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RESUMO 

 

           No presente trabalho foram analisados os assuntos essenciais da política social da 

União Soviética,  que solucionava  os  problemas interligados com a inclusão das 

massas de mulheres no mercado de trabalho e com as mudanças do instituto social da 

família. A dissertação  abordou o período dos primeiros vinte anos da existência da 

URSS. Foi analisada a realização do “feminismo bolchevista” - a versão soviética do 

feminismo socialista, que era  um “hibride” das ideias do marxismo do século XIX – 

início do século XX e das exigências do jovem país que passava pela fase da 

industrialização acelerada.  O dogma central do “feminismo bolchevista” era a inclusão 

obrigatória de todas as cidadãs soviéticas no mercado de trabalho, que era interpretada 

como a libertação das mulheres do poder patriarcal da família. A legislação soviética 

ligada com os assuntos da  proteção das mulheres e crianças,  tinha também a função  

especial estimular, motivar e impor  as  mulheres  à empregar-se nas  empresas  

nacionalizadas. Nesses anos aconteceu  também  a mudança radical da família soviética: 

transferência da família patriarcal para família nuclear. 

           Além disso, a independência financeira das mulheres, que era interligada com o 

acesso livre para  educação,  política e esporte e baseada na igualdade  jurídica de 

homens e mulheres, não alcançou a igualdade verdadeira de gêneros. Durante da  

segunda década da realização do “feminismo bolchevista”, a concepção geral da mulher 

ganhou a dupla interpretação, feita pelos teóricos bolchevistas: 1. A trabalhadora 

independente que  deveria ser cobrada igualmente com o homem; 2. A executora das 

funções tradicionais femininas -  cuidadora de casa e dos  filhos.  Essa dupla 

interpretação trouxe uma cobrança dobrada, atrapalhando a consolidação dos direitos  

conquistados pelas mulheres. 

          A emancipação soviética pode ser avaliada como um projeto inacabado. A 

política do Estado obrigou as mulheres compensar as falhas do sistema de proteção da 

mulher e família com seus próprios esforços sem receber nem uma compensação.  O 

projeto de emancipação soviética era sucessivo, se analisar sob o de ponto de vista 

econômico, porque ele trouxe milhares de mulheres para o mercado de trabalho. Mas 

sob o ponto de vista social ele era fracassado, porque não alcançou a igualdade  entre  

homens e  mulheres que  foi  prometida.  

          Palavras-chave: feminismo, marxismo, bolchevismo, União Soviética, 

industrialização, família tradicional, família nuclear, mulher trabalhadora, emancipação 

feminina, conquista dos direitos, igualdade de gêneros.  
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ABSTRACT 

 

            In this paper were analysed the essential issues about the social policy of the 

Soviet Union, which solved the problems interconnected with the inclusion of the mass 

of women in the job market and the changes of the social institute of the family. The 

paper approached the period of the first twenty years of the existence of the USSR. The 

accomplishment of "Bolshevik feminism" - the Soviet version of socialist feminism, 

which was a “hybrid” of the Marxism ideas of nineteenth-century - earlier of the 

twentieth century and the demands of the young country that went through the 

acceleration phase of industrialization. The central dogma of "Bolshevik feminism" was 

the obligatory inclusion of all Soviet citizens in the job market, which was interpreted as 

the liberation women from the patriarchal power. The Soviet legislation connected with 

the women protection issues and children, also had a special role to motivate and 

impose on women to be employed in nationalized enterprises. In those years also 

happened the radical change of the Soviet family: transference of the patriarchal family 

to family nucleus.  

             Besides that, the financial independence of women that was interconnected with 

free access to education, politics and sport and based on legal equality of men and 

women, did not achieve true gender equality. During the second decade of the 

realization of "Bolshevik feminism," the general conception of women gained two 

interpretations, made by Bolshevik theorists: 1. The self-employed woman who should 

be charged equally with man; 2. The execution functions of the traditional feminine - 

caregiver of the house and children. This two topics interpretation brought two charges, 

disturbed the consolidation of the rights conquered by the women.  

             The Soviet emancipation can be appraised as an unfinished project. The State 

policy forced women to compensate for the failures of the system women family 

protection with their own efforts without receiving any compensation. The project of 

Soviet emancipation was successive, if analysed on the economical point of view, 

because it brought thousands of women into the job market. But from the social point of 

view he was unsuccessful because he did not achieve the equality between men and 

women that was promised.  

            Key words: feminism, Marxism, Bolshevism, Soviet Union, industrialization, 

traditional family, nuclear family, working woman, feminine emancipation, rights 

conquest, gender equality 
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INTRODUÇÃO  

 

         Os processos de emancipação de mulheres se iniciavam no final do século XVIII 

em vários países da Europa. O primeiro documento feminista foi a “Declaração dos 

diretos da mulher e da cidadã”, escrito no ano de 1791 pela revolucionária francesa 

Olympe de Gouges. No  século seguinte elas tornavam-se mais intensas e chegavam no 

auge  nos anos vinte do século XX. A primeira metade do século passado é  o tempo das 

mudanças qualitativas na construção de gêneros, que trouxeram mudanças radicais na 

estrutura de família, no mercado de trabalho, na esfera política e na vida cultural. A 

cultura tradicional da civilização européia pressuponha que a esfera pública era a arena 

de ação masculina, deixando para mulheres apenas o espaço familiar e  a esfera privada. 

Desde o início do século XX,  começou a ocupação da esfera pública por massas de 

mulheres, causando o aumento no grau de desenvolvimento de todos os sistemas sociais 

e, também, trazendo as questões complicadas e ambiguidades para resolver. A economia 

capitalista, a democracia contemporânea são frutos da civilização masculina 

(HORNEY, 1966), que atualmente está passando por um processo da adaptação no 

sentido de incorporar as mulheres. Cada conquista social feita pelas mulheres apresenta 

uma ambiguidade no sentido que cada vitória traz um fracasso. Por exemplo, a jornada 

de trabalho feminina equivalente com a masculina inevitavelmente significa incorporar 

a execução de funções maternas, o direito de eleger e ser eleita não trouxe a 

representação igualitária de homens e mulheres nas estruturas políticas. A maioria dos 

problemas que surgiu nos tempos da entrada de massas de mulheres na esfera pública 

atualmente não está solucionada. 

         Único país que se articulou para tentar solucionar esses dilemas foi União 

Soviética. Para Stalin, a questão feminina foi resolvida na segunda década depois da 

Revolução de Outubro. No livro “Biografia curta de Stalin” (1948), que foi escrito com 

a participação pessoal dele, há a seguinte afirmativa: 

 

O grande mérito de Stalin é o fato de que no período da primeira etapa da 

industrialização, quando o país precisava mobilizar todas as forças do povo 

para  alcançar os grandes objetivos, ele levantou a questão feminina, questão 

de estatuto de trabalhadoras e camponesas na vida produtiva e política da 

sociedade, e dando a essa questão a devida atenção, elaborou as soluções 

dessa questão. (ALEKSANDROV, GALAKTIONOV, 1948, p. 120) 
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         Será que realmente foi “resolvida essa questão” levando se em conta um leque de 

problemas complicados?  Uma das estratégias da execução do poder criado por Stalin 

era a “duplicação” da realidade. Através do funcionamento da “máquina ideológica” ele  

conseguiu manter a ilusão de que a vida no país estava organizada do modo perfeito ou 

quase perfeito, se um cidadão achava que a vida pessoal dele não estava tão boa como 

era afirmado oficialmente, esse cidadão teria que interpretar sua causa como uma 

exceção ocasional, pois era passado a idéia de que os outros então contentes com a vida. 

Além de todo utopismo da afirmação do Stalin, sem uma base real ela não poderia ser 

feita, caso contrário não teria credibilidade. O primeiro dirigente da República Soviética 

Lenin falava que  “nem um país e nem uma legislação democrática não fez para mulher 

nem metade daquilo o quê fez o Poder Soviético durante primeiros meses da sua 

existência” (LENIN, 1970, vol. 39, p. 201). Os analistas brasileiros Magnoli e Barbosa 

(2011) constatavam que:  

 

A Revolução Russa <...> incorporou a problemática feminina desde os 

primeiros instantes. <...> As novas leis criadas pelo Estado soviético 

estabeleceram a igualdade plena entre mulheres e homens, acabaram com a 

distinção de direitos entre filhos legítimos e ilegítimos, deram a ambos os 

cônjuges a possibilidade  de requerer o divórcio (MAGNOLI, BARBOSA, 

2011, p.118) . 

 

         Além da “questão feminina” na URSS estar longe de ser totalmente resolvida, 

foram feitas mudanças radicais no estatuto social de mulher durante as primeiras duas 

décadas da existência do Estado Soviético. Um dos maiores objetivos, sonhados pelos 

teóricos do Partido Bolchevique (Lenin, Trotsky, Lunatcharsy, Kollontai e outros) era a 

implantação da “nova mulher”. Essa “nova mulher” atribui-se as mesmas capacidades 

que homem nas áreas de  trabalho, política e cultura. Esse olhar para mulher era de fato  

a grande novidade da época. Desde os tempos de ensinamentos do apóstolo Paulo nas 

culturas baseadas no cristianismo a mulher era vista como  um ser de segunda categoria.  

Nos séculos XVIII, XIX e início do século XX surgiram iniciativas de resgate da 

dignidade de mulher, como por exemplo, a atuação social de brasileira Bertha Lutz que 

fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (1922). Mas, afirmar 

oficialmente que a mulher tem as mesmas qualidades  do que o homem e colocar essa 

tese como um dos conceitos básicos da política interna era uma das ações mais radicais 

do Poder soviético.  A criação do modelo da “nova mulher” e a aproximação de cidadãs 
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soviéticas para esse padrão pode ser interpretado como uma tentativa de criar um 

“gênero artificial” feminino (o termo “gênero” está usado no sentido de atributo  social).   

      Por isso, objetivo geral desse trabalho é fazer uma analise do processo de 

implantação do modelo da “nova mulher” soviética durante de anos de 1917 – 1937. Os 

objetivos específicos são analisar o conceito de gênero e fazer a descrição de qualidades 

principais de concepção de gênero pregada pelo Governo Soviético. Além disso, 

pretende-se analisar a legislação soviética como um dos instrumentos da implantação do 

modelo de gênero de mulher soviética além de analisar o funcionamento da propaganda, 

mídia e educação como construtores do espaço informativo que fazia acompanhamento 

das mulheres durante do processo da aprendizagem da nova agência. Por fim, far-se-a 

uma descrição da agência social da mulher soviética formada durante das primeiras 

décadas da existência do Estado Soviético.  

       Os primeiros cientistas que apresentaram o interesse para o tipo social de mulher 

soviética estavam sociólogos, antropólogos e historiadores dos EUA. A experiência 

soviética na área de política familiar tornou-se assunto profundamente estudado nos 

Estados Unidos do século passado. Nos anos trinta  surgiram os primeiros trabalhos 

(FIELD 1932; HALLE, GREEN 1933; MATTHEWS 1949) onde esquematicamente 

foram representados os aspectos da política social da URSS focados nas mulheres. No 

ano 1968 foi emitido o livro do Mark Field nomeado “Trabalhadoras (e mães): 

Mulheres Soviéticas hoje/Workers (and Mothers): Soviet Women Today”. O título 

desse livro já fala sobre as duas funções principais de mulher soviética. No ano 1976 

nos Estados Unidos na Universidade do Illinois foi organizada a primeira Conferência 

onde houve uma discussão forte sobre a transformação de instituições de família,  

maternidade, paternidade e infância na Rússia Soviética.  No ano 1978 foi lançado o 

livro “Movimento feminino libertador na Rússia. Feminismo, niilismo e bolchevismo 

1860 – 1930/The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and 

Bolshevism 1860-1930” de Richard Stites que tornou-se o clássico de estudos sobre 

evolução de mulher russa no final do século XIX – início XX. Nos anos oitenta – 

noventa do século XX,  o interesse pela mulher soviética aumentou mais. Por autores 

Wood, McDermid, Hillyar foram escritos livros sobre atividades profissionais e 

políticas de mulheres soviéticas. No ano 1993 foi publicado o livro da autora Wendy 

Goldman “Mulher, Estado e Revolução: Política Familiar e Vida Social Soviéticas, 

1917 – 1936/ Women, The State, and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 

1917 – 1936” em que a autora procura descobrir a realidade de mulher comum soviética 
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nas primeiras décadas da existência do Estado.  As mudanças políticas dos últimos anos 

da União Soviética que  atingiram a cotidianidade das mulheres foram apresentados no 

livro “Políticas de Gênero e Pós-Comunismo” (1993), tendo como exemplo 

paradigmático o artigo “Mulher soviética nas encruzilhadas da Perestroika/Soviet 

Woman at the Crossroads of Perestroika” da autora Lissyutkina. Havia, também, outros 

livros dedicados ao esse tema, o que demonstra que nos Estados Unidos surgiu uma 

escola de estudos de fenômeno da mulher soviética.  

       No Estado Soviético as primeiras pesquisas sociológicas sobre a situação das 

mulheres foram feitas  nos anos 1925 – 1926 sob orientação do acadêmico Strumilov. 

Na verdade, essas pesquisas tinham como objetivo descrever a qualidade de vida dos 

cidadãos soviéticos urbanos em geral, mas entre os assuntos abordados haviam questões 

importantes, visando examinar a situação feminina: quantidade do tempo utilizado para 

executar tarefas domesticas, alfabetização,  questões do trabalho assalariado, quantidade 

de filhos, quantidade do tempo utilizado para estudos e vida cultural, etc. Os resultados 

dessas pesquisas foram guardados no Arquivo Estadual para serem publicados apenas 

nos anos sessenta. Nos anos trinta a sociologia como ciência sumiu na URSS. Um dos 

teóricos do Partido Bolcheviques, Bukharin (1931) afirmou que sociologia é parte do   

materialismo histórico, sendo que sua opinião tornou-se o ponto de vista oficial.  A 

“reabilitação” da sociologia na URSS aconteceu nos anos sessenta, depois do “Degelo” 

de Khrishchev. Apenas no tempo do “socialismo desenvolvido” - no início dos anos 

oitenta surgiram os primeiros trabalhos que pretenderam abordar a situação atual da 

mulher soviética, que também incluíram a retrospectiva até os tempos da Revolução. 

Esses livros e artigos foram censurados, mas a maior atenção da censura era dada para 

os trechos que descreviam o tempo atual. A descrição dos tempos do stalinismo era feita 

de maneira mais livre, por que nos anos oitenta o período da ditadura stalinista era 

oficialmente marcada como o tempo do desvio da direção socialista e por isso os autores 

poderiam  mostrar as fraquezas e dificuldades da época, apresentando o quadro realista. 

Por exemplo, assim são os trabalhos de Mazurova (1981), Aralovetc (1982), Gruzdeva e 

Tchertikhina (1983). 

      Na  Rússia contemporânea atualmente está  se desenvolvendo um leque de estudos 

de gênero, entrelaçando sociologia, ciências políticas, antropologia, historiografia. 

Dentro desse ramo foram feitos os trabalhos dedicados a cidadã russa contemporânea 

(mulher pós-soviética) e aos resgates da informação sobre cidadãs soviéticas desde 

Revolução até os últimos anos da URSS. Entre as autoras russas contemporâneas que 
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fazem estudos de gênero as mais conhecidas são: Natalia Puchkareva (doutora de 

história, fundadora da feminologia histórica e da história de gênero nas ciências da 

Rússia, diretora do Setor das pesquisas de etnias e gênero do Instituto de Etnologia e 

Antropologia de Academia de Ciências da Rússia), Svetlana Aivazova (doutora de 

ciências políticas, fundadora da área de ciências políticas de gênero, diretora do Comitê 

das pesquisas das ciências políticas de gênero), Elena Zdravomyslova (socióloga, co-

coordenadora  do “Programa de pesquisas de gênero”).  

      No Brasil esse assunto foi abordado nos trabalhos de Hirata e Kergoat (1994), 

Magnoli e Barbosa (2011), Ribeiro (2013), Senna (2015) e outros autores. O presente 

trabalho está baseado nas informações, apresentadas na escola norte-americana, nas 

produções de autoras soviéticas, nas informações elaboradas pela escola de estudos de 

gênero da Rússia contemporânea, e nos trabalhos de autores brasileiros. As produções 

científicas feitas por essas linhas de estudos não apresentam muitas contradições,  mas 

se complementam.  

       Em geral, o  presente trabalho segue o rumo da sociologia do conhecimento. Essa 

linha científica propõe o princípio de que cada época histórica é baseada num  tipo 

especial de pensamento. Esse tipo de pensamento inclui as tendências contraditórias, 

que atuam em favor da conservação da ordem e, também, contribuem para 

transformação dela. Essas tendências surgem em função dos interesses políticos dos 

agentes envolvidos  na pratica da produção de conhecimento.   

       Utilizou-se o método documentário  para alcançar os objetivos mencionados, que 

oferece possibilidades de lidar com vários tipos de conhecimento. Uma das inovações 

implantadas por Karl Mannheim, criador do método, é o desvio de foco da atenção da 

pergunta “o que é uma realidade “ para como “de que forma essa realidade social está 

constituída” (MANNHEIM, 1980). Assim será possível  fazer uma descrição da 

tentativa de implantar o modelo da “nova mulher” construído artificialmente no espaço 

sócio-geográfico dum país.  A socióloga brasileira Viviane Weller (2016) chamou 

atenção para as possibilidades importantes que o método documentário oferece ao 

pesquisador: 

 

Através do método documentário de interpretação, o pesquisador constrói um 

caminho para chegar  ao conhecimento que conduz às ações dos atores bem 

como ao modus operandi das suas ações práticas. O método documentário 

como teoria e prática da interpretação sociológica pode ser visto como um 

‘instrumentário’ que auxilia o pesquisador a inserir-se em contextos sociais 

que lhe são alheios e lhe permite compreender e conceitualizar as orientações 
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coletivas de um grupo, suas ações e formas de representação. (WELLER, 

2016, p.4) 

 

        A revisão dos documentos da época faz parte do processo de estudos. Enquanto 

como os materiais da análise foram usadas as leis emitidas pelo Governo Soviético 

durante o tempo indicado, a produção da mídia soviética (propaganda, cartaz, mídia 

impressa) do mesmo tempo e as memórias escritas pelas testemunhas da época. Essas 

fontes da informação oferecem os conhecimentos sobre a realização da política interna 

feita através da aplicação da nova legislação, sobre a posição oficial do Governo 

Soviético que foi articulada na mídia e na propaganda oficial e sobre visão da realidade 

desenvolvida por cidadãs que viviam nesse tempo. Assim, será construído o 

conhecimento complexo de como era o padrão  oficial  da “mulher soviética”, como a 

conduta feminina foi modelada através das atuações  das  leis e as influências da mídia e 

como as mulheres se adaptavam ao ambiente soviético.     

        Já passou quase um século desde a entrada em massa de mulheres na esfera pública 

e a maioria dos problemas das mulheres que surgiram nesse tempo não está resolvida. 

Segregação horizontal e vertical no mercado de trabalho, falta de representatividade na 

esfera política, desequilíbrios na estrutura familiar e prejuízos de maternidade, crises de 

identidade de gênero – tudo  isso acompanha a  trajetória da mulher na sociedade desde 

anos vinte - trinta do século XX até nossos dias. O estatuto da mulher contemporânea 

apresenta contradições. Ela se obriga a cumprir as exigências sociais que são 

incumpríveis, porque o cumprimento de uma faz abandonar/prejudicar a outra. Além 

disso, o padrão da sociedade exige da mulher a perfeição da execução de funções de 

profissional, mãe, esposa, etc. sem prestar atenção que para obter maestria em cada uma 

dessas funções, uma mulher deve dedicar a maioria do seu tempo e esforço a isso, o que 

limita as possibilidades da mulher se desenvolver em outras áreas.    

        A política interna da URSS tentou resolver esses problemas durante um tempo 

extremamente curto. Foram promulgadas uma série de leis que formalmente garantiam 

igualdade de homens e mulheres nas esferas de trabalho, educação, política e família. 

Além disso, mulheres ganharam privilégios que deveriam compensar o tempo e esforço 

exigido para cumprir as funções maternas e, também, compensar a diferença do nível de 

educação entre homens e mulheres que a sociedade soviética apresentava nesse tempo. 

Esta política trouxe resultados positivos do ponto de vista da emancipação financeira de 

mulheres e do envolvimento delas no mercado de trabalho, mas não alcançou a 
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igualdade de homens e mulheres nem durante as duas primeiras décadas pós-

revolucionárias (que foi o tempo da construção da nova mulher), nem durante toda  

existência da URSS.  

       O ponto de vista contemporâneo,  foca sua  atenção no lado da  produção cultural 

do fenômeno de gênero, sendo que Judith Butler afirma que o gênero é uma produção 

social (1990).  Então, facilmente pode ser criada a ilusão de que a produção de gênero 

pode ser totalmente colocada sob controle de estado, partido, união e outras instituições 

sociais. As experiências de transformação de gênero feitas na URSS nos mostram as 

limitações das intervenções do governo nesse campo da vida social.  Analisando os 

pontos fortes e pontos fracos apresentados pela política interna  da URSS focada na 

construção de gênero, podemos descobrir as ligações (degenerativas e prosperativas) 

entre o desenvolvimento histórico de gênero e a criação dele, baseada numa teoria  da 

sociedade perfeita, que complementa os estudos sobre a natureza social de gênero.    
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1. TEORIAS DE GÊNERO E “GÊNERO ATRIFICAIL”  SOVIÉTICO 

 

 1.1  Um breve olhar sobre as teorias de gênero contemporâneas 

 

      A concepção de “gênero” surgiu na sociologia nos anos sessenta do século XX.       

A teoria de gênero foca atenção no analise de relações de poder baseados nas definições 

culturais e simbólicos de gênero. O conjunto de definições culturais e simbólicos de 

gênero é característica complexa do estatuto social que surge na encruzilhada de vários 

contextos a que pertencem um indivíduo ou um grupo.  Em geral, a analise de gênero 

faz parte da analise de estratificações, ele sempre inclui discussões sobre a distribuição 

desigual de recursos, que é baseada nas características socialmente construídas do 

gênero, atribuído sobre relações de dominação e subordinação, sobre exclusão e 

inclusão de pessoas que  sociedade divide por diferentes categorias. Gênero torna-se 

assim uma categoria complexa de analise social que funciona no nível de analise da 

identidade e das relações interpessoais (BUTLER, 1990; SCOTT, 1989), nos níveis de 

sistema e de estrutura. 

          Gênero em si é um fenômeno histórico, social e cultural.  Ele  inclui varias 

representações de indivíduo (visual, verbal,  simbólica), a conduta cotidiana, cenários de 

vida pessoal e de realização profissional, conduta sexual, sistema de valores, conjunto 

de direitos e deveres, costumes e preconceitos, modo de construir  relações sociais,  

visão de indivíduo de si mesmo, preferências, medos, hobbies e muito mais que isso, 

sendo uma estrutura móvel e  permanente reproduzida.  Durante  toda sua vida um 

indivíduo produz as relações de gênero. Ele pode fazer isso  do modo conservador ou  

pode criar   inovações.   

         Se olhar sob posição de construção social percebemos que o gênero histórico-

cultural e o sexo  biológico são  dois estatutos sociais. A visão contemporânea do sexo 

biológico é muito mais complexa  que uma divisão por dois compostos. Além de 

específica de órgãos reprodutivos, há o quadro  hormonal e  o quadro  cromossômico 

que influenciam o contínuo de gênero. Os  sexos masculino e feminino na biologia 

contemporânea já não são vistos como categorias opostas e mutuamente exclusivas.  

        Identidade de gênero é um componente importante de “feminino” e “masculino”. 

Ela inclui desenvolvimento psicosexual, ensinamento de papeis sociais e formação de 

preferências sexuais. Socialização é elemento principal para formação da identidade de 

gênero (GAGNON. HENDERSON, 1985). A escolha do objeto sexual é baseada na 
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identidade de gênero. Assim, a construção social de gênero faz parte de construção 

social de sexualidade que inclui sentimentos, preferências, práticas e tabus. 

         C. West e D. Zimmerman (1987) no texto “Doing Gender”  dividem as categorias 

de “sexo” (como classificação por nascimento), “pertença de gênero” (pertença social), 

“gênero” (verificação processual dessa pertença - processial validation of the 

membership). Assim, gênero sempre está se procriando nas interações sociais. Qualquer 

ser humano sempre é obrigado a modelar seu gênero em cada  situação.  Nas práticas 

cotidianas, gênero  permeia todos os aspectos da vida humana de micro até marco nível. 

Ele é fundamental, institucionalizado e permanente, além disso, sempre existe um 

potencial de mudanças, pois os membros dos grupos sociais são obrigados a procriar 

gênero para sustentar  seu estatuto.  

          Estatuto de gênero está interligado com pertença racial e com classe social, ambos  

pertencendo ao sistema de estratificações, onde cada componente é interligado com 

outros e  dependente de outros. Raça, classe e gênero formam os sistemas sinérgicos de 

dominação e subordinação. Sistemas sinérgicos nesse sentido  são sistemas onde além 

de qualidades de cada componente específico  surgem as novas qualidades que  são 

produtos de misturas.  Criação de gênero (doing gender) é um complexo de ações 

socialmente controladas (percepção, micropolítica e interação) que têm como objetivo a 

expressão de “natureza” feminina ou masculina. Gênero é o resultado e também a razão 

de relações sociais e importante meio de legitimação da divisão fundamental de 

sociedade. 

          Para representar bem o fenômeno de gênero podemos juntar umas definições dele 

feitas por vários autores. Thorne (1980) marcou homens e mulheres como diferentes 

grupos sociais constituídos nos concretos, historicamente mudados, em geral, em 

desiguais  relações sociais.  Goffman (1976) na sua teoria de “gender display” 

interpretou gênero como uma encenação de cenário social de representações culturais, 

preconceitos e ideias  sobre “feminino” e “masculino”,  que está passando na frente dum 

“auditório”  que  tem bagagem cultural e que permita-la  entender as significações dessa 

encenação. 

        “Fazer”  gênero  não significa viver sempre de acordo com idéias sobre 

“masculino’ e “feminino”; mas significa ser incluído em vários tipos de ações nas 

condições de avaliação de gênero. Além dos indivíduos criarem gênero, essa atividade é 

interativa e institucional por seu caráter e o valor dela está atribuído pela esfera 

institucional, já que no ambiente dela essas relações estão agindo. 
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          Berk (1985)   afirmou que os membros de uma família “fazem” gênero no 

processo de execução de trabalho doméstico ou cuidados de crianças. A divisão de 

trabalho fornece  a produção simultânea de trabalho doméstico e gênero, isso seria a 

essência do mecanismo que cria produtos materiais e simbólicos de produção 

doméstica.  

          Gênero  atribui as qualidades de “normal” e “natural” para relações sociais 

ligados a categorias de pertença de gênero e faz essas relações tornarem os modos 

legítimos de organização de vida social. Frye (1983) afirmou que  criando gênero os 

homens produzem dominação e as mulheres subordinação, isso significa que ordem 

social que surge como resultado disso inclui “as diferenças naturais”, fortifica e faz  a 

legitimação das relações hierárquicas.  

 

Para obediência efetiva precisa-se  estrutura que não era percebida como um 

artefato cultural  apoiado por decisão humana ou por costume, mas era vista 

como natural, como uma consequência  da  vida biológica que se desenvolve 

fora de esfera da influência humana. (FRYE, 1983, p. 39) 

 

          O fato, que nós somos ensinados a nos  conduzir diferentemente como homens e 

mulheres nas relações se apóia nas manifestações do extremo dimorfismo. Além disso, 

os modos através de quais agimos como homens e mulheres e os modos de ações que 

nós usamos em relações de homens e mulheres, mudam nossos corpos  e nossa mente 

para formar  dominação e subordinação. Nós nos tornamos aquilo que nós  criamos nas 

nossas práticas sociais. A analista  Luce Irigaray (1988) apresentou a idéia que mulheres 

são pensadas como um “outro”, porque elas não são representadas no esquema atual de 

representação. Mulher fica fora do esquema falocêntrico que interpreta a masculinidade 

como a posição universal.   

         A pesquisadora de gênero russa Elena Zdravomyslova (2000) chamou atenção 

para o fato de que para construir a comunicação efetiva precisa-se a confiança básica 

para alguém com quem está construindo uma interação. Ela escreveu:  

 

A confiança comunicativa é apoiada na possibilidade de identificação 

baseada na experiência social dos agentes da interação. Ser homem ou 

mulher é saber apresentar isso, através disso ganhar a competência social, 

tornar-se  indivíduo que  merece confiança  e entrar nas práticas 

comunicativas que existem nessa cultura. (ZDRAVOMYSLOVA, 2000, p. 

26)  
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         A condição de confiança é a admissão não articulada de que cada agente possui 

integridade, construindo continuidade, coerência e consistência nas ações. Essa 

integridade ou identidade é pensada como o algo  baseado numa essência  que aparece 

na variedade de apresentações de masculinidade ou feminidade  para mostrar a pertença 

de gênero  e  dar a possibilidade para categorizações. 

         Heidi Hartmann (1979) deduz a subordinação de mulheres da divisão  sexual do 

trabalho. A sociedade capitalista não pode  adequadamente  avaliar  o trabalho que cria 

os bens que não podem ser expostos no mercado (por exemplo, os bens criados por 

trabalho gratuito doméstico de mulheres). Por isso o trabalho de mulheres é visto como 

secundário e socialmente desvalorizado. A ordem social do capitalismo está 

funcionalmente ligada ao sistema social do patriarcado.  O envolvimento de mulheres 

como força de trabalho no capitalismo não  pode fornecer as possibilidades de alcançar 

igualdade, porque o mercado de trabalho é controlado por homens. Eles constroem a 

segmentação  do mercado de trabalho, onde mulheres são marginalizadas. A segregação 

pelo gênero obriga  mulheres  a se casar,  as tarefas domesticas atrapalham o 

desenvolvimento delas como especialistas e a situação delas no mercado de trabalho 

piora, as colocando  na dependência de homens.     

         Os pesquisadores brasileiros Lemos e Ferreira (2010) descrevam o gênero como 

fenômeno complexo que tem  suas qualidades líquidas e sólidas. “As relações de gênero 

designam um núcleo complexo de relações sociais e um conjunto mútuo de processos 

históricos e sociais variáveis.” (LEMOS, FERREIRA, 2010, p. 4) Do ponto de vista 

dessas autoras, o gênero como categoria analítica e processo social é relacional. As 

relações de gênero são processos complexos e instáveis, formados de partes inter-

relacionadas e inter-dependentes. Estabelecem, também, capacidades humanas 

diferenciadas e assimétricas. Por meio das relações de gênero, dois tipos de pessoas são 

forjados: o homem e a mulher; os quais são apresentados como excludentes. Ademais,   

épocas e culturas são responsáveis por alterar o conteúdo e a rigidez das categorias 

homem e mulher.  

        A historiadora estadunidense Scott (1989)  criou a definição de gênero  bem 

detalhada. O núcleo essencial dela baseia-se na conexão integral entre duas proposições. 

A primeira proposição é “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1989, p.21). A segunda 

proposição é  “o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” 

(idem). Joan Scott (1989) descreveu a estrutura de gênero através de quatro elementos 
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interligados entre si. O primeiro elemento  é o conjunto dos símbolos culturalmente 

disponíveis que evocam representações variáveis. O segundo é conteúdo cultural 

composto por conceitos normativos que colocam em evidência interpretações do sentido 

dos símbolos que tentam limitar e conter as suas possibilidades metafóricas. Esses 

conceitos são expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas ou 

jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma oposição binária que afirma de forma 

categórica e sem equívoco o sentido do masculino e do feminino. O terceiro aspecto da 

estrutura de gênero é a interligação de ações políticas, funcionamentos de instituições e 

organizações sociais com as ilusões de uma permanência eterna na representação 

binária dos gêneros. O quarto aspecto do gênero é a identidade subjetiva.  

           Somando tudo podemos definir o “gênero” como o sistema social, cultural e 

histórico, que inclui no nível micro:  representação de homens e mulheres para outros 

membros de sociedade e para si mesmo, costumes cotidianos, sistema de valores, modo 

de tomar decisões; no nível marco: mitologia e doutrinas religiosas, preconceitos e 

estereótipos em geral, segmentação no mercado de trabalho, inclusão/exclusão na esfera 

de política, na realização de direitos civis. E nos dois níveis ele inclui as relações de 

dominação – subordinação.  

         Ao imaginar uma sociedade onde as relações de gêneros são totalmente 

equilibradas,  podemos ver o modelo do princípio de igualdade de gêneros assim: 

 

A essência do princípio da igualdade de gêneros é quando os homens e as 

mulheres são independentes (livres) e iguais sujeitos jurídicos, a inclusão  da 

garantia de igualdade da autonomia de tomada de decisões em casos da sua 

participação em relações e relacionamentos sociais e da  realização dos seus 

direitos e interesses. (ERMAKOV, MOSKALENKO, 2013, p. 81) 

 

        Na situação atual da civilização humana ainda é impossível realizar completamente 

esse princípio, porque a igualdade de direitos jurídicos e sociais  não garante a 

realização igual desses. Em primeiro lugar, o nível da autonomia pessoal depende de 

vários fatores informais e incontroláveis, que influenciam nas tomadas de decisões, em 

segundo lugar, tomar uma decisão não garante conseguir alcançar um objetivo. Existem 

várias barreiras que impedem de conseguir o resultado desejado e para representantes de 

gêneros diferentes essas barreiras são desiguais.   Esse tipo de análise que foi formulado 

por autores russos, mas que apresenta  fragilidades, contudo,  serve para nossa analise 

por que corresponde com o modelo idealizado de relações de gêneros  que era aplicado  

na política interna soviética.   
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          Gênero em si mesmo  é o fruto da época, um resultado de desenvolvimentos 

sociais, históricos e culturais duma sociedade, criado por milhares de participantes, 

correspondentemente com  o nível de desenvolvimento pessoal deles. Umas tentativas 

de  “aperfeiçoar” as relações sociais de gêneros usando instrumentos de política interna 

começaram aparecer  nos  países europeus desde anos setenta - oitenta do  século XX 

ligados com prioridades de Estado de Bem – Estar e também influenciados por 

atividades de movimentos feministas. Mas, único país que tentou criar o sistema de 

relações de gêneros qualitativamente novo foi URSS, como veremos a seguir. 

          

1.2 “Gênero artificial” soviético 

 

          O “Feminismo socialista” é um termo especial  que  dentro de si guarda um broto 

de discordância. A palavra “feminismo” pressuponha a colocação de mulher em 

especial no foco da atenção. O adjetivo “socialista” tem uma conotação generalizada, 

“socialismo” é a ordem que oferece as condições iguais para todos, sem uma 

especialidade.  O “feminismo socialista” teorizava a participação de mulheres na luta de 

classes e previu a emancipação  feminina e igualdade de gêneros como  conseqüências 

(“efeitos colaterais”) da vitória de proletariado  e  desviava atenção do  fato que os 

representantes de gêneros diferentes naturalmente tem que ter os interesses distintos que 

podem contrariar os outros. Por exemplo, Kollontai (1917) afirmava que a mulher 

trabalhadora não tem interesses diferentes que os de homem trabalhador, e que a mulher 

trabalhadora tem muito mais em comum com homem da sua classe do que com a 

mulher burguesa.  Depois da Revolução Russa logo surgiu o “feminismo bolchevista” 

que era a versão específica do “feminismo socialista” adaptada para realidade soviética. 

Isto era um tipo de feminismo que foi dedicado a luta social de mulheres  e  a 

participação de mulheres na construção do socialismo.  

         A  pesquisadora espanhola Olga Sanchez Liranzo (2001) estudando o feminismo 

marxista notou o seguinte fato: 

 

No contexto do socialismo da época, que era no auge do seu 

desenvolvimento no final de século XIX – início de século XX a questão 

feminina era discutida apenas no meio de assuntos  de  resolvimento dos 

problemas gerais da toda classe proletária. Não surgiram discussões sobre 

mulher-esposa ou mulher-mãe, não foram criticados os estereótipos 

tradicionais de gêneros, também silenciavam sobre a divisão profissional 

estabelecida. (LIRANZO, 2001, p.56)  
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         Mulher na teoria  marxista, principalmente mulher trabalhadora  aparece como 

algo de dupla exploração – social e familiar. O livro  clássico de Engels “A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado” (1884) condena o instituto social da 

família, interligado-a com exploração e com propriedade privada. Engels na sua obra 

defende a tese que a instauração da propriedade privada ocorreu simultaneamente à 

subordinação das mulheres aos homens e inaugurou a luta de classes. Elaborando 

conclusões da concepção de Engels a estudiosa brasileira Maria Rosa Ribeiro (2013) 

escreveu que a  mulher que  historicamente submeteu-se ao poder do homem na família 

patriarcal  

 

<...> foi levada à condição de serviçal à disposição da luxúria do homem e 

instrumento da reprodução. E assim separaram-se os universos privado e 

público. A produção doméstica ficava a cargo de cada mulher em cada 

família, desde que seu trabalho não extrapolasse as fronteiras do “lar”. E ao 

homem, provedor, correspondia o universo público. (RIBEIRO, 2013, p. 

119) 

 

         August Bebel (1995), outro influente teórico socialista da emancipação das 

mulheres  descreveu trabalho doméstico e  a exploração capitalista como uma fonte da 

exploração de mulheres  interligados entre si e fortalecidas uma por outra.  

 

             Tarefas domésticas acostumavam mulher não limitar o tempo do seu 

trabalho, nem poupar seu esforço, e ela sem nem uma resistência se submete 

sob exigências exageradas. Além disso, mulher mais que homem  é  ligada 

com seu lugar de moradia. Capitalista sabe muito bem explorar essas 

qualidades femininas. (BEBEL, 1995, p. 158)  

 

         Bebel  afirmava que a libertação  feminina exige a abolição do trabalho doméstico 

das mulheres. Ele sonhava com as maquinas que poderiam executar todos os cuidados 

de casa; sendo que os usuários somente precisavam apertar os botões. Enquanto essas 

maquinas não chegavam a ser inventadas,  a sociedade precisaria otimizar o trabalho 

doméstico, sendo que isso poderia ser feito através de serviços organizados que 

atenderiam grandes quantidades de famílias. Pela opinião de Bebel, será possível fazer 

isso nas condições do socialismo, assim como esse modelo de sociedade estava descrito 

na teoria clássica marxista.  

          Lenin (1970), teorizando sobre  a questão feminina, afirmava que: 

 

 <...> o evento principal é a eliminação de propriedade privada sobre terra, 

fábricas e outras empresas industriais. Apenas isso abre caminho para 
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verdadeira e completa emancipação de mulher; emancipação dela da 

“escravidão doméstica” através de transferência de pequena  solitária 

produção doméstica para produção grande e coletivizada. (LENIN, 1970, 

vol. 40, p 157)  

         

             Então no foco da atenção de  feministas socialistas era o  trabalho feminino em 

geral   (seja doméstico,   seja   assalariado)   que  deve  ser  resgatado das condições  de  

 exploração  e  isso  traria  a emancipação de trabalhadora.  

              As pesquisadoras  Hirata e Kergoat (1994), fazendo uma analise histórica do 

feminismo marxista  chamam atenção ao fato que: 

 

 <...> o conceito de gênero (ou de sexo social) é de origem bem mais recente 

que o de classe social. As mulheres em “O Capital” não têm existência como 

sexo social, mas fazem parte com outras categorias sociais do exercito de 

reserva industrial. (HIRATA, KERGOAT, 1994, p. 94)   

  

         Assim, o “feminismo socialista” do início do século XX era um feminismo muito 

mais instrumental. Estabelecendo como causa as desigualdades de classes e injustiças 

sociais, condenando a família e os trabalhos domésticos,  ele  mobilizava mulheres para 

a luta revolucionária. No meio de  movimento comunista internacional no final do 

século XIX – início do século XX  surgiu  um tipo de mulheres educadas, dedicadas a 

luta política, independentes economicamente e psicologicamente, que desprezavam suas 

funções de mães e esposas para lutar por suas idéias. Essas mulheres militantes  

tornavam-se exemplos para criação da concepção de “nova mulher”  que  depois era 

aplicada na elaboração da direção feminina da política interna soviética.   

           Depois da   Revolução Socialista os teóricos marxistas ganhavam um “campo” 

para experiências da criação da nova sociedade. A União Soviética era um país 

construído de modo artificial sob orientações da teoria  marxista e sob influência das 

idéias elaboradas por seus dirigentes. Tratava-se de um país futurista, onde a imaginária 

sociedade comunista era colocada como o fundamento cultural do conteúdo do 

momento presente. As condições históricas, herdadas da Rússia czarista contrariavam 

essa cultura, mas o nível do entusiasmo do povo era tanto alto que os planejamentos e   

sonhos eram  interpretados como umas garantias. A diferença principal da cultura 

soviética de todas as outras culturas do mundo era a inversão dos pólos temporários -  

nela o futuro fazia mesmo papel que nas outras culturas faz o passado.  Uma das 

características importantes do modelo da sociedade comunista foi a busca da fusão de 

vários povos diferentes numa “supernação”.  Na história real da URSS a ideia da 
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“supernação” correspondia com o conceito do “povo soviético”, que abraçava o 

complexo de todas as nações e etnias que habitavam o território do país. Todos os 

cidadãos da URSS, independente de nacionalidade, origem social, gênero e outras 

características deveriam desenvolver o conjunto de qualidades especiais para tornar-se  

os sucessivos construtores do socialismo e depois os membros dignos da sociedade 

comunista.  Entre essas qualidades as mais importantes  são  coletivismo, patriotismo, 

modéstia pessoal, diligência trabalhista, a fé “quasereligiosa” na futura realização das 

idéias do comunismo, a prontidão para sacrificar seus interesses pessoais, sua saúde e 

sua vida para  aproximar a chegada  do  “paraíso terrestre” – futuro comunista.  Isso 

deveria unir os cidadãos soviéticos, possibilitar a construção artificial  da “supernação” 

no território de um  país.    

          Para um indivíduo conseguir  alcançar os novos objetivos que surgiram no 

ambiente social soviético (que era  baseado na nova  legislação  e novo sistema de 

valores) era impossível usar os velhos conceitos de relações de gênero, velhas 

representações e costumes. Tudo isso precisava ser qualitativamente mudado. O  

homem sofreu algumas deconstruções (por exemplo, eliminação de função de provedor 

de família e desvalorização de paternidade) e ganhou  acrescentamentos  (heroicização 

de papel de trabalhador) e a mulher foi totalmente  renovada.  Por que, em geral, o 

modo da vida humana pregado pela cultura soviética era a criação artificial feita  por  

teóricos do  Partido Bolcheviques e os novos modelos de gênero faziam  parte desse 

modo (aqui a palavra “gênero” é usada no sentido social) pode ser, também, usado o 

adjetivo “artificial” para definir os modelos soviéticos de gênero, para focar atenção no 

fato que esses conceitos atuavam  no contesto da criação artificial do “povo soviético”. 

        A invenção soviética para o gênero feminino foi a de “mulher-camarada”, que  

deconstroi os  valores tradicionais femininos e se dedica a preparação da Revolução 

Mundial e aproximação da chegada do futuro comunista, trabalhando igual ao homem, o 

quê traz para ela o mesmo salário e os mesmos direitos que o homem tem 

(emancipação). A esfera de atividade dessa mulher é a sociedade inteira (que 

tradicionalmente é esfera masculina). O nível de educação e a competência dessa 

mulher são os mesmos que os dos colegas homens. Por isto ela merece todo respeito por 

camaradas de trabalho e de grupo político.  Nas escolhas e tomadas de decisões, o 

“social” deveria estar a cima do “pessoal”. Este era o lema do bom cidadão soviético, 

tanto homem quanto mulher. Além disso, têm uns detalhes que não podem ser 

eliminados: a mulher não deixa de ser objeto sexual e mãe. Essas funções têm que ter 



26 

 

incluídas no esquema de “mulher-camarada”,   através do modo que menos atrapalhe as 

atividades dela como “camarada”. Assim surgiram os modelos de “relacionamentos 

livres”, deconstrução de família, “maternidade compartilhada”, através de coletivização 

de criação de filhos.  

           A política interna da “reconstrução” de  mulheres na URSS, entre outras 

qualidades interessantes,  mostra um lado especial  que chama atenção. No ano 2003 a 

estudiosa Daniele Kergoat  descreveu a divisão sexual de trabalho como o algo baseado 

no funcionamento de dois princípios: “o princípio da separação - existem trabalhos de 

homens e de mulheres – e o princípio de hierarquização – um trabalho de homem vale 

mais que um trabalho de mulher.” (KERGOAT, 2003, p.56)  Na República Soviética 

logo depois do surgimento dela foi feita a tentativa de eliminar esses dois princípios. Na 

Rússia pós-revolucionária, praticamente, não existia a diferença de trabalho “feminino” 

ou “masculino” na esfera do trabalho assalariado. Mulheres foram estimuladas a 

aprender e executar profissões tradicionalmente masculinas.  Apenas no trabalho 

doméstico continuava a divisão para “masculino” e “feminino”.  

          Após quinze ou vinte anos desde a vitória da Revolução Soviética, a realidade 

social mostrou a impossibilidade de criar em massa o tipo de “mulher – militante” que 

iria dedicar toda sua vida à construção do socialismo, sendo também  frustrada a 

tentativa de construir sociedade sem família. No esquema “mulher-camarada” eram 

acrescentadas as velhas funções de esposa, cuidadora de lar e mãe sob os modos 

patriarcais. Assim, o gênero feminino  tornou-se a construção contraditória que inclui os 

elementos  conflituosos, incorporados nas culturas e tempos diferentes. A mulher 

soviética deveria ser “amazona” no trabalho e nas esferas públicas, e seguir o  padrão 

“tradicional” na sua vida privada. Isso pode ser comparado com tentativa de viver 

simultaneamente no século XIX e XX. As tendências contraditórias no estatuto da 

mulher não ganhavam nem tentativas de eliminação,  não foram articuladas, por que na 

URSS em si a estrutura era contraditória e  elementos conflituosos persistiam em quase 

qualquer parte da vida social dela.           

          A mudança de conduta levou a transformação da representação  visual e verbal. 

Na época de “Comunismo de Guerra” era comum que as mulheres comunistas e 

funcionárias do aparato estadual usassem fardas do Exército Vermelho, casacos 

masculinos de couro,  botas de borracha e chapéus masculinos.  O símbolo visual menos 

radical da  incorporação das idéias novas era o  modo de usar o lenço. A parte  

tradicional  do traje de mulher trabalhadora era o lenço na cabeça prendido com um nó 
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debaixo do queixo, cobrindo assim o cabelo todo. As comunistas, delegadas de 

“jenotdels” e outras adeptas do novo sistema colocavam o nó do lenço na nuca, 

deixando o cabelo aparecer. Se olhar os cartazes soviéticos dos anos vinte,  as  imagens 

de mulheres – símbolos da vida nova sempre têm  os lenços nas cabeças amarrados por 

traz. A educação soviética aproximou o discurso feminino e masculino dando para os 

dois o mesmo conteúdo. Evidentemente existiam outros elementos de conduta cotidiana 

que  eram “amostras” do gênero novo que não poderão ser tratados aqui. 

        Resumindo, a “nova  feminidade” foi criada “artificialmente” na base da teoria  

marxista e exemplos de mulheres revolucionárias.  O conceito da “nova feminidade” era  

colocado do modo forçado na sociedade sem dar atenção as  possibilidades reais  das 

massas de mulheres em se adequar as exigências dele.  A ideia  central dessa concepção 

era o “trabalho livre”. Na época essa frase era interpretada como um trabalho liberado 

de exploradores  (donos de fábricas, etc), que era visto como garantia de emancipação.  

Na realidade ter esse “trabalho livre” significava ser empregada numa empresa estatal. 

A “nova mulher” deveria executar o mesmo trabalho que o homem, apresentar os 

mesmos resultados, estudar e participar nas atividades políticas e públicas e no tempo 

que lhe sobrava  cuidar da casa e criar filhos.  

         Os instrumentos  principais da criação do novo tipo de mulher foram a legislação 

(sistema de novos direitos e deveres) e a educação (ensinamentos do quê fazer com as 

novas possibilidades) como mostraremos a seguir. 
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2. LEGISLAÇÃO SOVIÉTICA SOBRE QUESTÕES FEMININAS E 

IGUALDADE DE GÊNEROS   

 

O Governo Comunista Soviético mostrou sua posição a respeito da igualdade de 

direitos de homens e mulheres logo depois da conquista do poder em 1917. No segundo 

decreto, emitido pelo I Congresso de Deputados de Operários e Soldados – “Decreto da 

Terra” de 26 de outubro 1917 afirma-se que:  

 

O direito de usar a terra pertence a todos os cidadãos (sem uma 

diferenciação de gêneros) do Estado Russo que irão cultivá-la através 

do próprio trabalho, também do trabalho da sua família ou trabalhando 

numa cooperativa. O  prazo do uso da terra é até que o cidadão tenha 

condições de cultivar terra. O trabalho agrícola que envolve exploração 

de um ser humano por outro é proibido1. 

 

Antes da  Revolução, a mulher  camponesa (ou outra mulher da classe 

trabalhadora) não tinha direito de posses, nem do uso temporário da terra.  Quando a 

comunidade camponesa dividia as terras agrícolas para uso dos membros, cada família 

recebia o  tamanho da terra de acordo com a quantidade dos homens que havia nessa 

família. Isso era um dos fatores da subordinação de mulheres, da pobreza feminina nos 

povoados agrícolas e a fonte econômica do poder de homens agricultores na família.  

Durante quase mil anos (o tempo da existência da comunidade agrícola russa) a 

presença de mulheres na reunião da comunidade camponesa era proibida. Apenas nos 

tempos pré-revolucionários, quando a industrialização capitalista fez muitos 

camponeses migrar para as cidades, as mulheres casadas puderam participar das 

reuniões como representantes dos maridos.  

Depois da emissão desse decreto, em 1917, a terra passou ser distribuída entre as 

famílias, de acordo com a quantidade de consumidores ou  de  trabalhadores (incluindo 

homens e mulheres).  

Logo, o Código da Terra Soviético, emitido no ano 1922, deu continuação ao 

processo igualitário que começou a atuar na Rússia rural. Ele afirmava que todos os 

moradores duma comunidade agrícola (homens e mulheres) - com idade maior que 18 

anos - teriam direito de participar da reunião da comunidade (chamada em russo 

“skhod” ou “mir”).   

                                                           
1 As leis e demais textos em russo, analisados neste trabalho, foram traduzidos de forma livre pela própria 

autora.  
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Além dessas reuniões (que eram os órgãos  milenares  da auto-administração da 

comunidade agrícola) desde 1917, funcionavam os Soviéts dos Camponeses (onde 

poderiam ser eleitos homens e mulheres) e desde 1919 foram implantados “Jenotdels”2  

– órgãos administrativos e educativos que funcionavam sob a égide dos comitês 

regionais do Partido Comunista e  tinham a missão de educar, profissionalizar e 

defender as mulheres.  

Diante disso, o Governo Soviético também logo afirmou a igualdade de gêneros 

na esfera judiciária através do Decreto “Sobre o Tribunal”, de 22 de novembro 1917, 

que afirma o seguinte quanto ao papel do judiciário:  

 

Executar o papel de promotores e defensores durante a etapa de  

investigação preliminar, executar o papel de representantes oficiais de 

outras pessoas (advogados). Nos casos civis, é permitido para todos os 

cidadãos de ambos gêneros que têm a biografia limpa e possuem os  

direitos civis completos. 

 

Os dois decretos: o “Decreto da Terra” e o Decreto “Sobre o Tribunal” 

demonstram que a divisão principal dos cidadãos, adotada pelo Governo Soviético, foi 

feita de acordo com a classe social. Dessa forma, cultivar a terra nacionalizada era 

permitido  todos que poderiam fazer isso sem exploração de outro cidadão. Assim, 

qualquer indivíduo poderia  participar no processo jurídico, independente do gênero, 

desde que tivesse uma “biografia limpa” e estivesse gozando dos plenos direitos civis, o 

que significa que deve ter origem na classe trabalhadora e demonstrar lealdade ao 

regime.  

A “eliminação” das diferenças de gêneros, na esfera legislativa (assexualização), 

foi uma inovação soviética, única no mundo para a época. No início do  século XX, uma 

das divisões principais de sociedade era a divisão em gêneros -  homens e mulheres de 

todos os países tinham direitos e deveres diferentes, incluindo os estados europeus ditos 

mais desenvolvidos. A República Soviética foi o primeiro estado que afirmou a 

igualdade dos direitos e deveres de homens e mulheres. A única divisão social apoiada 

pelo Governo do novo país era a divisão entre explorados e exploradores (aqueles que 

estavam nessas posições sociais no momento da Revolução acontecer). Os primeiros 

receberam todos os direitos civis, outros tinham direitos limitados. 

                                                           
2 O termo em russo pode ser traduzido para o português como “departamentos de mulheres”.  
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Outro ato legislativo importante que mostra a tendência de assexualização da  

esfera do trabalho é o Decreto do Comitê Central do Partido Comunista e do Conselho 

dos Comissários do Povo “Sobre o pagamento igual pelo trabalho igual”, de 22 de 

dezembro 1917. Ele obrigava a pagar igualmente, para homem e mulher, pelo mesmo 

trabalho. Na Rússia czarista, existia a discriminação salarial de mulheres. As operárias 

recebiam menos dinheiro, fazendo o mesmo trabalho que os operários homens. Essa 

diferença era justificada pela concepção de família tradicional, na qual o homem assume 

o papel de provedor e a mulher aparece como dependente. Pagavam, assim, porque o 

homem, como pai de família, deveria ter gastos maiores, sendo a mulher sustentada por 

ele e por isso “não precisaria” ter muito dinheiro. Depois da emissão desse Decreto, o 

homem perdeu, por assim dizer, a posição de “chefe de família” - isto é - de distribuidor 

de recursos no âmbito familiar. Agora, a mulher assume também o papel de responsável 

pelo sustento da família ou pelo menos pelo próprio sustento.   

Essa lei, que depois tornou-se um dos atos básicos da legislação soviética 

trabalhista, além de beneficiar mulheres, tinha muitas exigências. De acordo com esse 

Decreto, mulher e homem,  da mesma profissão, deveriam executar a mesma quantidade 

e qualidade de trabalho. Não havia um “desconto” da feminidade. Não se levava em 

conta que a mulher, por natureza, tem menos resistência, cansa mais rápido, tem mais 

afazeres domésticos para cumprir etc. A mulher deveria ser cobrada do mesmo jeito que 

homem.  

No  ano 1918, foi emitido outro Decreto, qual seja: “Sobre o salário dos 

operários e funcionários da administração soviética”, de 18 de outubro 1918, que  

estabelecia o nível de salário mínimo para um trabalhador adulto sem diferença de 

gênero.   

Esses três Decretos principais, que formavam as bases do desenvolvimento da 

legislação de uso da terra, da esfera jurídica e da legislação trabalhista contém a 

nivelação de gêneros, que depois foi “herdada” por atas legislativas, emitidas mais 

tarde. 

Na área da regularização legislativa dos assuntos familiares aconteceram as 

mudanças mais radicais. Antes da Revolução, a regularização de vida familiar era feita 

pelas instituições religiosas. Desde o reinado do czar Pedro Primeiro na Rússia, a 

organização de igrejas ortodoxas fazia parte do aparato estatal. Uma das funções 

atribuídas era  fazer registros de casamentos, nascimentos e mortes. Outra função era  

fazer ensinamentos e cobranças nos  assuntos de convivência de esposos, educação de 
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filhos, etc. Guiado por sacerdotes o instituto de casamento ficou  estagnado na sua 

forma medieval: proibição de divórcio, subordinação absoluta da mulher ao marido e de 

membros mais jovens por mais velhos. A força policial do Estado assegurava a rigidez 

da instituição de casamento. Por exemplo, se a mulher saia de casa para viver separada 

do marido, ele tinha direito de buscá-la com apoio da força policial. “A fugitiva, depois 

de ser pega por procuradores, era trazida pra casa sob patrulha de policiais como se 

fosse uma criminosa” (IVANOVA, 1959, p. 48). Esse fato foi descrito aqui a partir  das 

memórias da então revolucionária Pelageya Ivanova, que testemunhou essa época.   

Depois da Revolução, a Igreja foi separada do Estado e perdeu as suas funções 

administrativas. Dali em diante, a área familiar passou a ser regulada pelos funcionários 

do Estado Soviético seguindo aos dirigentes bolcheviques, que pretendiam a eliminação 

do instituto da família em geral. O primeiro ato legislativo, emitido nessa área, foi o 

decreto que permitiu o divórcio -  o Decreto do Comitê Central do Partido Comunista e 

Conselho dos Comissários do Povo “Sobre Divórcio”, de 29 de dezembro 1917. Esse 

ato legislativo implantou o procedimento jurídico do divórcio. A partir de então, a 

legalização do término do casamento era liberada e era feita através da procedura 

jurídica,  rápida e  facilmente acessível para todos os cidadãos. 

 

 Art. 1 O casamento termina por causa do pedido de divórcio feito por dois 

cônjuges  ou  por um cônjuge.  

 Art. 2 Esse pedido deve ser entregue num  fórum regional, de acordo com as 

regras da jurisdição regional. 

 Art. 6 Depois da verificação de que o pedido de divórcio verdadeiramente for 

emitido pelos dois cônjuges ou pelo menos por um cônjuge, o juiz 

singularmente emite o ato do divórcio que deve ser guardado no 

Departamento de Registros de Casamentos,  sendo entregue aos ex-cônjuges 

um documento que atesta juridicamente o final do casamento deles. 

 

       Assim, para divorciar-se era suficiente apresentar um pedido, feito por um ou dois 

cônjuges. Não precisava declarar por qual razão  um casal, ou um cônjuge, queria 

terminar o casamento. O procedimento jurídico de divórcio era gratuito. 

       A pesquisadora da história de direito da Rússia Lilia Antipova (2000), comentando 

esse Decreto, afirmou que esse ato legislativo tornou-se uma “codificação” da igualdade 

de gêneros: 

 

De acordo com esse Decreto as mulheres de jure receberam direitos iguais 

aos homens, além disso ganhavam privilégios.  O Decreto ofereceu às 

mulheres a liberdade de separação; elas poderiam escolher livremente os seus 

sobrenomes e sobrenomes dos filhos; os gastos do sustento dos filhos 
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poderiam ser atribuídos igualmente para homem e para mulher; em caso de 

impossibilidade de trabalhar, a mulher ganhou o direito de ser sustentada pelo 

ex-marido junto com os filhos, caso o casal tivesse filhos. (ANTIPOVA, 

2000, p.1)  

 

       O direito da mulher em iniciar o processo de divórcio ajudou a surgir uma nova 

definição do papel social da mulher e do reconhecimento desse papel pelos cidadãos 

soviéticos. A nova legislação do casamento e divórcio criou a base da emancipação das 

mulheres do poder patriarcal.  O processo de divórcio deveria ser articulado e terminado 

no mesmo dia da entrega do pedido, sem longos procedimentos burocráticos e sem 

gastos materiais. 

        O instituto do casamento perdeu a santidade que era atribuída pela igreja. Assim, 

os principais legados da ideologia bolchevista a esse respeito foram: o casamento 

tornou-se a união de duas pessoas independentes, fundado apenas na vontade livre deles 

em estarem juntos. A durabilidade de casamento, distribuição de deveres de casal, 

fidelidade de parceiros e outros momentos importantes – tudo isso deveria ser baseado 

no acordo feito entre companheiro e companheira. Esse  acordo poderia ser feito só “de 

boca” por que os contratos de casamento não existiam. Apenas nos casos mais difíceis 

como o sustento de filhos em idade menor ou  esposo que perdeu capacidade de 

trabalhar, o Estado assegurava a vida familiar.  

       Depois da emissão do Decreto de divórcio (ato legislativo do sentido negativo) foi 

promulgado o Decreto do Comitê Central do Partido Comunista e Conselho dos 

Comissários do Povo “Sobre o casamento civil, crianças, e regularização de 

registros de estado civil”  de 31 de dezembro 1917 (ato legislativo no sentido positivo).  

A característica  geral do processo revolucionário soviético – a destruição no início e a 

reconstrução posterior apareceu também nos processos da renovação do casamento.  

        A primeira clausula desse  ato declarava que a República Russa reconhece apenas 

casamentos civis. O casamento civil exigia as seguintes regras: 

 

 Art. 1 Os cidadãos que  gostariam de se casar declaram a sua vontade em 

forma oral ou entregam um pedido escrito no Departamento de registros de 

casamentos e de nascimentos da municipalidade.  

Nota: O casamento religioso feito junto com o casamento civil (que é 

obrigatório) é uma escolha pessoal  dos  cônjuges. 

Art. 2 As afirmações da vontade de se casar não serão aceitas em casos de: a) 

se o homem tem menos que dezoito anos de idade e a mulher tem menos que 

dezesseis anos de idade; apenas na região da Transcaucásia os nativos podem 

se casar se o noivo tem dezesseis anos e a noiva tem treze anos; b) se for feito 

por parentes da linha direta, irmãos e irmãs completos e meios – a presença do 

relacionamento de parentesco também é reconhecida entre um filho bastardo e 

os descendentes dele de um lado, e do pai e dos parentes e descendentes dele 
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do outro lado; c) se for feito por pessoas que atualmente são casadas; e) feitas 

por deficientes mentais.  

Art. 3. Os cidadãos que gostariam de se casar devem ir ao departamento dos 

registros de casamentos e assinar um documento afirmando a ausência de 

impedimentos descritos no Art. 2 e assinar um ato confirmando que eles estão 

se casando  por sua livre vontade. 

Os acusados de  apresentar dados falsos sobre a ausência de impedimentos 

descritos no Art.2 serão processados pela apresentação dos dados falsos e o 

casamento deles perde a eficácia jurídica. 

Art. 4 Depois de assinados, o Diretor do Departamento de registros de 

casamentos anota a ata do registro do casamento no livro de  registros de 

casamentos e afirma que o casamento é legítimo.  

 

Este ato legislativo demonstra a facilidade do registro de casamentos na República 

Soviética através da legislação dos anos vinte. Existiam poucos impedimentos para se 

casar. Por exemplo, não se precisava da permissão dos pais dos noivos ou declaração da 

existência de um lugar exato de onde se iria  residir a nova família, a verificação de 

condições financeiras dos cônjuges, etc. O procedimento era rápido. Os cidadãos 

soviéticos poderiam se casar no mesmo dia que se conheceram. Uns casais inclusive 

faziam isso.  

Esses novos decretos não ofereciam uma grande amplidão jurídica para se regular 

toda a variedade de casos ligados com as questões de casamento e família. Precisava-se 

um Código das leis que fosse regularizar toda essa esfera da vida de sociedade. 

         As discussões sobre o projeto do novo Código de leis sobre o casamento e família 

foram acompanhadas por apelos de eliminar todas as formas de registro de casamento 

tanto religiosas, quanto civis. Na mídia soviética aparecem as afirmações radicais.  O 

filósofo russo Serguei Gavrov, analisando as mudanças das instituições do casamento e 

família, usou como uma das ilustrações desse processo a citação do jornal “Izvestia” dos 

anos vinte:  

 

             O mito da necessidade da cerimônia do casamento religioso foi substituído 

por outro: o da necessidade de consolidar a união livre entre homem e mulher 

na forma do casamento civil. (GAVROV, 2009, p. 15) 

 

  

          O Código das leis sobre os estatutos do estado civil, os regulamentações de 

casamento, de família e de tutela foi elaborado com urgência no segundo ano depois da 

Revolução. A elaboração do direito familiar soviético ocorreu na situação de um 

permanente conflito com a igreja ortodoxa. O órgão central dela, a Catedral do Sagrado 

condenou a liberdade de divórcio e desvalorizou o casamento civil,  rotulando essas 
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reformas como as apoiadoras do adultério e da poligamia. A Catedral do Sagrado apelou 

para os cidadãos russos continuarem seguindo as regras religiosas do casamento.      

         Em algumas  províncias russas apareceram várias interpretações alternativas  da 

doutrina soviética de casamento. Os anarquistas, eleitos como lideranças duns Soviéts 

regionais, emitiram “decretos sobre a nacionalização de mulheres”. Esses desvios 

poderiam representar um sério perigo para a formação do Estado Soviético e exigiam 

dele uma explicação mais detalhada da política na área de regularização dos  

relacionamentos entre os sexos.  

         Preparado pelo Comissariado do Povo e de Justiça, o projeto do Código de leis 

sobre o estado civil, direitos de casamento, de família e de tutela foi aprovado pelo 

Comitê Executivo Central dos Soviéts de Deputados de Operários e Soldados no dia de 

16 de setembro 1918.  

        Código tinha quatro capítulos e 246 artigos. No capítulo sobre os direitos do 

casamento afirmava que o Estado reconhecia apenas o casamento civil. Entretanto os 

casamentos religiosos feitos antes desse Decreto também tinhavam validade jurídica.  

        Desde Revolução na República Soviética não apenas  o  casamento civil registrado 

em um departamento tinha o estatuto jurídico. Mas a união estável tinha o mesmo valor 

que o casamento formalizado. O casamento deveria ser monogâmico, baseado na 

escolha livre de dois parceiros. Os cônjuges tinham direitos iguais, as crianças 

“bastardas” tinham os mesmos direitos que as nascidas na família registrada. Era 

mantido o princípio de propriedade particular de cada  cônjuge.   

        O Código ofereceu para mulheres a oportunidade de escolher o seu sobrenome. A  

solução da questão da cidadania também se baseou no princípio da igualdade de 

gêneros. O art. 103 falava que a mudança de estatuto da cidadania pode ser feita 

apenas pelo um desejo pessoal da esposa ou do esposo.  A Republica Soviética foi o 

primeiro país que declarou essa liberdade. E somente após  quarenta anos esse princípio 

tornou-se a norma do direito internacional e foi incluído na convenção da ONU sobre 

direitos da mulher casada. Analogicamente foi resolvida a questão sobre o lugar da 

moradia do casal: um cônjuge não era obrigado a acompanhar outro cônjuge caso esse 

se mudasse do local da moradia. Apenas o Art. 52  continuava a sustentar a 

desigualdade: o homem poderia se casar a partir dos dezoito anos e mulher a partir de 

dezesseis anos.  A visão de mulher como uma “auxiliar” de homem ainda prevaleceu no 

estabelecimento da idade do casamento. O Art. 144  nos mostra uma das curiosidades 

do regime soviético –  se a  mulher ao engravidar se relacionava com vários homens, o 
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juiz poderia obrigar todos  a participar no pagamento da pensão da criança, embora 

apenas um deles poderia ser o pai biológico.  Essa “paternidade compartilhada” foi uma 

das invenções soviéticas que não durou muito tempo. Nos documentos mais tardios 

sobre o casamento e família já não tem nada parecido.  

       O próximo Código das leis sobre casamento, família e tutela de 19 novembro 

1926 estabeleceu a idade única para o casamento dos sexos  – dezoito anos. Afinal, 

mulheres e homens ganhavam direitos iguais nessa questão.  

       Todas as inovações legislativas foram acompanhadas por uma nova ideologia  de 

relacionamentos  de gêneros. Os apelos de “abrir caminho para o Eros Voador” 

(KOLLONTAI, 1923) ou se desfazer da vergonha de isso fosse um preconceito criado 

pela sociedade burguesa apareciam na mídia, soavam nas reuniões dos jovens 

comunistas e apareceram nos cartazes das ruas. A sociedade russa que pouco tempo 

atrás apoiava a rigidez nos relacionamentos sexuais, e que obrigava as mulheres a 

guardar  a virgindade  até o casamento, passou pela verdadeira “revolução sexual”.  

          O sociólogo russo-norteamericano Pitirim Sorokin no seu artigo “Sobre influência 

da guerra” publicado na revista  “Economist” № 1 de 1922  mostrou os seguintes dados 

sobre estado da família russa depois da Revolução:  

 

 Para cada 10.000 casamentos na cidade de Petrogrado (atualmente São 

Petersburgo) 92,2% resultam em divórcios –  cujo número é fantástico. Entre 

os 100 casamentos divorciados - 51,1% duravam menos que um ano, 11% 

menos que um mês, 22% menos de dois meses, 41% menos de três até seis 

meses e 26% duravam mais que seis meses. Esses dados demonstram que o 

casamento legal contemporâneo é apenas uma forma que legaliza os 

relacionamentos ilegítimos. (SOROKIN, 1922, p. 16) 

 

          Esses casamentos – “relâmpagos” mascaravam o progressivo desaparecimento da 

família tradicional. A institução do casamento perdeu o rumo. Acelerou se o processo 

de atomização dos cidadãos. Nessa situação de casamento instável, as mulheres eram 

protegidas pelo Estado. Na maioria de casos de divórcio as mães ficavam com a guarda 

dos filhos, sendo os filhos sustentados pelos pais. A esposa divorciada  também poderia 

ganhar o sustento do ex-marido caso conseguisse provar sua incapacidade de trabalhar. 

As mulheres que tinham  esposos desaparecidos (o sumiço de pessoas  era comum na 

época, uma consequência das perturbações causadas pelas guerras e migrações) 

poderiam se divorciar e começar a organizar suas vidas de solteiras. Se o marido 

ausente  num dia voltasse para casa da ex-esposa, ele já não poderia exigir mais nada da 
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mulher, pois ela deixou de esperá-lo. Para definir o fato da paternidade bastava  a  

indicação da mãe da criança.  

        O último ato legislativo que revolucionariamente mudou a estrutura familiar e o 

relacionamento entre  gêneros foi a permissão de abortos. Antes da Revolução o ato de 

realizar um aborto era penalizado do mesmo modo que um assassinato. Eram castigados 

a mulher que abortava e o médico que fazia o serviço. Além disso, na Rússia czarista a 

pratica de abortos, em muitos casos, eram feitos por pessoas sem preparação médica que 

causavam danos à saúde e mortes de mulheres. No dia 18 de novembro 1920 foi 

aprovado o Decreto do Conselho dos Comissários do Povo “Sobre interrupção 

artificial de gravidez”. A República Soviética tornou-se o primeiro país no mundo 

onde foi permitido fazer aborto pela livre vontade da mulher.  Os elaboradores da lei 

explicavam o motivo dessa decisão, articulando que ela seria uma medida forçada pelas 

dificuldades que o país passaria, sendo feita para cuidar da saúde das mulheres que 

poderiam ter a oportunidade de realizar o aborto em hospitais, em vez de procurar 

serviço de parteiras despreparadas e também por causa da falta de instituições de 

proteção de crianças. Um dos traços da época: faltavam orfanatos e a prática de adoção 

era mal vista e limitada por que ela mascarava a exploração de crianças. 

         Assim a mulher tornou-se dona do próprio corpo. Ela mesma poderia tomar a 

decisão principal da sua vida:  assumir o papel de mãe ou se dedicar a outros objetivos.  

De certa forma isso a emancipou das obrigações da maternidade.       

         O Governo Soviético criou a nova concepção de maternidade que era radicalmente 

inovadora. Não tinha nada parecido numa ordem social em nenhum país no mundo. Em 

primeiro lugar, foram separados os conceitos de “mãe” e “família”. A família deveria 

ser eliminada assim como a propriedade privada, mas a maternidade seria indispensável 

para qualquer formação social.  As crianças “bastardas” ganhavam os mesmos direitos 

que os filhos legítimos e as mães que tiveram filhos fora de casamento tinham os 

mesmos direitos das mulheres casadas. Na Rússia czarista a mulher que paria não sendo 

casada tornava-se “pária” da sociedade. Em segundo lugar, o fato de ter um filho era 

visto como o cumprimento do importante “dever civil” da mulher. Esse cumprimento 

trazia benefícios para a mãe independente de qual situação ela teve o filho, no 

casamento ou fora do casamento. O Estado assumiu o papel de “Pai Coletivo” que 

protegia as mulheres grávidas e recém-paridas junto com os filhos deles.   

No dia 29 de outubro 1917, no sexto dia depois da conquista do poder pela 

Revolução Soviética, o ato legislativo sobre a criação do Comissariado do Povo para 
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Assuntos de Bem Estar Social foi assinado por Lenin.  No dia seguinte, Lenin 

pessoalmente entregou para Alexandra Kollontai,  o mandato da Comissária do Povo 

para Assuntos do Bem Estar Social.  

Ela foi escolhida para esse cargo, por que tinha preparação especial para 

elaboração de projetos de leis que atuavam na área das políticas sociais. A pesquisadora 

contemporânea do feminismo marxista, Olga Sanchez Liranzo, notou uma diferença 

entre  Alexandra Kollontai de outros teóricos e teóricas dessa direção, por ser a única 

estudiosa do movimento marxista que se preocupava com as questões da mulher-mãe e 

da mulher-esposa (LIRANZO, 2001). No ano 1913 a Fração Social-Democrática Estatal 

da Duma (Gosudarstvennaia Duma, parlamento russo) a convidou para participar na 

preparação de leis complexas sobre o seguro desemprego. Kollontai deveria preparar o 

projeto da seção sobre o seguro maternidade de mulheres-operárias. 

Durante alguns anos Kollontai estudou no Museu Británico de Londres, 

pesquisando sobre a situação da maternidade e infância em vários países do mundo. Os 

resultados dessas  pesquisas  formaram a base do livro “Sociedade e Maternidade” 

(1921).  Nesse trabalho Kollontai projetou um fundo social de seguro de maternidade, 

que deveria ser coberto com recursos  de impostos e servir para liberar as mulheres 

grávidas de todas os problemas financeiros que existem na sociedade através de um 

sólido apoio estatal. A criação e a educação de crianças foram definidos por Kollontai  

como uma das funções sociais do Estado. Pela concepção de Kollontai o Estado deveria 

promover para a mulher-mãe a oportunidade de participar no mercado de trabalho. 

Além disso, o projeto da “nova maternidade” incluiu a implantação de casas de 

maternidade acessíveis para todas as cidadãs, com médicos profissionais e a existência 

de um regime de trabalho especial para as mulheres que amamentavam.    

Kollontai argumentava que a resolução de problemas sociais é um dos deveres do 

Estado, e defendia a necessidade da intervenção estatal na vida cotidiana das pessoas.  

Esse ponto da vista tinha apoio das idéias dos bolcheviques  sobre mudanças radicais na 

sociedade. A obrigação da mulher em ter filhos para promover um novo cidadão 

correspondia com o dever do Estado em protegê-las.  

A evolução nas relações de produção, o surgimento da propriedade privada e a 

divisão de sociedade em classes, na opinião de Kollontai, dificultavam a participação da 

mulher no processo de produção. O papel de “produtora” nos relações de produção seria 

a razão principal da “ilegalidade feminina” no sentido da falta de direitos. Kollontai 

escreveu que a “escravização da mulher está interligado com o momento da  divisão de 
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trabalho por gênero, quando o  trabalho produtivo é realizado por homens e o trabalho 

auxiliar por mulheres.” (Kollontai, 1921, p.48)  

Durante os primeiros dias do funcionamento do Comissariado, que tinha missão 

de resolver os problemas sociais na cidade Petrogrado (atualmente São Petersburgo) foi 

realizada a Primeira Conferência das mulheres operárias (12 – 15 de novembro 1917). 

Ela foi organizada com apoio do Comitê Central do Partido Bolchevique. A 

Conferência influenciou o  trabalho do Comissariado, mostrando mais uma vez a 

urgência da implantação de um sistema de apoio estatal à maternidade e infância.  Uma 

das participantes da Conferência denunciou que não era rara a situação de uma operária 

grávida perder o feto, pois estava trabalhando em uma máquina num galpão  da fábrica. 

Nessa Conferência foram elaborados projetos de leis  que depois deram início à 

legislação soviética na área de políticas sociais, principalmente na área de apoio à 

maternidade.   

Um das leis mais importantes elaboradas pelo Comissariado para Assuntos do 

Bem Estar Social foi o Decreto “Sobre auxílio na gravidez e parto” de 27 de 

novembro de 1917. A mulher trabalhadora ganhou o direito de ferias remunerados no 

final da gravidez e depois do nascimento da criança. As mulheres que executavam o 

trabalho físico conquistavam o direito de estar afastadas do trabalho durante oito 

semanas antes do nascimento do bebê e oito semanas depois. As mulheres que 

executavam um trabalho intelectual, administrativo e outros tipos de emprego, que não 

exigia tanto esforço físico,  deveriam ficar afastadas durante seis semanas  antes de 

nascimento de criança e seis semanas depois.  

 A licença maternidade poderia ser  estendida para determinadas  mulheres  por 

um período maior - até um ano  já sem remuneração, mas com retorno garantido para a 

mesma vaga  de trabalho que era  ocupada por essa mulher antes  de afastamento de 

gravidez e parto.  

A República Soviética foi assim o primeiro país do mundo que implantou a 

licença  maternal. Esse Decreto mudou revolucionariamente a vida da sociedade. Além 

do apoio das e às mulheres, ele  mostrou  a  importância atribuída pelo Estado Soviético 

para a maternidade.  

         Em 28 de dezembro de 1917 foi aprovado o Decreto de formação do 

Departamento de Apoio à Maternidade e Infância no Comissariado do Povo para 

Assuntos do Bem Estar Social.   Neste Decreto se afirmava que a maternidade é uma 

função social feminina muito importante e que o Estado assumiria a segurança de saúde 
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da mulher e  da criança. Nos documentos estaduais e políticos dessa época, o patrocínio  

estatal da maternidade era afirmado como a condição necessária para a realização dos 

princípios da igualdade verdadeira entre homens e mulheres, como um dos fatores mais 

importantes da realização das mulheres na sociedade. 

       Uma das funções dos Departamentos de Apoio à Maternidade e Infância em nível 

municipal foi a distribuição das vagas nas clínicas para a realização de abortos. “As 

primeiras atendidas nas filas eram as mulheres solteiras e desempregadas, as segundas 

as trabalhadoras solteiras que já tinham um filho, depois atendiam as mulheres  casadas 

que tinham muitos filhos, depois as outras cidadãs” (MIROCHNITSHENKO, 2012, 

p.43). Esse modo de distribuição, além da proteção às mulheres solteiras, também tinha 

seus efeitos colaterais, quais sejam, protegiam também relacionamentos fúteis, homens 

irresponsáveis e a prostituição.   

         A política de “maternidade emancipada” e a desvalorização do instituto da família 

causaram a queda grave de natalidade.  Somando-se com as conseqüências de fome e 

epidemias que provocavam a alta mortalidade infantil, essas duas tendências causavam 

uma catástrofe demográfica: no recenseamento da população de 1926, uma mulher em 

idade fértil possuía menos de uma criança (Recenseamento da População, emissão de 

1927 – 1929).    

           No ano 1926 já ficou evidente  que o projeto  soviético da “infância coletivizada” 

era irrealizável, pelo menos inalcançável para o futuro próximo. O país não tinha 

recursos para tirar todas as crianças das famílias e deixá-las durante o tempo inteiro nas 

casas da infância. Desde 1926 a mídia e a ideologia soviética começavam  a reabilitar  o 

instituto da família. Como alternativa da família tradicional numerosa e hierarquizada,  

foi apresentada a família nuclear baseada no respeito, amor e compartilhamento das 

idéias comunistas. 

            Em ano 1926 foram proibidos os abortos para as mulheres que engravidavam 

pela primeira vez e para as mulheres que já tinham feito o aborto durante os últimos seis  

meses.  Em 1930 o serviço de aborto tornou-se pago. Apenas as mulheres que  sofriam 

de doenças graves como tuberculose, esquizofrenia, epilepsia ou doenças cardíacas  

poderiam fazer abortos gratuitamente. Nesse ano o procedimento de divórcio também 

tornou-se pago. “Nesse ano Stalin afirmou que a questão feminina estaria resolvida” 

(GOVRIAKOV, 2015, p. 89). D ponto de vista oficial,  as cidadãs soviéticas deveriam 

estar contentes com sua vida atual. Abortos e divórcios já eram tratados como exageros, 

desvios.  



40 

 

            Em ano 1934 era criminalizada a homossexualidade.  A partir dessa data um 

homem acusado de praticar relações sexuais com outro homem teria como pena  a 

prisão por trêz ou mais anos. A Rússia czarista também criminalizava a 

homossexualidade. Depois da Revolução essa lei perdeu a eficácia jurídica, sendo que o 

Governo Soviético não inseriu esse tema em sua agenda. Durante dezesseis anos os 

homossexuais na Rússia Sovética não foram perseguidos. A reconstrução da família 

feita no início da ditadura de Stalin trouxe a intolerância na conduta sexual entre 

pessoas do mesmo sexo.  As mulheres lésbicas nunca foram mencionadas na legislação 

soviética, a existência delas foi completamente ignorada.            

          No ano de 1936 os abortos foram proibidos e criminalizados. Foi emitido um ato 

legislativo pelo Comitê Central Executivo do Conselho dos Comissários do Povo de 27 

junho 1936 “Sobre a proibição de abortos, aumento de ajuda financeira para 

mulheres que recém pariram, o estabelecimento de ajuda estatal para famílias com 

muitos filhos, o aumento das redes de clínicas de parto, de creches e de jardins da 

infância, o aumento da penalidade pela negação do pagamento de pensão de filhos 

além de mudanças na legislação de divórcios”. Agora um aborto poderia ser feito 

apenas sob indicações médicas.   

          Essa lei estabeleceu o aumento da ajuda financeira do Estado para a mulher que 

recém tinha parido, com o objetivo de auxiliá-la a comprar enxoval do bebê; eliminou a 

diferença entre a licença maternidade das mulheres que executavam o trabalho físico e  

das outras cidadãs que faziam o trabalho intelectual. Agora ambas recebiam auxílio 

remunerado durante o período de 56 dias antes e depois do parto; foi criminalizada  a  

negação de empregar uma mulher por estar grávida e a diminuição de salário de uma 

mulher por esse mesmo motivo; foi afirmada a obrigação da transferência da mulher 

grávida para a execução de trabalho mais fácil que aquele que ela executava antes de 

engravidar com continuação do pagamento do mesmo salário que lhe era  pago durante 

os últimos seis meses; estabelecida ajuda financeira do Estado para as mulheres que 

possuem seis e mais filhos.  Essa lei também transformou o procedimento simples do 

divórcio num procedimento jurídico mais complicado e estabeleceu o aumento do preço 

dela. Se um esposo divorciado se recusava a pagar a pensão dos filhos, ele deveria ser 

penalizado com dois anos de cadeia. As creches e jardins de infância foram retiradas da 

subordinação do Ministério de Educação e colocadas sob responsabilidade das diretorias 

de empresas produtivas, órgãos administrativos e outras instituições sociais que 

mantinham vagas de trabalho. Era suposto que nessas creches iam prevalecer os filhos 
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de trabalhadores dessas empresas e  que isso iriam motivá-los a  cuidá-los da melhor 

forma.  

          Essa lei já demonstra que a visão da família na URSS  stalinista era totalmente 

diferente se comparada com a imagem da família na Rússia durante os primeiros anos 

pós-revolucionários. A mulher recebeu vários incentivos para ter filhos e que o homem  

deveria ser  punido se deixar de cumprir com suas obrigações paternas. Para o homem já  

não era proveitoso divorciar-se: além do pagamento do serviço jurídico do divórcio, ele 

deveria pagar  a pensão dos filhos.  Observamos que esse ato é focado no fortalecimento 

da família e que os filhos tornam-se o elemento central dessa família. Assim na 

legislação soviética apareceu a família nuclear centrada nos filhos que tornou-se o 

sujeito coletivo da proteção do Estado. Analisando a questão das mulheres podemos ver 

que a mulher soviética recebeu o duplo estatuto social: em primeiro lugar ela continuava 

a ser vista como  trabalhadora – participante dos processos produtivos e em segundo 

lugar também ela tornou-se mãe de família e cuidadora de filhos. Lembramos que nos 

tempos de Lenin essas duas funções eram vistas como opostas. A ideologia soviética 

dos anos vinte atestava que as funções de mãe e dona de casa não permitiam que a 

mulher se realizasse como trabalhadora. Agora a propaganda oficial não fazia mais 

essas afirmações.  A mulher foi obrigada a executar os papeis de trabalhadora, mãe e 

cuidadora de casa. 

         A libertação sexual, que durou quase vinte anos, enfraqueceu a família, mas não 

criou as formas alternativas da  convivência entre os seres humanos. Por exemplo, a 

tentativa de fazer comunas não durou por muito tempo, elas  não foram aceitadas pelas 

massas da população. As defesas de que os relacionamentos entre os colegas em 

coletivo podem ser acolhedores que seriam capazes de substituir o círculo familiar 

também mostravam-se utópicas. A união mais ou menos estável de um casal foi vista 

como uma forma universal da convivência humana e a sociedade soviética, apoiada nos 

sonhos da “liberdade do Eros voador” e os pesadelos da “nacionalização de mulheres”, 

voltou a valorizar família. A profecia de Engels sobre a eliminação da família junto com 

o desaparecimento da propriedade privada já era interpretada como algo do futuro 

longínquo. A família ficou reconhecida como um dos elementos principais da sociedade 

soviética. 

          A nova família  nuclear ficou mais móvel, mais flexível do que a família 

tradicional que unia duas – três gerações sob o poder de uma patriarca. No meio da 

família composta por duas pessoas fica mais fácil a aceitação dos costumes e condutas 
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novas, migração e aprendizagem.  Esse tipo de família oferece condições para construir  

relações de poder mais equilibradas que a família tradicional. Também, a família 

soviética era “ateísta”. Nela não existia o conteúdo cultural que sacralizava o poder do 

homem.  A atenção dobrada do Estado para proteção de crianças era motivada pela  

necessidade a vencer a crise demográfica mais rápido possível.  

        A atomização da sociedade foi substituída pela divisão em pequenas famílias. Essa 

organização da sociedade também se adapta às exigências da industrialização,  oferece 

mobilidade (geográfica e no mercado de trabalho) e tem seu potencial reprodutivo. 

Desde os anos trinta na URSS já prevalecia (pelo menos, na zona urbana) a família 

contemporânea nuclear, modernizada, já não mais tradicionalmente rígida, nem 

patriarcal como na era czarista.  

        A política interna da República Soviética que era orientada na diminuição e 

eliminação de prostituição também oferece interessante reflexão sobre  as tendências  

contraditórias  na visão  de gênero  e  das relações  sexuais. 

         No início dos anos vinte a crise econômica do país e as conseqüências das guerras 

– as mortes de milhares  de  provedores de famílias resultavam no surgimento de ampla 

camada de mulheres sem  meios  de sustento.   A situação social de anomia e a crise da 

família patriarcal eliminavam os princípios morais da conduta feminina. No ano 1920 

um autor de sobrenome Ravich escreveu na revista  feminina “Komunistka”:  

 

As velhas e podres regras de família e de casamento  estão se arruinando e se 

eliminando a cada dia. Mas, não temos nem uns princípios orientadores para 

a criação de relacionamentos novos, bonitos e saudáveis. O amor livre está 

sendo entendido por as pessoas inteligentes  como um deboche  livre.   As 

pessoas mais responsáveis, os líderes da Revolução são claramente 

impotentes nessa questão. A juventude não tem muita influência. (RAVICH, 

1920, p 34)  

 

         No ano 1921 começou a campanha do Estado contra prostituição. Foram criadas  

as “Teses da luta contra prostituição”, elaboradas pelo Comissariado do Povo para 

Assuntos de Bem Estar Social,  que afirmava  o seguinte: 

 

1. A prostituição é interligada com a economia capitalista e o trabalho 

explorado.  

2. Sem o estabelecimento de bases comunistas na economia e na 

convivência social é impossível a eliminação da prostituição. O comunismo é 

a sepultura da prostituição. 

3. A luta contra a prostituição é a luta contra aquilo que a produz:  o 

capital, a propriedade privada e a divisão da sociedade em classes. 
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4. Na República Soviética dos Operários e Camponeses a prostituição é 

uma herança incômoda do regime capitalista. (citado por PANIN, 1944, 

p.114)  

    

        De acordo com a legislação do início dos anos vinte se  prostituir não era uma 

crime. Porém, o Código penal do ano 1922 tinha dois artigos que criminalizavam o 

comércio sexual.  

 

Art. 170  A coerção de uma mulher em se prostituir feita por motivos 

gananciosos ou outros motivos, praticada através de agressão física ou  

psicológica  será  penalizada pela prisão não menos que três anos. 

 

         No artigo 171, a mesma pena era atribuída para os praticantes do lenocínio, os 

donos de bordeis, os sujeitos que faziam  recrutamento de mulheres para prostituição. 

        O Código penal de 1926 tinha apenas um artigo, isto é, o 155, que trata sobre a 

coerção relacionada à prostituição, prática de lenocínio, aberturas de bordéis, 

recrutamento de mulheres para prostituição, estando o infrator sujeito a pena de cinco 

anos de cadeia com confisco de bens (PANIN, 2004). 

          Assim, podemos ver que as prostitutas escapam à pena. Apenas os homens e as 

mulheres, que organizam o comércio sexual são condenados como criminosos. Pela 

concepção das “Teses da luta contra prostituição”, as prostitutas foram vítimas da 

ordem  social injusta e deveriam ser ajudadas e re-socializadas. Kollontai (1921) afirma 

que as prostitutas fazem a mesma coisa que as respeitosas donas de casa burguesas, 

vejamos:  

 

Em vez de isolar as prostitutas do coletivo, precisamos ressocializá-

las, introduzi-las no sistema de trabalho feminino. Uma mulher 

escolarizada e preparada politicamente, além do fato de que antes  

passou pelo  “caminho torto”, agora vai encontrar dentro de si a 

motivação  de voltar ao coletivo de trabalhadores  e construir o 

comunismo com entusiasmo, lutar pelos ideais da Revolução e ao 

mesmo tempo, a sociedade vai de fazer tudo para eliminar as 

condições que poderiam fazer ela  voltar  para a profissão do passado. 

(KOLLONTAI, 1921, p. 6)  
 

         No ano 1924, nas vinte e uma das regiões da Rússia foram organizados os Soviéts 

da luta contra a prostituição, compostos pelos representantes dos Departamentos de 

Saúde regionais, os Soviéts de Sindicatos, os Jensotdels. “O foco do trabalho deles era a 

re-socialização das prostitutas. Contando com o apoio de várias organizações, 

municipais e estaduais, eles abriram oficinas, cursos, residências e cantinas gratuitas  
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para as mulheres desempregadas e sem teto” (PANIN, 2004, p.116). A forma mais 

comum de ajudar era oferecer um emprego para a então prostituta. O ponto da vista 

oficial do Estado era que a mulher torna-se prostituta por falta de outras opções de 

sobrevivência. Quando ela tiver a oportunidade de sustentar-se, através de um “trabalho 

honesto”, ela não teria motivos para recorrer a prostituição. Deve-se ressaltar que as 

ações em torno da empregabilidade para as prostitutas não surtiu o efeito esperado. Em 

primeiro lugar, porque muitas delas dificilmente se adaptavam às exigências do 

trabalho, sofrendo  ainda o preconceito das colegas. Em segundo lugar, no ano 1924, o 

mercado do trabalho soviético passou  pela fase da redução de vagas, causada pelas 

mudanças econômicas provocadas pela NEP,  e seria injusto demitir outras trablhadoras 

para proteger as  vagas  reservadas para as ex-prostitutas.  

        No dia 23 de setembro 1925, o Escritório Administrativo Central do  Comissariado 

do Povo para Assuntos Internos (que na vida cotidiana russa era chamado de NKVD) 

emitiu o relatório segredo, que inclui as seguintes passagens:  

 

[...] nas cidades está se concentrado o elemento parasita, que 

teimosamente recusa a  trabalhar e obedecer a ordem estabelecida.  

Esse elemento são as prostitutas profissionais, as prostitutas ligadas 

com o mundo criminoso,  os donos de bordéis.  As medidas judiciais e 

administrativas não deram os resultados reais. Precisa-se de pesquisa e 

da elaboração de novos métodos de influência. Pela opinião do 

NKVD, a condição indispensável dessa pesquisa é a criação de dossiê 

para cada prostituta profissional. Os dados serão coletados 

exclusivamente pelo modo segredo (PANIN, 2004, p.118).   

 

        Esse relatório descreve a  prostituta como uma figura  criminosa e ordena tratá-la 

como um representante do mundo marginal. Ela deveria ser espionada e os dados sobre 

ela deveriam ser guardados como  evidências. 

        No início do ano  de 1925, o jornal que se chamava “Jornal de Trabalhadores” 

abriu a discussão sobre a responsabilidade do consumidor em relação ao serviço das 

prostitutas: “De acordo com a recomendação do NKVD, foi tomada a decisão de 

publicar no jornal os nomes dos homens consumidores do serviço de comércio sexual” 

(PANIN, 2004, p. 120). Este fato nos mostra que o Estado agiu de forma arbitrária para 

regularizar os momentos mais íntimos da vida pessoal dos cidadãos. O jornal serviu 

como uma “tábua de vergonha” para os violadores da “moral socialista”. A invasão da 

vida pessoal, feita pelo Estado e pela comunidade (sob licença do Estado), era um dos 

modos mais duros do disciplinamento dos indivíduos.  
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         No ano 1926, o NKVD elaborou o projeto, no qual era descrito que as prostitutas 

profissionais devem ser “empurradas” para a vida de trabalhadoras através do 

isolamento forçado (sem decisão judicial). Para isso, na Sibéria e nas regiões orientais 

da Rússia foram implantadas as colônias do trabalho feminino não-qualificado. Essas 

colônias foram construídas longe de cidades e povoados para evitar os contatos das 

moradoras  com a população nativa. O financiamento das colônias deveria ser auto-

suficiente. Esse projeto tem todos os traços do que poderíamos chamar de GULAG3 

feminino.  

        No ano de 1927, começou o terror contra as prostitutas, quando 400 mulheres que 

executavam essa profissão foram retiradas da cidade de Moscow e mandadas para o 

campo de concentração Solovki. Ações semelhantes aconteceram em todas as cidades da 

Rússia. 

         Em 10 anos, a imagem de vítima da prostituta se transformou na de criminosa. 

Assim, também foi mudada a concepção acerca da sexualidade. No início dos anos 

vinte, a liberdade sexual era vista como um progresso, uma modernização.  Desde o ano 

1925, o Estado fez questão de canalizar a energia sexual do cidadão para o trabalho. A 

mulher prostituta que ficou na encruzilhada de várias relações de poder (masculino, 

Estatal, criminoso) foi responsabilizada pelo desvio da conduta sexual dos homens.  

          Entre 1917 e 1937, o  Estado Soviético teve três Constituições. A primeira 

Constituição da República Soviética foi legalizada em 10 de julho 1918 no Quinto 

Congresso Geral Russo dos Conselhos.  Durante o tempo de sua preparação, a igualdade 

de gêneros não foi discutida, porque isso era uma das posições básicas do novo 

Governo.  

Essa Constituição não tem um artigo especial sobre igualdade do homem e da 

mulher, mas as formulações dos artigos são feitas com base nesse princípio. 

Der acordo com o artigo 10,  a  República Russa é livre, socialista, uma 

sociedade de  todos os trabalhadores da Rússia. Sob “todos os trabalhadores” 

são entendidos homens e mulheres.  Artigos 13 -17 falam sobre atribuição 

dos direitos políticos para  todos os trabalhadores, que significa que esses 

direitos são atribuídos para mulheres também. Artigo 18 afirma que o 

trabalho é obrigação de todos os cidadãos  da República, isso incluiu homens 

e mulheres. Apenas no artigo 64  onde fala sobre o direito de eleger e ser 

eleitos,  a lei articula a existência de gêneros  afirmando que esse direito é 

atribuído para os cidadãos de ambos os sexos.  Esse artigo mostra que a 

palavra “cidadãos”  é  usada para mencionar homens e mulheres  e que todo o 

texto da Constituição deve ser lido assim. (TCHISTIAKOV, 2003, p. 45) 

 

                                                           
3 A sigla “GULAG” refere-se a um espécie  de campo de concentração para as pessoas condenadas como 

“inimigos do povo”.   
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            Além disso, o artigo 64 dessa Constituição fornece outro momento interessante 

para nossa analise: 

           

          <...> O direito de eleger e ser eleito nos Soviéts, independente da 

religião,  nacionalidade, vida sedentária ou não etc. pertence aos seguintes  

cidadãos de ambos os sexos da Russa Socialista Federativa República dos 

Soviéts, que no dia da eleição  têm dezoito anos: 

a)     Todos os cidadãos  que se sustentam através do trabalho produtivo e útil 

para a sociedade, também as pessoas que executam  o  trabalho doméstico 

que contribui para que os primeiros tenham a possibilidade de realizar 

o trabalho produtivo, assim como os operários e funcionários  de todas as 

categorias, que estão trabalhando na indústria, comércio, produção agrícola e 

outros que não executam exploração de outros cidadãos.   

  

           Esse trecho nós mostra que na realização do direito do cidadão de ser eleger e ser 

eleito uma mulher dona de casa tinha as mesmas possibilidades que um homem  

operário. O trabalho doméstico, além que nunca era assalariado, no ano de 1918 tinha  

sua importância  reconhecida pelo Estado.  Os cidadãos de ambos os gêneros eram 

obrigados a trabalhar e isso era a base do recebimento dos direitos políticos. A liberdade 

como um princípio de igualdade não era mencionada. Os homens e as mulheres foram 

igualmente subordinados ao Estado e a igualdade deles era baseada nessa subordinação. 

          O artigo 23 da Constituição também incluiu uma informação interessante: 

 

Art. 23 - Fazendo proteção dos interesses da classe trabalhadora em geral, a 

Federativa República Soviética Socialista Russa priva pessoas e grupos dos 

direitos civis quando usados para prejudicar os interesses da Revolução 

Socialista. 
 

            Na Rússia pré-revolucionária as mulheres e os homens e mulheres tinham 

direitos desiguais (assim como em qualquer país do início do século XX). Agora no 

lugar dos cidadãos menos favorecidos foram colocados os grupos sociais que não 

atendiam aos interesses e exigências do regime. A diferença do nível dos direitos civis 

que anteriormente estava enraizada na questão de gênero foi substituída pela divisão de 

classes. “Analise de gênero aplicado nessas afirmações constitucionais trouxe as 

seguintes  conclusões: a ideologia de classes  provocou a despersonalização do cidadão, 

um dos meios desse processo era a nivelação das características do gênero” 

(ZAVADSKAYA, 2001, p.68). 

         A Constituição Soviética de 1924 não trouxe nenhuma inovação que poderia ser  

analisada no presente trabaho. A maior contribuição dela foi declarar o surgimento de 

um novo país – URSS.  
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              A Constituição do ano de 1936 é fruto da nova etapa do desenvolvimento da 

URSS. Com isso o país ficou bem diferente da República Soviética dos anos vinte. A 

frágil democracia soviética foi vencida pela ditadura stalinista. Se compararmos a visão 

do trabalho que há nela com a visão do trabalho que era articulada na Constituição de 

1918,  há o resultado significante. 

 

Art 12. O trabalho na URSS é obrigação e honra para cada cidadão que é 

capaz de trabalhar “quem não trabalha, não come”.  Na URSS funciona o 

princípio do socialismo “cada um será cobrado proporcionalmente da sua 

capacidade e será agradecido proporcionalmente de seu trabalho”. 
         

          Nesse artigo da Constituição (nos outros também) não está explicado que tipo de 

trabalho é obrigação e honra.  Um leitor que interpreta esse artigo através da visão  

marxista simplificada iria entender que aqui está se falando apenas sobre o trabalho 

produtivo. A maioria dos leitores da Constituição entendia-la assim. O trabalho 

doméstico sumiu da vista dos representantes do aparato do Estado. Então, todos os 

cidadãos, homens e mulheres  eram obrigados a empregar-se.  

 

          Art. 122 - A mulher na URSS tem os mesmos direitos que o homem 

em todas as esferas da  vida econômica, estatal, cultural e política e 

comunitária. 

         Art. 137 - As mulheres têm o direito de eleger e ser eleitas assim como 

os homens. 

 

         A  analista russa Ludmila Zavadskaya escreveu que: 

 

O artigo 122 “alinhava” o estatuto de gênero – feminino por estatuto de 

outro – masculino. Por isso, é difícil falar que nessa Constituição estão 

presentes as ideias da igualdade de gêneros, pois os padrões colocados na 

Constituição são masculinos. A política de gênero  do Estado Soviético não 

tinha fundamentos fortes, uma vez que a sociedade não incorporou a 

ideologia e cultura da igualdade de gênero. Essa ideologia era atribuída pelo 

Estado de modo forçado e não sendo verdadeiramente incluída nas relações 

sociais reais. (ZAVADSKAYA, 2001, p.74) 

 

          Na Constituição de 1936 não era mencionado o estatuto do pai.  A parte 11 do 

Artigo 122 fala sobre a segurança do Estado aos interesses da mãe e da criança, sobre a 

ajuda estatal para as mulheres que têm muitos filhos e para as mães solteiras, sobre 

licença maternal, etc.   

 

Isso é a repetição de ideias patriarcais tradicionais sobre mulheres e 

papeis delas na sociedade. No artigo anterior da mesma Constituição 
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a igualdade de gêneros era garantido em todas  as esferas da vida, o 

estatuto de pai não estava estabelecido.  Por isso, não se pode falar 

sobre igualdade de dois sujeitos de relações familiares – pai e mãe. 

(TCHISTIAKOV, 2003, p. 53)  

 

        O homem não tinha os direitos de seguridade estatal nos quesitos de paternidade, 

não recebia ajuda caso tivesse muitos filhos ou fosse pai solteiro ou pai viúvo. Os 

estatutos da mãe e do pai eram assimétricos. Nos anos trinta em casos de divórcio as 

crianças continuavam a viver com as mães e mudar essa condição era praticamente 

impossível. O papel de pai era pagar pensão. Assim voltavam para antiga visão da 

família onde o homem é provedor e a mulher é cuidadora de filhos. Além disso, o 

Estado tomou o papel de maior patriarca estabelecendo a dependência econômica de 

todos os membros da família.  O Estado tornou-se o único provedor para os homens e 

para as mulheres. O pai da família tornou-se figura facultativa, em caso da ausência 

dele, a mãe solteira ganhava ajuda especial do Governo.  

        A perfeita “igualdade” de gêneros era praticada nas repressões stalinistas. Além de 

acusar os “inimigos do povo”, condenavam também os membros adultos de suas 

famílias. Se um homem fosse acusado por infidelidade ao regime – a esposa dele 

também era condenada; se fosse acusado por uma mulher – o marido dela também seria 

preso. Os membros adultos da família automaticamente eram vistos como os 

compartilhadores das idéias erradas. O fato de ser esposo/a dum “inimigo do povo” 

gerava condenação.  

          Extratos da legislação do trabalho da República Soviética podem nos indicar fatos 

interessantes sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho. No primeiro 

Código de Trabalho emitido no ano 1918 não continha artigos que falavam 

especialmente sobre o trabalho feminino. As regras estabelecidas nesse Código eram 

iguais para homens e mulheres. Apenas  artigo 3 fala direitamente sobre as questões 

femininas: ele garante a licença maternal e as pausas de três em três horas durante o 

horário de trabalho para as mulheres que amamentavam.  

           No Código de trabalho de 09 de novembro 1922  tem um capítulo especial  

que é dedicado à regulamentação do  trabalho de mulheres e adolescentes.  Por 

exemplo, no artigo 129  desse capítulo diz que é proibido o trabalho de mulheres e 

menores que dezoito anos na indústria pesada, nos lugares de trabalho  que oferecerem 

riscos para saúde e nos trabalhos executados embaixo da terra.  De acordo com artigo 

130, as mesmas categorias dos cidadãos são liberadas dos trabalhos noturnos. Mas, em 



49 

 

nota abaixo desse artigo estava escrito que o Comissariado do Povo de Trabalho em 

concordância com o Conselho Central dos Sindicatos tem o direito de permitir o 

trabalho noturno para as mulheres adultas nos ramos de produção onde há a necessidade 

especial para isso “Assim, a mulher recebeu a igualdade em situação onde poderia ter 

consequências causadas por  especialidades físicas de corpo dela (menos resistência, 

etc)” (MAKSIMOV, 2016, p.133).   

       A presidente da  “Associação russa dos pesquisadores da história feminina”, Natalia 

Puchkareva escreveu que: 

 

 <...> além das leis  dos anos vinte – trinta,   massas de mulheres trabalhavam 

nos ramos de produção que ofereciam riscos para saúde, por exemplo, nas 

indústrias químicas e metalúrgicas. Somente na indústria de extração de 

carvão no ano de 1931 trabalhavam 43 mil mulheres (PUCHKAREVA, 1994, 

p.1) 

 

            Antes do Código de Trabalho de 1922 ter sido aprovado, já existia o ato 

legislativo emitido pelo Comissário do Povo de Trabalho, que ordenava nos casos de 

redução de pessoal, dar a preferência de continuação no trabalho para as mulheres 

solteiras, com filhos menores de um ano. A demissão de mulheres grávidas poderia ser 

feita apenas nos casos extraordinários e com a licença especial dum fiscal de trabalho. 

No ano 1925, essa norma de demissão das grávidas era ampliada para as mulheres com 

filhos menores que um ano.  

 Outro ato legislativo, emitido pelo Comissário do Povo de Trabalho, de 08 de 

outubro 1924, ordenou que em caso de oferta de emprego para os  desempregados, 

registrados no Bolsa de Trabalho, a preferência  deveria ser feita para as mulheres 

solteiras (esse ato era também justificado pelas exigências da profilaxia contra a 

ampliação da prostituição) (MAKSIMOV, 2016).  Esse documento legislativo  mostra 

que a forma do apoio estatal  para  as mulheres referia-se a proteção das vagas de 

trabalho delas.  Isso estava fundamentado na ideia de que o trabalho assalariado seria a 

única garantia da emancipação da mulher. As grávidas, as mães de filhos pequenos e as 

solteiras desempregadas foram vistas  como as categorias mais frágeis  que precisam  ter 

maior  proteção por parte do Governo. Todavia, essa proteção não era à toa, a mulher  

estava contribuindo com seu trabalho para o orçamento do Estado. E ressalte-se que 

essa proteção era rigorosa, pois obrigava as mães de combinar a execução das funções 

de trabalhadora com as atribuições domésticas e da maternidade em si. Esse tipo de 

apoio dados às mães e às mulheres grávidas não contava com o estatuto social da 
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mulher (casada ou não) ou mesmo com a possibilidade de receber um apoio financeiro 

de outros membros de família. Esse benefício do Governo  parecia mais com uma 

obrigação, uma diretiva para as mulheres não deixarem a “frente de trabalho” e se 

dedicarem a suas tarefas familiares. Então, não restam dúvidas de que as funções da 

mulher enquanto trabalhadora foram mais valorizadas pelo Governo  do que as 

atribuições maternas e domésticas. Nos anos trinta, quando começou a chamada 

“reabilitação” da família soviética, essa política de valorização do mercado de trabalho 

em detrimento dos afazeres familiares não sofreu modificações.  

         Resumindo tudo, podemos dizer que a emancipação soviética, na verdade, 

correspondeu a um processo contraditório. Emancipação essa que teria começado logo  

depois da Revolução, quando os bolcheviques acreditavam na chegada rápida da 

Revolução Mundial, no surgimento duma sociedade socialista qualitativamente nova, 

que em nada lembraria o então passado condenado. Dessa forma,  cidadãs da Rússia, as 

russas e de outras nacionalidades receberam o conjunto dos direitos e deveres, que lhes 

davam o nível de independência financeira e jurídica  mais alto do que o de qualquer 

outro país da época. Elas foram também submetidas à cobrança praticamente  

impossível de cumprir - de trabalhar igualmente como homens, deixando-se de 

considerar que delas não foram retiradas ou reduzidas, ou mesmo compartilhadas, as  

chamadas funções tradicionais de mãe, esposa e de cuidadora de casa, que passaram  a 

ser  desvalorizadas, junto com a cultura antiga, mas que não deixaram de ser executadas 

elas mulheres, aumentando, assim, o tempo de trabalho das mulheres, que agora 

precisava exercer duplas jornadas, dentro e fora do domicílio.   

 Com o passar do tempo, o chamado instituto da família deveria ser eliminado 

através de processos históricos juntamente com a propriedade privada. Com isso se  

prometia a libertação das mulheres do trabalho doméstico, de modo que ele não 

atrapalhasse o trabalho produtivo. Pode-se dizer que a política soviética na área do 

trabalho feminino antecipou o cumprimento dessa promessa, porém a mulher era 

cobrada das funções produtivas como se não tivesse família para cuidar (apenas nos 

últimos meses de gravidez e no tempo de amamentação, ela tinha algumas proteções).  

 A experiência histórica do país mostrou a insustentabilidade da extinção da 

concepção tradicional de família. Dessa forma, os projetos de coletivização do trabalho 

doméstico e da vivência de crianças fora de família não vingaram e o conjunto de 

direitos e deveres da mulher não era reivindicado na legislação soviética. Então, a 

mulher continuava a cumprir o papel de trabalhadora submetida as mesmas exigências 
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do trabalhador homem e, além disso, no conjunto dos deveres, a elas foram 

acrescentadas as funções de mãe e cuidadora de casa. Isso criou o fenômeno da “dupla 

jornada”: a mulher soviética deveria tornar-se um agente social universal  - ser 

“homem-e-mulher” na mesma pessoa e assumir tarefas no e fora do lar. Isso resultou no  

fenômeno da sobrecarga das mulheres, impedindo que elas puderem gozar plenamente 

dos direitos e das possibilidades que as legislações lhes trazia. Portanto, a concepção de 

igualdade de gêneros era bastante primitiva, achando que dando às mulheres os mesmos 

direitos e deveres que os homens,  estaria sendo ofertado o acesso das últimas ao 

mesmo nível de educação e que a “questão feminina” ia se resolver naturalmente com a 

inserção da mulher no mercado produtivo. Nessa questão, não foram contadas as 

diferenças biológicas, sociais e culturais que  os gêneros  trazem consigo.  

        Olga Zdravomyslova, diretora da Fonte Internacional das Pesquisas Sociais, 

Econômicas  e Políticas,  descreveu assim a emancipação soviética: 

  

 O resultado do projeto da emancipação, criado e controlado pelo Estado 

refere-se à “nova mulher”, que é “boa mãe” e “boa trabalhadora”. Essa 

identidade básica soviética de “mãe trabalhadora”, fundada na interligação 

dos valores russos tradicionais da maternidade sacrificante com os valores 

europeus modernos da educação e profissão, poderia existir apenas nas 

condições do “patriarcado soviético”, porque ele se apoiava no modelo de 

família patriarcal pela essência, focalizado na figura da “mãe trabalhadora” e 

a protegia através dos meios da política interna. (ZDRAVOMYSLOVA, 

2012, p.1).  

  

      Isso resultou no surgimento do conceito de “maternidade social”, que obrigava a 

mulher “cuidar e educar” da sociedade em geral. A função importante da “maternidade 

social” era  focalizada em atividades profissionais e políticas das mulheres, limitando as 

experiências da mulher nas áreas públicas, transmitindo idéias sobre o papel social 

acessível à mulher na sociedade. De um lado, isso era uma simulação das atividades 

civis e participações na política. De outro lado, a experiência nacional da “maternidade 

social” em perspectiva poderia ser transformada e desenvolvida ao alcance do outro 

nível pelas mulheres que entendiam a importância das atividades civis na Rússia 

Soviética. Essa “maternidade social” também “empurrava” massas de mulheres para 

escolher as profissões de educadoras e médicas, que, infelizmente, não foram bem 

remuneradas na URSS. Propagandas de novas tecnologias de trabalho doméstico  

mascaravam a desigualdade real na distribuição afazeres domésticos entre homens e 

mulheres. O desequilíbrio real das relações entre os gêneros escondia-se por trás do 

discurso da chamada “questão feminina resolvida”. Desde a metade dos anos trinta,  o 
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Estado começou a limitar a liberdade de vida privada, usando os métodos duros de 

controle (proibição de abortos no ano de 1936). A ideologia da legislação contra abortos 

se fortaleceu com a propaganda da maternidade soviética, apoiada pelos sistemas de 

saúde e educação. Assim, a maternidade era interpretada como o maior privilégio e 

obrigação social  das mulheres, que deveriam exercer tarefas domésticas e atuar no 

mercado de trabalho.  
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3. PROPAGANDA, MÍDIA E EDUCAÇÃO 

 

        3.1 Propaganda soviética entre as mulheres 

 

        O Partido bolchevique dava muita importância à popularização de suas idéias nas 

massas. O sistema de propaganda era parecido com um “marketing de rede”, sendo que 

no início se faz um recrutamento entre os representantes de um ambiente escolhido (por 

exemplo, operários de uma grande fábrica), depois os primeiros indivíduos já instruídos 

tornam-se as lideranças, espalhando o conhecimento entre os outros e o sistema 

continua funcionando, originando o efeito “bola de neve”.  

         A propaganda entre mulheres era feita por mulheres. Desde 1914 ano o órgão 

central de propaganda dos bolcheviques entre mulheres era a revista feminina 

“Trabalhadora” (Работница).  A redação da revista era composta por mulheres de 

origens sociais diferentes – as inteletuais de origem burguesa Kollontai, Armand, 

Krupskaya, a irmã de Lenin Anna Elizarova e ex-operárias como Anna Artukhina que 

era tecelã, trabalhava na fábrica desde os doze anos de idade e se afiliou ao Partido 

Bolchevique, estudou na escola partidária no Zurique (o partido tinha criado canais de 

mobilidade vertical) e tornou-se uma das autoras mais ativas da primeira revista 

feminina da Rússia. Por isso, os textos da “Trabalhadora” na maioria dos casos eram 

voltados à temática marxista, sendo também bem compreensíveis para uma mulher 

operária.  O padrão de temas da revista era elaborado por Krupskaya.  

 

 A revista abordava os seguintes assuntos: 1) política atual; 2) movimento de 

trabalhadores e participação de mulheres trabalhadoras (luta política e 

econômica, campanhas a favor da seguridade social); 3) condições de 

trabalho de mulher na fábrica, na oficina, na loja, de artesã caseira e 

empregada doméstica; 4) segurança de trabalho feminino; 5) crônicas de 

trabalho e política; 6) experiências estrangeiras (lutas de trabalhadoras nos 

outros países); 7) trabalhadora e família. (SMEIUKHA, 2011, p.180) 

 

Tudo isso era ligado com os interesses do dia-a-dia das mulheres trabalhadoras. Na 

época havia entre as operárias poucas mulheres alfabetizadas, a redação da 

“Trabalhadora” criou um sistema de divulgação oral. Um grupo das autoras da revista 

organizou a escola feminina, onde as mulheres da classe operária eram alfabetizadas e 

ensinadas sobre a doutrina marxista e bolchevista. As divulgadoras passavam nas 

empresas onde a maioria de trabalhadores eram mulheres, liam a revista e faziam 

reuniões políticas. Na época pré-revolucionária, a revista era clandestina e as 
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divulgadoras foram perseguidas.  Apesar da perseguição, a audiência da revista 

aumentava. 

        Depois da Revolução,  a experiência efetiva da “Trabalhadora” tornou-se o modelo 

para fazer a campanha ampla da propaganda das idéias comunistas entre mulheres. A 

vida na Rússia mudou radicalmente. Os cidadãos foram literalmente dormir num país e 

acordaram num outro. O novo Governo precisava ensinar as novas condições, os 

direitos e as exigências, o mais rápido possível. Nos primeiros meses da existência do 

poder soviético, a legislação foi totalmente renovada,  foi criado o Comissariado do 

Povo dos Assuntos de Bem-Estar, que era focado no apoio à maternidade e infância, 

sendo garantida a participação das mulheres nos eventos políticos. Agora a revista 

deveria informar o povo sobre tudo isso e responder as perguntas “o quê fazer com os 

novos direitos e deveres?” 

       Entre os dias 16 até 21 de novembro 1918 ano foi organizado o Primeiro Congresso 

das Mulheres Trabalhadoras da Rússia, sendo que participavam mais que mil  

delegadas. Entre as resoluções do Congresso estava a necessidade de filiar as mulheres 

ao Partido Comunista e a urgência da popularização das idéias soviéticas entre as 

massas de mulheres (KRUPSKAYA, 1921). Em dezembro 1918 foi criada a Comissão 

de Agitação e Propaganda entre as mulheres do Comitê  Central do Partido Comunista. 

Comissões analógicas foram organizadas em todos os comitês regionais do Partido. No  

ano seguinte as funções das comissões foram ampliadas, sendo que receberam nomes 

“jenotdels” e além da propaganda política começaram a executar as funções sociais, 

sendo que educação política sempre tinha muita importância entre as tarefas.   

 

No relatório “Sobre o trabalho entre operárias e camponesas” de 1924 

emitido pelo Comitê Central do Partido Comunista tendo no primeiro ponto 

da programação a seguinte proposta:  ampliação da influência do Partido nas 

massas das trabalhadoras e camponesas através da educação política e 

cultural das mulheres. (KHARITONOVA, 2007, p.4)  

        

        As funcionárias dos  “jenotdels” foram  obrigadas a passar por todas as empresas e 

por todos os bairros das cidades onde residiam fazendo palestras, reuniões e aulas 

abertas, onde falavam sobre as vantagens que o regime soviético trouxe para mulher,  

também ensinavam o básico da doutrina marxista-leninista e afirmavam que apenas o 

Estado Soviético pode garantir a vida digna de trabalhadores e trabalhadoras.  

        Uma  mulher operária escreveu uma carta para a revista “Trabalhadora” (1923) 

onde lamentou a falta de tempo em virtude de suas ocupações domésticas que não lhe 
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possibilitavam participar nas atividades oferecidas para as operárias após um dia de 

trabalho. “Na  nossa fábrica quase cada dia têm lições, reuniões, palestras, encontros do 

grupo de estudos marxistas, curso de “alfabetização política” (GOVRIAKOV, 2015, 

p.87). Isso mostra  a  intensidade da agitação política entre as mulheres, que sempre era 

acompanhada pelos ensinamentos sobre os novos direitos e novos papeis na sociedade. 

Essas ações gozavam de boa popularidade, por exemplo, a autora desconhecida  gostaria 

de participar dessas, só não participava por que depois do dia de trabalho  estava 

atarefada com seus deveres de casa.  Havia as mulheres que iriam para essas reuniões 

contra as vontade dos maridos, que  chegavam até a bater nas esposas para impedí-las 

de participar de uma atividade considerada por eles de “inútil”, além do trabalho e das 

atividades domésticas. A vontade de entrar nas portas da vida nova era maior do que o 

medo.  As notícias sobre os casos de violência doméstica provocada pela participação 

das mulheres nas atividades públicas foram publicadas em muitas edições das revistas 

“Trabalhadora” e “Camponesa” dos anos vinte. Além disso, se as propagandistas do 

Partido faziam seus trabalhos quase cada dia, isso significa que havia muito interesse 

por essas ideias. 

          As mulheres comunistas e as funcionárias dos “jenotdels” organizavam os clubes 

de educação política das trabalhadoras.  

 

          No ano de 1926 na cidade de Moscow apenas no bairro Krasnopresnensky 

funcionavam sessenta e dois clubes frequentados por 12,5 mil das operárias e 

esposas de trabalhadores. No bairro Sokolniki de Moscow existia quarenta 

clubes femininos que foram abertos nas fábricas e outras empresas 

industriais.  As atividades, oferecidas por eles eram “noites da proletária”, 

“noites da trabalhadora”, ou seja, cursos noturnos de agitação e educação. 

(CHAKULOVA, 1981, p.77)  

         

3.2 A mídia soviética como orientadora das mulheres 

 

        Na mídia soviética os assuntos da mulher ganhavam muita atenção.  Kollontai, 

quando fazia suas orientações para trabalho dos “jenotdels”  afirmava a importância de 

colaboração com jornais e revistas.  

 

Em qualquer cidade onde há um jornal partidário a comissão de agitação 

entre mulheres deveria exigir publicações de artigos que poderiam servir 

como propaganda da idéia do comunismo entre mulheres. Comissões são 

obrigadas a preparar as matérias  para  os jornais sobre a situação do 

proletariado feminino, sobre condições de trabalho e vida de operárias e 

camponesas. (KOLLONTAI, 1918, p.6)  
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        A política de propaganda e educação (essas duas direções eram interligadas) dava  

atenção especial para o desenvolvimento das mídias femininas. “No início dos anos 

trinta na URSS foram criadas dezoito revistas femininas de circulação nacional, com 

mais de  milhão exemplares, sendo que a quantidade de leitoras chegava até dois 

milhões” (TCHIRKOV, 1978, p. 82).  Pela opinião oficial dos dirigentes partidários a 

mídia impressa em geral “não tinha o nível especial de popularidade que precisam as 

massas de mulheres que são culturalmente e politicamente atrasadas”, sendo que o 

costume de ler revistas e jornais comuns têm “apenas a parte mais ativa de operárias e 

camponesas que tiveram um crescimento intelectual a ponto de poderem acompanhar a 

mídia em geral” (revista KOMMUNISTKA, 1923,  № 2, p. 12). Além dessa posição  

ser muito preconceituosa, pelo menos, ela contribuiu com o crescimento das mídias 

femininas e, como conseqüência, com o fortalecimento de costume de ler entre as 

mulheres. 

         Uma forte crítica à família patriarcal e discussões sobre novas formas da 

convivência entre os sexos bem como mudanças desejadas da rotina familiar, os novos 

modelos de educação de crianças, a propaganda anti-religiosa bem como os exemplos 

das mulheres que se adaptavam bem à nova realidade soviética, tudo isso passava nas 

páginas das revistas “Camponesa”, “Trabalhadora”, “Delegada” e outras.  

           A título de exemplo, a revista “Camponesa” de 1925 descreveu a  biografia da 

moradora do povoado agrícola chamada Domna Pervukhina que trabalhava como 

presidente de um “jenotdel” rural. Quando ela decidiu  se casar, as conterrâneas dela se 

lamentavam que o trabalho do “jenotdel” iria se acabar.  Presas nos estereótipos, as 

mulheres achavam que Domna iria se ocupar com a rotina doméstica e não teria mais 

tempo para nada. Mas,  a heroína da  história conseguiu o apoio do marido e continuava 

trabalhando, sendo que na  sede  municipal conseguiu um patrocínio para  abrir uma 

pré-escola em seu povoado, organizando a chegada de revistas e jornais para o povoado 

e ainda inspirando o marido a se candidatar nas eleições para presidente  regional do 

Soviét dos Camponeses, pleito em que saiu vitorioso (BOGOLEPOVA, 1925). Esse 

trecho também demonstra uma das direções da política soviética interna nas zonas 

agrícolas, onde através do apoio das mulheres politizadas os bolcheviques planejavam 

conseguir a fidelidade dos homens.  

         Os casos da violência doméstica apareceram nas páginas dos jornais soviéticos 

para criar na sociedade a intolerância para esse fato, ensinar as mulheres o quê fazer 
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nessas situações e  encorajá-las para tomar providências.  Os  artigos  “Inimigo velho na 

vida nova. Como batalhar contra ele?” e “O morto está pegando o vivo” publicados no 

jornal a “Trabalhadora” do ano de 1928 chamam atenção para a agressão física dos 

maridos contra as mulheres (GOVRIAKOV, 2015).  Esses casos foram interpretados 

como uma “vingança” da rotina velha, que “se vinga” porque a morte dela já está escrita 

nas páginas da história, também, como uma herança incômoda da família antiga onde os 

castigos físicos da mulher faziam parte do cotidiano. A redação da revista recomendou, 

como uma das soluções,  chamar atenção pública para a conduta do agressor  - através 

de ajuda do “jenotdel” ou de um sindicato profissional para fazer reuniões na empresa 

onde o agressor estava trabalhando visando julgar esse tipo de conduta errada. Também,  

a  revista apelava para os cidadãos soviéticos a testemunhar nesses tipos de casos, não 

se calar, chamar a atenção para os fatos da violência doméstica. Não se pode deixar o 

passado atrapalhar o futuro, deixar “o morto pegar o vivo” – estava escrito no segundo 

artigo (Idem, p.94).  Como a última solução contra a agressão doméstica era 

recomendado o divórcio. O divórcio era a novidade da época, uma das liberdades civis 

legalizadas pelo novo Governo. Muitas mulheres tinham medo de realizar esse direito.  

As mídias tentavam convencer as mulheres maltratadas pelos maridos de que o  

divórcio era a melhor solução para os problemas delas, e as vezes, sendo a única chance  

de garantir sua própria vida.  As mulheres que participavam nas atividades públicas – 

delegadas  de “jenotdels”, membras de comissões gozavam de maior simpatia entre os 

autores das revistas.  Se uma dessas mulheres sofria violência doméstica em virtude do 

marido não aceitar a  nova rotina,  a mulher era apresentada como uma heroína que luta 

pela vida nova  e o homem como um errante que deveria ser reeducado e punido.  As 

revistas poetizavam os divórcios,  dando conselhos para “terminar para sempre com 

aquele que tenta impedir seu caminho vitorioso.” (Idem, p. 98).  

       “As  revistas femininas era publicadas com tanta frequência que praticamente 

substituíram os jornais” (FROLOVA, 2014, p.1) A revista “Trabalhadora” era publicada   

sessenta vezes por ano (mais freguente que uma vez por semana) e a “Camponesa” 

trinta e seis vezes por ano.  

        A religião e propaganda anti-religiosa entre mulheres também era um dos assuntos 

atuais das mídias soviéticas. Os teóricos do Partido Comunista achavam que as 

mulheres eram mais influenciáveis pela doutrina religiosa. Krupskaya escreveu um 

artigo nomeado “Trabalhadora e religião”, publicado na revista “Anti-religioso” do ano 

de 1927, onde ela  fez  uma pergunta retórica: “Por que para mulher trabalhadora é mais 
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difícil romper com a fé religiosa?” E depois ela mesma com uma resposta bem 

pragmática: “Porque ela é menos escolarizada que o homem, não tem o costume de ler, 

não é familiarizada com livros” (KRUPSKAYA, 1927). Outros autores soviéticos 

especializados em assuntos anti-religiosos afirmavam que para desiludir as mulheres 

que tinham fé religiosa precisava popularizar a informação sobre o preconceito milenar 

contra a mulher alimentado pela doutrina cristã e divulgar os fatos históricos de 

preconceito ou agressão da política da Igreja Cristã contra mulheres, assim como  a caça 

de bruxas ou a discussão sobre existência da alma da mulher (YAROSLAVSKY, 1923) 

ou mostrar a ligação direta entre ensinamentos religiosas (aquelas que subordinam 

mulher ao homem) e a violência doméstica (GOREV, 1922). A campanha contra  

religião surgiu como reação a Igreja Ortodoxa da Rússia, que considerou o Poder 

Soviético como ilegítimo, sendo que a teoria marxista bolchevista contrariava a fé de 

Deus. O primeiro Plano Quinquenal recebeu o nome de “Quinquenal Ateu” e a 

conversão anti-religiosa das massas  incluída nesse Plano tinha a mesma importância 

que as conquistas econômicas. As mulheres trabalhadoras (vistas como as vítimas da 

opressão religiosa) deveriam se tornar a vanguarda dessa mudança radical. Essa idéia 

foi realizada, sendo que as massas das mulheres participavam dos eventos da 

propaganda anti-religiosa e entravam no “exército de cultura”, um movimento dos 

grupos voluntários que realizava diretivas  da “revolução cultural”.  O historiador 

Neliub descrevendo a campanha da confiscação dos bens da igreja na região de 

Nikolaev constatou que “graças a influência de mulheres comunistas que participavam 

nas ações o confisco foi feito de modo pacífico, sem agressões físicas” (NELIUB,  

2013, p.1). As mulheres participantes, acreditando na justiça da campanha anti-

religiosa, pacificavam as ações violentas por natureza.     

         Os sonhos e planejamentos sobre a reconstrução do dia-a-dia familiar, 

principalmente a libertação das mulheres dos cuidados de casa também era assunto  

freguente da mídia soviética.  No ano de 1925  foi publicado o folheto “Mulher 

trabalhadora e a questão da alimentação pública” que foi escrito por Krupskaya. Ela 

afirmou que a mulher trabalhadora seria a pessoa mais interessada na criação de uma 

rede de alimentação pública. Se for feita comida para centenas de pessoas de modo 

centralizado, uma trabalhadora não vai precisar cozinhar para sua família. A cozinha 

individual exige muitos gastos, sendo algo aborrecente e desatualizado.  
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 A trabalhadora está sobrecarregada com as tarefas domésticas. Os cuidados 

da casa lhe impedem de ler e estudar. Esse trabalho lhe atrapalha em se 

interessar por atividades públicas, pois não sobra tempo pra isso. Um trabalho 

numa fábrica está limitado com horários rígidos. Tocando a campainha, a 

jornada se acaba. Mas o trabalho caseiro não tem fim. (KRUPSKAYA, 1925, 

p. 3)  

 

        Na opinião da Krupskaia,  a solução seria de “transformar a “dona de casa” numa 

“dona da sociedade”: ao invés de trabalhar com sua própria panela, essa começaria a 

organizar todos os lados da vida social” (Idem). 

       A discípula de Lenin mostrava dessa forma o caminho para o envolvimento das 

mulheres na política, que incluía a aprendizagem prática: começar a fazer atividades na 

rua onde moravam, na fábrica onde trabalhavam - organizar os serviços sociais como 

cantinas, creches, lavanderias, também bibliotecas e cursos (Idem). Contudo, as leitoras 

desse folheto poderiam fazer a seguinte pergunta: quem iria realizar as tarefas cotidianas 

da mulher casada durante o tempo em que ela iria fazendo trabalho social, antes da 

coletivização das tarefas domésticas ser organizada?   

         A mídia soviética ofereceu uma simples solução. No artigo “Sobre a rotina de 

trabalhadoras” publicado na revista “Delegada”  de 1928 (GOVRIAKOV, 2015) há um 

conselho prático: o quê pode liberar o tempo da mulher soviética é a ajuda dos colegas 

de trabalho e dos membros de sua família  Se os colegas e seus familiares detém um 

tempo livre e possuem habilidades no trabalho caseiro, no início da construção do 

socialismo a ajuda deles é preciosa. “Um membro do Komsomol (organização juvenil 

do Partido Comunista) deve achar vergonhoso o fato de sua mãe ou irmã estar lavando 

suas roupas, enquanto ele não quer tocar na água fria” (Idem, p. 98).  Se o assunto da 

distribuição dos deveres de casa e da ajuda dos homens para as mulheres da mesma 

família ganhou um espaço nas páginas da revista política, isso significa que realmente 

todo trabalho caseiro era colocado nas costas das mulheres.  A educação soviética 

tentou mudar esse costume, pelo menos, chamou atenção para injustiça dele.  

       Resumindo essa breve análise, podemos dizer que a mulher soviética que sabia ler 

recebia várias informações úteis que lhe ajudavam a criar uma nova conduta cotidiana 

através da mídia impressa. Para as cidadãs  analfabetas ou aqueles que  tinham 

dificuldades com a leitura era desenvolvida a mídia visual, como a arte em cartazes.  

       Os cartazes políticos e educativos que chamavam atenção para os eventos 

históricos, mandavam tomar decisões radicais (por exemplo, se alistar ao Exército 

Vermelho), explicavam a importância das mudanças da vida, ocupando os lugares 
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públicos na URSS. Nos anos vinte e trinta, quando não existia televisão e aparelhos de 

rádio eram raridade, os cartazes exerciam as funções da comunicação rápida, do apelo 

imperativo,  da divulgação da informação para grandes massas do povo.   

 

O cartaz “grita” colado numa grade, numa parede, numa vitrine. Ele “pula” 

nos olhos de qualquer andante da rua. Querendo ou não querendo, uma 

pessoa ocupada ou livre,  com pressa ou calma, acaba prendendo sua atenção 

no cartaz.  O quê o cartaz deve dizer é dito por uma frase simples, sem 

explicações. O desenho também é simplificado, mas cheio de cores gritantes. 

(POLONSKY, 1925, p. 12)  
 

      O  cartaz representa uma informação em movimento, sendo que a emissão de 

cartazes era feita sob controle total do Governo. As organizações que faziam isso eram a 

Editora Estatal Soviética, o Departamento de Edição do Conselho Militar 

Revolucionário e o Departamento Geral de Educação Política do Comissariado do Povo 

de Educação. A temática feminina estava frequentemente apresentada nos cartazes 

soviéticos. O pesquisador finlandês Numminen constatou que os cartazes “mostram 

imagens de mulheres fortes que trabalham fora e em casa e igualmente com homens 

participam das atividades políticas e na construção de sociedade soviética” 

(NUMMINEN, 2008, p.38). Muitos cartazes apresentam imagens de mulheres heroínas 

que trabalham nas máquinas de produção ou dirigem os tratores para substituir os 

homens que estavam  batalhando no Exército Vermelho. 

       O pesquisador Numminen dividiu as imagens femininas nos cartazes soviéticos dos 

anos vinte - trinta em três grupos: operária, camponesa e mãe (Idem, p.39). Isso mostra 

as funções mais importantes atribuídas para  a  mulher na sociedade soviética.  Os 

slôgans escritos nos cartazes davam conselhos úteis para as mulheres: “Aprenda a ler e 

escrever!”, “O aborto faz mal para saúde”, “Amamente seu filho”, ou incentivaram a 

tomar decisões que correspondiam com os objetivos da política interna: “Camponesa! 

Trabalhe no kolkhoz!”, “A mulher emancipada, constrói o socialismo!”, ou “Mulher-

proletária! Aprenda a trabalhar como técnica de aviação, estude nas escolas técnicas, 

cursos e faculdades da aviação civil” (o último mostrou a tendência de estimular as 

mulheres a apropriar-se de profissões masculinas), ou ensinavam os valores da moral 

soviética “Não minta!”, “Vamos cuidar dos órfãos com amor e carinho maternal”. As 

imagens correspondiam com a escrita, eram simplificadas e compreensíveis. Em muitos 

casos não precisava saber ler para entender sobre o quê um cartaz estava informando.   
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      Assim, os cartazes soviéticos foram os condutores da informação emitida  pelo 

Governo e pelo Partido Comunista através do modo popular e fácil para entender. O 

contato visual com os cartazes era inevitável para qualquer cidadão soviético: até nos 

povoados distantes  haviam seus propagandistas que traziam e colocavam cartazes.  

       Existiam também os trens e navios à vapor que também faziam parte da 

propaganda: serviam como “cartazes móveis” e  transportavam a literatura da agitação.  

No ano de 1919 foi criada a Comissão de diligência de trens e navios a vapor da 

educação política. Essas locomotivas tinham uma tarefa especial, qual seja, levar a 

informação do Partido Comunista aos lugares mais distantes. Por exemplo, depois da 

série das vitórias do Exército Vermelho nas terras próximas do rio Don (povoados por 

cossacos), era inaugurado o trem de agitação “Cossaco Vermelho”.  

 

Num dos cartazes estavam escritas as seguintes palavras: “Mulheres 

cossacas! Fiquem sabendo que o Poder Sovético emancipou a mulher 

trabalhadora. Vocês podem ter terras e participar de reuniões de auto 

administração de comunidade igualmente aos cossacos trabalhadores. 

Mulheres cossacas, apóiem o Poder Soviético!”. (POLONSKY, 1925, p. 23) 

 

3.3 A educação feminina no Estado Soviético  

 

        A educação era tida como um privilégio e obrigação da mulher soviética.  A 

condição de estar empregada numa empresa regular era vista como o elemento principal 

da emancipação da mulher.  Para trabalhar numa empresa era obrigatório ter o nível de 

educação que  possibilitava  executar funções complexas. Nos tempos pré-

revolucionários a maioria das mulheres pobres das massas do povo era analfabeta.  

Milhões de pessoas necessitavam frequentar a escola, sendo que para resolver 

urgentemente esse problema houve a união dos esforços do Governo, do Partido 

Comunista e da sociedade.   

É interessante notar que a resolução desse problema tão complexo como o 

analfabetismo das massas era colocado sob direção das mulheres. “No ano de 1919 

dentro do Comissariado do Povo da Educação foram criados o Departamento da 

Educação Escolar chefiado por Krupskaya e o Departamento da Implantação da 

Alfabetização Total dirigido por Menjinskaya” (PETROVA, 2011, p.20). 

No ano de 1920 o Governo formou a Comissão Especial da Erradicação do 

Analfabetismo que deveria complementar o trabalho do Departamento da Educação 

Escolar (nesse ano os Departamentos acima mencionados foram juntados). Foi 
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elaborado o curso da  alfabetização para adultos nomeado “likbez” (sigla russa que 

significa “Erradicação do analfabetismo”). O curso durava três ou quatro meses, a 

programação era composta da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. No 

ano de 1928 a programação incluiu também as aulas da “alfabetização política”: 

marxismo básico e orientações ideológicas.  Além disso, desde seu surgimento o 

trabalho dos “likbezes” era interligado com a propaganda soviética e os ensinamentos 

da vivência na nova ordem social. O material de leitura apresentado nos manuais tinha 

informações úteis, orientadas para homens e mulheres, como por  exemplo:  

 

 No manual de letras, preparado pelos pedagogos Golant e Vissel (foi 

reeditado doze vezes)  depois da letra “Я”  estava escrito como treinamento 

de leitura um texto sobre “Ясли” (creche em russo), sendo que as palavras 

mais simples explicavam a importância da creche para as mulheres e 

crianças. (FICHEVA, 2014, p. 56)  

 

Por ordem do Governo, os cursos de “likbez” deveriam ser abertos em cada 

comunidade russa, incluindo os povoados pequenos e distantes. Cada vilarejo que tinha 

quinze ou mais pessoas analfabetas era obrigado a abrir o seu “likbez”.  Para completar 

a falta de professores a Comissão Especial da Erradicação do Analfabetismo apelou à 

sociedade. Assim sendo, foi  formado o movimento  voluntário “Analfabetismo Zero”. 

Os membros desse movimento não eram professores profissionais, mas tinham o nível 

de preparação suficiente para ensinar os iletrados. “Nos anos trinta a quantidade de 

membros desse movimento chegou a um milhão de pessoas. Os voluntários 

alfabetizavam mais que dez milhões de cidadãos” (PAVLOVA, 2014, p. 42). O curso 

era gratuito para alunos  e  os materiais escolares também. Os alunos do “likbez” tinham 

o direito de sair do trabalho duas horas antes de terminar a jornada comum e ganhavam 

o mesmo salário que recebiam antes de entrar nos cursos de alfabetização. O tempo de 

estudos tinha a mesma importância que o tempo de trabalho. Os resultados da 

alfabetização da população da Rússia e da URSS de 9 – 49 anos entre os anos de 1897 – 

1979 anos são apresentados na tabela abaixo. 

 

População 1897 1920 1926 1939 1959 1970 1979 

Zona rural: 
homens  

35,5 52,4 67,3 91,6 99,1 99,6 99,6 

Mulheres 12,5 25,2 35,4 76,8 97,5 99,4 99,5 

Dois gêneros 23,8 37,8 50,6 84,0 98,2 99,5 99,6 

Zona urbana: 66,1 80,7 88,0 97,1 99,5 99,9  99,9 
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homens 

Mulheres 45,7 66,7 73,9 90,7 98,1 99,8 99,9 

Dois gêneros 57,0 73,5 80,9 93,8 98,7 99,8 99,9 

Em geral: homens 40,3 57,6 71,5 93,5 99,3 99,8 99,8 

Mulheres 16,6 32,3 42,7 81,6 97,8 99,7 99,8 

Dois gêneros 28,4 44,1 56,6 87,4 98,5 99,7 99,8 

 

Fonte:  Educação de povo, ciências e cultura na URSS: compêndio estatístico. 1977, p. 9 

O recenceamento de população do ano de 1939 mostrou que 81,6 % das mulheres 

de idade até 49 anos eram alfabetizadas. Os dados do ano de 1920 também apresentam 

um nível de alfabetização significativo.  Entre os dados do ano de 1897 e 1920 não pode 

ser feita uma simples comparação. No ano de 1897 a sociedade da Rússia czarista era 

composta por classes e camadas sociais que tinham os níveis educacionais muito 

diferentes. Nesse tempo a maioria das pessoas escolarizadas era da origem burguesa e 

aristocrata. Depois da Revolução essas classes foram quase totalmente eliminadas. Isso 

logo diminuiu o nível da escolarização da população em geral. Os dados do ano de 1920 

já mostram o nível da alfabetização entre as pessoas que na sua maioria são de origem 

trabalhista.  Por isso, analisando os dados de 1897 e 1920 precisamos lembrar que eles 

nos mostram as qualidades de duas sociedades diferentes.  Lembrando o fato de que no 

ano de 1918 na República Soviética era grande o grau de analfabetismo, que todos os 

cidadãos  alfabetizados foram mobilizados pelo Governo para fazer leituras das 

diretivas políticas para os conterrâneos analfabetos (era emitido o Decreto do Conselho 

dos Comissários do Povo “Sobre a mobilização dos alfabetizados e a organização da 

propaganda da Ordem Soviética” de 10 de dezembro 1918) podemos afirmar que 

alfabetizar quase a metade da população e quase um terço das mulheres no ano 1920  já 

foi um resultado significante. 

A educação feminina popular não se limitava a alfabetização. Desde os primeiros 

anos pós-revolucionários nas várias empresas foram abertos cursos técnicos 

profissionalizantes. Cerca de  “60% das vagas desses cursos eram reservadas para 

mulheres” (PUCHKAREVA, 2004, p.1).  Esse número das vagas representa uma 

informação interessante: mais da metade de alunos de cursos técnicos deveriam ser 

mulheres. Isso correspondia com as prioridades da campanha do envolvimento das 

mulheres na produção e também estava interligado com a ideia de que as mulheres em 

geral eram menos preparadas profissionalmente do que os homens. Depois de terminar 
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um curso técnico a mulher poderia continuar sua educação. Existia oportunidade “pular” 

o ensino médio, entrando logo numa faculdade. 

Uma das novidades da educação soviética foi a criação do “rabfak” (sigla que 

significa “faculdade de trabalhador”). No ano de 1918 o Governo Soviético abriu as 

portas das universidades para todos. Pelo decreto “Sobre as regras das matrículas nas 

instituições de ensino superior” de 2 de agosto de 1918 cada cidadão em idade 

superior do que dezesseis anos, independente de gênero ou nacionalidade,  tem direito  

de se matricular numa instituição de ensino superior sem a obrigação de apresentar o 

certificado do ensino médio ou  algum outro documento do mesmo valor.  Pouco tempo 

depois, no outono do mesmo ano eram abertos cursos da preparação para estudos de 

nível superior, oferecidos para operários.  Esses cursos não faziam parte do sistema 

universitário e o currículo deles não correspondia com as exigências de uma faculdade.  

 

Essa ideia inovadora foi elaborada por um grupo de jovens operários de 

Moscow. Eles decidiram que seria mais efetivo preparar os futuros estudantes 

no ambiente universitário com auxílio dos mesmos professores que iriam lhes 

ensinar depois da matrícula. A ideia desses jovens membros de Partido 

Comunista foi aprovada pelo Comissão de Educação. O Comissário do Povo 

da Educação Lunatcharsky tornou-se o grande defensor e popularizador da 

criação desse novo módulo de ensino. (BESSONOVA, 1957, p. 151)  

 

Em 17 de setembro de 1920 foi promulgada a lei “Sobre as faculdades de 

trabalhadores”.  Pela lei, os estudos numa “rabfak” tinham a mesma importância que o 

trabalho. Os alunos teriam férias remunerados para estudar. O tempo de estudos numa 

faculdade do trabalhador variava de três até quatro anos. O currículo incluia os 

conhecimentos básicos do ensino médio além de um conhecimento mais aprofundado 

da futura especialização. Assim, as mulheres tinham acesso a todos os níveis de ensino.  

“É importante abrir para mulher o caminho para profissões que antes eram inacessíveis 

para elas. Não porque elas não tinham capacidades cognitivas, mas por causa dos 

preconceitos” (KRUPSKAYA, 1978, p.85) “No ano de 1925 cerca de 35% de 

estudantes universitários eram mulheres. Nas faculdades industriais estudavam 12% de 

mulheres, nas faculdades agrícolas 21%, na medicina 52%, na economia 20%, na 

pedagogia 54% e nas artes 29%.” (FROLOVA, 2014, p.3).  No  dia 22 de fevereiro foi  

elaborada uma resolução do Comitê Central do Partido Comunista “Sobre a reserva de 

vagas para moças nas faculdades politécnicas, cursos técnicos e rabfaks”. 
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Depois de concluir a faculdade, as mulheres poderiam fazer uma pós-graduação 

no Instituto de Professores Vermelhos (1930 – 1938). Assim era chamado o Instituto de 

preparação dos professores universitários e cientistas profissionais.   

 

Até o final dos anos trinta a quantidade de mulheres-cientistas na URSS era 

relativamente pequena. Parte dessas mulheres  estudiosas  traziam uma 

importante contribuição no desenvolvimento das ciências soviéticas, como por 

exemplo, a bióloga Tatiana Vlasenkova, que fazia pesquisas para a criação do 

análogo da penicilina. (PUCHKAREVA, 2014, p. 1)  

 

Todas as direções da política interna da URSS focadas  nas mudanças qualitativas 

das massas femininas (propaganda, mídia, educação)  faziam juntas um “campo 

informativo” que influenciava as mulheres a se apropriar dos novos conhecimentos e 

desenvolver novas qualidades, ditas como necessários para se adequar a nova realidade 

soviética. A mulher era guiada por todos os lados: pela mídia impressa, pelo cartaz da 

rua, ensinada no lugar de trabalho ou no curso de estudos, como também nas reuniões 

da vizinhança com um propagandista do Partido Comunista. Em todos os pontos sempre 

apareciam as informações e os conselhos ligados com o dia-a-dia das mulheres. A 

cultura soviética, diferente de todas as culturas do mundo, não tinha mais seu passado. 

O modo tradicional de socializar-se através dos conhecimentos que vêm das pessoas da 

geração  anterior  não existia mais.  Para compensar isso era feita um “ataque cultural” 

(existia esse termo na época da “revolução cultural”) que deveria preencher a maioria 

das lacunas informativas. O sistema legal e o de educação complementavam-se um ao 

outro na execução da gigantesca tarefa da transformação das massas humanas.  

Os “engenheiros sociais” do Governo Soviético tinham uma visão contraditória 

das mulheres. Essa contradição tinha sua racionalização, já que a mulher trabalhadora 

era vista como a pessoa  duplamente explorada (pela ordem capitalista e pela família 

tradicional) e como consequência disso mal esclarecida e atrasada. Ela deveria acelerar 

seu desenvolvimento para  alcançar o nível educativo do homem trabalhador.  Também, 

como membro mais sofrido e oprimido da sociedade, a mulher trabalhadora deveria ser 

mais entusiasmada com as novas possibilidades do que o homem. Ela era vista como a 

categoria social mais beneficiada pelo novo regime.  Por isso, a política interna era 

endereçada para a “mulher atrasada” e também o Governo Soviético contava com as 

mulheres como uma “vanguarda” da sociedade que deveria dar maior apoio para 

mudanças radicais.  Essa incoerência obrigava muitas mulheres a fazer um “pulo 

histórico”, acelerando seu desenvolvimento, mas que estagnava no nível de 

desenvolvimento inferior ao dos homens.  
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4. A “NOVA MULHER” ELABORADA NA RÚSSIA E NA UNIÃO 

SOVIÉTICA DURANTE  1917 – 1937 

  

         4.1 Pressupostos  históricos 

 

        A massificação  (surgimento em massa) de uma nova agente social, cujas as 

características principais se traduzem na livre escolha da sua profissão,  no 

aprimoramento de sua qualificação, que concorre com os homens pelas vagas de 

trabalho, vivendo do próprio sustento, ajudou a mudar qualitativamente toda a 

sociedade. A República Soviética não foi o único país que surgiu essa proposta. Esse 

tipo de proposta de mulher apareceu em toda a Europa como conseqüência da Primeira 

Guerra Mundial e de exigências dos processos de industrialização e de suas mudanças 

no mundo do trabalho. A guerra deixou milhares de mulheres sem os seus provedores, 

pois a população masculina foi altamente diminuída. Os processos econômicos, a 

recuperação econômica do pós-guerra e o crescimento subsequente dos países europeus 

trouxeram o envolvimento maior de grandes massas femininas no ciclo de produção. 

Muitas mulheres foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho, a se profissionalizar 

nas áreas tradicionalmente masculinas,  sendo que ao final algumas obtiveram sucesso. 

Algumas ex-donas de casa trabalhavam somente pela necessidade, não se identificavam 

com a vida nova; outras se adaptavam bem no mercado de trabalho, criavam suas 

estratégias pessoais de desenvolvimento. Os exemplos de trabalhadoras bem sucedidas 

geravam a mudança radical na autoconsciência feminina: o trabalho e a carreira 

começou ter a mesma importância do que a família. O espaço das atividades femininas 

que tradicionalmente era a família ampliou-se para o mundo profissional. Surgiu a nova 

compreensão feminina do seu papel na sociedade e da sua importância.  

 

A eclosão da Primeira Guerra Mundial e a entrada maciça das mulheres em 

setores de trabalho até então  exclusivamente masculinos foram um divisor 

de águas. Se os homens sofriam nas trincheiras e morriam lutando, as 

mulheres, sobretudo as da classe média, sofriam pela perda da segurança que 

durante séculos haviam sido ensinadas a buscar no matrimônio e na 

submissão aos pais e maridos. A partir daquele momento, a sobrevivência da 

família estava em suas mãos. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, elas  

conquistavam uma liberdade inédita e podiam afinal decidir suas próprias  

vidas. (MAGNOLI, BARBOSA, 2011, vol. 1, p. 117)   

 

        A emancipação financeira e  psicológica das mulheres foi um dos traços mais 

marcantes dos anos vinte até os anos cinqüenta do século passado. Nos países europeus 
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esse processo era bastante espontâneo, uma soma das iniciativas pessoais e dos esforços 

de movimentos feministas. 

Na República Soviética dos anos vinte aconteceu uma acelerada “emancipação 

por cima”.  Ela foi programada e planejada. O país estava arruinado após a Primeira 

Guerra Mundial, passando por um período de anarquia e de Guerra Civil. A diminuição 

da população masculina ainda aumentava por causa das repressões, e por isso o 

envolvimento das mulheres em todas as áreas do trabalho era indispensável. Também, a 

interpretação leninista do socialismo pregava a visão da mulher e do homem como dois 

equitativos construtores do comunismo. Pela concepção dos bolcheviques a mulher 

deveria trabalhar  regularmente, ser empregada numa empresa estadual, cumprir o papel 

do participante do ciclo produtivo.  

Descrevendo a massa feminina na época pré-revolucionária vale a pena lembrar a 

citação do Engels que caracterizou a Rússia como um país onde a indústria moderna 

seria interligada com a comunidade camponesa antiga, onde todas as etapas do 

desenvolvimento da civilização humana estariam presentes (ENGELS, 1895).  

Realmente, na véspera da Revolução milhares de mulheres russas viviam nas condições 

quase medievais, embora, em cidades maiores como São Petersburgo e Moscow nas 

camadas com maior grau de instrução havia cidadãs que tinham estudado na Europa, 

trazendo de lá um espírito diferente. Essas sonhavam com um regime democrático e 

com a igualdade entre homens e mulheres, e, além de sonhar, realizavam um trabalho 

organizado para melhorar as condições da vida das suas  conterrâneas. 

”A Rússia ficava em segundo lugar depois da Inglaterra na quantidade de 

mulheres com educação superior” (SOLOMATINA, 2012, p.26). Contudo, a população 

da Inglaterra era inferior do que a da Rússia, por isso a fatia de mulheres que possuíam 

grau de instrução superior na Inglaterra era muito mais significante do que na Rússia. 

“Pelos dados do recenseamento da população da Rússia do ano de 1913, cerca de 88% 

das mulheres eram analfabetas” (KARPOV, 1954, p. 271). 

Na época da Revolução a maioria das mulheres trabalhadoras realizavam 

atividades de auto emprego: labutavam como cozinheiras, empregadas domésticas, 

lavadeiras, babás, etc. servindo as famílias que tinham recursos; a fatia das operárias 

fabris era relativamente pequena.  As mulheres que saíam de casa buscando uma 

ocupação que poderia resultar em recursos financeiros somente ofereciam o trabalho 

que aprenderam a fazer dentro de casa. Além dessas mulheres, havia milhares daquelas 

que viviam só cuidando da casa e realizando tarefas familiares, sem tentar procurar um 
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emprego, mesmo que passassem necessidades. As mulheres que possuíam o ensino 

médio completo ou um curso superior poderiam trabalhar como professoras, mesmo que 

nas escolas existia a preferência pelos homens professores. Era comum que as mulheres 

educadas ganhassem seu pão diário ministrando aulas particulares. Algumas adquiriam 

a profissão de enfermeiras. Havia pouquíssimas mulheres médicas, sendo que para elas 

era muito difícil ser reconhecidas como profissionais pelos colegas homens. 

 

4.2 A garantia do direito de votar - a primeira vitória da luta política das 

mulheres russas 

 

Os primeiros  grupos de mulheres organizados surgiram em São Petersburgo nos 

anos sessenta do século XIX.  Elas foram orientadas a ajudar as conterrâneas que 

passavam por situações mais difíceis:  conseguir um abrigo e um trabalho para 

prostitutas que queriam mudar a vida, ajudar as mães com filhos bastardos que sofriam 

muito preconceito na época, abrigar as jovens que fugiram de casa e apoiar  outras 

mulheres que passavam por uma situação difícil.  No início do século XX em São 

Petersburgo havia cerca de quarenta organizações voluntárias de mulheres. Nas 

condições da política social fracassada do czarismo essa ajuda era a  única salvação para 

muitas mulheres pobres. Além de fazer trabalho o voluntário, alguns desses grupos 

tinham sua plataforma política, como por  exemplo, a  Sociedade Russa Feminina de 

Ajuda. “No  mês de abril do ano de 1905 foi organizada a União de Igualdade de 

Mulheres.  As  lideranças desse  grupo realizaram a primeira  tentativa de obter o direito 

de votar para mulheres no ano de 1905.” (VOITOVA, 2011, p. 8)  Nesse ano foi 

emitido o Manifesto de 17 de outubro. Nesse ato político destacou-se que o direito de 

votar  era somente atribuído para todos os cidadãos homens. Na primeira vez na história 

da Rússia o povo em geral conquistou o direito de participar na vida política. As 

feministas russas levantavam bandeira da conquista do direito de votar para mulheres. 

Entregam no Parlamento da cidade Moscow o pedido de incluir as mulheres nas 

listas dos eleitores na eleição dos representantes para os órgãos da auto-administração 

regional. O pedido, assinado por mil mulheres, não recebeu  resposta. No ano de 1907 a 

União de Igualdade de Mulheres foi reorganizada e surgiu a sucessora dela  -  a  Liga 

Russa da Igualdade das Mulheres.  Sob liderança dela foi feita a segunda tentativa de 

conseguir o direito de votar no ano 1912. A iniciativa também não deu resultado. 
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No dia 3 de março do ano de 1917 no jornal central “Izvestia” era publicado o 

Programa do Governo Provisório, onde estava afirmada a futura eleição da  Convenção 

Constitucional. Neste Programa não era dito nada sobre a participação de mulheres nas 

eleições. 

As lideranças da Liga logo chamavam a atenção pública para o fato de que no 

Programa não havia uma mensagem que iria afirmar que o direito de voto pertence as  

cidadãs mulheres também. As experiências contemporâneas dos países da Europa, por 

exemplo, da Inglaterra, onde quando o povo obtia o direito de votar, as mulheres eram 

automaticamente excluídas pela articulação da lei, alertavam as entusiastas russas da 

idéia  da igualdade política dos gêneros. Elas decidiram exigir a correção do texto da 

Declaração: 

 

“para frase ...oferecida a preparação urgente da Convenção Constitucional 

através de  voto total, igual, direito e segredo (ponto 4 do Programa)  

acrescentar: sem diferença de gênero; para frase:  anulação de todos os 

limites – de classe, religião ou nacionalidade (ponto 3) acrescentar: limites 

ligados com o gênero feminino, pois sem isso não pode acontecer a 

renovação completa da Rússia. (YUKINA, 1997, p.1) 

 

Para exigir essa correção foi organizada uma manifestação, sendo que quase 

quarenta mil mulheres participavam dessa (19 de março de 1917). Duas delegadas da  

manifestação entraram no prédio do Parlamento (Gosudarstvennaia Duma) e solicitaram 

ao Presidente do Conselho dos Deputados de Operários e Soldados Tcheidze e ao 

Presidente do Parlamento Rodzianko a responder somente uma pergunta: as mulheres 

da Rússia têm o direito de votar ou não? Os políticos tentavam dar respostas esquivadas, 

mas no final Rodzianko mostrou solidariedade com as manifestantes a aconselhou-as a 

apelar para o Presidente do Conselho dos Ministros Lhvov. “O último deu uma resposta 

clara: sob a palavra “total” no ponto 4 do Programa está entendido que o direito de votar 

pertence  a todos os cidadãos, homens e mulheres” (YUKINA, 1997, p. 2).      

No dia seguinte todos os jornais publicaram as matérias sobre o reconhecimento 

do direito de votar para mulheres. As cidadãs da Rússia exercitaram esse direito nas 

eleições para os órgãos municipais em junho de 1917. Isso foi um verdadeiro “pulo 

histórico” da Rússia, passando na frente de quase toda Europa. Na época apenas as 

mulheres da Nova Zelândia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Austrália e de alguns 

estados do EUA tinham o direito de votar.   
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A votação feminina foi uma experiência que incomodou a muitos homens, 

criando situações complicadas assim como as dúvidas aos prefeitos de muitas cidades: 

“posso permitir o voto para prostitutas?”, “será que as freiras podem votar?”. “Em 

algumas zonas rurais homens fecharam casas de votação, não deixando as mulheres 

entrarem” (YUKINA, 1997, p. 2).   

Em geral, o direito de votar era um grande sinal do reconhecimento do novo lugar 

das mulheres na sociedade. Para todas as mulheres do território da Rússia, independente 

do estatuto social, nível de educação, etc. ela trouxe um novo assunto para reflexão, 

tornando-se o início da criação da uma nova auto-consciência.   

Além do direito de votar, o Governo Provisório, durante sua relativamente curta 

governança, emitiu uma série das leis que melhoravam as condições da mulher 

trabalhadora na Rússia.  

 

 Em junho de 1917 as mulheres que tinham formação em direito receberam a 

licença para praticar a advocacia e participar do júri.  Em agosto de 1917 era 

garantido o recebimento de salário igual por trabalho igual executado por 

homens e mulheres e a permissão  para mulheres trabalhar nos cargos de 

funcionários públicos. (STITES, 2003, p.220) 

 

O Ministério de Educação (onde a vice-ministra era uma mulher chamada Panina) 

elaborou uma proposta garantia da educação superior das mulheres (Bestujevskie kursy) 

até o nível universitário, de forma idêntica às universidades russas onde os homens 

estudavam (Idem, p. 220). Na época czarista as mulheres não tinham o direito estudar 

nas universidades com homens. 

Essas mudanças qualitativas da visão da mulher na sociedade ocorreram em 

primeiro lugar devido à situação da guerra prolongada, em segundo lugar com a política 

populista do Governo Provisório que tentava ganhar o apoio do público feminino. 

Algumas organizações feministas russas, assim como a Liga Russa da Igualdade das 

Mulheres e  a União Russa de Organizações Democráticas Femininas colaboravam com 

o Governo Provisório, dando conselhos e exigindo mudanças. Por exemplo,  

 

...uma das lideranças da União Russa das Organizações Femininas 

Democráticas Olga Netchaeva ofereceu ao Kerensky um projeto de 

substituição dos  trabalhadores homens em alguns serviços públicos pelas 

mulheres de 18 até 45 anos (excluindo operárias, camponesas e mães que 

tinham filhos menores de 5 anos) para os homens poderem se alistar no 

exército. (STITES, 2003, p. 991) 
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 Em geral, o tempo das mudanças qualitativas na sociedade russa entre a renúncia 

de Nicolau Segundo e a Revolução Socialista acelerou a representação das mulheres na 

política. Em cada partido participante do Governo Provisório havia pelo menos uma 

mulher ocupando um cargo importante. 

O Partido Bolchevique,  depois da chegada ao poder não desfez nada daquilo que 

o Governo Provisório havia garantido para as mulheres, acrescentando ainda uma 

sequência das leis que garantiram a emancipação das mulheres.  

As organizações feministas russas foram proibidas pelo Governo Bolchevique 

logo depois da Revolução. Elas tinham plataformas políticas muito menos radicais se 

lhes comparar com as dos comunistas, levantavam bandeiras da igualdade dos direitos 

políticos e jurídicos, exigiam o acesso da mulher apara educação e  no trabalho e o 

apoio à maternidade e infância. Elas não compartilhavam da idéia da luta de classes e 

eram mais próximas dos partidos moderados, sendo por isso rotuladas como “inimigas 

de classe” dos  bolcheviques.  

No seio do Partido Comunista da Rússia existiu o feminismo marxista, herdado do 

movimento comunista da Europa. Ele era parecido com um “feminismo sem 

feminismo”.  

 

Rosa Luxemburgo sempre recusou qualquer função estreitamente ligada com 

as mulheres no Partido Social-Democrata alemão. Ela reconhecia a 

importância da luta das mulheres para a emancipação geral do proletariado, 

mas não via com bons olhos as reivindicações exclusivas. (MAGNOLI, 

BARBOSA, 2011, vol. 1, p.117)  

 

O feminismo marxista se baseava no princípio de que os interesses de classe são 

mais importantes do que os interesses de gênero, resolvendo o problema da 

desigualdade feminina.  “Isso não significa que a mulher  está em segunda posição na 

sociedade. Ao contrário, a mulher era vista como uma das lutadoras principais contra a 

injustiça, mas essa luta deveria ser feita na fronteira política” (ARMAND, 1975, p. 37).  

A conclusão desse princípio era a proclamação da impossibilidade da luta para 

emancipação das mulheres fora da luta de classes. Sem uma mudança da ordem social 

presente não aconteceriam as melhoradas significativas da situação da mulher. Armand 

escreveu: “Atualmente, a  tarefa  geral das trabalhadoras assim como de todo o 

proletariado é a luta revolucionária da classe operária contra o imperialismo mundial – 

para a vitória do comunismo” (idem). Além da falta da centralização dos interesses 
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especificamente das mulheres, o “feminismo socialista” possuía grande popularidade na 

época. A pesquisadora norte-americana Gayle Rubin  constatou que: 

 

Não há uma teoria que explique a opressão das mulheres <...> que tenha tanta 

força convincente do que a teoria marxista da opressão de classes. Por isso, 

foram feitas muitas analises marxistas para obter explicações da essência dos 

problemas da mulher. Nesse ponto de vista foram baseadas  as seguintes 

afirmações: mulheres na sociedade capitalista são força de trabalho de reserva, 

o salário das mulheres, que na maioria dos casos é baixo, fornece o lucro 

elevado para um dono de empresa capitalista, mulheres que definem o 

consumo da família apóiam também o consumismo capitalista, etc. (RUBIN, 

1975, p. 159)  

 

Essas e outras conclusões foram feitas baseadas na teoria marxista, que possuía 

muita relevância na época, sendo compreensíveis para as mulheres de qualquer  nível de 

instrução. 

O órgão principal da propaganda dos comunistas entre mulheres era a revista 

“Trabalhadora” que existia desde 1914. No ano de 1917 a diretora da revista era uma 

ex-operária chamada de Vasilieva. A estrutura da “Trabalhadora” (que incluiu a redação 

da revista, uma escola de mulheres e uma rede de propagandistas) pode ser vista como 

uma etapa intermediária entre grupos clandestinos revolucionários dos anos noventa do 

século XIX até a criação de uma rede de estudos e representações políticas para as 

mulheres “jenotdels”, que surgiu depois da Revolução. No ano pré-revolucionário um 

dos temas principais da propaganda dos bolcheviques era a solidariedade de 

trabalhadoras e trabalhadores pelo termino da participação russa na Primeira Guerra 

Mundial o mais rápido possível.  As feministas liberais apoiavam a participação russa 

na Guerra. 

As organizações feministas liberais da Rússia pré-revolucionária em sua maioria 

dos casos  apelavam  para mulheres instruídas, sendo lideradas por mulheres oriundas 

da camada intelectual  - filhas de professores e funcionários públicos. Havia algumas de 

origem burguesa, entre elas foram as oriundas de famílias burguesas empobrecidas e 

que desde jovens eram obrigadas a trabalhar, seja ministrar aulas como servir como 

secretárias, etc. Essas possuíam um nível de instrução bastante elevado para época e 

tinham, também, o  conhecimento da  realidade da vida do trabalho. A despeito disso, 

elas tinham opiniões políticas liberais que combinavam mais com as visões 

democráticas, do que com idéias dos partidos radicais.   

Entre todos os partidos radicais, os bolcheviques eram os melhores na 

organização da propaganda das idéias deles entre as camadas mais sofridas da 
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população. As mulheres proletárias mais pobres assim como tecelãs, lavadeiras, viúvas 

e esposas dos soldados eram um dos focos mais importantes da atuação deles. Alguns 

jornais propagandistas publicados pela redação da “Trabalhadora” no ano de 1917 

explicavam a necessidade da urgência da revolução proletária por causa das seguintes 

questões: fome, perda dos provedores de famílias nas batalhas, contradição entre 

pacifistas bolcheviques e capitalistas que lucravam com a guerra.   

O exemplo que mostra a diferença entre as plataformas das feministas liberais e as 

marxistas podemos ver a escrita da testemunha da época Anna Ivanova que participou 

no Congresso Russo Feminista de 1908 como a delegada das trabalhadoras do São 

Petersburgo. Ela escreveu:  

 

Quando na tribuna subiu uma representante das defensoras da conquista dos 

direitos políticos para mulheres (na época elas eram apelidadas na sociedade 

russa como “ravnoprávki”) ela diz que a questão feminina é questão do 

direito e justiça. Depois Kollontai, polemizando com ela, afirmou que a 

questão da mulher é uma questão do pão de cada dia, acrescentando que a 

pobreza é a “mãe” das dificuldades de homens e mulheres. (IVANOVA, 

1959, p. 56) 

 

O segundo ponto de vista era bem mais compreensível para as trabalhadoras com 

baixo nível de instrução. A conquista do direito de votar para mulheres não foi 

celebrada pelos bolcheviques. Kollontai avaliou-a como uma ação prematura e inútil, 

que iria apenas distrair as mulheres, atrapalhando a participação delas na luta de classes. 

Depois da Revolução esse fato da história russa foi desvalorizado e esquecido junto com 

a existência das organizações feministas liberais russas que foram marcadas como 

“burguesas” e “inúteis”. O Governo Bolchevique se posicionou como o maior 

emancipador de mulheres na história humana e não reconheceu o mérito da luta política 

pré-revolucionária das mulheres que não faziam parte do Partido Comunista. 

Não se pode subestimar a importância da conquista rápida do direito das mulheres 

em participar da vida política do país igualmente com os homens, fato que colocou a 

Rússia na frente dos países mais avançados do tempo. A votação do julho de 1917  

mudou a rotina da Rússia inteira. Podemos dizer que as feministas fizeram  sua 

contribuição, “preparando o terreno” para que depois as reformas radicais dos 

bolcheviques não fossem tão chocantes e mais aceitáveis. 
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4.3 Mulheres e Revolução 

 

O sociólogo russo-norteamericano Pitirim Sorokin escreveu no seu diário: 

  

Se os historiadores do futuro gostariam de saber quem começou a Revolução 

Russa, não se precisariam criar uma teoria complicada. A revolução foi 

iniciada com as revoltas de mulheres e crianças esfomeadas. Elas 

arrombaram vagões  de trens e  lojinhas pequenas. Depois,  junto com 

operários russos, elas começaram a arrombar o castelo blindado de Império 

Russo. (STITES, 2003, p. 991) 

 

Trotsky também reconheceu a importância das mulheres nos conflitos entre 

operários e soldados em situação oposta nas ruas de São Petersburgo. “Elas se 

aproximavam às tropas de soldados com maior coragem do que os homens. Pegavam 

nos rifles, ordenando: “Joguem fora suas armas e se juntem conosco!” (TROTSKY, 

1931, p. 87). 

O dia oito de março, Dia Mundial de Mulher  na época da Revolução  ganhou  

grande importância. Pela primeira vez esse dia foi comemorado no ano de 1913. As 

organizações feministas conseguiram apoio dos órgãos municipais de Moscow e no 

prédio da Bolsa Kalashnikov foi feita uma Conferência Científica sobre a situação da 

mulher trabalhadora, o apoio à maternidade e direito de votar para mulheres. Essa 

conferência era aberta para o público. Muitas idéias que foram articuladas nessa 

Conferência depois foram implantadas pelo Governo Provisório e pelo Governo  

Soviético.  Nessa Conferência também foram pronunciados os apelos revolucionários e 

no final dela a polícia invadiu o prédio, prendendo muitos participantes. 

No ano de 1917 a Revolução de Fevereiro iniciou no dia 8 de março (que 

correspondia com o dia 23 de fevereiro no calendário juliano da Rússia czarista). Nesse 

dia foi realizada uma manifestação das operárias tecelãs. “Elas chegaram ao prédio do 

Parlamento Municipal do São Petersburgo pedindo pão e reclamando da fome.  Para dar 

apoio a elas, 90 000 homens operários fizeram greve” (TROTSKY, 1931, p. 113). 

Depois disso, no país passou por uma onda de greves sob exigências de comida, 

alimentação, o fim da guerra, a renúncia do czar e da polícia. Isso foi  o início da 

Revolução Russa.  

Durante o ataque do Palácio de Inverno as mulheres proletárias participaram ao 

lado dos homens. A testemunha da época Polina Ignatieva escreveu que “as mulheres 

proletárias junto com os homens lutavam na guerrilha nas ruas de Moscow nos 

primeiros dias depois da Revolução” (IGNATIEVA, 1959, p. 116). 
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Na oposição histórica entre os defensores e invasores do Palácio de Inverno há um 

momento interessante. A conquista revolucionária passou quase sem derramamento de 

sangue graças à conduta pacifica do Batalhão Feminino que fazia segurança do Palácio. 

Esse Batalhão foi desvalorizado e ridiculizado por historiadores, sendo descrito como 

uma tropa “simbólica” que não tinha força real.  

 

Na verdade o Batalhão era composto por guerreiras preparadas, que poderiam 

demonstrar grande resistência contra os invasores. O núcleo do Batalhão foi a 

tropa das guerreiras experientes que lutaram na Primeira Guerra Mundial 

junto com os homens. Elas eram mais hábeis no manuseamento das armas 

que os operários. Mas não tiveram motivação para defender o Governo 

Provisório. (ASTRAKHAN, 1965, p. 93)  

 

Ao contrário do ponto de vista oficial da história soviética que mostra as soldadas 

do Batalhão como burguesas, elas eram mulheres de origem pobre. A comandante 

Maria Bochkareva era  camponesa,  ex-esposa de um alcoólatra que fugiu de casa por 

não aguentar a vida miserável. Corajosa e dotada da extrema força física, ela tornou-se 

soldada, lutou na Primeira Guerra Mundial, recebeu medalhas e ficou famosa. O 

exemplo dela abriu as portas para outras mulheres que queriam servir o exército. As 

soldadas eram mulheres pobres que escolheram esse caminho  por falta de outras 

oportunidades.  Durante o ataque no Palácio do Inverno elas não resistiram não pela 

falta de coragem, pois essas criaturas desesperadas não temiam nada, nem a própria 

morte. Elas eram patriotas e não queriam atirar em seu povo, também, o Governo 

Provisório já não tinha autoridade nenhuma. Apenas treze mulheres soldadas tiveram 

vontade de guerrear, mas foram paradas por suas companheiras, que lhes chamavam 

desdenhosamente de “aristocratas”.  

 

 Depois da Revolução a jornalista estadunidense  Louise Bryant entrevistou 

uma soldada do Batalhão Feminino e perguntou: “Você perdoou os 

bolcheviques por eles desarmavam vocês?” A moça respondeu: “Eles devem 

nos perdoar. Somos moças trabalhadoras e os traidores queriam  coloca-nos 

na luta contra nosso povo e nós estávamos prestes para fazer isso.” 

(ASTRAKHAN, 1965, p. 94) 

 

No inicio da Revolução as mulheres incorporaram os sentimentos de revolta que 

existiam em toda a sociedade, iniciadoras espontâneas de muitas ações no país inteiro. 

No final da Revolução graças a participação feminina a revolta de São Petersburgo 

passou sem provocar  grandes sangramentos.  
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4.4 Mulheres na Guerra Civil 

 

Um dos traços marcantes da Guerra Civil na Rússia foi a participação elevada das 

mulheres.  No ano de 1917 (antes da Revolução) o exemplo do Batalhão Feminino em 

São Petersburgo se espalhou por outras cidades da Rússia. Em Kiev, Odessa, Kharkov 

foram formados batalhões femininos. Essas tropas não foram enviadas para a Guerra 

Mundial, pois logo ocorreu a Revolução e a Rússia terminou sua participação na 

Guerra. O Governo Bolchevique aproveitou essa iniciativa e começou mobilizar as 

mulheres para servir ao Exército Vermelho.  A igualdade proclamada pelo Governo 

Soviético incluiu a possibilidade de ambos os gêneros servir ao exército. De acordo com  

os dados preparados por Anna Bogat (que era soldada da cavalaria, depois tornou-se 

funcionária da administração do Exército Vermelho)  “no ano de 1920 serviram ao 

exército soviético 73 858 mulheres” (BOGAT, 1928, p. 100).  “No final do ano de 1922 

a Republica Soviética contava com mais que 66 mil de mulheres mobilizadas. Isso 

correspondia a 2% de todos os soldados e oficiais do Exército Vermelho” 

(KIRYUCHINA, PARCHINA, 2015, p.1).  Neste tempo o Exército Soviético possuia a 

maior quantidade de mulheres do que qualquer outro exército no mundo.  

Os bolcheviques implantavam cargos novos no Exército: o primeiro era o 

comissário - ele trabalhava como um propagandista, professor de política e fiscal do 

Partido Comunista, sendo responsável pela  lealdade de uma tropa. No ano de 1919 

surgiu o cargo de “politrúk” – a palavra que se traduz como “dirigente político”. Ele era 

o vice-comandante e o representante do Partido Comunista, dividindo com o 

comandante a responsabilidade pela preparação e prontidão da tropa.  Nesses cargos 

foram colocadas muitas mulheres comunistas (Idem, p.1). No Exercito Vermelho havia 

atiradoras de metralhadora, sinaleiras, soldadas de cavalaria. Ludmila Zubok era 

comandante do trem blindado. Logo depois da Revolução, nem Moscow foram abertos 

os cursos de cavalaria, onde estudavam homens e mulheres. Muitas mulheres graduadas 

nesses  cursos serviram ao Exército Vermelho.  

Além disso, a maior parte das mulheres mobilizadas eram enfermeiras. O curso da 

preparação das enfermeiras para Exército Vermelho foi aberto em 1919 em Moscow, 

depois apareceram outros nas cidades de São Petersburgo, Tula, Tambov, Nijny 

Novgorod. Durante dois anos eles preparavam seis mil enfermeiras. “No ano de 1920 

serviram no Exército Vermelho 10 830  enfermeiras.” (Idem, p.1)  
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Os soldados homens tinham preconceito pelas colegas mulheres. Além de 

guerrear contra o inimigo, a mulher no exército deveria enfrentar a desconfiança e 

subestimação dos companheiros. A comissária Maria Bondarenko lembra que os 

soldados olhavam para ela com “curiosidade e estranheza”. Ela escreveu que “os 

companheiros ficaram surpresos quando eu mostrei a compreensão da situação e 

habilidade na leitura de mapa” (BONDARENKO, 1975, p.108). 

Também, havia mulheres que guerreavam no Exército Branco. Não foi possível 

resgatar os dados de quantas mulheres enfrentavam o Exército dos Bolcheviques. Há o 

fato histórico que no ano de 1917 (poucos dias antes de Revolução Proletária acontecer) 

a Academia Militar de São Petersburgo graduou vinte cinco moças – elas receberam o 

estatuto de oficiais do Exército. Todas as graduadas eram de origem nobre. Uma dessas 

morreu logo depois da Revolução num tiroteio com os revolucionários em Moscow. 

Outras serviram ao Exército Branco. Maria Bochkareva também era soldada do Exército 

Branco, foi capturada pelas tropas  bolcheviques. Algumas fontes históricas dizem que 

ela foi fuzilada, outras  que ela fugiu e depois emigrou.   

Em geral, observando as mudanças da conduta feminina ocorridas na sociedade 

russa dos anos 1917 até 1922,  podemos perceber uma tendência importante: massas de 

mulheres entravam nas esferas  tradicionalmente masculinas: política e guerra.  

  

4.5 Mulheres ajudem mulheres. O funcionamento dos “jenotdels”   

 

A verdadeira transformação do ambiente social da mulher foi realizado através da 

rede dos órgãos democráticos das mulheres  – os “jenotdels”. A palavra “jenotdel” é 

uma sigla que significa “departamento de mulheres” (“jen” é primeira sílaba do adjetivo 

“jénsky” – feminino, “otdél” é departamento).  Logo depois da Revolução Comunista 

foram criadas comissões especiais focadas na  propaganda entre mulheres das idéias 

marxistas e leninistas. Lenin definiu a tarefa delas da seguinte forma: “acordar amplas 

massas de mulheres, ligar elas ao Partido Comunista e mantê-las sob influência do 

Partido” (LENIN, 1970, vol. 39, p. 151). Em setembro de 1919 as comissões foram 

transformadas em órgãos com funções bem mais amplas. Era feita a rede de “jenotdels”.   

Um “jenodtel” foi criado em cada comitê regional ou municipal do Partido 

Comunista. O “Jenotdel” tinha a dupla subordinação: de um comitê do Partido 

Comunista regional, e, também, do Departamento de trabalho entre mulheres que  fazia 

parte do Comitê Central do Partido Comunista” (DUBININA, 1981, p.14). O 
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Departamento central era liderado por Inessa Armand. Depois da morte dela em 1919 ,  

Kollontai  chefiou o Departamento. 

 

 As funcionárias dos “jenotdel” eram as mulheres escolhidas como 

representantes de grupos sociais: operárias de uma determinada profissão, 

donas de casa, trabalhadoras independentes como costureiras, tricoteiras, etc. 

Por isso elas eram chamadas  de “delegadas”. Algumas delas eram 

comunistas, mas a filiação ao partido isso não era uma condição obrigatória. 

(VORONINA, 1994, p.6) 

 

A esfera do trabalho dos “jenotdels” era muito ampla.  A principal função era a 

“defesa das mulheres” – uma formulação  que abraça muitas atividades. As funcionárias 

dos “jenotdel” abriam e patrocinavam creches e cantinas, ajudavam a encontrar vagas 

de trabalho para as mulheres desempregadas, organizavam cursos de alfabetização para 

adultos “likbez” e explicavam aos cidadãos analfabetos a importância da alfabetização, 

defendiam as mulheres e crianças em casos de violência doméstica (através de recursos 

públicos), apoiavam as mulheres pretendiam realizar estudos no ensino superior,   

ajudavam as crianças abandonadas além de organizarem ajudas para orfanatos. Também 

ministravam palestras e aulas abertas dedicadas aos assuntos de higiene, cuidados de 

bebês e crianças, profilaxia de doenças, propagavam o ateísmo e as idéias marxistas e 

leninistas, preparavam as candidatas mulheres para eleições nos “soviéts” de todos os 

níveis.  

Os “departamentos femininos” funcionavam como órgãos da auto-organização e  

ajuda mútua das mulheres sob a égide do Partido Comunista. No início dos anos vinte a 

mulheres passavam por tantos problemas (provocados pela crise econômica,  mudança 

radical das normas sociais,  guerras, urbanização acelerada e outros traços de um tempo 

difícil) que era impossível arranjar uma quantidade suficiente de funcionários públicos 

para ajudar as todas. A única solução era incentivar as mulheres a ajudar as outras. 

Aquelas cidadãs que conseguiram se adaptar a nova realidade e compartilhavam das 

idéias do Partido Comunista eram colocadas como exemplos para as outras. Elas se 

tornavam delegadas dos “jenotdels”, sendo que nesse cargo recebiam recursos e um 

pequeno nível de poder para organizar melhorias na vida no seu ambiente próximo (seu 

bairro, povoado, município). Pela primeira vez na história do povo russo, as mulheres 

tinham órgão acessível em sua defesa. Uma cidadã poderia ir a qualquer hora para o 

escritório do “jenotdel” e registra queixa  de suas condições de trabalho precárias, do 
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marido que a maltrata, da falta de vaga numa creche, e outros problemas cotidianos das 

mulheres que são difíceis de serem resolvidos individualmente.  

Uma testemunha da época, a operária fiandeira da cidade de Orekhovo-Zuevo 

Efrosinia Goreva lembrou que em junho de 1918 Inessa Armand chegou pessoalmente 

na fábrica onde trabalhava  para organizar a comissão feminina.   

 

A primeira tarefa que a comissão definiu para seu trabalho não era a 

propaganda política – era a organização da creche para os filhos das 

operárias. A creche foi aberta na casa do ex-dono da fábrica (que estava 

fugido). As mulheres faziam mutirão – limpavam a casa, traziam maquinas 

de costura e faziam roupas de cama e colchões pequenos para as crianças, 

usando como material os colchões grandes do ex-dono da casa. Depois o 

palácio de um empresário famoso Morozov foi reorganizado para o orfanato 

e a cantina infantil. (GOREVA, 1959, p. 178)  

 

Outra testemunha, a ex-delegada Olga Nogina que em 1918 trabalhava como  

diretora do Departamento de apoio à maternidade e infância no bairro de Khamovniki 

da Moscow, exigiu que em cada fábrica do bairro deveria ser aberta uma creche.   

 

No início as mães estavam desconfiadas, pensando que as cuidadoras nas 

creches não iriam tomar conta das crianças direito. Para vencer a desconfiança 

era permitida a presença das mães na creche. Em algumas creches onde não 

conseguiriam arranjar auxiliares, as mães faziam escala para executar esse 

trabalho. (NOGINA, 1959, p. 127) 

 

Os “jenotdels” eram chamados por partidários como “escolas femininas de 

atividade pública" (LENIVIKHINA, 2015, p. 287). Algumas mulheres aprenderam a 

liderar, outras saíram do círculo fechado da família para procurar a resolução dos 

problemas, saindo da posição de vítimas passivas. Também, os “jenotdels” tornaram-se 

grandes fontes da informação, do ensinamento. O analfabetismo feminino e nível baixo 

de conhecimentos era um dos problemas mais sérios da época. Em 1920 apenas um 

terço de todas as cidadãs soviéticas era alfabetizado.  Neste ano o Governo Soviético 

criou a Comissão Especial de Luta Contra o Analfabetismo, lançando uma ampla 

campanha com o objetivo de alfabetizar todos os cidadãos de oito até os cinqüenta anos. 

Os “Jenotdels” eram uns dos mais ativos realizadores dessa campanha. Além disso, 

através dos “jenotdels” circulavam de modo formal e informal outros conhecimentos, 

entre eles as estratégias da vida da  mulher na realidade soviética.  

Nem sempre o trabalho dos “jenotdels” era bem visto por muitos homens, 

principalmente pelos maridos das delegadas. Há relatos de casos de que os esposos 
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maltratavam, até matavam as mulheres desobedientes que compartilhavam a vida 

familiar com as atividades públicas. De vez em quando alguns sindicatos boicotavam ou 

sabotavam iniciativas dos “jenotdels” rotulando-as de “pouca importância”.   

Além disso, o trabalho fundamental era feito, qual seja, uma mudança radical da 

consciência feminina. Agora em cada rua havia o exemplo da cidadã ativa, que 

inspirava as outras a agir ou, pelo menos, influenciava-las a pensar de outra maneira.  

Em 1930  Stalin  declarou que a questão  feminina URSS estaria resolvida. Nesse 

ano foi fechado o Departamento de trabalho entre mulheres no Comitê Central do 

Partido Comunista. “Lazar Kaganovitch comentou isso assim: “Agora a maioria das 

mulheres já são emancipadas e por isso não tem mais necessidade de ter um órgão 

especial, esse trabalho será executado pelo Partido” (citado por STITES, 2004, p. 257).   

Uma parte das funções dos “jenotdels” foi assumida pelos comitês regionais do Partido 

Comunista. Algumas delegadas dos “jenotdels” continuavam a trabalhar nos cargos 

como  funcionárias do Partido.  Como sucessores dos “jenotdels” foram criados os 

“jensoviéts” (conselhos femininos) que tinham as funções de apenas de fiscalizar  as 

condições do trabalho de mulheres.  

 

4.6 Profissionalização e trabalho 

 

A profissão era o elemento-chave da socialização do cidadão soviético, seja 

homem, seja mulher. Logo nos primeiros anos da Revolução foi lançado um complexo 

de reformas na área da legislação e educação,  focando na profissionalização das 

mulheres e na integração delas (as vezes através dos métodos forçados) no mercado de 

trabalho. No primeiro ano da Guerra Civil foram feitas mobilizações obrigatórias de 

homens e mulheres nos “exércitos de trabalho” para realizar obras coletivas. Para 

muitas donas de casa isso foi a primeira experiência do trabalho fora de casa. 

 

A verdadeira igualdade da mulher com o homem iria acontecer quando seria 

organizada a produção coletiva e a mulher participante do trabalho produtivo 

comum. Por isso o dever de trabalhar, obrigando todas as mulheres a 

participar no trabalho coletivo, seria para uma mulher um grande passo no 

caminho para libertação e igualdade dela. (Revista “Mensageiro de agitação e 

propaganda”, 1920, № 2) 
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No final do ano de 1923 no jornal “Kommunistka” foi publicado um artigo de 

Stalin, em que ele fala sobre a importância especial do envolvimento das mulheres na 

construção do novo estado.  

 

Atualmente, operárias e camponesas fazem seu trabalho junto com colegas 

homens, elas podem eleger e ser eleitas, elas participam em cooperação e 

educam a geração jovem.  Elas podem fortalecer e desenvolver as iniciativas 

do poder soviético, criar a juventude comunista, mas podem também 

enfraquecer o cumprimento das nossas tarefas gerais.  Por isso, o dever de 

educação e esclarecimento político de operárias e camponesas agora tornou-

se o trabalho de primeira importância, o fundamento da nossa verdadeira 

vitória contra a burguesia.  (STALIN, 1923, p. 25)  

 

As primeiras mulheres sem instrução que tiveram acesso à alfabetização foram as 

proletárias urbanas. Essas mulheres estudavam nos cursos abertos nas mesmas fábricas, 

onde trabalhavam. Para motivar as donas de casa a estudar, os cursos de alfabetização 

também ensinavam a costurar, tricotar, manejar maquinas de tecelagem ou fiação. Para 

os filhos das alunas desses cursos foram oferecidas vagas em creches ou nos “quartos de 

criança” onde a mulher poderia deixar seu filho durante o horário de estudos. Esses 

cursos combinavam alfabetização com profissionalização.  

No início da industrialização surgiu a campanha pela profissionalização das 

mulheres em especialidades tradicionalmente masculinas. Mulheres tratoristas, 

calceteiras (calçavam ruas), torneiras, eram apresentadas na mídia como exemplos para 

a inspiração das leitoras. “Nos anos trinta nas áreas de extração de carvão, de petróleo e 

de ouro quase 50% de trabalhadores eram mulheres.” (VASILTCHENKO, 2013, p. 37) 

Historiadora Elvira Vasitchenko tomou um exemplo da região mais distante da Rússia  - 

no Extremo Oriente. No final dos anos trinta lá não havia mulheres registradas como 

desempregadas. Em 1928 nas empresas da indústria da região 5% dos trabalhadores 

eram mulheres, em 1930 essa porcentagem subiu até 17%.  As mulheres trabalhavam na 

pescaria do rio Amur, da costa de Sakhalin do Norte e da Kamchatka. Em 1929 na área 

de pescaria estavam empregadas 12 mil mulheres, em 1932 a quantidade das 

trabalhadoras era  de 29 mil. No ramo da extração de madeira em 1928 trabalhavam 550 

mulheres, em 1932 nessa área já estavam empregadas 12 mil mulheres. (Idem, p. 37) 

Todos esses ramos de trabalho: indústria, pescaria em águas frias, extração de madeira 

nas florestas cobertas por neve não correspondiam com  as condições  da preservação da  

saúde  feminina.  
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Em 1939 na indústria metalúrgica trabalhavam 50 mil mulheres torneiras, 40 

mil montadoras, 24 mil moleiras e 14 mil ferramenteiras.  Em 1934 entre os 

engenheiros da indústria soviética em geral tinha 10% de mulheres,  no ramo 

químico da indústria havia 22% de mulheres engenheiras. (os dados 

representados no site oficial da Sociedade feminina euro-asiática, 2017) 

   

No livro “Trabalho feminino na indústria da URSS” (1987) há uma tabela  que 

mostra a participação feminina na produção geral do país e nas áreas tradicionalmente 

masculinas (p.60). 

 

Ramos da produção  Quantidade de mulheres 

trabalhadoras (mil) 

Porcentagem de mulheres 

entre todos os 

trabalhadores (%) 

1929 1937 1929  1937 

Quantidade geral de mulheres empregadas 3304 9357 27,2 35,4 

Mulheres trabalhadoras na indústria  939 3298 27,9 39,8 

Mulheres trabalhadoras na construção  64 488 7,0 20,6 

Mulheres trabalhadoras no transporte  104 477 8,0 18,3 

 

Os dados  apresentados mostram o crescimento acelerado do trabalho feminino  

nos principais ramos de industrialização.  Além disso, desde a segunda metade dos anos 

trinta surgiu na política de regulamentação do trabalho feminino da URSS uma nova 

tendência. 

Nas décadas vinte - trinta aconteceu uma grave crise demográfica na URSS. Essa 

situação era vista pelo Governo como uma catástrofe. Surgiu a ideia de que a profissão 

da mulher tinha que corresponder com o “destino biológico” dela.  As profissões da 

esfera social: educação e medicina eram indicados como “femininos”. Os dados 

apresentados no parágrafo sobre educação mostram que em 1925 entre os estudantes das 

faculdades de medicina havia 52%  de mulheres e entre os estudantes de pedagogia – 

54%. Além da importância desses trabalhos para a sociedade, essas profissões eram 

relativamente mal pagas (por exemplo, se comparar com o salário de um engenheiro), 

embora  exigiam muito esforço. As mulheres foram segredadas nessas profissões pouco 

prestigiadas pelos homens.  A estatística soviética Berezovskaya, analisando a situação 

no mercado de trabalho dos anos trinta, conclui que “há a tendência da prevalência do 

trabalho feminino nas esferas de pedagogia e medicina” (BEREZOVSKAYA, 1931, p. 

72).  Isso também lembra a idéia apresentada por Krupskaya (mencionada no parágrafo 

sobre mídia) que a mulher tem que assumir o papel de “guardadora do lar social”. As 
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mulheres que escolheram as profissões de pedagogas e médicas, executavam papeis de 

“educadoras e cuidadoras da sociedade”.   

Além do surgimento da tendência da “feminilização” do trabalho feminino, a 

primeira tendência de apropriação pelas mulheres de profissões masculinas continuava 

existindo. O crescimento da quantidade de mulheres na indústria e a prevalência das 

mulheres nas esferas da medicina e pedagogia aconteceram no mesmo tempo histórico. 

O modelo ideológico da mulher que apareceu nos anos trinta (onde ela deveria trabalhar 

igual o homem e assumir as funções da mulher tradicional) mostra que essas duas 

tendências são expressões dessa dupla interpretação da “nova feminidade”.   

Uma “profissionalização” ocorreu também na organização da rotina doméstica. 

Nos cursos de alfabetização, nas reuniões e palestras oferecidas pelos “jenotdels” as 

mulheres recebiam os novos conhecimentos, principalmente na área de higiene pessoal,  

de cuidados de casa e de cuidados de bebês. Na situação da migração em massa da 

população das zonas rurais para as cidades, a divulgação das regras de higiene era 

importante. As grandes aglomerações da população exigem um nível mais elevado de 

cuidados. Por exemplo, nos povoados agrícolas era comum beber água do rio ou numa 

fonte (as vezes, do lado de animais). Na cidade isso era muito arriscado. Em todos os 

pontos de educação que existiam na época  era pregado que somente a água fervida 

podia ser bebida e usada para cozinhar. Assim conseguiram eliminar  a epidemia de tifo. 

Outras coisas úteis aprendidas fora de casa mudavam a vida doméstica, fazendo a 

mulher uma “profissional” nas suas tarefas. Além disso,   

 

 A eletrificação do país, tubulação de água potável e aquecimento de 

moradias nos anos trinta diminuíram a quantidade de trabalhos domésticos. 

Os gastos do tempo de dois cônjuges na preparação da comida na segunda 

metade de anos trinta diminuíram em duas vezes se comparar com  anos 

vinte. (GRUZDEVA, CHERTIKHINA, 1983, p.12)  

 

O fogão de querosene que substituiu o fogão à lenha também diminuiu os esforços 

feitos para realizar as tarefas domesticas. 

  

4.7 Feminilização  

 

Essa palavra pode ser usada para descrever o ambiente social que era preparado 

para as mulheres. No ano depois da Revolução uma das direções do trabalho social do 

Governo Soviético era mudar as condições de trabalho nas fábricas para adaptá-las a 
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especificidade da mulher trabalhadora. A testemunha da época Efrosinia Goreva que 

começou trabalhar na fábrica de fiação ainda no tempo czarista, lembrou que “a colega  

grávida sentou-se numa caixa de madeira durante a jornada  do trabalho. O  gerente, que 

passava na sala, mandou a mulher se levantar e demitiu-la na mesma hora, culpando a 

de violação das regras do trabalho” (GOREVA, 1959, p. 179). Isso significa dizer que 

no galpão da produção não haviam assentos para as operárias sentar-se, e as regras 

obrigavam nas a trabalhar em pé durante o dia inteiro. Por isso, a lei do Governo 

Soviético que exigiu a colocação de bancos nas salas onde as mulheres operárias 

trabalhavam foi muito importante nos anos vinte. Foram proibidos os trabalhos noturnos 

e as jornadas diárias de trabalho acima de oito horas por dia para mulheres, contudo, 

essas regras muitas vezes eram violadas: o tempo difícil do “Comunismo de Guerra” 

exigia grandes esforços de trabalhadores dos ambos os sexos.  

 “O termo “segurança de trabalho” era interpretado como a segurança do corpo do  

trabalhador de efeitos colaterais no processo de trabalho que poderiam prejudicá-lo” 

(ROMANOV, 2007, p.31). Uma vez que a função reprodutiva da mulher ganhou 

importância  especial na política interna soviética, a questão da segurança do trabalho da 

mulher era focada nesse assunto. Também, a posição oficial ideológica que afirmava  

que o trabalho é a garantia da emancipação da mulher soviética,  criou a interpretação 

do termo “segurança de trabalho feminino” como uma garantia de vaga, de segurança 

contra o desemprego. Por isso, a legislação soviética  incluiu o sistema de proteção das 

vagas de trabalho para as mulheres grávidas, recém-paridas e mães de filhos pequenos,  

ao termo “segurança do trabalho”. 

Espontaneamente, grande quantidade de mulheres apropriando-se de várias 

profissões “feminilizavam” todo o mercado de trabalho. Uma moça, escolhendo 

qualquer profissão, poderia chegar ao lugar de trabalho sem medo de ser uma 

“estranha”, pois encontraria colegas mulheres. As operárias inventavam seu “jeito” para 

compensar a falta da força física e ensinavam as novatas a adaptar-se às condições das 

fábricas.  

Os homens também precisavam se adaptar para trabalhar com as mulheres, 

aprender a lidar com as colegas. Tinha sido declarado o “salário igual por trabalho 

igual”, mas raramente uma mulher dirigindo um trator ou manejando um  torno 

conseguiria  apresentar os mesmos resultados do trabalho do que um homem. Na 

realidade os gerentes soviéticos davam “descontos”, diminuindo as exigências, contar  

com a especificidade das mulheres, sem contar que as regras da disciplina de trabalho 
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não incluíram nada disso. A  “feminilização” também desestimulava os homens. Para 

inspirar ambos dos gêneros foi organizado o movimento de “stakhanov”, ou seja, 

trabalhadores que duplicavam ou realizam mais do que o obrigatório no trabalho. Esses 

trabalhadores ditos heróicos foram construídos pela mídia como exemplos e nem 

sempre realmente cumpriam com os resultados inflados.  

 

4.8 Unificação  

 

A população da Rússia é composta por vários povos e etnias. Além dos  povos 

eslávicos que têm cultura oriunda na religião cristã, no território dela residem os povos 

islâmicos, pagãos, judeus e budistas. Em geral, na Rússia há mais de 180 

nacionalidades.  

No início de século XX  as  etnias que povoavam as partes periféricas da Rússia 

se encontravam em etapas do desenvolvimento diferentes do que os povos eslávicos 

(russos, ucranianos, bielo-russos). Na Sibéria existiam tribos que poderiam ser 

comparadas com os índios norte-americanos, ou seja,  passavam a vida inteira dentro 

das florestas caçando e comendo frutas selvagens. Nas terras relativamente quentes da 

Sibéria ao lado da fronteira com a Mongólia residiam tribos nômades que criavam 

animais – ovelhas, camelos e cavalos. No início de século XX essas tribos tinham quase 

mesmos costumes do que nos do tempo de Gengis Khan. 

No extremo norte da Rússia, acima do Círculo Polar moram os criadores de renas. 

São povos isolados por causa das condições climáticas difíceis de sobreviver. No tempo 

da Revolução muitos membros dessas tribos nunca tinham contatos com uns 

representantes duma outra nação.  

No Cáucaso e na região próxima vivem vários povos islâmicos, que na época 

seguiram as tradições mais antigas e rígidas que pertencem a cultura. 

De ponto de vista  do Governo Bolchevique toda essa variedade étnica deveria 

tornar-se o unido “povo soviético”. Para conseguir fazer isso os povos não-eslávicos 

deveriam adotar o padrão europeu de vida e o sistema dos valores socialistas. A política 

interna da URSS ligada com os assuntos das etnias não-russas era de duplo sentido. 

Oficialmente era afirmado que União  Soviética preservava a riqueza cultural de todos 

os povos que moram em seu território.  
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A nação é uma comunidade de indivíduos historicamente estabelecida, que 

surgiu com base no compartilhamento de uma língua, território, vida 

econômica e  composição psicológica,  e se  manifesta no compartilhamento 

de cultura. (STALIN, 1950, p.22) 

 

De acordo com essa afirmação, na URSS apoiava-se a escrita nas línguas 

nacionais dos povos não russos; para os povos que não  possuíam escrita foram criados 

os alfabetos com base no alfabeto cirílico; abriram-se muitos museus onde guardava-se 

os objetos que  descrevam a vida tradicional das etnias. Além disso, na realidade,  todos 

os cidadãos soviéticos eram obrigados a saber falar russo, (a língua russa era um 

“esperanto” da URSS) pois sem falar russo um indivíduo não iria ser compreendido na 

arena administrativa. A vida cotidiana das pessoas deveria ser organizada de acordo 

com o estilo da vida urbano russo, que era visto como o mais progressista As tradições 

deveriam ser lembradas somente nos dias das festas nacionais. 

A emancipação feminina soviética incluiu também a emancipação das mulheres 

dos povos não-eslávicos. No tempo da Revolução em todos esses povos (islâmicos, 

pagãos e outros)  havia a subordinação das mulheres aos homens em formas duras e 

violentas. Era comum a compra de mulheres, as trocas por cabeças de gado. O roubo de 

noivas, o casamento de meninas, e a poligamia, também, faziam parte do dia-a-dia. Nos 

povos islâmicos, as mulheres andavam com a burca, que cobria rosto e o corpo todo, 

não poderiam sair de casa sem o acompanhamento de um homem da família, não 

poderiam falar com outros homens, não tinham  direitos, nem posses. No Kyrgyzstan  e 

Turkmenistan a mulher não poderia sentar à mesa junto com o homem; as mulheres 

comiam quanto os homens terminavam de comer e a comida delas era o quê  sobrava. 

Nas comunidades agricultoras  islâmicas as mulheres executavam o trabalho mais 

pesado. Todas essas mulheres deveriam se  emancipar do poder dos homens.  

A propaganda soviética entre as mulheres nativas foi feita paralelamente com o 

trabalho de educação dos povos indígenas em geral. Foram organizados os “jenotdels” 

nas terras dos povos não-eslávicos. Nos primeiros anos do trabalho, nos “jenotdels” 

regionais havia apenas funcionárias russas. Algumas delas falavam a língua nativa ou 

possuíam tradutoras. O trabalho educativo sempre começava com a anunciação de que o 

poder do czar não existia mais, o poder no país pertence a todos os trabalhadores. Dessa 

forma os nativos foram motivados a aprender coisas novas.   

Lenin no discurso do Primeiro Congresso das Delegadas dos “jenotdels” das 

regiões orientais da Rússia  afirmou a “enorme importância do trabalho de abrir a 
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consciência e organizar a solidariedade das mulheres do Oriente” (LENIN, 1970, 39, p. 

162). De acordo com o princípio do respeito das tradições, as aulas para as mulheres 

eram feitas em lugares separados dos homens (nas culturas tradicionais a mistura de 

gêneros não é bem vista) e as professoras eram sempre mulheres. No início elas 

ministravam conhecimentos práticos (sobre higiene, cuidados com as crianças etc.) 

depois começavam a ensinar a falar russo, alfabetizar, pregar ideias marxistas e o 

ateísmo. Durante essas aulas, com muito tato falavam sobre o respeito às mulheres, os 

direitos das mulheres e a igualdade de gêneros. Junto com as professoras chegavam as 

médicas, enfermeiras e parteiras. As delegadas dos “jenotdels” faziam um trabalho para 

convencer os nativos a se submeter aos cuidados dos médicos. Tradicionalmente, xamã 

ou mullah-rezador  curavam os doentes.  

Desde 1921 até 1927 foi feito o trabalho preparatório. As aulas eram organizadas 

de acordo com os costumes do povo que estava sendo educando. Por exemplo, para 

trabalhar com o povo nômade as professoras  deveriam  adaptar-se à vida nômade, viver 

na cabana de feltro que se transformava em sala de aulas e em centro cultural móvel. As 

delegadas russas que trabalhavam nas terras islâmicas usavam burcas para ter permissão 

de entrar nas partes femininas das casas. Na comunidade islâmica tradicional a casa é 

dividida pela parte masculina e a parte feminina. Uma das funcionárias do “jenotdel” 

Lídia Otman-Shtain lembrou que na cidade de Bucara ela inesperavelmente foi preza na 

rua pela patrulha dos homens nativos. O motivo da prisão tinha sido uma conversa sua 

com um homem na rua. Ela foi solta na prisão somente quando tirou a burca e se 

apresentou (OTMAN-SHTAIN, 1959). As entusiastas que educavam os povos nativos 

(“atrasados” pela visão euro-centrica que existia na Rússia Soviética) não se queixavam 

das dificuldades. Lembravam o ditado de Lenin de que “o nacionalismo de um povo 

explorado é um modo de defesa e revolta contra exploradores e por isso deve ser 

respeitado e “curado” com cuidados e tato” (LENIN, 1922, revista “Komunist”, p. 1). 

Além do  trabalho educativo, os “jenotdels” influenciavam  a criação da nova base 

legislativa das autonomias nacionais, que deveriam defender as mulheres e assim, como 

podiam, ajudavam a cumprir a efetivação das leis novas.   

 

No Kyrgyzstan um dos primeiros decretos foi o que proibiu o pagamento de 

resgate de noiva, poligamia e o casamento de menores. Foi feita uma reforma 

na propriedade de terras e águas, depois dela as mulheres tornavam-se 

proprietárias dos recursos naturais (primeira vez em toda história dos povos 

orientais). No Turkmenistan em 1921 também foi proibido o pagamento de 

resgate de noiva e eliminado o direito familiar do uso da água – antes apenas 
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o homem casado tinha permissão de usar água para irrigação. No Azerbaijão 

em 1923 foi publicado o decreto que proibiu a poligamia e o casamento de 

menores (antes lá era comum o casamento de meninas de nove até onze 

anos). (BILSHAI, 1959, p. 191)   

 

Serafima Lubimova que trabalhava como delegada no “jenotdel” no Uzbequistão 

nas suas memórias descreveu  um  caso:  

 

Chegou uma mulher nativa para pedir ajuda, pois seu marido trocou a filha 

do casal que tinha oito anos de idade por três cavalos, um boi e uma vaca. 

Essa situação já não permitiu manter tolerância: as  delegadas do “jenotdel” 

junto com a milícia soviética resgatavam a criança e a trouxeram de volta  

para casa. O pai “comerciante” foi acusado da violação da lei. 

(LUBIMOVA, 1959, p. 289) 

 

As professoras de “jenotdels” criavam grupos de mulheres artesãs, ajudavam a 

organizar os coletivos e vender sua produção. Também ajudavam na adaptação da vida 

de trabalhadoras operárias. Serafima Lubimova (1959) notou que em 1926 seiscentas 

mulheres uzbeques trabalhavam nas fábricas da cidade Baku juntas com as russas. 

Muitas delas se queixavam de que as trabalhadoras russas ganhavam mais. As 

entusiastas do “jenotdel” explicavam que não havia uma discriminação nacional, sendo 

que as russas eram mais hábeis. Em virtude disso abririam cursos para melhorar a 

qualificação das uzbeques (Idem, p. 290).    

Toda informação recebida através do trabalho dos “jenotdels” tentava mudar os 

pensamentos das mulheres nativas, visando fazer com que essas conheceram outro estilo 

de vida, descobrissem novas perspectivas.  

Em 1927 a estratégia dos “missionários soviéticos” se alterou. Chegou o tempo de 

mudanças radicais. “Começou a campanha para terminar com o uso da burca e dos 

outros pertences de roupa que cobrem o rosto da mulher. A campanha recebeu nome 

“Khudjúm” (a palavra da família linguística turca que significa ataque ou ofensiva)” 

(KAMP, 2006, p.231). A pesquisadora  norte-americana Marianne Kamp mostrou a 

ligação entre a reforma radical  do modo da vida das mulheres muçulmanas (que na 

época começavam a tornar-se atéias) e o movimento islâmico reformista “djadid” que 

existia no Uzbequistão no início do século XX. Entre outros projetos das mudanças, 

os”djadids” defendiam a necessidade de garantir o acesso de mulheres à educação, 

argumentando assim: os homens teriam uma melhoria de suas vidas caso as suas 

esposas fossem educadas (Idem).  Os “djadids” não refletiam sobre a igualdade de 

gêneros, não faziam nada no sentido de proibir o uso das roupas que cobriam todo corpo 
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e o rosto da mulher, mas, pelo menos, as ideias da amplidão das possibilidades para 

mulheres já existiam nas comunidades tradicionais.  

O Comitê Central do Partido Bolchevique da Ásia Média criou as especiais  

“comissões de ataque”. O início do fim do uso da burca foi marcado para o dia oito de 

marco de 1927. Nesse dia nas cidades Tashkent, Kokand, Samarkand foram organizadas  

numerosas manifestações femininas, chamando a atenção de toda a sociedade. Num 

certo momento as mulheres começavam a tirar as burcas e jogá-las nas fogueiras, 

tornando-se os símbolos da despedida com o passado.  

“Durante três meses de 1927 somente no Uzbequistão  90 mil  mulheres tiravam 

burcas. Em 1929 já 150 mil mulheres do Uzbequistão pararam de usar burcas.” (revista 

“DELEGADA”, 1929, № 15) Os homens respondiam com um verdadeiro terror. O 

jornal “Semanal da justiça soviética” de 1929 constatou que no Uzbequistão apenas de 

marco até novembro de 1928 teriam sido assassinadas 235 mulheres que não usavam 

burca, isso é quase 0,25% de todas que paravam usar burca.  

Nas terras dos povos nativos da Rússia onde não havia o islã, os “jenotdels” 

começavam a escolarizar as mulheres, matriculá-las nos cursos profissionalizantes e 

colocar para trabalhar como as delegadas junto com as russas. 

Além de todas as dificuldades a aproximação do modo da vida dos povos 

periféricos para o modo da vida do povo russo aumentava, principalmente nas cidades. 

Até os moradores do Extremo Norte não escapavam da “russificação”. Essa assimilação 

teve avaliações contraditórias. Na época soviética era vista como a chegada acelerada 

do progresso. Nos tempos contemporâneos uns nacionalistas acusam a política soviética 

de ser eliminadora das identidades nacionais. 

Historiadora Dubinina citou uma carta endereçada ao jornal “Pravda” que chegou 

da região Yakutia.  

Agora quase cada yakut <um representante do povo “yakut”> sabe      que 

qualquer  mulher yakuta que é explorada por um dono que empregou-la ou a 

mulher yakuta que o marido botou para fora de casa sem um pedaço de pão, 

pode ir ao “jenotdel” para pedir ajuda e defesa. (DUBININA, 1981, p.18)  

 

Então, os povos de Extremo Norte foram envolvidos no círculo do trabalho dos 

“jenotdels”. A carta foi escrita em língua russa, que mostra o sucesso de uma mulher 

yakuta na aprendizagem do conjunto dos conhecimentos trazidos aos povos nativos.    

 Praticamente, a política de emancipação das mulheres não-eslávicas provocou a  

multiplicação do padrão da vida da mulher russa soviética. Depois de dez anos da 
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influência soviética nas regiões não-eslávicas podemos perceber certa unificação dos 

modos de viver dos representantes dos povos diferentes. Isso facilitava as migrações e a 

adaptação ao mercado do trabalho, apoiava o funcionamento da economia planificada 

em todas as partes do país.  

Sob égide do Comitê Central do Partido Comunista do Cazaquistão em 1936 foi 

organizado o Primeiro Congresso da Juventude Trabalhadora, onde foram 

homenageados os melhores representantes da jovem geração. Entre eles estavam as 

moças:  

 

Tauda Tursunbaeva -  a pedreira, mestra de obra, cujo grupo mostrou os 

ótimos resultados durante o cumprimento do Segundo Plano Quinquental, 

Zagira Kulenova – a primeira mulher do Cazaquistão que fez paraquedismo, 

Nagima Sakhipova – a melhor tratorista da Estação de Carros e Tratores do 

Cazaquistão. (CHAKULOVA, 1981, p. 78)  
 

Esses exemplos tinham o objetivo de demonstrar como s moças da terra oriental 

incorporavam o padrão da vida da mulher soviética, particularmente, a tendência de 

apropriar-se das profissões masculinas. 

A unificação também incluía a urbanização. À época da emancipação da mulher 

também era do déficit  de  alimentação, das greves dos “kulaks” que eram os maiores 

fornecedores de trigo. Os bolcheviques davam muita atenção para as mulheres 

camponesas, visando criar uma massa de apoio nas comunidades agrícolas.  

Os homens camponeses eram bastante inertes, na maioria dos casos não 

apresentavam muito entusiasmo na construção do socialismo. Por isso, existia uma 

concepção ideológica de que as mulheres camponesas instruídas poderiam inspirar os 

maridos a aceitar as formas mais “progressistas” do trabalho – cooperativas, depois 

kolkhoses. As camponeses que sofriam com a arbitrariedade dos maridos eram sensíveis  

para as promessas da igualdade. Nas zonas rurais eram organizados os “jenotdels”. 

Chegavam as delegadas, professoras, médicas, representantes do Partido Comunista, na 

maioria dos casos elas eram moradoras urbanas. Além dos conhecimentos novos e a 

efetivação da nova legislação, elas traziam a cultura urbana para ser assimilada pelas 

moradoras rurais. Em geral, os povoados agrícolas passavam por uma modernização e 

“urbanização” , uma imitação da vida urbana. 

Assim sendo, havia como ideal da conduta humana a estratégia da vida de um 

homem trabalhador urbano, que estuda, que se aprimora na qualificação, migra dentro 

do país se for preciso, de vez enquanto realiza trabalhos gratuitos (subbotnik), é 
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coletivista, compartilha das idéias  marxistas-leninstas. Todos os cidadãos soviéticos 

deveriam construir sua vida assim: homens e mulheres, eslávicos e outras 

nacionalidades. 

   

          4.9 “Tripla ocupação” – o lado sombrio da emancipação soviética 

 

 Têm analistas russas (TEMKINA, ZDRAVOMYSLOVA, AIVAZOVA) e de 

outros países  (FITZPATRICK, BICKLEY, DODGE) focam atenção na situação da 

“tripla ocupação” da mulher soviética, que era obrigada a trabalhar, executar funções de 

mãe e realizar os cuidados de casa.   

         A “tripla ocupação” da mulher soviética era “fruto” das tendências contraditórias 

do  funcionamento do mercado de trabalho e do funcionamento do sistema de apoio à 

maternidade. Os dois sistemas eram contraditórios. As instituições básicas do sistema de 

apoio à maternidade eram as férias remuneradas para a mulher grávida e recém-parida e 

a rede de creches e escolas de tempo integral. Ambas foram instaladas no tempo do 

Comunismo da Guerra e foram vistas como a primeira etapa da “coletivização” dos 

cuidados de crianças. Existiam as promessas oficiais que na futura sociedade socialista 

as crianças seriam extraídas das famílias logo depois do final do aleitamento materno 

para serem criadas e educadas nas casas da  infância sob cuidados de pedagogos. Isso 

não aconteceu uma vez que a realidade mostrou que o instituto da família era 

indispensável para a educação das crianças e, em geral, a família era a instituição 

principal para manter a estabilidade da sociedade. A divisão da execução das tarefas  

domésticas quase não mudou se comparar a família soviética com a família tradicional. 

Além disso, o ciclo soviético do trabalho produtivo funcionava como se a mulher já 

fosse totalmente emancipada do trabalho doméstico e dos cuidados dos filhos (como a 

promessa de Kollontai em 1918 de “liberar do casamento e da cozinha, lavanderia e do 

quarto de crianças” fosse realizada).  Os níveis dos salários soviéticos obrigavam as 

mulheres a trabalhar, pois raramente um homem conseguiria  sustentar a família 

sozinho. Também,  funcionavam os  instrumentos não-econômicos para forçar as 

mulheres a trabalhar  como as mobilizações para o “exército do trabalho” no tempo do 

“Comunismo da Guerra” sem contar o controle  da  vida  dos cidadãos exercido nos 

anos trinta.    

         A mulher soviética trabalhava cinco ou seis dias por semana, o horário de trabalho 

era de oito horas por dia ou mais. As creches e escolas funcionavam durante os dias 
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úteis da semana, em média, nove horas por dia. A mulher quando terminava de trabalhar 

era obrigada urgentemente a ir buscar os filhos numa creche ou escola, conduzí-los para 

casa, passar um tempo cumprindo suas funções maternas, depois quando as crianças 

iam dormir tinha que executar o trabalho doméstico. Nos domingos as instituições 

infantis não funcionavam, nos sábados apenas algumas dessas eram abertas durante a 

primeira metade do dia. Se uma mulher trabalhava nos sábados o dia inteiro, ela era 

obrigada a envolver recursos informais na criação de filho, tais como pedir ajuda de 

uma vizinha ou  de deixar a criança com a avó caso ela morasse na mesma cidade e 

estivesse disponível. O sistema de trabalho e o sistema das instituições infantis não 

permitiam da mulher desfrutar de um tempo para si, de descansar, de usufruir de uma 

vida cultural  ou de realizar um  aprimoramento de sua qualificação profissional. A 

mulher sem filhos tinha à disposição os sábados e domingos, pelo menos o tempo que 

lhe sobrava depois do cumprimento do trabalho caseiro mais pesado  (para fazer esse 

trabalho ela não tinha tempo durante os dias úteis da semana). Uma mãe já não possuía 

tempo livre. O dia passado com a criança, especialmente se fosse pequena, não possuía 

sossego, sendo um dia cheio de cuidados e  preocupações. Esse dia tornava-se mais 

cansativo do que um dia de trabalho regulamentado entre os adultos. Além dos cuidados 

com a criança, aos feriados a mãe deveria fazer também as tarefas de casa – cozinhar, 

limpar, lavar.  O trabalho  em “non-stop regime”  prejudicava os três lados: a mulher, a 

esfera do trabalho assalariado e o lar. O cansaço crônico,  uma realidade da vida da 

maioria das mães soviéticas, não lhes permitiam crescer como especialistas, e, também 

bem como em ser esposas e mães dedicadas. Nos tempos do Comunismo de Guerra esse 

modelo  da vida era justificado por ser um esforço heróico para ajudar o país. Ninguém 

pensava no descanso – nem soldados do Exército Vermelho, nem operários que 

trabalhavam em dobro para substituir colegas, nem administradores bolcheviques, nem 

mesmo Lenin. No período posterio, com a industrialização, o regime de vida das mães 

soviéticas continuava assim – sem um horário reservado para o descanso.   Arrumar 

uma babá ou uma auxiliar doméstica não combinava com os valores do “povo 

soviético”, algo visto como uma “exploração de um ser humano por outro”. Apenas 

poucas famílias  ricas empregavam mulheres ajudantes.   

A  analista Aivazova  descreveu assim a situação de mulher soviética:  

 

Pela mídia oficial era repetido que a educação escolar,  técnica e superior 

ofereceriam para mulher todas as possibilidades de tornar-se trabalhadora 

qualificada, especialista e dirigente na área de produção.  Isso não aconteceu. 
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Por quê? De onde surgiu a desigualdade do pagamento do trabalho, as 

dificuldades da realização das habilidades profissionais, as barreiras na 

carreira,  a pequena presença de mulheres nos cargos dirigentes,  e a presença 

alta nos cargos de baixo  escalão, onde o salário era mais baixo ou as 

condições de trabalho mais precárias? (AIVAZOVA, 1998, p. 97) 

 

Todas essas coisas típicas em relação às condições da maioria das mulheres 

trabalhadoras é o quê sociologia contemporânea define como a segregação na esfera do 

trabalho pelo gênero. Na opinião da  pesquisadora russa: 

 

Todos esses problemas  estavam  ligados ao fato de que o modelo de trabalho 

feminino era copiado do modelo de trabalho masculino. A atividade 

profissional das mulheres não foi corretamente combinada com as funções de 

mãe e de dona de casa que também foram exigidas das mulheres pela 

sociedade. A idéia de que a mulher pode deixar de trabalhar na produção não 

existia no senso comum soviético. (Idem)  

 

        A igualdade soviética ofereceu o mesmo horário de trabalho e de descanso além do 

mesmo  nível  de exigências de trabalho para homens e mulheres. Mas, na verdade o 

descanso semanal era um privilégio dos homens.  A mulher que com filhos tinha 

descanso apenas uma vez por ano, durante o mês de férias renumerados do trabalho. 

Uma mãe poderia ter algumas horas de descanso aos sábados e domingos  apenas 

quando a criança chegava aos oito anos de idade. As crianças desde bebê até os seis – 

sete anos exigem muita atenção por parte das mães; o sétimo e o oitavo ano da infância 

tinham suas complicações por que na URSS correspondia ao primeiro ano de 

alfabetização, quando a criança passava por  um período da adaptação para a escola 

primária, exigindo muita atenção da mãe.  Apenas no nono ano da vida do filho que a 

mãe poderia ganhar algumas horas livres. As crianças soviéticas nessa idade passavam 

os finais de semana brincando nas ruas com colegas (as cidades eram bastante seguras, 

nos vilarejos era melhor ainda, pois todo mundo se conhecia).     

          As obrigações maternas na sociedade soviética tinham uma “dupla avaliação” – 

sendo que do ponto de vista da participação da mulher no ciclo produtivo esses deveres 

eram  articulados  como um tipo de trabalho que deveria ser transmitido para pedagogos 

profissionais (pela concepção da Krupskaya (1926), Lunatcharsky (1923) e outros 

mestres da pedagogia soviética); na visão do tempo livre da mulher,  as obrigações 

maternas eram interpretadas como a “vida pessoal”, “vida familiar” (as tarefas 

domesticas tornavam-se um trabalho “invisível” para o regime soviético), sendo que  a 

ideologia stalinista afirmava que a “maternidade seria um grande privilégio da mulher 
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soviética” (assim era dito no texto da lei contra abortos) -  de 27 junho 1936 “Sobre a 

proibição de abortos, o aumento da ajuda financeira para mulheres recém-paridas, o 

estabelecimento de ajuda do Estado para famílias com muitos filhos, o aumento das 

redes de clínicas de parto, creches e jardins da infância,  o aumento da penalidade de 

evasão do pagamento de pensão de filhos e  mudanças da legislação de divórcios”. A 

“Maternidade era entendida como o maior privilégio de mulheres no socialismo e 

obrigação  social da mulher aplicada  pelo Estado” (BICKLEY, 1989, p. 62).  

        O esforço que a mulher fazia cuidando de crianças aos sábados e domingos não era 

avaliado como um tipo de trabalho. Nas empresas, os homens, as mulheres sem filhos e 

as mães deveriam enfrentar o mesmo o nível de cobranças. O sociólogo norte-

americano  Dodge afirmou que o sucesso do trabalho das mulheres soviéticas é 

resultado da “política severa, que oficialmente era celebrada como a libertação da 

personalidade da mulher” (DODGE, 1968, p. 12). 

        Em função de tudo isso a família soviética passou por uma rápida redução de 

quantidade de filhos. Se na época czarista ter cinco – seis filhos na família era comum, 

na URSS desde os anos trinta essa cifra diminui em até um – dois, no máximo três 

filhos por mulher. A mulher dificilmente  aguentava cuidar de mais que uma criança, 

justamente pela falta de estrutura. Enquanto as crianças estavam na idade pré-escolar as 

mães ficaram estagnadas em suas carreiras – durante  da  maior  parte da terceira  

década  da vida  delas (idade média  de mulheres ter filhos era de vinte dois até trinta 

anos). No tempo em que se possui  mais energia e produtividade,  as mães soviéticas 

passavam sem possibilidade de se desenvolver como especialistas. 

        Esses desequilíbrios das exigências do sistema de trabalho e da falta de apoio 

maternal e, também, além das diferencias na distribuição das obrigações na família 

prejudicavam a realização profissional das mulheres.  “Nos anos vinte a proporção entre 

o trabalho domestico masculino e feminino era  de 1:5 e a proporção dos gastos de 

tempo para vida cultural entre os homens e as mulheres da classe operária era o inverso 

5:1” (GRUZDEVA, TCHERTIKHINA, 1983, p. 14). Além disso, “nos anos vinte a 

execução das  tarefas  domésticas ocupava mais que 95% do tempo livre da mulher 

trabalhadora” (GRUZDEVA, 1983, p. 12).   

        A assimetria na divisão das tarefas domésticas era uma das fontes significantes da 

desigualdade de gêneros na URSS.  Por causa das obrigações familiares muitas 

mulheres sacrificavam suas ambições e escolhiam as profissões que ofereciam um 

pouco mais do tempo livre ou, pelo menos, não exigiam tanto esforço. Isso era uma das 
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razões da fragilidade do casamento soviético (metade dos casamentos acabavam em 

divórcio), sendo que a mulher sofria o cansaço crônico na maioria dos casos.  “O 

contrato de gênero de “mãe trabalhadora” é um dos  contratos de gênero que apresentam 

mais assimetrias” (AIVAZOVA, 1998, p. 97).  

 

 As obrigações domesticas  diminuíam até o mínimo o tempo livre das 

mulheres. Isso limitou o acesso delas à informação e cultura, diminuiu 

as possibilidades do desenvolvimento da personalidade feminina e da 

realização da mulher na sociedade” (ZAVADSKAYA, 1994, p.  395) 

  

 

        As dificuldades ainda se multiplicavam com o desenvolvimento da sociedade 

soviética, pois “as funções de mãe constantemente tornavam-se mais complicadas, 

incluindo a responsabilidade do nascimento e educação de filhos, da rotina familiar, do  

trabalho domestico e o apoio da família com seu salário.” (AIVAZOVA, 1988, 210) A 

obrigação de substituir as falhas no sistema de “coletivização” dos trabalhos domésticos  

foi colocada sob responsabilidade das mulheres sem nenhuma compensação.          

 

4. 10 Emancipação soviética – descrição geral 

 

Se interpretarmos a palavra “emancipação” no seu sentido tradicional, ou seja, a 

libertação da mulher do poder do homem (seja esposo, pai, companheiro etc.) podemos 

constatar que esse tipo de emancipação foi obtido durante os primeiros vinte anos da 

existência do Estado Soviético. Aconteceu uma mudança radical na situação da mulher 

comum, já que pela primeira vez na história humana as massas femininas ganhavam as 

possibilidades de traçar a  própria trajetória social.   

Nas sociedades antigas e medievais, também na sociedade capitalista durante o 

primeiro terço do século XX a mulher comum não tinha a possibilidade de decidir por si 

mesma ou por seus filhos. Ela era obrigada a seguir  o padrão da vida feminino, onde  o 

casamento e o papel da dona de casa e da mãe da família eram os elementos  principais. 

Os estudos e o trabalho eram apenas elementos secundários, facultativos. Uma mulher 

poderia estudar ou trabalhar se o marido lhe desse permissão. Se lembrarmos os séculos 

mais distantes e voltarmos para época do matriarcado,  não podemos afirmar que nessa  

sociedade as mulheres tomavam decisões, porque nas tribos primitivas todos os 

membros tanto homens, quanto mulheres seguiam a tradição e verificavam sua conduta 

com exemplos oferecidos pela religião ou mitologia, também reproduziam sem variar os 
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costumes cotidianos da tribo e podiam passar a vida inteira sem  tomar  uma  decisão 

pessoal.  

Na sociedade soviética a mulher ficou na encruzilhada das várias possibilidades 

de organizar sua vida pessoal. Nessa situação ela deveria fazer sua própria escolha, que 

não poderia ser outorgada para ninguém. Os padrões de vida oferecidos pela religião ou 

tradição foram desvalorizados, os exemplos e conselhos da geração anterior não podiam 

orientar as cidadãs soviéticas como agir na nova realidade. Por isso, pela primeira vez 

na história a mulher comum era obrigada a pensar, refletir, comparar as várias 

experiências profissionais e sociais, criar uma rede das ligações sociais para encontrar 

seu nicho pessoal na sociedade.  Na  Rússia pré-revolucionária (também nas países 

capitalistas contemporâneos) apenas poucas mulheres com talento especial ou com força 

de caráter extraordinária conseguiriam traçar a sua trajetória na sociedade. Durante a 

segunda década da existência do Estado Soviético essa raridade já tornou-se algo 

cotidiano para as massas das mulheres.  Agora todas as mulheres deveriam ser 

“heroínas”. 

Assim o agente social mulher tornou-se ativo para reorganizar o ambiente social. 

A mulher precisava rapidamente desenvolver uma nova visão do mundo e a nova visão 

do si mesma. Praticamente, as mulheres receberam um “convite” para o mundo 

profissional que sempre era o mundo dos homens. Para adaptar-se a nova vida, as 

mulheres passavam por uma “masculinização”, incorporavam uma maneira de pensar 

“masculina”, que envolve novas categorias tais como o sucesso profissional, as 

atividades políticas, os estudos, o próprio recurso financeiro etc. O lar que durante 

séculos era o centro da vida da mulher agora dividiu importância com a vida 

profissional. A filosofa Arefieva descreveu assim  a elite feminina soviética:  

 

A época formou seu estereotipo de mulher dirigente. A maior aspiração dessa 

mulher era ser parecida com o homem. A imagem da mulher-liderança era 

formada na base do estandarte masculino. Os modos dela de alcançar os seus 

objetivos eram o estilo de trabalho autoritário, a maneira de falar  autocrática, 

a intolerância para com as opiniões diferentes. Aliado a isso mudavam a 

roupa, a conduta, o  estilo de comunicação da mulher. A impressão de 

severidade causada pela maneira de falar  foi fortalecida pela imagem do traje 

escuro do estilo masculino, da camisa com gravata, do corte de cabelo 

masculino. Assim se expressava a “masculinização”  feminina interligada com  

crueldade e arrogância.” (AREFIEVA, 1996, p.42)   

 

Essa descrição faz lembrar as mulheres dirigentes que acenderam durante a  

Guerra Civil. As condições de guerra, as necessidades de afirmar-se no ambiente dos 
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homens, os perigos mortais por quais passavam muitas delas  “masculinizavam” a 

conduta e a mentalidade. A próxima geração de mulheres-dirigentes copiava as imagens 

das “heroínas”. A militarização da sociedade soviética dos anos trinta também causou 

uma “masculinização” das mulheres. Os teóricos militares soviéticos afirmavam que “a 

mulher trabalhadora deveria estar preparada para fazer papel de enfermeira ou assistente 

de enfermeira na situação de guerra, além disso, deveria estar pronta para fazer uma 

sequência das tarefas auxiliares de guerreiras e especialmente militares” 

(BONDARENKO, 1975, p.109). Os cursos de atiradores para os cidadãos civis (que 

eram populares nos anos trinta) foram abertos para homens e mulheres. Todos deveriam 

saber defender “a pátria socialista” se acontecesse uma guerra.   

As mulheres que  não faziam parte da elite dirigente também passavam por uma 

transformação de aparência. A analista Dachkova, que estudou a evolução das imagens 

das mulheres que foram apresentadas nas páginas das revistas femininas dos anos trinta, 

definiu assim os  traços específicos delas: 

 

Chama atenção a ausência total de maquiagem. As sobrancelhas não foram 

arrumadas e os lábios eram secos. A maioria das mulheres que foram  

fotografadas tinham o cabelo curto. As cortes de cabelo eram simples, os 

penteados eram lisos, sem volume ou cachos.  As roupas eram grossas e 

largas, na maioria dos casos, as fardas fabris, os sobretudos grossos, usados  

para trabalhar na rua durante a temporada fria. As formas específicas dos 

corpos femininos quase não apareciam debaixo dessas roupas. Acho 

importante chamar atenção para o fato do “sumiço da sexualidade” nas 

fotografias das mulheres desse tempo. O chamamento assexual  “camarada” 

usado para os dois gêneros, que era comum nessa época, também contribuiu  

na diminuição das diferencias do gênero. É difícil acreditar que as revistas 

tinham uma preferência pelas fotografias de mulheres “feias”.  

Provavelmente, os fotógrafos das revistas não se importavam com a aparência 

das personagens, fazendo as crônicas da vida. (DACHKOVA,  1999, p.1)  

 

Sobre as fotografias de grupos das mulheres, Dachkova  destaca o aspecto 

padronizante: 

 

<...> causam uma  impressão estranha e quase assustadora: as grandes filas 

de cabeças extremamente parecidas. Essas fotografias foram usadas para 

fazer um “ornamento”  dos textos, foram colocados ao lado das páginas, sem 

legendas. Elas faziam parte da representação de um conceito de “nós” 

feminino, depersonalizado  e  mecânico. (Idem) 

 

Na esfera do trabalho na União Soviética oficialmente não fazia a divisão de 

profissões femininas e masculinas. Apenas algumas áreas raras do trabalho, que eram 

ligadas com os grandes riscos de saúde (por exemplo, o trabalho de mineiro que executa 
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as tarefas embaixo da terra) eram oficialmente fechadas para mulheres. As cidadãs 

soviéticas aprenderam a pilotar aviões, dirigir máquinas agrícolas; trabalhavam como 

pedreiras na construção de prédios, construíam ferrovias no meio de florestas, entravam 

nos laboratórios científicos e faziam suas pesquisas, ou seja, dividiam quase todas as 

atividades profissionais com os homens. Podemos ver isso como uma tentativa de 

resolver a questão da segregação de mulheres no mercado de trabalho, embora essa  

política não tivesse trazido o resultado esperado, qual seja, a verdadeira paridade de 

gêneros no mercado de trabalho não foi alcançada. Além da abertura de acessos para os 

estudos e para as vagas de trabalho, na esfera de trabalho atuavam os fatores informais 

assim como a sobrecarga das mulheres com os cuidados da família, o preconceito dos 

homens, as escolhas pessoais das mulheres que preferiam ter um trabalho mais tranquilo 

em vez de se aventurar atuando nas áreas masculinas, os limites físicos do corpo 

feminino, tudo isso causava uma incontrolável divisão do trabalho de gênero. O apoio à 

maternidade e infância garantido pelo Estado Soviético deu a oportunidade das 

mulheres em combinar maternidade com o trabalho profissional, diminuindo assim a 

dependência da mulher do companheiro. A vida da mãe solteira nunca foi fácil. Na 

URSS, pelo menos, ela com filho(s) não passava fome e não tornava-se uma “pária” da 

sociedade. O resgate econômico e psicológico da mãe solteira qualitativamente mudou a 

consciência feminina.    

A doutrina religiosa que obrigava as mulheres se casar desapareceu. A mulher 

poderia escolher o modo da sua vida pessoal: se casar, viver solteira, criar filho(s)  

sozinha, ter  parceiros temporários, se divorciar do casamento. Kollontai afirmava que 

“a mulher deve ser valorizada e respeitada conforme os resultados de seu trabalho. O 

respeito à mulher não tem nada a ver com quais homens e em que maneira ela está se 

relacionando” (KOLLONTAI, 1918, p.1). A independência financeira garantiu maior 

emancipação do poder do pai, já que esse não poderia mais obrigar a filha a se casar ou 

proibir de estudar, trabalhar, migrar para outra cidade, sair da casa da família.  

Contudo, na segunda metade de anos trinta o Governo começou a tentar fortalecer 

o instituto da família: o divórcio foi dificultado, em 1936 os abortos foram proibidos. 

Mas, a consciência feminina já tinha mudado qualitativamente.   

 

 Durante a primeira década da existência da República Soviética foram 

problematizados e questionados todos os lados mais íntimos da vida humana: 

casamento e família, sexualidade, criação de filhos. Essa década pode ser 

nomeada como a “década de discussões”,  “década instável”, o tempo 

anárquico na área de gênero e sexualidade: o período da reconstrução radical 
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do instituto da família e da revolução sexual na Rússia. (RABJAEVA, 2004, 

p.92)   

 

Essas mudanças foram  suficientes para fomentar um novo tipo da mulher. Antes 

da Revolução o casamento se constituía em uma estrutura sólida, havia uma hierarquia 

rígida, onde a mulher e os filhos da idade menor,  praticamente, não tinham direitos. 

Com a revolução, o casamento soviético tornou-se um algo menos rígido. O instituto da 

família era associado com a exploração, sendo por isso criticado pelos ideólogos 

soviéticos, que sonhavam com uma comunidade de trabalhadores autônomos unidos 

num grande coletivo sem grandes divisões familiares. Além da independência financeira 

dos cônjuges, a  política interna da URSS na questão da moradia  também enfraquecia o 

instituto do casamento. Cada trabalhador, independente de seu sexo, possuía o direito à 

moradia. Em caso de divórcio os cônjuges poderiam “dividir” uma moradia – por 

exemplo, sair de um quarto grande do apartamento compartilhado (“komunalka”, onde 

havia quartos pessoais e cozinha, sendo os banheiros eram compartilhados) e receber os 

dois quartos menores; Caso um dos parceiros saísse da moradia, deixando-a com o 

outro, o primeiro somente precisar avisar a administração da empresa onde trabalha 

sobre sua mudança obrigatória. Poderia acontecer que a moradia nova era pior, talvez o 

divorciado ganharia somente um quarto com cama e com armário pequeno numa 

residência de trabalhadores, mas, pelo menos, não ficava na rua. Na URSS existia uma 

instituição de controle da moradia dos cidadãos (propiska), sendo que cada um deveria 

ter um endereço fixo, que era registrado em seu passaporte, assim como nas 

organizações fiscais e no emprego. Se tivesse que sair da moradia, o cidadão deveria 

fazer um pedido oficial para mudar de endereço, buscando receber uma nova moradia. 

Uma mulher casada poderia se liberar do casamento de modo relativamente fácil. 

O divórcio era um procedimento jurídico rápido, poderia ser feito no mesmo dia que foi 

entregue o pedido, feito por um ou dois cônjuges; a mulher mantinha seu salário, tinha 

onde morar e tinha um apoio financeiro do ex-marido para criar os filhos. Essa 

facilidade em terminar o casamento mudou o comportamento dos cônjuges.  

Durante a história milenar a violência doméstica era incorporada na cotidianidade 

russa. O famoso livro “Domostroi” que foi escrito no século XVI apresentava um 

conjunto de ensinamentos de como o homem deveria organizar a sua vida familiar e sua 

produção doméstica. Esse livro ensinava também como bater na mulher: “não se bate 

com a lenha do fogão, nem com os móveis dá casa, não castigue a esposa na presença 
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de pessoas estranhas; bata levemente com um chicote e sem testemunhas” 

(KOLESOVA, 1990, p. 257). Existia provérbio antigo: “Bater significa que ama”. Na 

consciência medieval o castigo era interpretado como um ato de atenção, como um 

modo de aperfeiçoar a produção doméstica, “ensinando” a mulher. No Código de Leis 

de ano 1649 foi estabelecido que o castigo para a mulher que matou o marido é de ser 

enterrada viva,  deixando apenas cabeça em cima da terra. Assim, entre a vida e a morte 

uma condenada agonizava durante dias. Era proibido lhe dar comida e bebida,  aquela 

mulher deveria morrer de frio e fome. “Nesse Código não existia nem uma nota sobre o 

castigo ao homem que matava esposa” (RIABOVA, 2011, p. 63). Então, o castigo do 

marido assassino era escolhido por um procedimento judiciário improvisado, dependia 

de seu status social e da avaliação do procedimento da matança, que seria feita pelos 

juízes e pelos sacerdotes. No caso dos homens nobres, o castigo se limitava apenas à 

aplicação de um arrependimento religioso, qual seja,  passar algum tempo num mosteiro 

orando e pedindo perdão a Deus. Pelas regras da religião ortodoxa um ser humano 

poderia se casar três vezes durante da vida. Assim, no século XVII um homem russo 

poderia matar três mulheres sem cumprir a pena numa cadeia, sem  levar  um outro 

castigo penoso. A vida feminina era pouco valorizada.  No início do século XX essas 

práticas medievais foram esquecidas, mas no senso comum era guardada a ideia da 

desigualdade entre o  homem e a mulher.  

Em todas as sociedades capitalistas do início do século XX era comum que o 

marido sempre era mais velho do que a mulher. Além de outros papeis, o marido 

deveria desempenhar o papel de “professor” de sua mulher – ensiná-la aquilo que 

aprendia fora de casa, intermediar o relacionamento dela com o mundo e guiá-la na 

sociedade. Lembrando Foucault (1978), podemos dizer que o homem era o “dono” da 

sabedoria, era apriori visto como o condutor da família, como a pessoa mais experiente 

do que a mulher. A esposa  detinha o papel da “eterna aluna”  nessa “escola” em que o 

instituto do casamento transformava-se. E não era raro que a “aluna” apanhava se não 

conseguisse cumprir com as exigências do marido.  

Depois da “revolução cultural” soviética o homem viu diminuir sua posição de 

distribuidor de informação. A mulher alfabetizada, trabalhando fora de casa, 

participando das reuniões dos colegas de trabalho que falavam sobre assuntos políticos, 

popularizavam conhecimentos científicos, faziam propaganda anti-religiosa etc. já não 

tinha a noção distorcida sobre o mundo que tinha recebido através do marido. A mulher 

soviética adquiriria seu próprio direito de saber. O homem perdeu oficialmente sua 
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autoridade de “professor doméstico”, mas isso não salvou a mulher de atos de violência 

doméstica. O homem continuava se sentir o dono da casa que pode fazer o quê quiser 

dentro do seu espaço privado.      

Para combater isso, durante a “revolução cultural” foram feitas campanhas contra 

a violência doméstica, realizadas através do esforço conjunto dos “jenotdels”, dos 

coletivos e grupos de trabalhadoras, jornais e revistas e outras instituições do espaço 

publicitário soviético, como por exemplo,  os “paredões de notícias” que existiam em 

cada empresa. O objetivo da campanha era mudar a percepção da violência doméstica 

no senso comum, considerando-a como um crime, como um ato intolerável na 

sociedade socialista.  

A vida familiar era deshermetizada. Anteriormente o que acontecia por detrás das 

portas fechadas de uma casa era uma questão privada, sendo que estranhos não tinham 

acesso a isso. A polícia da época czarista tratava como um crime apenas os atos mais 

graves, que levavam a morte ou a hospitalização da mulher. Depois do surgimento dos 

“jenotdels” as mulheres conquistaram o direito de defesa. Através de suas atividades, 

em primeiro lugar, o ato de violência tornava-se conhecido por toda comunidade. As 

lideranças dos “jenotdels” informavam a empresa em que fulano trabalhava sobre sua 

conduta, que não correspondia com a “moral soviética”. Nessa empresa realizam um 

“trabalho educativo” (assim se chamava uma série de atividades focadas na mudança do 

comportamento dos homens). Eram lições dadas por membros do Partido Comunista 

que faziam o papel de professor, sendo o acusado obrigado a escutar todos os conselhos 

e avaliações do comportamento dele feitos por colegas de trabalho e de vizinhos, sem 

contar o pedido de perdão da mulher nem público. Nos casos em que o “trabalho 

educativo” não causava efeito, o homem violento  deveria ser excluído do seu sindicato  

profissional, do Partido Comunista (se fosse membro), poderia perder o cargo se fosse 

um executivo de uma empresa, sendo que um funcionário público ou professor poderia 

ser juridicamente acusado em permanente violação da ordem comunitária e ser obrigado 

a pagar multa ou cumprir pena de trabalho voluntário.  

Na sociedade soviética o coletivo tinha direito de entrar na vida privada, educar, 

julgar além de impor limites no comportamento das pessoas. As fronteiras das famílias 

tornavam-se transparentes. Nem sempre isso favorecia o desenvolvimento pessoal, as 

vezes isso dificultava e incomodava a vida de um indivíduo, mas no caso da luta contra 

a violência doméstica isso surtiu efeito. 
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Em cada edição das revistas femininas “Trabalhadora” e “Camponesa” publicava-

se artigos sobre os casos de agressão do marido contra a mulher, escritos do ponto de 

vista feminista, sendo que a mulher era apresentada como a portadora de novos valores 

(aquela, que procura estudar, trabalhar, fazer parte de reuniões políticas ou educativas  

oferecidas pelos jenotdels, etc.) e o marido era apresentado como o agressor, sendo um 

indivíduo de moral atrasada e pouco esclarecida e que precisaria passar por um processo 

educativo até  transformar profundamente sua personalidade. Nem sempre as mulheres 

descritas nessas histórias conseguiriam resolver a situação familiar. Havia o caso de  

assassinadas por maridos raivosos. Nas páginas das revistas elas eram apresentadas 

como heroínas que deram suas vidas por uma vida melhor.  As mulheres que 

conseguiam se entender com os maridos (reconheciam a importância das atividades 

femininas) eram mostradas como bons exemplos de comportamento comunista, 

trazendo o progresso à própria família. Esses artigos afirmavam que a mulher possui o 

direito de viver de forma digna sem agressões e humilhações. Nas páginas dos jornais 

centrais  “Pravda” e “Izvestia” havia discussões sobre a “rotina socialista” – o modelo 

dos novos costumes que deveriam fazer parte dos construtores do comunismo. Essa 

visão da nova cotidianidade ofereceu novas formas do relacionamento de gêneros, 

baseadas no respeito entre os parceiros, a igualdade dos direitos do homem e da mulher 

na família. Além da atração sexual, os jornais pregavam a necessidade de haver 

interesses comuns, unindo os cônjuges.  

O mais importante era a vontade de aproximar a chegada do futuro comunista. 

Essa visão de família era incompatível com a violência doméstica. Uma  das novidades  

da época era “a questão do valor da personalidade de uma pessoa concreta” 

(GOVRIAKOV, 2015, p. 112). Nas  famílias tradicionais russas a mulher era obrigada a 

negar a sua essência pessoal, tornar-se um auxiliar do marido, cozinheira e  servidora. A 

humildade, obediência, modéstia feminina que antes foram valorizadas como as 

qualidades da boa esposa agora eram marcadas como “atavismo”. O costume de avaliar 

a mulher de acordo com o status social do marido era visto como uma herança da velha 

sociedade capitalista. 

É interessante notar que “a maioria dos personagens masculinos que aparecem na 

mídia soviética feminista dos anos vinte - trinta eram vilões” (Idem). Esses homens, 

sejam trabalhadores urbanos, sejam camponeses eram descritos como tiranos familiares 

ou alcoólatras flácidos.  Ambos os tipos – um de modo ativo, outro de modo passivo, 

freavam bruscamente as iniciativas feministas. O personagem masculino ganhava uma 
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boa avaliação nas páginas das revistas feministas apenas se ele aceitasse as idéias da 

emancipação, se ele era capaz de apoiar a mulher na luta pela liberdade.  Em caso do 

homem não aceitar os valores da liberdade das mulheres, ele era considerado como um 

inimigo.  O resgate do valor pessoal da mulher estava interligado com a construção  do 

tipo social  do  “homem direito”.  

A audiência da mídia soviética era muito ampla. A distribuição da mídia abraçava 

toda população da República Soviética, os jornais e revistas eram vendidos por um 

preço simbólico e oferecidos gratuitamente  nos cursos de alfabetização para adultos 

como material de leitura.  

Os jenotdels faziam palestras para mulheres, incentivando-as a agir contra a 

violência doméstica, procurar defesa, terminar um casamento insuportável. Uma mulher 

maltratada  pelo marido poderia chamar toda a atenção pública. Havia algumas que 

escreviam cartas direcionadas pessoalmente para Stalin, solicitando ajuda contra o 

marido violento.  

Além de todo esse esforço, a sociedade soviética não conseguiu se livrar 

totalmente dos casos da violência doméstica, mas conseguiu criar a outra visão desses 

atos. Desde os anos trinta, a violência doméstica já não era vista como uma  norma, mas 

transformou-se no ato anormal, numa relativa raridade da vida soviética. 

O capitalismo ampliou o espaço da tomada de decisões das pessoas. A chegada do 

capitalismo também foi a chegada da individualidade, da uma atomização da sociedade. 

Com chegada do capitalismo a mulher conquistou o acesso ao trabalho produtivo que 

lhe deu a oportunidade de construir sua estratégia no mercado de trabalho e dispor o seu 

salário. Nas condições do capitalismo do final do século XIX -  primeira década do 

século XX as mulheres operárias eram agentes periféricos no mercado de trabalho, 

relativamente raras nesse campo se compararmos com os homens. Todo século XX é 

uma “conquista pacífica” do espaço de trabalho pelas mulheres, embora persistam 

desigualdades.  

Na União Soviética essa mudança ocorreu mais cedo do que nos outros países. 

Por exemplo, “nos Estados Unidos apenas nos anos sessenta do século passado  houve a 

entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho” (CHACHINA, 2000, p. 146). Na 

URSS esse processo iniciou nos anos vinte e trinta. A mulher soviética ganhou a 

possibilidade de tomar decisões dentro e fora da família, realizar essas decisões e 

assumir a responsabilidade.  
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Por isso, podemos dizer que ela ganhou mais independência, pelo menos a 

independência do poder do homem. Não há mais a possibilidade de proibir uma mulher 

sair de casa, estudar, conhecer pessoas fora da família. Nos anos vinte - trinta na URSS 

surgiu o  tipo humano  contemporâneo – um indivíduo que assume a responsabilidade 

pela própria vida, um agente autônomo da vida social. Ocorreu a passagem da família 

patriarcal para a família nuclear da dupla carreira. Surgiu o casamento parceria, onde os 

níveis do poder dos parceiros são mais equilibrados, se comparar com os da família 

tradicional.   

Contudo, as desigualdades de gênero ainda continuavam a existir na sociedade. O 

costume milenar da subordinação das mulheres não foi eliminado durante os anos vinte. 

A desigualdade permaneceu em áreas que estavam fora do controle do Estado, do 

partido, do coletivo. A execução das tarefas domesticas continua a ser uma obrigação 

feminina. Depois da mudança da zona rural para a cidade a divisão do trabalho 

continua. O homem continua a ser o provedor, a mulher cuida a casa. Em muitos casos, 

quando o salário do operário homem era insuficiente para a família sobreviver e a 

mulher também se empregava, os cuidados domésticos continuavam ser a tarefa 

feminina, o homem não fazia questão de ajudar.  

Chama atenção a importância dada pelos teóricos do Partido Bolcheviques 

(Trotsky, Lunatcharsky, Lenin e outros) na tentativa de mudar a posição do trabalho 

domestico. Na época, os cuidados da casa tomavam todo tempo da mulher. Para manter 

a casa limpa a mulher precisava buscar a água de um riacho ou de uma fonte em baldes 

carregados nas mãos ou pendurados em um pedaço de madeira. Para fazer o almoço,  

cada dia tinha que ir à feira fazer compras, depois preparar a comida usando o fogão a 

lenha; além disso, a mulher deveria cuidar das crianças, costurar e concertar as roupas 

da família sob a luz de uma vela, lavar roupas e outros panos num riacho ou numa 

bacia. Nas condições climáticas da Rússia quase a metade do ano a mulher deveria fazer 

tudo isso enfrentado o frio. Uma dona de casa não tinha tempo para fazer  nada além do 

trabalho domestico. Pelos dados da pesquisa feita sob orientação do economista, 

membro da Academia de Ciências da URSS Stanislav Strumilin em 1926 “apenas para 

fazer pão uma mulher trabalhadora gastava três horas por dia. Em geral, os gastos do 

tempo usado para fazer comida eram mais que trinta horas por semana ou mais que 

quatro horas por dia” (STRUMILIN,  1964, p.218). 

A situação da mulher operária era pior. Os burgueses da época esnobavam os 

barracões mal cuidados dos trabalhadores. Se a mulher trabalhava numa fábrica, a 
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jornada dela era de seis dias por semana; dez, doze ou mais horas de trabalho por um 

dia. Não sobrava o tempo para ela cuidar da casa nos dias úteis. A mulher voltava do 

trabalho quando o dia tinha escurecido, sendo fisicamente impossível trazer a água para 

casa, pois teria que passar com  baldes pesados pelas ruas esburacadas e sem 

iluminação. A operária  poderia cuidar a casa apenas nos domingos, enfrentando o 

cansaço crônico e a fraqueza causada por uma alimentação insuficiente.  O trabalho 

doméstico dos tempos pré-revolucionários era incompatível com o trabalho produtivo. 

Por isso, os bolcheviques elaboravam com toda seriedade projetos de 

coletivização da rotina doméstica. Foi prometida a implantação de redes populares de 

lavanderias, cantinas, creches,  oficinas de costura, até serviços populares de faxinas de 

casa. O objetivo disso todo era liberar o tempo da mulher para estudar e trabalhar na 

produção. A plataforma ideológica do novo modelo da cotidianidade era o “casamento 

soviético” – uma união do homem e da mulher baseada apenas no amor e na simpatia 

sem a subordinação de um pelo outro, sem um interesse mercantil.  

No final dos anos vinte – início dos anos trinta surgiram uma série de projetos  

arquitetônicos novos. Os autores foram os funcionários da GOSPLAN (a comissão 

estatal de planejamento econômico). Existiam projetos de prédios comuns, em que os 

apartamentos não possuíam cozinhas e lavanderias. Em vez disso, era “planejada uma 

cozinha grande que ocupava um andar inteiro, pensava-se que nessa cozinha os 

cozinheiros empregados iriam fazer comida, depois ajudantes  iriam entregar 

“quentinhas” para todos os moradores” (SABSOBITCH, 1930, p. 59). Também foi 

planejada uma lavanderia comum.  “A faxina dos quartos deveria ser feita por um 

pessoal especializado, “armado” de uma variedade dos instrumentos que facilitaria o 

trabalho.” (Idem) Além disso, foram feitas tentativas de criar comunas dos 

trabalhadores jovens solteiros com orçamento comum, comida comum, com pertences 

pessoais compartilhados (roupa, louças, etc) e a execução coletiva das tarefas 

domesticas. Contudo,  essas comunas não duravam muito tempo.  

A construção dos prédios, que ofereciam oportunidades de compartilhar o 

trabalho domestico, ficou parada em maio de 1930. Nesse tempo foi emitido o  relatório 

do Comitê Central do Partido Comunista, que critica tais projetos: “A realização desses 

prejudiciais e utópicos projetos não correspondem com os recursos materiais do país e 

com a preparação da população, pois iriam causar gastos enormes” (Relatório de 

Comitê Central do Partido Comunista, publicado na revista “Arquitetura soviética”,  

1930, № 1 -2, p.3) 
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Os bolcheviques não conseguiram coletivizar a rotina domestica, também não 

conseguiram criar redes de apoio à família (abrir uma quantidade suficiente de cantinas 

e lavanderias comuns etc.). No início dos anos vinte o jovem país não possuía os 

recursos para isso. Já no final dos anos  vinte, nos anos trinta a prioridade dos 

investimentos foi a industrialização. O resultado da tentativa de “coletivizar” os 

trabalhos domésticos trouxe apenas um resultado: a desvalorização dos deveres caseiros  

foi implantada no senso comum da sociedade. O trabalho da dona de casa acabou sendo 

rotulado  como um cargo desagradável, que gasta o tempo da mulher e lhe impede a se 

realizar. O homem deveria se dedicar ao trabalho produtivo e nem deveria pensar em 

gastar seu tempo com isso.  

Se a ordem soviética não conseguiu liberar a mulher das tarefas da casa, pelo 

menos  facilitou a execução delas. A construção de um sistema de tubulação de água e o 

uso de fogão de querosena diminuíram o esforço físico. A iluminação elétrica aumentou 

o tempo de claridade. A jornada do trabalho limitada a oito horas por dia liberou mais 

tempo para os cuidados de casa. Pelo menos, no final dos anos trinta os cuidados da 

casa na zona urbana já eram compatíveis com o trabalho em uma empresa. Ainda fica 

bastante evidente que o homem estava em situação melhor do que a mulher. Depois de 

terminar o trabalho ele descansava, estudava ou participava de atividades culturais e 

políticas. A mulher também tinha acesso a tudo isso, mas era obrigada a combinar suas 

atividades com os cuidados da casa. Quando cresceu a segunda geração urbana 

soviética, que não chegou a sentir o peso das baldes de água e o calor dos fogões a 

lenha, sem experiência em costurar sob a luz da vela, as mulheres começavam a se 

queixar das desigualdades da divisão do trabalho doméstico.  

Outra desigualdade que não foi superada além de todo esforço do “feminismo 

soviético” foi a segregação do trabalho. Oficialmente quase todas as profissões e todos 

os cargos eram acessíveis para mulheres.  Mas, na realidade uma das características do 

mercado de trabalho soviético:  

 

A coletivização forçada nas comunidades agrícolas e as repressões contra 

“kulaks” (camponeses que tinham posses) marginalizou muitas mulheres. 

Elas foram obrigadas a se mudar para as cidades. Elas tinham baixo nível 

escolar, não tinham preparação profissional, e foram obrigadas se encaixar na 

estrutura profissional masculina, aceitando qualquer condição. Na maioria 

dos casos, elas acabaram sendo empregadas em trabalhos precários, de pouco 

prestígio e de salário baixo, o que era evitado por homens.” (VORONINA,  

1994, p.7)   
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Outra  pesquisadora, Aivazova, constatou que: 

 

Realmente, a mulher e o homem  receberam o mesmo  salário pelo  trabalho 

igual. O problema era o seguinte: em primeiro lugar, aconteceu a 

“feminilisação” das vagas e profissões de salários baixos, em segundo, se a 

quantidade das mulheres começava a prevalecer numa profissão, ela tornava-

se  pouco prestigiada e baixava-se o nível salarial. Assim surgiram as 

diferenças no nível salarial nos diversos ramos da produção. Assim 

apareceram  os sinais da desigualdade real do pagamento do trabalho feminino 

e masculino, sinais  ocultos e implícitos. (AIVAZOVA, 1998, p. 67) 

 

 

  Pesquisadora norte-americana Goldman notou que nos tempos da Guerra Civil, 

quando as mulheres trabalhavam em todos os ramos da produção soviética, elas 

continuavam a ser submetidas à segregação de gênero. “A maioria das trabalhadoras era 

empregada na produção de tecidos (64%) e a minoria era empregada nas empresas 

metalúrgicas (15%). Era os dois pólos de prevalência de trabalho feminino e 

masculino”(GOLDMAN, 1993, p. 19). Essa pesquisadora  mostrou também a 

segregação vertical de gênero:  

 

Em 1925 o trabalho qualificado era executado pela metade dos operários 

homens e apenas por 13% das operárias mulheres. As mulheres que 

trabalhavam na produção de tecidos e dos produtos de tabaco tinham mais 

oportunidades de crescer como especialistas do que as trabalhadoras da 

metalurgia e extração de minerais, que faziam o trabalho não-qualificado 

<...>  Em  1927  todo salário das mulheres era 64% de todo salário de 

homens. (Idem)   

 

O fracasso da tentativa soviética de resolver o problema da segregação de 

mercado de trabalho por gênero era enraizado no fato de que: 

 

  A afirmação pelo Governo do princípio de igualdade não é suficiente, por 

que a verdadeira igualdade de gênero não é um produto do igualitarismo 

constitucional e legislativo, ela é determinada pelo fato de como é aceita e 

apoiada a ideia de igualdade de gênero na sociedade civil. 

(ZAVADSKAYA, 1994, p.395)  

 

Por fim, quanto a presença das mulheres na política soviética, nos anos vinte – 

trinta surgiram mulheres que ganhavam as eleições para os “soviéts” regionais.  Por 

exemplo, “na Ucrânia em 1923 nos “soviéts de camponeses” eram eleitas 2% de 

mulheres,  em 1927 – 10%. Essa quantidade não correspondia com a importância que as 

mulheres tinham na economia agrícola da região” (ZEMZIULINA, 1994, p.15). Entre a 

elite do primeiro Governo Soviético havia um pequeno núcleo  feminino – Kollonai, 

Krupskaya, Armand e outras mulheres que tinham os cargos menos importantes. Mas, 
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na época stalinista esse núcleo, praticamente, sumiu. Para Kollontai foi reservado o 

papel de embaixadora, Krupskaya tornou-se figura decorativa, pois era uma memória 

viva de Lenin. Armand faleceu em 1920. Não apareceu uma representação feminina no 

Governo nos anos trinta. Com  o término do funcionamento dos “jenotdels”, as 

atividades políticas das mulheres foram gravemente limitadas.  

 Essa tendência da pouca participação das mulheres nos altos níveis da política se 

reflete nos dados dos anos sessenta.  

 

  A população soviética dos anos 1966 – 1967 era composta por 45,8% dos 

homens e 54,2% das mulheres. Entre os membros do Partido Comunista 

foram 79,1% eram homens e 20,9% mulheres. Entre os membros do Comitê 

Central do Partido Comunista contavam 97,2% de homens e 2,8% de 

mulheres. O Politburo do Partido Comunista era composto por 100% de 

homens. Uma pequena quantidade de mulheres ocupava cargos dirigentes nos 

comitês regionais e municipais do Partido. Isso significa que as estruturas do 

poder, que elaboravam as direções da política externa e interna, eram 

fechadas para mulheres. (AIVAZOVA, 2001, p. 79)   

 

Analisando a independência das mulheres soviéticas não podemos desviar olhar 

da relatividade dela. A estrutura da sociedade socialista apresentava uma tendência de 

dependência do Estado. que “se posicionou como o maior criador e distribuidor dos 

bens” (FERREIRA, 2004, p. 56). O direito de trabalhar que antes da Revolução era um 

dos objetivos da luta das mulheres, tornou-se obrigatoriedade.  Se a mulher queria 

executar o papel tradicional de dona de casa, na URSS ela não tinha direito de fazer 

isso. Apenas para pouquíssima parte da população feminina – as mulheres da elite e as 

esposas dos oficiais do Exercito era permitido ficar sem trabalhar.  

A mulher perdeu o papel da educadora principal dos filhos. A pedagogia soviética 

pregava a “educação coletiva”  o quanto mais cedo possível. As creches e jardins de 

infância funcionavam durante nove horas por dia. A mãe poderia passar com os filhos 

apenas aos sábados e domingos. Nessas condições a influência dos professores, 

educadores e colegas do grupo infantil era  mais forte que a da família. Caso ocorressem 

discordâncias entre as normas pregadas pela escola e com as da família, os 

ensinamentos da escola eram tidos como mais progressivos e ganhavam a preferência. 

O instituto da família já não oferecia mais segurança para a mulher. O casamento 

tornou-se algo frágil, flexível, que facilmente se terminava. Nessas condições a mulher 

não poderia contar com seu status de “casada” como garantia de uma vida segura. A 

mulher era “empurrada” para  o mercado de  trabalho que oferecia a única oportunidade 

do sustento garantido.  
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Somando tudo, podemos constatar que a emancipação básica das mulheres foi 

feita durante os primeiros vinte anos da URSS. A nova  legislação lhes atribuiu todos os 

direitos igualmente com os homens, além disso ofereceu apoio à maternidade para 

facilitar a integração das mães no mercado de trabalho.  O trabalho aberto para mulheres 

valorizava a realização pessoal fora da família, resultando na massificação da conduta 

feminina. Podemos constatar um “pulo histórico” (utilizando o termo do Trotsky) na 

direção da emancipação das mulheres durante os anos vinte - trinta na URSS.  

Assim sendo, a promessa dos bolcheviques de “emancipação” ou “independência” 

das mulheres, foi razoavelmente cumprida. Mas a promessa de “igualdade” não foi 

alcançada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Em virtude de não cumprir com a promessa da igualdade de gênero, o projeto 

soviético da emancipação não pode ser avaliado como fracassado. De ponto da vista da 

economia ele obteve sucesso: incorporou milhões de novas trabalhadoras que trouxeram 

uma enorme contribuição para o desenvolvimento econômico do país. Do ponto da vista 

da educação, também foi eficiente – na época analisada em todos os países do mundo a 

população feminina em geral  tinha nível de instrução mais baixo do que a masculina. A 

URSS foi o único país onde no final de anos trinta essa diferença foi praticamente 

eliminada, sendo que as mulheres até prevaleceram em áreas especiais da educação 

(medicina e pedagogia) considerados  como “femininos”. As mulheres elevaram o nível 

da instrução da sociedade em  geral. A queda da taxa da natalidade  foi  conseqüência 

inevitável do envolvimento das massas de mulheres no trabalho remunerado, foi 

parcialmente compensada pela diminuição da mortalidade infantil. Além de todas as 

dificuldades, a população continuava crescendo (por exemplo, o crescimento da 

população da URSS  de 1926 até  1937 foi de 11,8% (JIROMSKAYA, 2001, p.35). O 

modelo de estratégia social “mãe trabalhadora” que o Estado impôs para mulheres 

mostrou eficiência. 

      De ponto de vista de qualidade da vida da mulher, a emancipação soviética 

apresentou falhas graves. Todas as Constituições Soviéticas (1918, 1924, 1936, 1977) 

afirmavam que todos os cidadãos têm direito ao trabalho e direito ao lazer. A mulher 

soviética que tinha filhos pequenos não tinha  oportunidades de realizar seu direito ao 

lazer.  

      Contudo, compararmos a situação social da mulher soviética com a da mulher 

trabalhadora da época czarista, o progresso é inegável. A modernização do país mudou 

o status da mulher, que tornou-se um agente independente nas áreas do trabalho e 

jurídica, a emancipando do poder total do homem na família.  

      Se  compararmos o status jurídico da mulher soviética com os direitos de mulheres 

nos países capitalistas da época, também podemos constatar progressos. Por exemplo, 

as cidadãs francesas obtiveram o direito de votar apenas no ano de 1944. A licença 

maternidade foi uma inovação pioneira soviética, sendo que  apenas no ano de 1952 

entrou na pauta do Congresso Geral da Organização Mundial de  Trabalho. Nesse 

Congresso foi elaborada a Convenção do Seguro de Maternidade (28 de junho 1952),  

que  afirmou esse direito para a mulher européia.  
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        O direito ao trabalho acabou se consolidando enquanto a obrigação de trabalhar. 

Não obrigadas a trabalhar eram somente as mulheres que tinham outras fontes para se 

manter, principalmente de recursos de família. Assim, um “pulo histórico” no 

desenvolvimento do status social da mulher foi feito, sendo que isso não a salvou da 

exploração.  

       Os teóricos do marxismo, entre eles próprio Marx, avaliavam  os afazeres 

domésticos da mulher como um dos  exemplos de exploração mais dura, provocada por 

injustiças das sociedade de classes. Um dos temas preferidos pelas “feministas 

socialistas” desde Bebel (1995) era a libertação das mulheres do trabalho doméstico que 

deveria ser feito na sociedade do futuro. A sociedade soviética,  que se afirmou como a 

socialista não cumpriu com essa meta.  O cumprimento das funções maternas era 

interpretado como um trabalho durante a primeira década da existência do Estado 

Soviético.  Com a implantação da concepção de “mãe trabalhadora” a execução de 

obrigações de mãe durante o tempo livre do trabalho empregado já não era visto como 

um trabalho que merece uma compensação, tornando-se um trabalho explorado.  

       Afinal, o trabalho regular de qualquer cidadão  soviético (fosse homem, fosse 

mulher) tinha seu lado de exploração.  A “tripla ocupação” da mulher soviética 

submeteu-la a tripla exploração. Se compararmos a exploração feminina soviética com a 

sociedade pré-revolucionária, podemos dizer que URSS criou o tipo de submissão 

feminina mais “moderna”, que permitiu  possibilidades de auto-determinação dentro dos 

limites estabelecidos pela  política  do Estado.  Todos os cidadãos  soviéticos estavam  

submetidos ao Estado totalitarista. Mas, a submissão feminina era diferente que a dos 

homens. A paternidade foi formalizada e diminuída com a obrigação de pagar pensão de 

filhos em caso de divórcio, a maternidade continuava ser um conjunto de obrigações  

que incluí responsabilidades pela saúde, educação, a conduta de crianças, condições 

cotidianas de vida  de filhos (limpeza e ordem da casa, comida etc.). A única 

oportunidade de livrar-se dessas obrigações era não ter filhos.  Algumas mulheres 

optavam por isso. Entretanto, as cidadãs que decidiram ser mães  eram obrigadas a se 

submeter a um conjunto de exigências aplicadas pela sociedade e pelo Estado.  

       Assim, emancipação soviética pode ser avaliada como um projeto utilitarista 

realizado pelo Estado totalitarista.  O “Feminismo socialista” desde o surgimento foi um 

movimento político utilitário, que tinha como objetivo mobilizar as mulheres para a luta 

de classes. A vitória contra a luta de classes deveria trazer a emancipação de todos os 

trabalhadores, homens e mulheres do poder dos exploradores. Depois, na sociedade 
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livre seria feita a emancipação das mulheres através da reorganização da estrutura da 

família, que iria liberar as mulheres das obrigações maternas e das tarefas de donas de 

casa. Na sociedade socialista a família estável deveria ser substituída pela união 

temporária  dos casais, baseada apenas na vontade livre dos cônjuges e  liberada de 

todas as funções obrigatórias. Os afazeres domésticos cotidianos e os cuidados de 

crianças perderiam sua privacidade, iam evoluir para o nível dos serviços sociais, 

cumpridos do modo organizado, baseados  nos conhecimentos científicos e executados 

através dos meios de produção tecnicamente elevados. Iriam ser cumpridos pelas 

equipes dos trabalhadores, especializados na execução dessas funções.  Assim, a 

libertação completa da mulher era colocada na etapa pós-revolucionária, quando a 

sociedade socialista já estaria estabelecida e desenvolvida. 

        Lembrando, que URSS, se analisá-la  de posição do marxismo clássico, não era 

uma sociedade socialista, era sociedade que se estagnou na transição de capitalismo 

para socialismo (PALMEIRA, 1982) podemos ver que a emancipação completa de 

mulheres assim como foi prometida pelos teóricos marxistas, historicamente era adiada 

até chegada de verdadeiro socialismo, que, afinal, não chegou. Também, o “feminismo  

marxista” em se mesmo apresenta a  dupla interpretação  de mulher:  ela é um sujeito 

(ativo) participante da luta de classes; ela é um objeto (passivo) da emancipação 

socialista. Essa dupla interpretação teórica marcou a emancipação soviética, que 

também era influenciada por objetivos úteis da industrialização, coletivização  e outros 

processos econômicos. Assim, a libertação de mulheres na URSS era um processo 

contraditório, conflituoso, onde os direitos atribuídos e as possibilidades  concretas 

eram misturadas com as promessas impossíveis para cumprir, que tinham  mesmo valor 

político que as ações reais. A compensação das falhas foi colocada sob responsabilidade 

de mulheres. Isso exigiu de mulheres o cumprimento das funções incompatíveis umas 

com outras, preservou umas desigualdades de sociedade patriarcal e entrelaçou elas com  

exigências da sociedade industrializada. A ordem soviética elevou a qualidade da vida 

das mulheres trabalhadoras, mas não o levantou ao mesmo nível  que conseguiram 

alcançar os homens.        
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