os anos 2000, o Brasil passou a presenciar um crescimento forte do chamado 

feminismo liberal, que crê em um alcance à igualdade pelas mulheres através do Direito, 

através do uso de ferramentas do capitalismo e a partir deste crescimento é que podemos ver o 

desdobramento do que seria o feminismo mainstream brasileiro, uma prática que é 

relacionada em sua essência à mulheres liberais e que passaram, durante esses últimos anos, a 

privilegiar pautas identitárias, de subjetividade, políticas afirmativas e mudanças na cultura 

como seu principal pressuposto, à pautas redistributivas. 

 

2.  O capitalismo e o feminismo mainstream 

 

Com o privilégio da retrospectiva é possível identificar que, com a evolução do 

capitalismo, houve uma mudança considerável no espaço em que a segunda onda feminista 

pretendia atuar. Desse modo, essa nova forma de capitalismo, de certo modo, ressignificou 

suas pautas e princípios, no qual as críticas que foram traçadas, os objetivos que foram 

estabelecidos, assumiram uma nova faceta. Essa nova peculiaridade se dá principalmente da 

maneira como as principais pautas feministas foram se inserindo na cultura mundial, em que 
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marcas referenciadas cooptam diversas críticas sociais que são feitas em suas marcas para que 

se possa ter vendas e promoção de uma cultura capitalista, individual, consumista. 

Para a compreensão de como funciona essa política de cooptação do capitalismo, é 

necessário o uso do argumento feito em O novo espírito do capitalismo, proposto por Luc 

Boltanski e ÈveChiapello (2005). Os autores expõem que o capitalismo se refaz 

periodicamente em momentos de crise, em parte recuperando as tendências de crítica que 

eram dirigidas contra ele. Desse modo, as críticas que iam contra o capitalismo são 

ressignificadas para legitimar uma nova forma emergente dele. Nas palavras de Fraser (2009, 

p.24): “Assim se torna dotada da mais alta significação moral necessária para motivar 

gerações a arcar com o trabalho inerentemente sem sentido de acumulação infinita”. 

Desse modo, o capitalismo por um momento passou a integrar e internalizar algumas 

críticas propostas pelo feminismo de segunda onda norte-americano e europeu, como fora 

estabelecido anteriormente, com a ressignificação das críticas feministas ao androcentrismo, 

economicismo e estatismo, portanto, o modelo econômico passa a se legitimar também a 

partir destas, deturpando-as e as usando, em parte, para se propagar e se manter no poder.  

O feminismo na era neoliberal e como um movimento social que visa a igualdade se 

configura como uma incoerência no modelo econômico em que a sociedade vive. Por um 

lado, o movimento passa a se expandir como um fenômeno, disseminando suas ideias pelo 

mundo. Por outro, passaram a servir às necessidades de legitimação de uma nova forma do 

capitalismo. É perceptível uma transformação relativa na cultura, em que princípios 

feministas de combate à desigualdade e à violência são apoiados pela população de uma 

maneira geral. Os vemos em propagandas, sendo pautados em normas produzidas pelo 

Estado, em programas da televisão, séries, em camisetas. Porém, mesmo com essa 

disseminação, o discurso falhou, de certa maneira, na prática, por não se reconhecer uma 

mudança concreta na sociedade. Mas por quê?   

Essa situação é certificada, principalmente, porque se é visto que o discurso do 

movimento feminista é redefinido e passa a ser uma estratégia de venda do capitalismo, 

assim, perdendo a sua profundidade, seu caráter subversivo, passando a ser recluso, muitas 

vezes, às redes sociais, o que se trata de uma realidade iminentemente ligada ao feminismo 

liberal. Não se é ignorado que existe um universo imenso de mulheres pelo mundo e também 

no Brasil que constroem o feminismo nas manifestações, nas universidades, nos locais de 

trabalho, entretanto se é mencionado uma realidade particular de uma vertente do movimento 
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que é preciso passar por críticas para que se fossa fazer uma reavaliação e retornar às 

mudanças efetivas na cultura.  

A realidade do feminismo mainstream acaba por ser uma de ligação imediata com o 

feminismo internacional, que vivenciou a história e a construção do movimento de maneira 

completamente diferente que nos países latino-americanos, orientais e  para exemplificar 

melhor essa situação, recorro a expressões que, historicamente, indicam a resistência do 

movimento, tornando-se objetos de consumo, como por exemplo, em agendas e cadernos 

escolares vemos a difusão de variados discursos que seriam de empoderamento feminino 

como We can do it (Nós podemos fazer isso) como indicativo da força feminina, ou até 

mesmo a expressão Girl Power que antes se mostrava como uma expressão carregada de 

resistência política, porém agora é esvaziada, sendo transformada em mercadoria, tornando-se 

um apelo do mercado para a compra de diversos produtos, como sapatos, patches, entre 

outros.  

Por determinado momento a difusão generalizada dos ideais feministas fora positivo, e 

ainda o é. Adentrar as instituições, os programas de televisão, resistir às propagandas sexistas 

que objetificavam e ainda objetificam mulheres são ações extremamente válidas e que ainda 

devem ser feitas, não se pode descartar a percepção proveitosa das ações que são feitas 

atualmente, entretanto, com essa universalização é perceptível que, muitas vezes, o discurso 

passa a ser raso, difunde falas repletas de frases de efeito que constroem uma imagem 

obsoleta do feminismo como ferramenta de transformação social, devendo, assim, ser alvo de 

críticas e reflexões. 

Ser feminista para uma parte do movimento, principalmente liberal, passou de um 

pronunciamento político à uma espécie de status, de algo cool na sociedade globalizada e que 

adentra nas redes sociais. Como diria Bruna Leão (2016):  

Ao selecionar estrategicamente certas demandas, se dá a resposta de que 
“algo está sendo feito” e “estamos avançando” apesar de não estarmos 
resolvendo o problema. A consequência imediata da cooptação capitalista é 
o surgimento – enquanto narrativa principal, inclusive – de um feminismo a-
histórico e apolítico porque dissociado das demandas de classe.  
 

A forma de articulação desse segmento do movimento de mulheres carrega em si a 

concepção de que não haverá igualdade material, pois se vê diretamente vinculada à um modo 

de produção que não indica perspectivas para isto. Um Estado burguês que promove a 

desigualdade e a igualdade apenas formal em sua natureza, por si só não seria suficiente para 

a emancipação humana em todos os seus segmentos de desigualdade e opressão. O Direito e 

todos os segmentos do Estado ligado a essa economia, deste modo, não promoveriam uma 
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igualdade material, palpável, pois em sua base visam apenas a máquina de acumulação de 

capital e se renovam a partir de desigualdades estruturais que nunca serão superadas nesse 

modo de produção, sendo possível formular como um problema o pensar em igualdade em 

um sistema que caminha contrariamente a essa noção. 

3.  Considerações finais e reflexões sobre o futuro do movimento feminista. 

 

A discussão proposta nesse trabalho não se trata de afirmar que os princípios 

feministas da segunda onda são inerentemente problemáticos e condenados a sempre serem 

ressignificados pelos propósitos capitalistas. Mas, trata-se de ampliar a consciência histórica 

feminista e estender a luta à uma perspectiva também transformadora e não apenas reformista. 

Vivenciando esse contexto de crise visualiza-se que uma das questões imprescindíveis 

que influenciaram a ressignificação da articulação feminista foi a tentativa de estender a 

pauta, que antes se reduzia a questões meramente socioeconômicas, a reivindicações pelo 

reconhecimento de identidade e diferença. Essa tentativa de ampliar às reivindicações da 

mobilização se extremamente apropriada, entretanto, ao estender em excesso a crítica da 

cultura, enquanto se subordina e subestima a crítica da economia política acaba-se caindo no 

risco de transformar o movimento de mulheres em uma variante da política de identidade, na 

qual as pautas se mostram incapazes de oferecer soluções que abranjam todo o conjunto de 

esferas que nos subjugam, visto isso, conclui-se por trocar um paradigma incompleto por 

outro.  

O feminismo liberal e consequentemente mainstream, propõe, de uma maneira geral, 

hoje, uma discussão das questões do movimento em uma esfera principal de reconhecimento 

de identidade, da valorização do que seria feminino na inclusão das mulheres no espaço 

público, o que se é importantíssimo, entretanto leva a subestimação das pautas materiais, 

concretas. Nancy Fraser, em Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa 

era “pós-socialista” (2006) expõe a necessidade de conectar as lutas por reconhecimento, 

voltadas para remediar a injustiça cultural, e lutas por redistribuição, voltadas a compensar a 

injustiça econômica. Fraser sintetiza que o gênero8 seria uma coletividade “bivalente”, isto é, 

é um coletivo que combina características de diferenciação e sujeição social tanto em virtude 

da estrutura cultural da sociedade, quanto em virtude da estrutura econômica-política.  

Ampliando a noção da mulher como integrada à uma coletividade bivalente, Fraser 

(2006) diz que o gênero tem dimensões econômico-políticas pois é um princípio que estrutura 
                                                           
8 Gênero é um termo que denomina as práticas e papéis sociais que são construídos a partir de expectativas de 
comportamento de homens e mulheres. 
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a economia política, no sentido de, como um exemplo, o gênero estruturaria a divisão 

fundamental entre trabalho “produtivo” e trabalho “reprodutivo”, em que um seria o 

remunerado, fora da esfera privada, e o outro como o uma ocupação doméstica e não-

remunerada, de modo que as mulheres se veem em um papel socialmente construído que as 

reduzem à responsabilidade primordial por ele. O resultado dessa construção é uma estrutura 

que marginaliza, priva mulheres de um acesso mais dignificante ao trabalho ou até mesmo da 

divisão de tarefas dentro do ambiente doméstico e que engendra modos de exploração, 

demonstrando que a estrutura econômico-política deve ser um campo abordado, questionado e 

pautado na luta do movimento de mulheres. Além disso, o gênero também é uma 

diferenciação de valoração cultural, isto é, existem diferenciações que se assemelham mais à 

questão da sexualidade, e essa situação o enquadra como um problema de reconhecimento 

cultural. uma construção social que privilegia os traços que são associados à figura masculina 

que se mostra como a desqualificação generalizada daquilo que é considerado feminino 

(FRASER, 2006). Essa percepção que desqualifica generalizadamente a figura feminina 

frente a sociedade se expressa numa multiplicidade de danos sofridos por mulheres, como as 

representações objetificadoras que fazem com que mulheres se sintam inferiorizadas e 

subjugadas cotidianamente e que não pode ser remediada apenas pela mera redistribuição 

econômico-política.  

Naturalmente, as duas faces não são notoriamente separadas uma da outra, elas se 

entrelaçam, criam vínculos de intersecção e se reforçam entre si, o resultado é um círculo 

vicioso de subordinação econômico-cultural. Nessa perspectiva, portanto, Nancy Fraser 

(2006) traz a distinção entre remédios afirmativos e remédios transformativos. Remédios 

afirmativos seriam aqueles que propunham compensar o desrespeito através da valorização 

das identidades desvalorizadas, enquanto deixam ilesos os conteúdos dessas identidades e 

suas diferenciações. Por outro lado, os remédios transformativos, são aqueles diretamente 

ligados à desconstrução. Desse modo, corrigiriam o desrespeito por meio da transformação de 

toda estrutura cultural, assim, desestabilizando e desestruturando as identidades e 

diferenciações grupais que existem em nossa sociedade. Os remédios afirmativos para essas 

injustiças são associados com as estruturas do Estado neoliberal, deixando intacta a maior 

parte da estrutura político-econômica existente e que é bastante negativa para a luta por um 

lado, visto que, não rompe a estrutura do dominante utilizando-se apenas de suas armas. Em 

contrapartida, não podemos propor apenas remédios transformativos em uma sociedade que é 

predominantemente liberal, tendo em vista o conceito de que a revolução é construída em 
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passos pequenos. A solução proposta através dessa diferenciação, portanto, é abordar ambos 

os remédios, em uma “reforma não reformista” (FRASER, 2003, p. 78-79), construindo um 

intermédio entre as políticas transformadoras e as políticas reformistas. Não podendo recair 

apenas em uma ou em outra, com o risco de cair em uma deficiência na luta. 

Percebe-se, logo, que o distanciamento das estruturas neoliberais e capitalistas são 

necessárias, revalorizando a noção de coletivo, danificando a percepção de que a conquista 

individual trará uma mudança irradiada para todos, retomando, também, termos que são 

constantemente ressignificados através da luta, que afastam o movimento da militância 

reclusa apenas às redes sociais, liberal e utilizando-se de propostas transformativas, não 

recaindo apenas em propostas reformistas. Para reconstruir-se enquanto uma coletividade que 

detenha estratégias bem traçadas, o movimento de mulheres precisa reconquistar a bandeira 

da transformação social, ampliar a consciência histórica, para alcançar sua emancipação e o 

fim de toda opressão. A pergunta que pode ser proposta é: que tipo de feminismo queremos 

construir? E como? É possível utilizar a própria estrutura burguesa e neoliberal para se 

reivindicar o avanço das pautas progressistas? 
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