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Resumo: A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enquanto experiência que 

visava estabelecer o regime comunista, teve diversos avanços e retrocessos no que tange 

aos direitos humanos − e aos preceitos necessários a esse novo sistema, que substituiria, 

segundo os revolucionários, a democracia burguesa pela democracia operária e plena. 

Nesse contexto, é possível conceber a questão das mulheres como um dos principais 

aspectos progressistas conquistados ao longo desse processo. No entanto, apesar de 

representar, diante do contexto mundial, pioneirismo e vitórias no campo desse gênero, 

ainda não foram o suficiente para conquistar a igualdade entre os sexos de maneira 

definitiva − seja pela forma como se deu a realização prática ou mesmo pela concepção 

teórico-ideológica das políticas de gênero. 
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Abstract: The Union of Soviet Socialist Republics, while experience that aimed to 

establish the Communist regime had many ebbs and flows with respect to human rights 

− and precepts necessary to this new system, which would replace the second 

revolutionary, bourgeois democracy by proletarian and full democracy. In this context, 

it is possible to conceive of the issue of women as a major progressive aspects 

conquered throughout this process. However, despite representing before the global 

context, pioneering and victories of this kind in the field, have not been enough to win 

equality between the sexes so definitely − by the way they gave practical realization or 

even the theoretical design-ideological gender policies. 
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Enquanto as mulheres não forem chamadas a participar 

livremente da vida pública em geral, cumprindo também as 

obrigações de um serviço cívico permanente e universal, não 

pode haver socialismo, nem sequer democracia integral e 

durável (MARX; ENGELS; LÊNIN, 1979, p. 101). 

 

clássica frase de Lênin remete à concepção bolchevique de “classe 

trabalhadora”: um grupo composto por ambos os gêneros. No entanto, para 

realizar a entrada da massa de mulheres no âmbito do trabalho assalariado 

em igualdade para com os homens, eram necessárias diversas transformações em toda a 

sociedade – estas se iniciaram com as medidas legais no que tangia à questão feminina. 

Como explicitou o período revolucionário soviético, avanços tão grandes e em um curto 

espaço de tempo apenas conseguem lugar em contextos progressistas, tal como era 

aquele. Ainda assim, como se sabe, houve limites – não apenas do processo teórico até a 

aplicação das leis, mas também, da própria concepção dos decretos. O estudo de ambos 

– progressos, inimagináveis ao contexto da época, mas também a alguns contextos 

atuais; e limites, barreiras que muitas vezes não colaboraram para impulsionar ou, 

ainda, ajudaram no retrocesso do próprio objetivo – faz-se necessário. Serão, então, 

analisados no presente trabalho, por meio de uma breve análise geral, em convergência 

com dois casos específicos. 

 

Há alguns momentos na história em que tudo parece possível 

(GOLDMAN, 2014b). 

 

A frase da historiadora Wendy Goldman permite vislumbrar o que significa um 

período procedente a uma revolução tão potente como foi a da Rússia em 1917: 

necessidades prementes, de soluções há muito postergadas e agora em andamento; 

reformulações essenciais, antes impensáveis à maior parte do tão rural território russo, 

começam a ser feitas; profundas discussões em busca da condição de igualdade para 

todo ser humano são colocadas em pauta. Esse era o cenário instaurado desde os 

primeiros meses do processo revolucionário. 

Nesse contexto, a questão da emancipação feminina se deu como um dos 

maiores avanços. Esses são exemplos históricos capazes de demonstrar inclusive para 

A
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sociedades contemporâneas o quanto é possível transformar situações perpetuadas há 

muitos séculos. Porém, se atualmente podemos enxergá-los como progressivos, à época 

eles haviam simplesmente atropelado a história dada até o momento. 

O panorama russo quanto à emancipação da mulher, diante do europeu e de 

muitos outros, estava em grande parte à margem desse processo – ou seja, além de deter 

opressões históricas, não havia ainda dado alguns passos progressistas1 já vislumbrados 

por outras regiões. Isso se dava, em algum grau, porque a Rússia revolucionária em 

parte herdava as condições precárias da era czarista – pobreza, fome, falta de assistência 

salutar e demais necessidades básicas da população pobre não supridas. Nesse ínterim, 

as condições das mulheres eram inferiores às dos homens por conta da opressão 

masculina – tanto no campo micro (seus pais, maridos, familiares no geral), quanto no 

macro (os governantes que faziam e aplicavam as leis e condutas que já em si eram 

sexistas, os patrões e as normas das empresas, os sacerdotes e as leis sagradas). 

Em 1918, porém, tenta-se mudar tal cenário. O Partido Bolchevique, já tendo 

instituído genericamente a igualdade de terra, direitos, voto e produção-distribuição na 

Constituição Soviética (REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIÉTICA RUSSA 

[RSFSR]. Constituição, 1918, Capítulo II, artigo 3ª; Capítulo V, artigo 22; Capítulo XIII, 

artigo 64; Capítulo XVI, artigo 79, respectivamente),2 resolve dar um passo à frente, e 

publica um documento que particulariza a questão da mulher como necessária a ser 

vista separadamente – o Código da Família3 –, além de uma série de decretos a partir de 

então. É percebida pelo partido, então, a contradição presente naquela sociedade: uma 

classe trabalhadora pretensamente igual – posto que constituída por seres humanos – 

mas, ao mesmo tempo, radicalmente desigual – por ser constituída por dois gêneros, 

sendo um sobreposto ao outro. Assim, é gerado um maior foco no trabalho entre as 

mulheres por tal instituição. Como parte desse processo, em 1919, há a criação de um 

departamento específico para a realização dessa tarefa – o Zhenotdel –, que potencializa 

a busca de um lugar para as mulheres em todos os âmbitos da sociedade, incluindo o 

legal. Assim, constitui-se um quadro de reformas progressistas em prol da maior 

                                                 
1 Falamos aqui de conquistas legais. Sabe-se que havia luta política de minorias pela questão feminina, 
desde o século XIX, mas essa era ínfima perto da ampla consciência retrógrada da massa e das políticas 
oficiais. 
2 A constituição de 1918 foi aprovada pelo Congresso dos Sovietes. 
3 Adotado em 16 de setembro de 1918 e escrito por Goikhbarg, foi o primeiro código russo que dispunha 
sobre as questões da maternidade, infância e família. 
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participação da mulher na sociedade e igualdade desta para com os outros membros (ver 

lista abaixo).4 

 

Principais formulações legais sobre a questão da mulher, família e sexualidade 

(1917 – 1926)
5
 

- Igualdade de direitos entre todos(as) os(as) trabalhadores(as) soviéticos (RSFSR, 

Constituição, 1918, Cap. V, art. 22) e abolição do status legal inferior das mulheres 

(RSFSR, Código do Casamento, família e tutela, 1918, apud GOLDMAN, 2014); 

- Igualdade entre marido e mulher no casamento (RSFSR, Código do Casamento..., 

1918, apud GOLDMAN, 2014); 

- Eliminação de todas as diferenças de propriedade (Constituição Soviética, 1918, Cap. 

II, art. 3a); 

- Instituição do casamento civil (RSFSR, Decreto sobre Casamento Civil, Crianças e 

Introdução do Livro de Registros, dez. 1917); 

- Processo de divórcio direto;6 

- Criação de creches e refeitórios coletivos, enfermarias coletivas e lavanderias públicas 

(ORR, 2009; WOOD, 1997; CLEMENTS, 1997; GOLDMAN, 2014); 

- Igualdade das crianças legítimas e ilegítimas (Código do Casamento..., 1918); 

- Igualdade de direitos de voto, independentemente de sexo, raça, religião ou 

nacionalidade (Constituição Soviética, Cap. XIII, art. 64); 

- Salário igual para trabalho igual, sem distinção de sexo (Decreto sobre os salários dos 

trabalhadores e empregados em instituições soviéticas, set. 1918); 

- Licença-maternidade antes e depois do nascimento da criança paga pelo Estado 

(Decreto sobre a saúde da mulher, out. 1920); 

                                                 
4 Sobre o debate teórico que embasa diversas das transformações listadas, ver os escritos das principais 
líderes feministas do Partido, principalmente Kollontai, que em diversos escritos (1978, 2007) explicita a 
emergência de uma nova mulher na modernidade, que seria emancipada sexualmente e teria relações mais 
libertárias com as estruturas familiar, trabalhista e social. Também a obra de Lênin que tange a tal gênero 
(como 1916, 1919a, 1919b) demonstra o aparato teórico que em muitos casos foi usado para embasar as 
discussões sobre as leis. 
5 A lista procura convergir os decretos entre o período colocado, que engloba os códigos que tangem à 
questão da família (1918 e 1926), posto que, a nosso ver, foi o período de maior progressividade das leis 
que tratavam das questões explicitadas. 
6 O divórcio, estabelecido por meio de dois decretos em dezembro de 1917 e reafirmado em outubro de 
1918 pelo Código do Casamento, Família e Tutela, passou a ser facilitado ainda mais, sem necessidade de 
justificativa, a partir do Código da Família de 1926. 
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- Proteção das mulheres e do trabalho infantil, incluindo a exclusão de postos de 

trabalho considerados particularmente pesados ou perigosos (Decreto sobre a saúde..., 

out. 1920); 

- Liberdade de um cônjugue seguir o outro apenas se assim o desejar;7 

- Legalização do aborto (Decreto sobre a saúde da mulher, 1920); 

- Fim das leis que condenavam atos homossexuais e sodomia e colocação de qualquer 

forma de relacionamento sexual como um assunto privado (Decreto, 1917, apud OKITA, 

2007); 

- Obrigação do trabalho a todos os membros8 (Constituição Soviética, Cap. 2, art. 3f); 

- Proibição da adoção9 (Código do casamento..., 1918); 

- Estabelecimento de pensão alimentícia para homem e mulher, em caso de divórcio em 

que um dos dois não estivesse em condições de se manter (Código do casamento..., 

1918); 

- Instrução de que as demissões, quando houvesse, fossem proporcionais entre homens e 

mulheres10 (Decreto, 1924); 

- Proibição de demissão de mulheres grávidas e lactantes, e prioridade de permanência 

no emprego a mulheres com filhos de até um ano (Decreto, 1924);11 

- Proibição de retirada de mulheres solteiras de seus alojamentos (Decreto, 1924).12 

 

As causas gerais sobre a importância dada à produção de políticas femininas 

pelo Partido Comunista da União Soviética (PCUS) é ponto polêmico na 

historiografia.13 Analisando de uma forma geral, podemos ver que, primeiramente, tais 

                                                 
7 Ao contrário do que ocorria na Rússia czarista, onde era obrigatória que a mulher seguisse seu marido. 
8 O termo “trabalho” aqui não considera a exploração do lar realizada em cima da mulher. Tal elemento 
foi incluído na lista visto que “todos” englobava homens e mulheres, o que foi uma mudança para essas 
segundas, cuja significativa parte historicamente trabalhava apenas em casa. 
9 A adoção foi proibida pelo primeiro Código do Casamento, família e tutela (1918), já que as crianças 
eram consideradas como propriedade do Estado, e não de indivíduos da família, mas foi novamente 
aceita, pelo Código da Família de 1926, dadas as condições materiais precárias em que estavam os órfãos 
na URRS. 
10 Decretos de 1924, realizados pelo Comissariado do Trabalho, Seguridade Social e Planejamento 
Econômico, de acordo com as resoluções do PCUS. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Segundo Wood, as políticas voltadas às mulheres foram, em suma, uma estratégia partidária do PCUS, 
que precisava se situar diante do contexto – em que outras correntes já estavam se organizando – a fim de 
atrair tal gênero para a causa (1997, p.31). Também para Glickman e Donald, era necessário iniciar tal 
trabalho para ampliar a base revolucionária do PCUS, indicando que mesmo após o início, elas 
continuavam atrasadas e inativas. Já para Bobroff e Hayden, a causa seria o fato das próprias mulheres já 
estarem mais ativas politicamente – apontando o fato que, desde 1913, o partido já tinha atentado para a 
questão. Enquanto para Farnsworth, Clements (1997, p. 205), Stites, Lapidus e, novamente, Hayden, a 
figura das líderes principais Inessa Armand e Alexandra Kollontai foi fator preponderante para o PCUS 
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decretos respondiam a um contexto em que a mulher entrava cada vez mais no mercado 

de trabalho − inclusive substituindo o trabalhador homem, por ser uma mão de obra 

mais barata (GOLDMAN, 2014b) e, por outro lado, vinha galgando uma militância 

política engajada, inclusive dentro do PCUS. Assim, apesar de não aprofundarmos em 

tal questão, parece coerente colocar que a importância política dada às mulheres foi a 

convergência dialética dessas duas questões materiais: a tomada de lugar das mulheres 

na classe trabalhadora e a pressão de grupos femininos.14 Estas colaboraram para que o 

Partido fosse empurrado à visualização dessa nova realidade, na qual se faziam 

presentes não apenas a necessidade contundente da igualdade entre gêneros na 

sociedade como um todo, mas também a importância de trazer esse novo tipo de pessoa 

pública para a causa socialista. 

Controversas as causas, é inegável colocar, porém, que os efeitos do foco 

partidário quanto à emancipação feminina foram um ponto fora da curva no panorama 

da época. Uma das formas mais visíveis de observarmos tal fato são os decretos legais 

conquistados. Ainda não questionando se tais foram postos em prática, apenas o fato de 

terem sido colocados em pauta já demonstra um grande avanço,15 em contraste com 

outros Estados, que não tiveram condições materiais que proporcionassem essa 

possibilidade. 

Podemos tomar como exemplo a legalização do aborto – a subdesenvolvida, 

rural, mas revolucionária Rússia foi o primeiro país do mundo a legalizar a prática, que 

até hoje é aceita em apenas uma minoria de países – mesmo caso, ainda, da libertação 

sexual total, com a aceitação da diversidade pela descriminalização de homossexuais. 

Também o casamento civil e o divórcio direto foram medidas ímpares à época, já que 

menos de uma dezena de países as tinham adotado. Mais ainda, pode-se colocar a 

criação de infraestrutura pública e gratuita16 – como creches, refeitórios, lavanderias e 

enfermarias públicas. Como se sabe, não era comum que tais serviços fossem mantidos 

pelos Estados (à época mais, e também na contemporaneidade), pois tais tarefas eram já 

cumpridas pelas mulheres – não havendo, então, necessidade de ter tais atividades 

públicas. Assim, com a lei que instituía tais elementos, comprova-se que o partido 
                                                                                                                                               
tratar seriamente a questão feminina. Finalmente, para Goldman (2014a), foi uma solução para a 
contradição que existia entre as necessidades da família e o salário feminino, onde um não dava espaço ao 
outro. 
14 Goldman (2014a) cita principalmente as da indústria do tecido, de maioria feminina. 
15 Isso pode ser problematizado pela tese apresentada por Wood (1997), de que novos decretos que 
tangiam sobre as mulheres eram mais propaganda política do PCUS com o objetivo de angaria-las para a 
causa socialista. 
16 Em um primeiro momento, até a chegada da Nova Política Econômica (NEP). 
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bolchevique, de forma revolucionária, objetivou retirar as mulheres dessas funções no 

ambiente doméstico. 

A Rússia Soviética, então, fez cair o Direito burguês, substituindo por um que 

acreditava mais igualitário, em que pioneiramente considerava a mulher como ser 

humano, e todos os seres humanos como tendo o mesmo direito – como prega a 

cláusula 22 do artigo 5º de sua primeira constituição. 

Embora pioneira, em um contexto recheado de mudanças e contradições, o 

movimento que se dava era desigual e combinado: ao mesmo tempo em que podia 

haver, por um lado, práticas progressistas, as mesmas poderiam se tornar regressivas, 

por outro lado; bem como o rompimento de algumas barreiras se davam apenas até 

determinado ponto. As pressões responsáveis por dar seguimento à emancipação das 

mulheres, como, por exemplo, o departamento de mulheres (Zhenotdel) acabaram, 

mesmo antes da consolidação da stalinização, perdendo lugar. 

 

Esse é um decreto; isso é como nós gostaríamos de ter a 
administração do Estado. Tentemos!17 (LÊNIN, 1922 apud 
WOOD, 1997, p. 49) 

 

Como coloca a frase de Lênin, não se dá por automática uma declaração e sua 

devida prática. Esta deriva de um processo dialético em que temos as condições 

materiais e as ações dos agentes para adequá-las à nova determinação. Como vimos, as 

condições da Rússia eram precárias em diversos sentidos. 

No entanto, a emancipação total das mulheres não deixou de ser conquistada 

apenas por não se ter conseguido colocar a teoria em prática. Em diversos decretos, é 

possível perceber aspectos intrínsecos que reiteravam o lugar submisso da mulher em 

vez de apresentar soluções que as libertassem totalmente. Escolhemos duas das 

formulações para tentar demonstrar como se deu esse processo − de dois lados para uma 

mesma lei: a instituição de infraestrutura, como creches, lavanderias, restaurantes e 

enfermarias; e a legalização do aborto. 

 

Ele [o novo governo revolucionário] emitiu decretos estabelecendo (...) 

creche financiada pelo governo livre. A carga de trabalho das mulheres 

                                                 
17  Frase proferida no discurso de Lênin para o 11º Congresso do Partido Comunista da União 
Soviética, em março e abril de 1922. 
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tradicionais era para ser realizado por creches comunitárias, refeitórios e 

lavanderias. (ORR, 2009) 

 

Com este trecho de Judith Orr, podemos refletir sobre vários aspectos. Primeiro, 

o partido bolchevique buscava não só melhorar as condições das mulheres, mas também 

modificar ideologicamente seu papel na sociedade: tarefas sempre decretadas como 

naturalmente femininas, como cuidar dos filhos e trabalhos domésticos (COLEÇÃO 

BASES 17, 1979, p. 78), lavar roupas e cozinhar, agora eram dever do Estado. Isso 

retirava a mulher do lugar de inferior (diante do homem que não tinha como dever 

social cumprir estas tarefas) e a permitiam ter tempo para trabalhar e descansar (quando 

o capitalismo necessita da mão de obra feminina no mercado de trabalho, como se sabe, 

elas não deixam de fazer as tarefas domésticas para cumprir as laborais, tendo, então, 

uma dupla jornada de trabalho). Um segundo ponto é que tal modificação ideológica do 

papel da mulher tangia também à autonomia da mulher como ser humano e político, 

tendo então direito a participar politicamente na sociedade, visto que não representa 

mais o gênero que cumpre tal segunda jornada. 

Por outro lado, com Wood, observamos que, na prática, os resultados não foram 

tão positivos. A execução dos serviços comunais, por exemplo, era realizada pelas 

mesmas mulheres que antes faziam o serviço em casa.18 Assim, ao passar tais tarefas 

domésticas para o Estado, esse foi personificado apenas em um dos gêneros, e não em 

toda a sociedade (homens e mulheres): “[...] a mulher [...] foi chamada para refazer as 

relações de reprodução, criando uma nova versão ‘pública’ da velha esfera privada, 

assim, muitas vezes, mantendo ao invés de minar as velhas divisões de trabalho” 

(COLEÇÃO BASES 17, 1979, p. 79). Isso, entendemos, significa uma não superação da 

visão do trabalho doméstico como sendo natural e específico da mulher, mas sim, uma 

reafirmação desta mesma ideia. Tal visão causou, inclusive, uma dificuldade de atrair 

membros novos ao movimento, visto que muitas das militantes que se aproximavam 

pretendiam se livrar dos estereótipos femininos e não os reafirmar (WOOD, 1997, p. 79). 

                                                 
18 Ao longo dos tempos, foram feitas diversas ações e campanhas para que a mulher ocupasse os lugares 
historicamente dos homens nos locais de trabalho. Isso se deu para tentar reverter o fato comum de vê-las 
trabalhando como faxineiras e em trabalhos de menor salário e status nas fábricas. Uma dessas 
campanhas se deu em 1930, quando um grupo de mulheres chamado “Brigada da Regenerificação” entrou 
nas fábricas, apontando para os trabalhos visto como superiores e bradando “Nós podemos fazer esse 
trabalho!” (GOLDMAN: 2014 b). A mudança do lugar da mulher como realizadora de trabalhos menores 
para trabalhos iguais ao homem, como vemos, tinha lugar. Porém, não se tem notícia de nenhuma ação 
que pregasse o contrário: colocar as tarefas domésticas como função também do homem. 
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Tal reafirmação, no entanto, parte de uma transformação – a de que tais 

trabalhos não seriam mais concebidos, em sua maior parte, no âmbito doméstico, mas 

sim, no público. A mulher serviria, assim, não apenas a uma célula familiar definida, 

mas a toda sociedade, inclusive a outras mulheres que praticavam outras atividades que 

não essas. 

Por esse lado, entendemos, assim, como positiva tal troca de lugar das funções, 

já que considera as atividades historicamente colocadas para as mulheres como trabalho, 

e não como ações naturais e cotidianas que essas são obrigadas a praticar. 

Por outro lado, tal organização dessas atividades, colocando a mulher no âmbito 

central, não pode ser considerada o ideal, já que, sendo público ou privado, colocava 

ainda tal trabalho relacionado especificamente a esse gênero. Não considerando os 

processos como uma linha reta e evolutiva, isso é, onde, a partir desse progresso, viriam 

outros – como o homem adentrar a realização das atividades –, entendemos como 

negativa essa especificidade, que faz caber a pergunta: por que os homens não 

trabalharam também em torno dessas atividades? 

Esse fato nos diz respeito a dois aspectos: as barreiras material e ideológica que 

havia. A primeira relaciona-se, de alguma forma, ao pragmatismo soviético que, por sua 

vez, pode ser relacionado ao tecnicismo – isto é, aquele que tiver determinado 

conhecimento técnico e específico sobre a atividade a ser feita é quem deverá fazer, pois 

a realizará de forma mais qualitativa, quantitativa e rápida. Assim, determinados atores 

do PCUS (o líder Lênin se incluía) defendiam que a mulher é quem deveria realizar as 

tarefas de limpar, cozinhar, lavar e cuidar das crianças, posto que era quem já tinha mais 

tal conhecimento da atividade – já que o tinha feito por toda a vida. Tal opinião, a nosso 

ver, entretanto, é contraditória quanto à própria política bolchevique: se for para se guiar 

apenas pelo simples condicionamento, desconsiderando a dialética do materialismo 

histórico, por que não deixar, por exemplo, as mulheres fora da política, e os homens, 

que sempre estiveram nela, fazendo-a? 

Além da “falta de habilidade dos homens”, que responderia a questão do porquê 

de eles não participarem, há também outra postura, que mantém a mesma contradição: a 

visão de que seriam as mulheres as adequadas para tais trabalhos, pois nesses serviços 

elas não eram vistas como menos qualificadas que os homens e “elas poderiam subir na 

hierarquia de aprendizagem de novas habilidades e formas de pensar, sem a resistência 

dos trabalhadores mais velhos mergulhados no pensamento burocrático czarista” 

(LÊNIN apud WOOD, 1997, p. 64). Desse modo, tentando manter cada gênero no papel 
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social já demarcado no capitalismo, entendemos que há algo além do pragmatismo 

bolchevique a ser considerado. 

 

A mulher trabalhadora, em virtude de sua posição, mais do que 

o homem, está familiarizada com o preparação de alimentos e a 

organização da casa. E na sociedade de consumo, somente a 

proletária vermelha pode organizar especialmente os refeitórios, 

cozinhas, distribuir alimentos, roupas e, finalmente, 

supervisionar esse trabalho, entre outros (FAINGAR apud 

WOOD, 1997, p. 2). 

 

Neste trecho, publicado em um jornal do Estado, é possível perceber a questão. 

Até então, identificamos tal opinião como fruto da própria teoria do materialismo 

histórico, casado com o tecnicismo: ou seja, sempre fez, logo, tem mais capacidade de 

continuar fazendo. No entanto, não fica claro o significado do vocábulo “posição” 

(position). Vemos, então, que nesse discurso, tais tarefas são colocadas como naturais 

da mulher. Assim, compreendemos que essa posição tem relação direta com a segunda 

barreira que não permitiu a junção dos dois gêneros trabalhando nessas funções: a 

barreira ideológica. 

Essa posição, também histórica, tornava parcial a visão de muitos militantes, o 

que não permitia vislumbrar a possibilidade de não serem as mulheres a trabalharem em 

funções que necessitassem dessas características que elas, em tese, já detinham, 

metonimizadas nos “olhos aguçados”,19 que indicam característica própria para a 

supervisão das atividades: 

 

Há certas áreas da economia nacional onde o olhar supervisor 

feminino é indispensável. As mulheres têm uma qualidade que é 

necessário para qualquer controle, por exemplo, nas cafeterias. 

Quem mais, se não as mulheres, podem observar se eles 

funcionam corretamente, que as instalações são limpas, que as 

refeições são preparadas com boa qualidade do produto? Quem 

mais, se não as mulheres, podem atentar para a administração 

dos hospitais... para a criação dos filhos, o aumento do número 

                                                 
19 Termo identificado em alguns discursos nos debates da época como característico das mulheres. 



Acesso Livre n. 2  jul./dez. 2014        158 

de crianças em orfanatos? (PERFIL’EVA apud WOOD, 1997, p. 

66). 

 

Assim, ao colocar a mulher no singular, e dar a ela uma característica específica, 

vemos que o discurso do partido cai para o idealismo hegeliano e concebe o indivíduo 

enquanto o papel ideológico dele – no caso, a mulher e o gerenciamento das atividades 

familiares,20 fazendo perpetuar esse papel. Além disso, outras características são 

colocadas como próprias da mulher, como o cuidado com as crianças: “Ela irá para as 

instituições e abrigos abandonados, com os olhos afiados que atente para aqueles que 

odeiam como víboras e com a mão carinhosa para vigiar as crianças proletárias” 

(RABOTNISTA apud WOOD, 1997, p. 61). 

Em última instância, esse inatismo recai em discursos (ou práticas) como o que 

vemos no seguinte slogan: “A dona de casa não conta suas horas de trabalho para ela, 

em casa. Mulheres operárias trabalhando para a República dos seus trabalhadores não 

devem contar as delas também” (RABOTNISTA apud WOOD, 1997, p. 61). Com isso, 

podemos concluir que, embora o discurso e intenção de romper com a histórica opressão 

contra as mulheres, pelo reforço dos estereótipos e das funções sociais de mãe, gestora 

do lar, cozinheira, lavadeira etc., as práticas do PCUS indicaram mais para uma 

retificação da opressão ideológica e material da mulher, do que para a superação desta e 

das funções não inatas que sempre cumpriu. É válido reforçar, todavia, que segundo o 

discurso, havia real intenção de que a emancipação fosse conquistada e, além disso, de 

que esta estaria sendo conseguida através de algumas ações: no mesmo discurso de 

Faingar, em que há o reforço da importância de ser a mulher, e não o homem, a realizar 

as tarefas antes domésticas, observamos essa intenção: 

 

Neste contexto, a sociedade de consumo abre horizontes 

ilimitados para a mulher trabalhadora... Só o poder soviético 

tem emancipado completamente a mulher dos encargos da 

cozinha, uma vez que em um jantar comunal, ela não tem que se 

preocupar com comida, madeira, querosene, (...) desde o 

refeitório comum faz tudo isso, e por apenas um pagamento 

mínimo (FAINGAR apud WOOD, 1997, p. 2). 

                                                 
20 Perrot (1988) mostra o quanto isso de fato se deu ao longo dos tempos. Não significa, no nosso 
entendimento, porém, que seja por uma característica inata dos sujeitos em questão, mas em condições 
materiais que fizeram tal fator perpetuar determinada habilidade adquirida. 
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As visões sobre tais práticas eram permeadas de contradições que acabavam por 

reforçar um lado apenas, que fazia a mulher, e não o homem, realizar aquelas tarefas – 

isto é, ainda que tenha sido um passo revolucionário considerar as históricas atividades 

enquanto trabalho, a progressividade não avançou mais do que isso. 

 

“Um mal necessário”
21

 

 

A legalização do aborto foi uma política de saúde pública realizada pelo PCUS. 

Se ainda hoje, no século XXI, tal política é pauta feminista – a ampla maioria dos países 

não a realizou e a prática é considerada tabu, seja por vias religiosas ou não –, à época, 

podemos colocar como uma política realmente transgressora. O motivo de tomarmos 

justo esse caso para analisar especificamente vai além: ao buscar as causas e debates 

sobre a criação dessa política, podemos observar não apenas de forma mais esmiuçada 

como se dava o processo de uma conquista legal, como também, as contradições que se 

manifestavam sobre o caso. 

O contexto europeu do pós-Primeira Guerra Mundial era composto por países 

em campanha pró-natalidade, para equilibrar a perda de população no evento. A Rússia, 

que também havia compartilhado tal decréscimo, foi, no entanto, no sentido contrário: 

em 1920, discutia-se no país a legalização do aborto.22 

No período imediatamente após o término da guerra, os sociais democratas 

alemães e Lênin discutiam as questões do aborto e da contracepção (WOOD, 1997, p. 

106). Mesmo se posicionando contra a teoria neomalthusiana de que famílias com 

muitos filhos seriam, necessariamente, mais pobres, eles alimentavam tais discussões, 

pois diziam que caso não houvesse a legalização, as mulheres o fariam 

clandestinamente, como já faziam, e em condições insalubres – o que constituía um 

risco para elas (Ibidem, p. 107). 

Como é perceptível, as discussões da época pouco englobavam especificidades 

sobre a liberdade feminina – como a posse do corpo ser da mulher, e não do Estado ou 

do marido, o que a daria o direito de escolher. Como argumentado, em um dos três 

encontros promovidos pelo Zhenotdel com o Comissariado da Saúde, por Nikolai 

                                                 
21 Modo como foi referido o aborto em sua legalização, como mostrado em WOOD, 1997, p. 2. 
22 Não fica claro, nem para a estudiosa do assunto em quem estamos nos baseando para tais informações 
(Elizabeth Wood), o porquê de não ter sido discutido o assunto em 1918. 
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Semashko (comissário da saúde) e Vera Pavlovna (diretora da seção de proteção à 

maternidade), o ponto a ser defendido (nas teses de ambos) não era a proteção e direito 

individual da mulher, mas sim, a saúde pública e a “saúde da mãe para a vontade das 

próximas gerações” (Idem). 

O direito da mulher era visto por diversas referências ideológicas. Pode-se citar a 

influência de vários aspectos que contribuíram para um cenário cultural não só 

misógino, mas contra, especificamente, o aborto – como a Igreja Ortodoxa. Assim, 

imersos nessa ideologia, é possível inferir que mesmo os que não acreditavam em 

pecado, poderiam ter razões não científicas para não ser a favor da legalização. Além 

disso, sabe-se que razões científicas da época possivelmente também foram fatores que 

legitimaram discurso antiaborto (considerar que no útero há uma vida). 

Para além das dificuldades ideológicas enfrentadas, o caso da URSS nos mostra 

também as dificuldades práticas. Essas, é claro, eram acentuadas pelas condições 

específicas da região, que ainda era amplamente rural e sem uma grande disponibilidade 

de médicos – frente à enorme demanda de pedidos de aborto. Como vemos, a questão 

central das discussões que a direção do partido lançava era o fato das mortes e doenças 

causadas pelo aborto ilegal. Assim, conclui-se que não concordavam com o método em 

si, mas, principalmente, discordavam de que fosse realizado por curandeiras, parteiras e 

mulheres “despreparadas” (WOOD, 1997, p. 107). Isso, como entendemos, tem relação 

direta com o aspecto tecnicista que ganhava espaço na sociedade soviética, colocando 

apenas o médico (ou determinado tipo de médico) como sendo capaz de realizar uma 

ação, apenas porque foi instruído para tal. Desse modo, entendemos algumas 

contradições no decreto sobre o aborto, realizado em novembro de 1921. 

Primeiramente, consta no decreto o aborto como um mal, sendo necessário 

combatê-lo com propaganda política de massa (mais tarde, Semashko também opinou 

que deveria haver casas de repouso para as mulheres grávidas, como apoio para que 

essas não abortassem). Isto é, tão forte era o aspecto tecnicista, que frente à “nocividade 

dos abortos não realizados por esses”, o Estado lutava contra o próprio fenômeno que 

permitia. Além disso, era colocado como criminoso quem realizasse o aborto sem estar 

encaixados nesse setor. Isso significa que, para além de ser uma contradição em si, o 

Estado desconsiderava suas próprias condições materiais – como o baixo número de 

médicos e hospitais, e as pequenas vilas e cidades que não detinham hospitais ou 

médicos treinados para tal – criminalizando, como antes da legalização, quem não 

conseguia o fraco apoio estatal na realização do procedimento. 
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Além dos problemas estruturais, havia casos de médicos que se recusavam a 

realizar o procedimento, levando à escassez de vagas disponíveis (WOOD, 1997, p. 

107). Em alguns casos, ainda em 1920, coloca novamente Wood, as condições eram tão 

severas que começaram a cobrar taxas pelo trabalho. Já em 1924, separam-se em 

categorias as prioridades das mulheres que terão o direito realizado (sendo as solteiras 

desempregadas as primeiras da lista e as trabalhadoras casadas com pelo menos três 

crianças, as últimas). 

Frente a isso, Semashko e Pavlovna consideravam, ainda, que a verdadeira cura 

para o aborto seria a instituição maternal, pois acreditavam em um “instinto de 

maternidade” que faria, então, a mulher não abortar. Novamente aqui, vemos uma 

desconsideração das condições materiais – visto que é sabida a causa do aborto de 

muitas mulheres não ser por desejo e escolha (não que seja menos legítimo), mas por 

falta de condições de criar um filho. Semashko e Pavlovna eram contra os métodos 

anticoncepcionais, legalizados apenas em 1923. 

Havia também, nessas reuniões, opiniões contrárias ao aborto e “a favor do 

nascimento de crianças” (WOOD, 1997, p. 107). Um desses defensores, Preobrazhensky, 

acreditava que deveriam existir seções de triagem e tribunais sociais que avaliariam se 

deveria ou não ser feito o aborto. É nesse ponto, nos argumentos contrários às opiniões 

menos libertárias, que emergem as opiniões que mais consideram a mulher enquanto 

indivíduo e possuidoras de direitos e opiniões. 

Os principais argumentos contrários a Preobrazhenksy eram: a mulher preferiria 

pôr sua vida em risco a ter que contar sua vida íntima para os doutores; a medicina não 

deve opinar sobre isso, mas sim as áreas sócio-jurídicas; e, o argumento, como 

acreditamos, mais progressista dada a conjuntura (não somente da época, mas até se 

considerada a contemporânea), de que a maternidade é um direito da mulher, e não um 

dever da mulher. Apesar de Wood não especificar quem detinha cada opinião, sabemos 

que algumas das líderes feministas (da Seção de Mulheres do PCUS) compartilhavam 

desta última. Inessa Armand propôs, inclusive, em uma das reuniões, o seguinte slogan: 

“Sob a ordem comunista, é impensável que o parto seja uma forma de trabalho 

obrigatório” (WOOD, 1997, p. 140). Além dela, a também líder do Zhenotdel, 

Krupskaya, usufrui da questão biológica para defender que o feto ainda não se constitui 

como vida, mas sim como parte do organismo da mulher. 

Tais posições, válido dizer, não nos parecem majoritárias dentro do Partido. Isto 

porque, como vimos, o próprio Lênin, líder do mesmo, e esposo de Krupskaya, focava 
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sua explicação na questão da saúde pública, e não da mulher enquanto indivíduo. Além 

disso, ao que parece, Semashko e Pavlovna representavam posições importantes dentro 

do PCUS. Assim, na discussão sobre a legalização do aborto, é possível especular que as 

líderes do Zhenotdel, ou algumas delas, cumpriam o papel de fazer frente à opinião 

dominante, defendendo, de fato, as questões feministas. 

No entanto, embora pragmática, é possível considerar tais discussões como 

extremamente progressivas, como já colocado. Apesar de haver ambas as defesas (na 

maioria das vezes, em convergência) na contemporaneidade, sabe-se que na ampla 

maioria dos países a legalização do aborto não é uma realidade – como acabou por ser 

na URSS. Tal questão na URSS, como se viu, partiu, de fato, de um discurso pragmático: 

mulheres morrem abortando ilegalmente, e continuarão fazendo, ainda que ilegalmente, 

logo, deve-se legalizar. Por outro lado, como a atualidade mostra, resolver essa equação 

não é simples, visto que há diversos fatores culturais e ideológicos (e também 

econômicos, à medida que se paga grandes quantias para realizar a prática ilegalmente 

de forma salubre) que não possibilitam essa lei. Fatores esses que a URSS, há quase um 

século, conseguira romper. 

 

Considerações finais – “A questão da mulher foi resolvida”
23

  

 

 Com o processo de stalinização se consolidando, a resposta dada ao trabalho das 

mulheres mudou: foi colocado pela direção partidária que a mulher já havia conseguido 

sua emancipação – e, por consequência, não precisava mais de uma seção voltada para 

isso, nem de determinadas políticas antes necessárias. Tal discurso encontra coro, por 

um lado, no contexto – o colapso da democracia soviética (YUKINA, 2006), que incluía 

não apenas a desconsideração de pautas aquém dos interesses do Comitê Central, como 

também, perseguições cada vez mais constantes dos que se colocavam contra o sistema. 

Assim, o processo que se sucede dos anos 1930 em diante preza por uma mulher que 

realiza as funções historicamente cumpridas por esse gênero, e que, integrada à família, 

cumpre papel essencial para a estabilidade social e política (CLEMENTS, 1992). A 

ideologia oficial requeria, então, que as práticas emancipatórias feministas fossem 

marginalizadas ou exterminadas. Por outro lado, o fim de um esforço quanto à 

emancipação feminina também encontra eco na falta de consciência e mobilização da 

                                                 
23 Discurso corrente do governo stalinista. 
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população diante da questão das mulheres, falta essa que não conseguiu ser inteiramente 

solucionada com as atividades e propagandas feministas, tendo por consequência 

menores números de participantes nesse movimento ao longo do tempo (WOOD, 

1997).24 

 Dessa forma, foi extinto o Zhenotdel e rasgaram-se diversas conquistas legais – 

como o divórcio facilitado, o aborto e, progressivamente, acabou-se com as instituições 

públicas, tais como restaurantes, lavanderias e creches. Com isso, somado ao que foi 

visto antes – isto é, que mesmo em épocas onde ainda se tomava a emancipação 

feminina como tarefa necessária, havia problemas cruciais, práticos e ideológicos –, é 

perceptível que o slogan stalinista não se dava como verdade, fato que permanece até os 

dias de hoje. 
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