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Prefácio

Do indizível – género, performance
e ‘ideologia de género‘

Maria Manuel Baptista

(A mulher) vai então à escola e pergunta ao mestre:
“O que devo querer?” e, “O que e que o senhor quer que eu
queira para, então, quando for a minha vez eu o queira?”
(Cixous, 2018/1976, p.83)

Os misóginos podem amar as suas mães – para não mencionar
as suas irmãs, filhas, esposas, namoradas e secretárias. Eles
não precisam de odiar as mulheres de modo universal, ou
mesmo de um modo geral. Eles tendem a odiar as mulheres que
são francas, entre outras coisas.
(Manne, 2019/2017, p.168)

Implícito na ideia de prática está o princípio de que a ação social é sempre criativa.
Nenhum homem heterossexual está automaticamente comprometido com a defesa da ordem de género, assim como nenhum
homem homossexual está automaticamente comprometido em
rejeitá-la.
(Connell, 2019/2005, p.205)

Precisamos de articular as narrativas pessoais com o conhecimento de como devemos agir politicamente para mudar e transformar o mundo.
(hooks, 2019b/1989, p.144)
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1. O indizível – a linguagem enquanto ato performativo
Um pouco por todo o mundo a expressão ‘ideologia de género’
entrou no espaço público e principalmente no debate político. A
expressão parece responder a uma questão que afinal ninguém
coloca explicitamente, mas à qual é preciso retornar para compreendermos do que falamos quando falamos em ‘ideologia de género’. E essa pergunta é uma só: estamos disponíveis para criar
uma comunidade em que todas as vidas valham a pena ser vividas? E mais especificamente, em nome de quê algumas vidas merecem ser menos vidas do que outras?
A resposta de Judith Butler a esta questão é muito clara: “(Se)
ao nível do discurso, certas vidas não são consideradas vidas, não
podem ser humanizadas, não se encaixam no quadro dominante
para o humano e (...) a sua desumanização ocorre, em primeiro
lugar neste nível, (...) dá origem a uma violência física (...) [e] em
certo sentido entrega a mensagem de desumanização que já está
em ação na cultura” (Butler, 2018a/2004, p.35).
Trata-se, enfim, de discutir os limites do humano, questão cara
quer à filosofia desde os seus primórdios gregos, mas também interrogação central nos discursos religioso, médico, psicológico, etc.
O que nos propomos fazer nesta reflexão é enfrentarmos esta
questão, mas não partindo de um quadro histórico, social e político
abstrato e idealizado. Como é próprio dos Estudos Culturais (contexto teórico a partir do qual desenvolveremos a abordagem a esta
questão) iremos à procura da materialidade histórica, política e
económica que a expressão ‘ideologia de género’ convoca e articula.
Quer dizer, não estamos particularmente interessados na reflexão que se detém na decomposição da expressão ‘ideologia de
género’ nas suas partes constituintes, procurando definir ‘género’
e ‘ideologia’ separadamente, para depois compreender a que se
refere uma tal expressão. Embora não seja de todo inútil uma tal
reflexão, ela é apenas um ponto de partida que aqui usaremos
para compreender o que articula uma tal expressão ao nível da
sua materialidade concreta.
8
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Interessa-nos, em primeiro lugar, perguntar porque tem surgido no espaço público mundial o conceito de ‘ideologia’ articulado
às questões de género? Com efeito, o conceito de ‘ideologia’ remete, desde Marx, para a ideia de uma ‘falsa consciência’ (Marx,
2017/1867). O discurso que articula este conceito às questões de
género defende que se trata de ‘desnaturalizar’ o sexo, operação
que se encontraria exclusivamente condicionada a interesses políticos em ação na ‘ideologia de género’. Ficamos, no entanto, sem
saber que interesses obscuros e inconfessáveis seriam esses e a
quem deveriam ser alocados: trata-se de interesses de classe? de
grupo económico? interesses das mulheres? de grupos LGBT excluídos?... Em qualquer dos casos, refere-se, na perspetiva dos católicos antigénero da ‘construção de uma destruição’ ou de
‘disparates com quilates (...)’ (Duarte, 2018). Acrescente-se ainda
que estes ‘disparates’, cujo ‘antídoto’ seria “O amor no ‘Cântico
dos Cânticos’ na companhia dos místicos cristãos” (Duarte, 2018,
p.61), têm responsáveis bem identificados: à cabeça, Judith Butler, mas também Gramsci, Foucault, Beauvoir, entre muitos outros (Duarte, 2018).
Pelo contrário a ‘verdadeira consciência’, no que ao género diz
respeito, seria que este se dividiria em apenas dois tipos fundamentais – masculino e feminino – e que os papéis sociais que lhes
correspondem são determinados pelo sexo biológico, ou seja por
formas de hierarquização e poder, sobre as quais estariam de
acordo uma pretensa biologia totalmente alinhada com o sistema
económico capitalista, mas também o pensamento conservador e
religioso, que opera no quadro de uma ontologia e axiologia com
base numa verdade atemporal e a-histórica.
Admite-se, portanto, neste contexto, que uma certa ética e/ou
moral ancorada em valores absolutos ou na verdade revelada,
devem ter o efeito de calibrar exageros na natural dissimetria
entre homens e mulheres. Deste modo, sexo e género equivalerse-iam, podendo mesmo dispensar-se este último, de criação mais
recente, e que nada acrescenta à questão, apenas introduzindo,
impropriamente, uma dimensão cultural e política numa questão
de natureza biológica e já regulada pela própria natureza, ou
mesmo Deus.
9
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Por vezes, e como variante, chega-se a admitir que a divisão
social do trabalho entre homens e mulheres é histórica e culturalmente construída, mas nem por isso deixa de ser um valor absoluto e em si, um valor a preservar e a promover, pois contribui
para manter a família tradicional, base da organização política,
social e económica da Nação.
Colocada deste modo a questão, que eclipsa o conceito de ‘género’ e faz derivar a sexualidade – destinada à reprodução da espécie – do sexo biológico, a dedução da norma da heterossexualidade
compulsiva torna-se uma espécie de evidência em si própria.
Nas palavras de Curiel,
esta obrigatoriedade da heterossexualidade está ligada, para
além disso, às formas de produção capitalistas que produzem a
segregação por sexo na esfera do trabalho, atribuindo às mulheres posições inferiores na divisão do trabalho como empregadas domésticas, secretárias, amas, educadoras, empregadas
de mesa, dando lugar a uma sexualização no próprio trabalho,
onde se exerce, em muitas ocasiões e em muitos momentos, o
assédio sexual. (...) Trata-se de uma imposição institucionalizada (e eu diria naturalizada), para assegurar o direito masculino ao acesso físico, económico e emocional às mulheres
(Curiel, 2018/2005, p.226).

2. Quem tem medo da ‘ideologia de género’?
As campanhas ‘antigénero’ começam já por meados da década
de 90, como reação às conferências do Cairo (1994) e de Pequim
(1995), culminando com a publicação, em 2003, da obra Lexicon:
Ambiguous and Debatable Terms Regarding Family Life and Ethical Questions (Schooyans et al, 2006). Desde então, com os movimentos ultraconservadores e nacionalistas espanhóis que levam
a dianteira neste aspeto, e com o apoio da Igreja Católica Romana, inicia-se na Europa um movimento antigénero que, com
ramificações diretas ou indiretas a nível internacional, se espalhará no período de uma década até à Rússia.
Organização económica capitalista, política conservadora de
direita e o conservadorismo religioso encontram então no género
10
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uma espécie de referente vazio contra o qual se batem, dando a
impressão de uma frente unida em prol do retorno do ‘bom-senso’
e do ‘equilíbrio’, de uma atitude ‘comedida’ numa situação em que,
como dizem, ‘já foi longe de mais’.
Tem razão Braidotti ao afirmar que o “homonacionalismo” é
um peão nas relações internacionais contemporâneas, e uma
preocupação central para a política feminista e queer (Braidotti,
2018/2017, pp.304).
Testemunhando o crescimento internacional das campanhas
contra a designada ‘ideologia de género’, um estudo publicado em
2017 realizou uma cartografia das Campanhas antigénero na Europa, procurando estudar o que designou por ‘mobilização contra
a igualdade’. Neste livro editado por Kuhar e Paternotte, os autores entendem o fenómeno numa dimensão tripla: enquanto discurso, enquanto estratégia e enquanto fenómeno nacional,
presente sobretudo em países europeus como a Espanha, França,
Bélgica (francófona), Irlanda, Itália, Alemanha, Áustria, Eslovénia, Polónia, Croácia, Hungria e Rússia.
Apesar das muitas diferenças de contexto entre estes países
(nalguns a discussão começou até por ser quase confidencial, enquanto noutros passou-se rapidamente a uma atividade pública intensa), há alguns elementos comuns a todos eles no que diz respeito
às autodenominadas campanhas contra a ‘ideologia de género’. São
eles os alvos, os atores, as estratégias e os tropos retóricos.
De acordo com os investigadores, o processo mais comum de
formação dos grupos antigénero parte de uma mobilização contra
medidas dos governos nacionais que transpõem recomendações
internacionais, tendo como alvos ativistas feministas, movimentos LGBT e elites específicas (Kuhar e Paternotte, 2017, p.256).
Noutros casos, os movimentos surgem no sentido de evitar políticas públicas de género. No que respeita aos alvos, eles atacam
“essencialmente a cidadania sexual: tópicos relativos ao controlo
do próprio corpo, às possibilidades de autorrealização através da
sua própria identidade e proteção social no contexto do reconhecimento de relacionamentos (não-heteronormativos)” (ibidem).
No entanto, a estes itens centrais podem juntar-se, conforme
os contextos concretos, cinco clusters temáticos detetados pelos
11
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investigadores: os direitos LGBT (casamento e adoção por casais do mesmo sexo), os direitos reprodutivos (contraceção e
aborto – este por vezes ligado à eutanásia, sob o guarda-chuva
conceptual de ‘cultura de morte’ – e tecnologias reprodutivas), a
educação sexual e de género (temendo-se um estímulo a comportamentos sexuais desviantes e sexualização das crianças, bem
como estímulo a papéis de género não tradicionais, defendendo a
educação das crianças para valores religiosos no seio da família;
pretende-se ainda substituir a designação de ‘violência de género’
por ‘violência doméstica’), os estudos de género (que gastam dinheiros públicos e não são suficientemente científicos, enviesando
interpretações e forjando dados que discriminam os homens e destroem a família) e a democracia (pois destabilizam a vida pública ao não tomar em consideração as naturais diferenças entre
homens e mulheres, tornando-se uma ideologia totalitária, das
elites, e, por isso, antidemocrática).
Seguindo ainda o estudo de comparação intercultural que
temos vindo a referir (Kuhar e Paternotte, 2017), os atores destes
movimentos antigénero na Europa são muito diversos e apresentam constelações variáveis, em função dos contextos específicos:
“associações de famílias, grupos anti-aborto, conservadores religiosos, representantes da Igreja Católica, nacionalistas e populistas,
grupos de extrema direita, entre outros” (p.259). Em qualquer dos
casos, estruturam-se em função do que os autores designam de 3
N’s, “que operam como portas de entrada para o movimento: a Natureza, a Nação e a Normalidade” (pp.259-260). Acresce a estas entradas o fator religioso, principalmente a igreja católica, mas não
apenas, sobretudo nos países onde o seu prestígio é maior, mantendo-se um pouco mais discreta onde ele é menor.
Por fim, os autores do estudo sublinham que a estratégia destes grupos antigénero não é nem antiquada nem discreta, mas colorida, alegre e feliz, capturando mesmo elementos das Paradas
Gay, usando agora música thecno e uma imagem moderna, pop,
hip e jovem. Para além disso, usam intensa e massivamente a internet e as redes sociais, promovendo potentes lobbies nacionais
e internacionais. No que diz respeito aos tropos retóricos, procuram estimular diversas formas de ‘pânico moral’, trabalhando frequentemente o enquadramento da ‘criança inocente’ vítima da
‘ideologia de género’ (p.265).
12
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3. O elefante está já no meio da sala e o Rei vai mesmo
nu
Em face deste quadro, que reconhecemos não apenas na Europa, mas em muitas partes do mundo, e que é transversal a diversas coordenadas histórico-culturais e a diferentes regimes
políticos, somos forçados a concluir que as problemáticas de género, os estudos de género, as políticas que promovem a igualdade
e liberdade de género parecem atingir algo de muito profundo nos
seres humanos e na forma como estes se organizam, distribuindo
desigualmente o poder. É o que precisamente nos revela a magnitude e violência dos movimentos antigénero, cuja atividade sinaliza precisamente que o Rei vai nu, mas que, por outro lado, se
pudermos silenciar essa evidência, é como se ele continuasse vestido e o elefante não estivesse no meio da sala.
Ochy Curiel recorda
Joan Scott, historiadora norte-americana, que ampliou o conceito de género ao considerá-lo como uma das formas primárias
das relações e estruturas sociais, pela qual o poder se significa.
De acordo com Scott, estas relações de poder expressam-se em
símbolos culturais, que evocam representações, múltiplas (e
frequentemente contraditórias), em conceitos normativos que
interpretam os significados dos símbolos, os quais se expressam
em doutrinas religiosas, educativas, científicas, legais e políticas, e também definem a identidade em termos subjetivos.
(Scott, 1998) (Curiel, 2018/2005, p.222).

O que nos parece evidente quando estudamos os movimentos
que atacam o que designam de ‘ideologia de género’ é que o grau
de incerteza e as dificuldades colocadas pelas interrogações que
os estudos, ativismos e políticas de género colocam são um desafio
profundo às suas próprias convicções, autorrepresentações e ideologias. Porém, como afirma Delphy,
(...) para conhecer a realidade e, portanto, poder eventualmente
alterá-la, é preciso abandonar as certezas e aceitar a angústia,
temporária, de uma acrescida incerteza sobre o mundo; que a
coragem para enfrentar o desconhecido é a condição da imaginação e que a capacidade de imaginar outro mundo é um ele13
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mento essencial do processo científico: ela é indispensável para
a análise do momento presente (Delphy, 2018/1991, p.198).

No momento atual, e em face do discurso desumanizante dos
movimentos antigénero, o silêncio não é uma opção, pois como defende Butler, o silêncio pode significar a morte para aqueles seres
humanos que foram excluídos da ‘natureza, da nação e da normalidade’:
Não se trata simplesmente, portanto, da existência de um “discurso” de desumanização que produz estes efeitos, mas sim da
existência de um limite ao discurso que estabelece os limites
da inteligibilidade humana. Não se trata só de a morte ser mal
sinalizada, mas de não ser sinalizável. Tal morte desaparece,
não em discurso explícito, mas nas elipses pelas quais o discurso público procede. (...) Não há tanto um discurso desumanizante em ação aqui como uma recusa do discurso que produz
desumanização como resultado (Butler, 2018a/2004, pp.36-37).

Com efeito, para Butler, a comunidade enquanto modalidade
radical de nascimento dos seres humanos é um facto irredutivelmente conectado à linguagem:
Se eu posso viver sem aquela pessoa e efetivamente o faço, é
apenas porque, por assim dizer, eu não perdi o lugar do Tu, daquele a quem eu me dirijo, o destinatário generalizado a quem
eu já estou presa pela linguagem numa cena de interpelação que
é a condição linguística da nossa capacidade de sobrevivência.
Este Tu apóstrofo pode ser este Tu ou aquele outro com outro
nome, mas talvez também algum Tu que eu ainda não conheço,
talvez até um vasto conjunto de Tus, em grande parte sem
nome, que mesmo assim suporta tanto a minha gravidade
quanto o meu movimento. E sem Ti — esse pronome indefinido,
promíscuo e expansivo — estamos arruinados e caímos (Butler,
2018a/2014, p.274).

É por isso que é preciso voltar a afirmar que ‘o rei vai nu’, quer
dizer, que o género (que se refere a elementos de performatividade
sociocultural e não a determinantes de natureza ou biológicos) desnaturaliza, e de um mesmo passo contesta a divisão social do trabalho com base numa hierarquização sexual. Esta contestação é
por isso, desde logo, económica: que o capitalismo tardio e mesmo
14
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o tecnocapitalismo têm como pressuposto que ao homem cabem os
trabalhos produtivos (remunerados) e à mulher, os reprodutivos
(não remunerados ou fracamente remunerados) e que um ataque
a esta divisão de papéis é um ataque à economia capitalista, qualquer que seja a sua forma ou grau de desenvolvimento.
Entretanto, não é apenas o capitalismo que é contestado nos
estudos de género. Lugones chama a atenção para o colonialismo
europeu moderno como uma nova forma de articular género e
poder: “o colonialismo introduziu muitos géneros, e, o género em
si, como um conceito colonial e como um modo de organização de
relações de produção e de propriedade, de cosmologias e de modos
de conhecimento” (Lugones, 2018/2007, p.239). Mais do que isso,
a autora considera que só é possível compreender a formação de
género “opressiva, hierárquica e binária” se compreendermos claramente os “mecanismos pelos quais a heterossexualidade, o capitalismo e a classificação racial” (op cit, p.240) não podem ser
abordados separadamente. Trata-se, portanto, de sair do quadro ahistórico em que o ‘patriarcado heterossexualista’ aborda a questão
do género, substituindo a história por processos de naturalização.
A este respeito, Braidotti desenvolve a perspetiva de que
(...) a sexualidade, enquanto força humana e não-humana, diz
respeito ao caos vital, que não é caótico, mas sim o espaço ilimitado de possibilidades virtuais para relações afirmativas propensas ao prazer. Estas forças intensivas contornam, fundamentam,
precedem e excedem o aparato social normativo do género. Como
força vital por excelência, a sexualidade é capturada, inscrita,
formatada numa dicotomia sexo-género — como sistema sóciosimbólico de atribuição de qualidades e legitimidades — para
efeitos de disciplinação e punição do corpo social.
Por outras palavras, para os feministas pós-humanos monistas, o
género é uma forma de governança que tem de ser perturbada por
processos de tornar-se-minoritário / tornar-se-mulher / tornar-seanimal / tornar-se-impercetível (Braidotti, 2018/2017, p.302).

4. O fantasma da sexualidade
Se analisarmos mais atenta e profundamente o modo como
os discursos dos movimentos antigénero articulam a expressão
15
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‘ideologia de género’ verificamos com facilidade que aí se esconde
um outro fantasma: o da sexualidade, entendida a partir de uma
perspetiva de género, como não derivando necessariamente da diferenciação sexual entre homem e mulher, a qual não mais determina ‘naturalmente’ a orientação sexual (quer dizer, como
compulsoriamente heterossexual), cuja atividade não é mais dominada pela exclusiva necessidade da procriação.
A profunda rejeição que os movimentos antigénero nutrem
por esta conceção de sexualidade, livre das determinações da procriação, radica na defesa que promovem da necessidade de uma
economia reprodutiva da força de trabalho, mas também de cuidados no lar, com a família, as crianças, os idosos...tarefas destinadas em primeiro lugar à mulher, dada a sua natural condição
de reprodutora não remunerada e na posição de dominada na estrutura económica (re)produtiva. Em suma, o que podemos concluir com segurança é que o mais recente debate em torno da
‘ideologia de género’ mais do que biológico, social, religioso ou económico (embora seja isso tudo) é político, no sentido foucaultiano
do termo, e é nesse campo que deve ser tratado, quer dizer, enquanto discussão sobre as relações de poder entre sexos, géneros
e formas de sexualidade.
Não é também por acaso que temos vindo a assistir na última
década ao recuo da questão de género para o domínio do privado,
das famílias, dos pais e dos irmãos, ou da religião e do sistema económico capitalista, este que procura capturar a agenda de género
reduzindo-a à questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. Na verdade, por pressão de grupos conservadores, políticos,
terroristas e religiosos a que já fizemos referência, a abordagem
das questões de género tem vindo a ser atacada como imprópria
para a discussão no espaço público: das escolas e professores às
casas de banho, da educação sexual às novas tecnologias (veja-se
a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft e a Alexa da Amazon). A
regra que se quer impor é a do silêncio no espaço público.
Na verdade, de acordo com Delphy, o problema parece colocarse de forma mais profunda, uma vez que, na sua opinião, é o género
que precede o sexo e não o inverso, como advogam os que pretendem a primazia biológica do sexo. Nas suas próprias palavras:
16
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(...) o género precede o sexo; nesta hipótese, o sexo é simplesmente um marcador da divisão social; serve para reconhecer e
identificar os dominantes e os dominados, ele é um signo. Como
ele não distingue seja quem ou o que for e sobretudo não distingue coisas equivalentes, ele adquire, na história, o valor de
um símbolo (Delphy, 2018/1991, p.205).

De um outro ponto de vista, Wittig afirmará:
O género é uma impossibilidade ontológica porque tenta realizar a divisão do Ser. Mas o Ser enquanto Ser não é dividido.
Deus ou o Homem enquanto ser são Um e a unidade. Então, o
que é este ser dividido introduzido na linguagem através do género? É um ser impossível, é um ser que não existe, uma piada
ontológica, uma manobra conceptual para tirar das mulheres
o que lhes pertence por direito: conceber-se como sujeito total
através do exercício da linguagem (Wittig, 2018/1985, p.97).

Já para Braidotti a chave de leitura das questões de género
passa pela viragem do pós-humano, tornando a sexualidade “uma
força para além de, para aquém de, e após o género” (Braidotti,
2018/2017, p.277). Partindo do princípio de que o feminismo não
é um humanismo e de que quer o anthropos quer o bios foram
descentrados, a autora apresenta o conceito de zoe, a partir do
qual o género deve ser perspetivado:
O anti-humanismo filosófico consiste no desvincular do agente
humano da sua atitude universalista, chamando-o à atenção,
por assim dizer, nas suas ações concretas. Tornam-se possíveis
análises diferentes e mais nítidas das relações de poder, quando
removemos o obstáculo das ilusões de grandeza do sujeito dominante. Políticas feministas da localização, reelaboradas através
do ponto de vista da teoria feminista, e a análise da economia
racializada da ciência produziram conhecimento situado, como
o método para fundamentar análises micropolíticas de poder
(Braidotti, 2018/2017, p.279).

Deste modo, e partindo da contestação das feministas e das
críticas pós-coloniais, foi possível ultrapassar a ideia de que o feminismo é um humanismo, aquele do ‘homem da razão’ que destrói o mundo (bios e antropos, ou melhor zoe como propõe
Braidotti) pelo seu egotismo e parcialidade. Com efeito, o ideal do
Homem racional, ‘universal’, que pela razão e pela tecnologia do17
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mina o mundo “(...) regressa às suas raízes historicamente contingentes e é exposto, claramente, como macho da espécie: é um
ele” (Braidotti, 2018/2017, p.280).
Verificamos, assim, o quanto as questões de género se encontram desenvolvidas na direção de um pós-humanismo (efeito do
descentramento do antropos), que tem em conta não só a natureza
e o ambiente, mas também a tecnologia, procurando, deste modo,
responder de uma forma mais profunda aos desafios atuais da
humanidade:
Há a necessidade de críticas feministas e antirracistas que se
apoiem numa visão tecnologicamente mediada do contínuo natureza-cultura. Donna Haraway oferece figurações como o ciborgue, o onco-rato, espécies companheiras, a testemunha
modesta e outros híbridos, enquanto figuras de uma relação radical inter-espécies. Elas tornam menos nítidas as distinções
categóricas (humano-não-humano, natureza-cultura, masculino-feminino, edípico-não-edípico, europeu-não-europeu) numa
tentativa de re-definir um programa de justiça social feminista
(Braidotti 2018/2017:288).

Fim do feminismo? Nada disso, segundo Braidotti:
(...) uma tarefa principal da teoria pós-humanista feminista é
guiar a Europa na direção de um projeto pós-humanista de “tornar-se minoritário” ou tornar-se nómada, o que implica a resistência contra o nacionalismo, a xenofobia e o racismo – maus
hábitos da antiga Europa colonial, atualmente replicada na
“Europa Fortaleza” (Braidotti, 2018/2017, p.284).

Esta teoria feminista, hoje de 3ª vaga, procura a
análise de formas sociais de exclusão, na atual ordem mundial
de biopirataria, necropolítica e desapropriação mundial. O sujeito
de conhecimento feminista pós-humano é um conjunto complexo
de humano e não-humano, planetário e cósmico, dado e manufaturado, que requer reajustamentos decisivos nas nossas formas
de pensar. Mas continua comprometido com a justiça social, e embora reconhecendo a atração fatal da mediação global, não é provável que se esqueça de que um terço da população mundial não
tem acesso à eletricidade (Braidotti, 2018/2017, pp.290-91).

O feminismo pós-humanista, ou de 3ª vaga, lida agora com um
conceito de subjetividade alargada, elaborado por feministas ma18
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tereo-realistas ou neo-materialistas (e que referem hoje uma performatividade pós-humanista) ou nos estudos queer, por exemplo:
“o feminismo vital materialista deve aliar-se às teorias da mente
estendida e modelos de cognição distribuída inspirados por Espinosa e as neuro-filosofias qualitativas” (Braidotti, 2018/2017,
p.296).

5. Género e Performance – construindo conhecimento
a partir dos Estudos Culturais
O livro que agora se apresenta, segundo volume de um projeto
de tradução para língua portuguesa de textos essenciais na área
dos estudos de género e performance, procura precisamente abarcar uma boa parte da multiplicidade temática que o campo alberga e que, no caso do grupo de investigação que é responsável
por todas as traduções aqui apresentadas (GECE – grupo de Género e Performance do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
da Universidade de Aveiro – Portugal), se enraíza no campo dos
Estudos Culturais. De resto, é esta a perspetiva que Avtar Brah
desenvolve no texto que aqui traduzimos, intitulado “Feminismo,
‘raça’ e imaginação diaspórica de Stuart Hall” no qual afirma:
No contexto da atenção que prestou à ‘diferença’, Hall desenvolveu uma combinação das perspetivas estruturalistas e pós-estruturalistas que vão desde Marx, Weber, Gramsci e Althusser
até Foucault, Derrida e Butler. Essa marca particular da teoria
creolizada constituiu um grande avanço (Brah, 2019/2007, p.44).

Com efeito os vasos comunicantes e vínculos teórico-epistemológicos que se estabelecem entre os Estudos Culturais e os Estudos de Género a partir das décadas de 70 e 80 do século XX são
profundo e duradouros, como refere a autora:
(...) tentativas feministas de teorizar, provocar e trabalhar através da articulação do pessoal com o político, resultaram no desafio das próprias bases do binómio moderno que opunha as
esferas pública e privada da vida. O feminismo expôs a natureza
construída desse binómio aparentemente natural e, ao mesmo
tempo, destacou as diversas maneiras pelas quais vários eixos
de poder – classe, género, sexualidade e assim por diante – estão
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implicados na constituição e manutenção de uma dada formação
social. As feministas têm estado na vanguarda destes debates
sobre aquilo que desde então veio a ser conhecido como ‘interseccionalidade’, argumentando que as formações transversais
de género, classe, raça, etnicidade, sexualidade e assim por
diante, não podem ser entendidas sem referência umas às outras e às histórias da escravatura, do colonialismo e do imperialismo. No contexto destas histórias, foi vigorosamente desafiada
a noção de que mulher ou homem poderiam ser construídos
como categorias homogéneas (Brah, 2019/2007, p.42).

É precisamente neste sentido que entendemos a íntima relação entre os Estudos Culturais e de Género, práticas e teorias culturais, académicas e intelectuais que têm estado na última
década sob um feroz ataque ideológico, político, religioso e económico. A este movimento não é estranho o facto de a produção de
conhecimento na universidade contemporânea permanecer generificada na sua própria estrutura epistemólogica, metodológica,
organizacional e social, como Isabelle Stengers defende no texto
intitulado “Ter estofo de investigador”, que abre este volume:
O que define a vocação científica, o que faz o estofo de um.a verdadeiro.a investigador.a? Que se trata de uma construção generificada parece claro, no sentido em que ela tem efeitos
discriminatórios diretos no que respeita à maioria das mulheres. Poder-se-ia dizer que a carreira de investigação foi concebida para os homens, e mesmo para homens que beneficiam do
apoio daquelas que mantêm a casa, que se ocupam das crianças, poupando-os das preocupações práticas, permitindo-lhes
passar noites em branco no laboratório e que se ausentem a
propósito dos inúmeros estágios e deslocações ao estrangeiro
expectáveis na carreira de um investigador.
(...) De uma mulher cujas responsabilidades familiares a coartam,
dir-se-á com frequência que o próprio facto de ela ter escolhido
assumir tais responsabilidades prova que talvez ela não tenha o
“estofo” do verdadeiro investigador (Stengers, 2019/2013, p.31)

Com efeito, e nos termos da autora, as universidades são tão
ou mais generificadas do que a sociedade em geral:
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(...) o que é este mundo académico prestes a ser destruído em
nome da excelência? (...) O diagnóstico apresentado por Woolf,
em Trois guinées, a propósito deste mundo, é de uma crueldade
inapelável. Claro, ela resiste à tentação dos fósforos e do petróleo que fariam arder as prestigiosas faculdades inglesas onde
se fabricam seres que são simultaneamente conformistas e secretamente violentos, de uma violência que surge logo que se
sentem em perigo. Mas se ela resiste, é somente porque, ali, as
meninas podem obter os diplomas que lhes permitirão ganhar
a sua vida (Stengers, 2019/2013, pp.34-35)

Com efeito, e apesar deste quadro, algumas universidades e
centros de investigação, em alguns países ocidentais e não ocidentais, vão continuando, paulatinamente, a poder desenvolver
o seu trabalho de produção e conhecimento nestas áreas, não obstante os múltiplos ataques de ‘cientistas de estofo’ e ‘excelência:’
Este macho, brutal e pueril, vemo-lo frequentemente aparecer
logo que é colocada em perigo a maneira pela qual a maior
parte dos cientistas se apresentam e se representam a eles próprios – enquanto aqueles que, heroicamente, resistem às tentações da ‘opinião’. E é precisamente porque esta demarcação é
abstrata, sem outro conteúdo do que a sua oposição a esse
‘outro’ marcado, que eles a designam de ‘opinião’, que este ser
violento é também um ser manipulável, como o são sempre os
que ‘não querem saber de nada’ em relação àquilo que os poderia fazer hesitar (Stengers, 2019/2013, p.35)

O presente livro, longe de procurar uma qualquer unanimidade de posições no campo, procura revelar precisamente as hesitações e até as contradições, debates e oposições que o
atravessam em cada uma das partes em que está dividido:

• GÉNERO, RAÇA E ESTUDOS CULTURAIS;
• GÉNERO E POLÍTICAS: MISOGINIA E MASCULINIDADES;

Na primeira parte, GÉNERO, RAÇA E ESTUDOS CULTURAIS, para além do texto de Avtar Brah a que já fizemos referência,
introduzimos a reflexão de Kimberlé Crenshaw, “Desmarginali21
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zando a intersecção entre raça e sexo: uma crítica feminista negra
da doutrina da antidiscriminação, da teoria feminista e da política
antirrascista” e um outro de Patricia Hill Collins em “Traços distintivos do pensamento feminista negro”. Ambas as autoras afirmam a especificidade do pensamento feminista negro, no contexto
da colonialidade e pós-colonialidade, sublinhando a incontornável
situação de interseccionalidade que as atravessa.
Kimberlé Crenshaw salienta que,
(...) as mulheres Negras são, por vezes, excluídas da teoria feminista e do discurso político antirracista, porque ambos são baseados em conjuntos discretos de experiências que, muitas
vezes, não refletem com precisão a interação entre raça e género.
Estes problemas de exclusão não podem ser resolvidos simplesmente pela inclusão de mulheres Negras dentro de uma estrutura analítica já estabelecida. Como a experiência interseccional
é maior do que a soma entre racismo e sexismo, qualquer análise que não leve em conta a interseccionalidade será insuficiente para abordar o modo particular pelo qual as mulheres
Negras são subordinadas. Assim, para que a teoria feminista e
o discurso político antirracista adotem as experiências e preocupações das mulheres Negras, toda a estrutura que tem sido
usada como base para traduzir "a experiência das mulheres" ou
"a experiência Negra" em agendas políticas concretas deve ser
repensada e reformulada (Crenshaw, 2019/1989, p.).

Na mesma linha, Patrícia Hill Collins argumentará que
Somente as Afro-americanas ocupam este lugar e podem “sentir
o ferro” que penetra na alma das mulheres Negras, porque, embora as experiências das mulheres Negras norte-americanas se
assemelhem a outras, elas continuam a ser únicas. A importância da liderança das mulheres Negras na produção de um pensamento feminista Negro não implica que outros não possam
participar. Significa que a responsabilidade primária na definição de uma certa realidade recai sobre as pessoas que vivem
esta realidade, que realmente têm estas experiências (Collins,
2019/2000, p.115).

Porém, longe de defender um pensamento feminista negro enclausurado em si próprio e, a breve trecho, paroquial, propõe um
pensamento universalista, que parta da autodefinição e autode22
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terminação e, simultaneamente, represente “todas as pessoas
como ‘pessoas de cor’” (Collins, 2019/2000, p.126).
A segunda parte deste segundo volume de textos essenciais
em Género e Performance recolhe quatro textos, dois de bell
hooks (“Politização feminista: um comentário” e “O foco feminista
nos homens: um comentário”), outro de Kate Manne que aborda
a misoginia (“Ameaçando as mulheres”) e o último sobre “Políticas
de masculinidade” de Raewyn Connell.
Debatendo as políticas de identidade quer de mulheres quer
de homens, bem como as suas relações e representações, bell
hooks propõe que,
para desafiar a política de identidade, devemos oferecer estratégias de politização que ampliem a nossa conceção de quem
somos, que intensifiquem o nosso senso de intersubjetividade,
a nossa relação com uma realidade coletiva (hooks, 2019b/1989,
p.138).

E para isso,
nós, como mulheres, realmente precisamos ouvir-nos mutuamente sobre como comunicamos o pensamento feminista aos
homens. Lutar para criar um contexto de diálogo entre mulheres e homens é uma tarefa subversiva e radical. O diálogo implica conversa entre dois sujeitos, não um discurso de um
sujeito e um objeto. É um discurso humanizador, o que desafia
e resiste à dominação (hooks, 2019a/1989, p.179).

As políticas da masculinidade, na sua história nos Estados
Unidos da América, os seus desenvolvimentos, recuos e impasses
são explanados por Raewyn Connell, sublinhando a ideia de que
“é possível que homens heterossexuais se oponham ao patriarcado
e tentem sair dos mundos da masculinidade hegemónica e cúmplice” (Connell, 2019/2005, p.205). Entretanto,
o desejo relacionado com o ânus é o que é deixado de fora do mundo
paranoico da normalidade masculina, onde as mulheres são os
únicos objetos sexuais legítimos e os possuidores-de-falos lutam
entre si para obter poder e riqueza (Connell, 2019/2005, p.201).

E é neste quadro que se desenvolve a reflexão crítica sobre
homofobia e heterossexualidade compulsória:
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Os agitadores da direita religiosa imaginam os homossexuais
como um exército de criminosos, violando os mandamentos de
Deus, ameaçando primeiro a família e depois a ordem social
mais ampla. A homofobia popular, até onde eu consegui rastrear os seus temas, nada diz sobre Deus, mas é explícita sobre
o sexo. A sexualidade anal é um foco de repugnância e o sexo
anal recetivo é uma marca de feminização. O humor homofóbico
entre homens heterossexuais ainda gira em torno do pulso dobrado, do andar afetado e das insinuações sobre a castração
(Connell, 2019/2005, p.203).

E se os homossexuais são ainda, frequentemente, vítimas de
variados tipos de discriminação, também as mulheres têm dificuldades oriundas de traços profundamente misóginos, como explica Kate Manne em “Ameaçando as mulheres”:
A ideologia patriarcal regista uma longa lista de mecanismos ao
serviço deste objetivo – incluindo a internalização por parte das
mulheres de normas sociais relevantes, narrativas sobre as tendências e preferências distintas das mulheres e a valorização de
representações das formas pertinentes de prestação de cuidados
como pessoalmente gratificantes, socialmente necessárias, moralmente valiosas, "porreiras", "naturais" ou saudáveis (desde
que as mulheres os executem). A adesão das mulheres aos papéis sociais relevantes – como, por exemplo, esposas carinhosas,
mães dedicadas, namoradas "porreiras", secretárias leais ou
boas empregadas de mesa, para citar apenas alguns dos exemplos mais óbvios – deve parecer tão natural e livremente escolhida, quanto possível (Manne, 2019/2017, p.162).

De resto, a misoginia manifesta-se de maneiras insidiosas e
naturalizadas, procurando descrever todas as mulheres ‘do
mesmo modo’:
(...) pequenas violações podem ser insufladas excedendo a sua
proporção, e consideradas como indicações de algo condenável
sobre o caráter de uma mulher. Ela pode ser representada como
a que quebra promessas, que diz mentiras, que não cumpre a
sua parte nos acordos – e, portanto, como profundamente indigna de confiança, ambígua, irresponsável, e assim por diante.
Se olharmos com atenção suficiente, muitas vezes conseguimos
encontrar alguma base (mais ou menos) nominal para tais reclamações no comportamento de uma mulher. Mas as promessas
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não cumpridas e os negócios desfeitos foram feitos ilicitamente
em seu nome pelo patriarcado (Manne, 2019/2017, p.170).

No final deste périplo pelos 8 textos que compõem a presente
coletânea parecem-nos pertinentes as palavras de Kim Solga, sobretudo se as ampliarmos para além do feminismo e as aplicarmos a todo o trabalho cultural e político que está, ainda, também
por fazer no que respeita a todas as identidades de género e outras performances corporais e sexuais:
(a) generalizada e eficaz ilusão de que o nosso trabalho feminista
está feito não é um subproduto do investimento neoliberal nos
mercados livres como fonte do progresso ético; de facto, a ilusão
de que a minha boa sorte é, ou pelo menos pode ser, a boa sorte
de todas as mulheres, é deliberadamente cultivada pelas instituições neoliberais. Mulheres que se sentem iguais podem não
sentir uma necessidade urgente de se mobilizarem contra as desigualdades remanescentes, mesmo quando essas desigualdades
vivem surpreendentemente perto de casa; e porque protestos e
agitação política são considerados maus para a estabilidade do
mercado financeiro, desligar o apetite público pelo protesto feminista é considerado uma “vitória” para empresas e governos
que abertamente o suportam (Solga, 2016, p.8).

No que se refere ao trabalho que nos compete, enquanto académicas e académicos, não temos ilusões sobre o muito que ainda
falta fazer. Por isso, continuaremos.
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1. Ter estofo de investigador
Isabelle Stengers
Tradução de Maria Manuel Baptista & Rita Himmel1

1

Stengers, Isabelle. (2013). “Avoir l’étoffe du chercheur”. In Une Autre
Science est Possible – Manifeste pour un ralentissement des sciences.
Paris: Éditions La Découverte, pp.27-37.

O Género da Ciência
Gostaria de começar pelo que é, sem dúvida, o uso mais corrente da relação entre ciência e género2.
Como sabemos, todas e todos, as nossas autoridades, políticas
e científicas, estão preocupadas com a desafeição dos jovens pelas
1

Tradução a partir do francês por Maria Manuel Baptista (mbaptista@ua.pt), Professora Catedrática da Universidade de Aveiro e Coordenadora do Grupo de Estudos
em Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC) e por Rita Himmel (rita.himmel@ua.pt), Doutoranda no Programa Doutoral
em Estudos Culturais, na Universidades de Aveiro. Bolseira de Doutoramento da
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) (ref. SFRH/BD/123609/2016). Apoio financeiro da FCT no âmbito dos fundos Nacionais do MCTES e FSE. Investigadora
e membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas
Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.

2

Este capítulo foi apresentado pela primeira vez na conferência “L’Homo academicus
a-t-il un sexe? L’excellence scientifique en question”, realizada na Universidade de
Genève no dia 15 de outubro de 2009. Uma primeira versão foi publicada sob o título “L’étoffe du chercheur: une construction genrée?”, em Farinaz Fassa e Sabine
Kradolfer, eds., Le Plafond de fer de l’université. Femmes et carrières, Zurich: Éditions Seismo, 2010, pp. 25–40.
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ciências. Não estão preocupadas com a história, sociologia ou psicologia, mas com as ciências que os decisores e decisoras norteamericanos chamam sound sciences – tanto as ciências que
prestaram provas como as que são capazes de provar. Sound
sciences é um termo que ainda é mais indelicado do que “ciências
duras/hard sciences”, porque o oposto de sound (duvidoso, suspeito, falso) é francamente pejorativo. Apenas as ciências que provam, isto é, que podem invocar factos que se tornam autoridade,
são dignas de escapar à desqualificação, e são estas as ciências
que os jovens abandonam em massa.
É neste contexto que surge a ideia de que a construção do género poderia afastar as mulheres da investigação, apesar de, face
à escassez de mão de obra técnico-científica, elas constituírem um
recurso humano a mobilizar. Não podemos permitir-nos negligenciar uma parte do viveiro do qual depende o futuro da investigação, e trata-se, portanto, de interessar as “meninas” por uma
carreira da qual elas alegadamente só se afastam devido a uma
representação “generificada”. Em princípio, a ciência seria igualmente aberta a todos e todas, e a autoexclusão das meninas revelaria somente a sua crença de que se trata de algo que não é para
elas. Sublinhe-se que, neste caso, o género não releva senão de
uma representação ilusória, que uma melhor informação, uma
mudança de imagem, deveriam poder modificar. A realidade seria
a de uma ciência neutra em relação ao género.
Quanto à rarefação dos jovens que ingressam em carreiras
científicas, ela é frequentemente analisada como um sintoma social. Os jovens de hoje recusariam os sacrifícios necessários da
exigente dedicação que as ciências “verdadeiras” requerem, e procurariam o que promete um prazer imediato. As ciências seriam
então as vítimas inocentes de um facto da sociedade. Elas poderiam queixar-se de que as nossas sociedades não sabem mais honrar a grande aventura levada a cabo pelos investigador.e/a.s3 em
3

N.T.: No original “chercheur.e.s”. Ao grafar deste modo a palavra, a autora pretende
evitar a diluição dos sujeitos femininos na formulação do plural. A grafia pela qual
optamos em língua portuguesa foi a mais próxima possível do original francês,
mantendo a proposta original da autora, mas podendo ainda assim fazer sentido
para o leitor em língua portuguesa. Esta opção de tradução é mantida, sempre que
possível, ao longo de todo o texto.
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nome da humanidade, até mesmo que são infiéis ao que é a verdadeira vocação da humanidade.
Esta vocação, colocada sob o signo da curiosidade, da descoberta dos mistérios do universo e dos benefícios trazidos pelos saberes científicos, pode fazer-nos sorrir. Mas é ela que é promovida
junto dos jovens, especialmente dos muito jovens. A propósito da
forma pela qual a instituição científica tenta incentivar o gosto
pelas ciências, poderíamos quase falar, ousemos a palavra, de pedofilia, de sede em capturar a alma da criança. Trata-se de lhes
dar um gosto pelas manipulações curiosas, pelas questões desinteressadas, pela sede de compreender, pela ciência como grande
aventura. Ora, um tal gosto, é claro, não está mais na ordem do
dia até à altura da entrada na universidade, e ainda menos
quando se perspetiva uma carreira de investigação. Longe de
serem tratados como um recurso primário, que além do mais está
em risco, os jovens investigadore.s/a.s, doutorand.o/a.s e pós-docs
devem aceitar as condições de trabalho verdadeiramente sacrificiais, uma competição sem tréguas. Espera-se que eles cerrem os
dentes: a grande aventura da curiosidade humana apresentada
às crianças é substituída pelo tema de uma vocação que exige um
compromisso de corpo e alma. E é exatamente isto de que se acusa
os jovens de hoje já não aceitarem: o consentimento aos sacrifícios
que o serviço à ciência exige.
O que define a vocação científica, o que faz o estofo de um.a
verdadeiro.a investigador.a? Que se trata de uma construção generificada parece claro, no sentido em que ela tem efeitos discriminatórios diretos no que respeita à maioria das mulheres.
Poder-se-ia dizer que a carreira de investigação foi concebida para
os homens, e mesmo para homens que beneficiam do apoio daquelas que mantêm a casa, que se ocupam das crianças, poupando-os das preocupações práticas, permitindo-lhes passar
noites em branco no laboratório e que se ausentem a propósito
dos inúmeros estágios e deslocações ao estrangeiro expectáveis
na carreira de um investigador.
Entretanto, eu queria manter-me no facto de que, logo que se
trata de mulheres, o preço pago por uma carreira é tanto mais
discriminatório quanto faz parte da definição mesma da vocação,
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do que permite avaliar um “verdadeiro investigador”. De uma
mulher cujas responsabilidades familiares a coartam, dir-se-á
com frequência que o próprio facto de ela ter escolhido assumir
tais responsabilidades prova que talvez ela não tenha o “estofo”
do verdadeiro investigador.
A partir do momento em que a questão é a do estofo ou a da
vocação, a prova passa pela aceitação heroica. Daquele, ou daquela, que abandona, dir-se-á ‘ele não tinha estofo’. Ou então não
tinha ‘the right stuff ’ em inglês, e estou a fazer alusão ao filme de
Philippe Kaufmann, baseado no livro de Tom Wolfe (difundido em
França sob o título de L’Étoffe des héros4) que conta a transição
entre o mundo dos pilotos de testes e o dos primeiros astronautas
do programa Mercury. “Ele não tinha estofo, the right stuff”, diziase, entre os pilotos de teste, daqueles que se matavam aos comandos. O que é interessante é que não havia definição positiva deste
“estofo”, até porque as razões pelas quais um piloto de testes pode
matar-se são múltiplas e dependem principalmente do avião que
ele testa. É precisamente esta dependência insuportável que a expressão dissimula: aqueles de entre eles que se matavam não tinham o right stuff.
Deveria ser inútil precisar que a questão do estofo, tal como
eu estou a abordá-la, não tem relação direta com a capacidade de
fazer investigação. Ninguém diz que os pilotos que se matavam
eram maus pilotos. Falar de estofo indica antes aquilo que nunca
pode ser questionado, o que não será objeto de nenhuma discussão, nem de reivindicação: a fiabilidade técnica dos protótipos que
os pilotos tinham de testar. Trata-se então de algo um pouco mais
particular do que noções de tipo-ideal ou habitus, familiares na
sociologia. A questão do estofo designa de modo bastante específico a fabricação de uma diferença ligada a questões que se colocam, mas não serão colocadas, a uma forma de cerrar os dentes e
de resistir àquilo que, desde logo, se torna uma tentação. No caso
dos pilotos de testes, trata-se de promover o impasse sobre o que,
não obstante, é para eles uma questão de vida ou morte: um piloto
de testes assume os comandos do avião que lhe entregam, ponto
final.
4

N.T.: Difundido em Portugal e no Brasil com o título Os Eleitos.

32

TER ESTOFO DE INVESTIGADOR

É a grandeza do piloto que está aqui em causa, no sentido em
que, em Les Économies de la Grandeur, Boltanski e Thévenot discutiram juízos sobre o que é grande e o que é pequeno. Contudo,
o “estofo” que faz o “piloto de testes”, a sua grandeza, parece-me
ter o traço constitutivo de uma grandeza “generificada”, no sentido em que, contrariamente às grandezas de Boltanksi e Thévenot, ele é definido pela negativa: trata-se de um contraste binário
e hierárquico que define o género superior como não marcado.
Não se sabe o que faz um bom piloto. Aqueles que são marcados
são aqueles que se mataram. Só o acidente é testemunha, portanto, do que eles não tinham, mas que os outros possuem. Poderíamos falar aqui dos mistérios da escolha divina, mas nem os
grupos de investigadores, nem o dos pilotos de testes me parecem
ser habitados por este tipo de mistério. Lidamos aqui com uma
construção cuja singularidade consiste em não pretender descrever uma realidade, e que apesar disso seria vão chamar-lhe ilusória: ela é “verdadeira” no sentido em que “mantém juntos”, em
que ela produz uma relação particular consigo próprio e com os
outros. Onde ela supõe e produz um ethos.
É portanto deste ethos, deste estofo, que vou tratar aqui, enquanto construção cujo protótipo é certamente o da diferenciação
entre homens e mulheres, mas que atravessa igualmente tudo –
a construção do verdadeiro piloto de testes passa, neste caso, exclusivamente através de um grupo viril; as esposas, quer aquelas
dos que morreram quer as dos que sobreviveram, têm, elas, o
dever de se calar.

Os verdadeiros investigadores
Interrogar o estofo de que é feito um “verdadeiro investigador” (incluindo as mulheres consideradas dignas deste título5) a
partir de uma tal hipótese, é interrogar uma construção de poder
formidável, porque ela não deforma a realidade mas exige uma
insensibilidade determinada às questões que essa realidade co5

Dado que se trata do investigador ou da investigadora enquanto “generificados”,
utilizarei o masculino.
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loca – tipicamente, sob o modo da denegação, do “sabemos bem,
mas ainda assim...”, tendo o verdadeiro investigador de cerrar os
dentes e não se deter nestas questões.
É certo que, em alguns países (não em França, muito claramente), o feminismo foi portador de novas questões dirigidas aos
saberes tal como eles se cultivam nos nossos mundos académicos,
e afrontou diversos aspetos do ethos científico. Mas hoje uma
outra figura do feminismo afirma a sua pertinência, a de Virginia
Woolf, cujo riso sarcástico me parece escutar o seu riso sarcásticoWoolf, de quem pareço escutar o riso sarcástico. O seu livro
Trois guinées é composto por três respostas, imbrincadas com três
apelos à adesão a uma causa, qualquer delas consensual, respostas cruéis, de uma lucidez que dói, mas que força a pensar contra
os consensos da boa vontade. Não é demasiado difícil imaginar
como ela teria acolhido um apelo para “salvar a investigação”.
Não se trata, de todo, de declarar nula e sem efeito a tentativa
feminista de criar “uma outra ciência”. Escutar o riso de Woolf,
consiste, antes de mais, em tomar em consideração a medida da
distância que nos separa dessa época em que poderíamos pensar
que ela tinha sido demasiado pessimista, ela que tinha concluído
da brutalidade dos costumes universitários que as raparigas não
podiam mudar nada aí, que elas deveriam evitar juntar-se às fileiras da grande procissão dos ‘homens cultivados’. Por muito que
esta procissão tenha, hoje em dia, perdido muito da sua soberba,
tornando-se um pouco esgotada e inquieta, ela exclui, ainda e
sempre, aqueles e aquelas que insistem em que nos detenhamos,
nem que seja por um instante, e que reflitamos sobre isso. Que
tomemos tempo para colocar a questão que Woolf insistiu que
nunca deveríamos parar de colocar. “Precisamos de pensar”, escrevia ela, pensar em todo o lado e em todas as ocasiões: “qual é
essa civilização em que nos encontramos?” (1966, p.116). E, especialmente, o que é este mundo académico prestes a ser destruído
em nome da excelência? Temos de pensar para evitar a armadilha
da nostalgia em face de um mundo que está, com efeito, em vias
de tender para o passado.
O diagnóstico apresentado por Woolf, em Trois guinées, a propósito deste mundo, é de uma crueldade inapelável. Claro, ela re34
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siste à tentação dos fósforos e do petróleo que fariam arder as
prestigiosas faculdades inglesas onde se fabricam seres que são
simultaneamente conformistas e secretamente violentos, de uma
violência que surge logo que se sentem em perigo. Mas se ela resiste, é somente porque, ali, as meninas podem obter os diplomas
que lhes permitirão ganhar a sua vida. Mas que elas evitem fazer
ali as suas carreiras, assim como fazer carreira nas profissões que
prometem prestígio e influência. Que elas aproveitem a universidade para adquirir os saberes que realmente as emancipam, mas
que se mantenham nas margens. Porque elas não poderão modificar o ethos que estas profissões exigem: a rivalidade agressiva,
a prostituição intelectual e um apego a ideais abstratos.
Em suma, Virginia Woolf parece-me ter compreendido, na íntegra, aquilo que eu designei de “estofo do investigador”, e penso
que ela não ficaria de todo surpreendida ao constatar a submissão,
a passividade com a qual os académicos deixam hoje redefinir o
seu mundo e as suas práticas sob um modo que, em nome de uma
excelência objetivamente avaliada, os constrange alegremente à
prática sistemática desta prostituição intelectual que ela denunciava. Porque, não somente este estofo não caracteriza o que é um
“bom” investigador, apenas o que é um “verdadeiro” investigador,
como ele poderia ter algo a ver com a terrível transformação que
Wolf descreve quando o “irmão, que muitos de entre nós têm razões para respeitar na vida privada”, é engolido, impondo-se no
seu lugar um “macho monstruoso, de voz ruidosa, de punho duro,
que de uma forma pueril inscreve no chão, com sinais de giz, essas
linhas de demarcação místicas no interior das quais os seres humanos são fixados, rígidos, separados e artificiais” (1966, p.175).
Este macho, brutal e pueril, vemo-lo frequentemente aparecer logo
que é colocada em perigo a maneira pela qual a maior parte dos
cientistas se apresentam e se representam a eles próprios – enquanto aqueles que, heroicamente, resistem às tentações da ‘opinião’. E é precisamente porque esta demarcação é abstrata, sem
outro conteúdo do que a sua oposição a esse ‘outro’ marcado, que
eles a designam de ‘opinião’, que este ser violento é também um
ser manipulável, como o são sempre os que ‘não querem saber de
nada’ em relação àquilo que os poderia fazer hesitar.
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Os cientistas, diz-se, têm como grandeza comum a objetividade, e esta é, possivelmente, a única pretensão suscetível de reunir práticas tão diversas como a física, a sociologia, a psicologia
ou a história. Não obstante, é notável que todas as tentativas dos
epistemólogos para dar um conteúdo ao que reuniria estas diferentes práticas desembocaram em banalidades destituídas de
qualquer relevância. Na verdade, eu ousaria afirmar que a única
coisa que é suscetível de reunir os cientistas pertencendo a domínios tão diferentes é nada mais do que a definição da opinião como
irracional, subjetiva, influenciável, prisioneira de ilusões e aparências. Este é, de resto, o conteúdo que Gaston Bachelard atribui
à racionalidade científica: o “não” ascético oposto à verdadeira galeria de horrores da opinião. Bachelard tem estas palavras: “Por
direito, a opinião está sempre errada, mesmo nos casos em que,
de facto, ela estava certa”. Este é o grito de alma do “verdadeiro
investigador”, o seu “não quero saber nada disso”. O piloto de testes “não quer saber nada” dos critérios que diferenciam o avião
que ele está prestes a testar de um caixão voador. O verdadeiro
investigador não quer saber nada de um mundo em que, por
vezes, a “opinião está certa”.
Não nos iludamos quanto a isso, hoje uma grande parte da
competência científica tem como tarefa fazer calar as inquietudes
da opinião, de lhe fazer saber que ela se engana e que ela é incapaz do juízo objetivo que é privilégio dos cientistas. E é por se tratar de um verdadeiro dever, consentido em nome do interesse
geral, que a pertinência de uma tal competência será raramente
discutida no mundo académico. É necessário (e, por vezes, suficiente) que o ponto de vista objetivo trazido pelo perito entre em
forte contraste com a subjetividade das questões que, para a ‘opinião’, importam.
Entretanto os decisores queixam-se da competência científica,
que é demasiado hesitante para o seu gosto, pesando os prós e os
contras, baralhando uma situação em que lhes é pedido o que
deve ser pensado, em nome da ciência. A grandeza do decisor
(outro género não marcado) está em saber decidir. E ele gostaria
que os especialistas lhe dissessem “como decidir”: “Sejam homens,
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não mulherzinhas escrupulosas e tagarelas. Se é sim, é sim! Não
sejam complacentes no meio de dúvidas e incertezas”.
Qual é esta objetividade que temos como missão defender? É
porque a única resposta geral a esta pergunta mobiliza “factos”
capazes de reenviar à subjetividade do que preocupa a opinião,
que é bastante fácil apanhar os cientistas, e fazê-los andar na
linha, para quem saiba manipular as suas palavras de ordem. Se
os ‘factos’ se opõem aos valores, e são capazes de tornar “objetivamente decidível” qualquer questão, como resistir à injunção de
fazer esta capacidade prevalecer? Quando, entre os cientistas, alguns responderam “presente!” à injunção para tornar decidível
tudo o que pode fazer hesitar, a impostura não foi, de uma forma
geral, denunciada pelos seus colegas. Aqueles que consideraram
que para fazer calar a opinião é necessário apresentar uma frente
unida, a de um “método científico” garantia de objetividade, tiveram de tolerar a proliferação de novos especialistas armados de
métodos, cujo caráter cego se tornou sinónimo de objetividade. As
“ciências fundadas sobre os dados” ou “sobre os factos” – as ‘databased’ ou ‘evidence-based’ sciences – atribuíram a si mesmas a
missão de definir toda a situação, toda a problemática, toda a escolha, em termos que permitem aos dados objetivamente mensuráveis avaliar e decidir a questão.
Também aqui estamos a lidar com um verdadeiro ethos, uma
missão que mobiliza verdadeiros cruzados e que os conduz a reenviar os debates e as hesitações dos seus colegas a simples opiniões, que ignoram que as únicas questões bem colocadas são
aquelas sobre as quais pode responder o veredicto dos factos. E o
círculo é fechado, porque a excelência, que é a nova palavra de
ordem tanto a propósito das universidades quanto de grupos de
investigação e de investigadores e investigadoras individuais6, é
aferida em relação a estes dados. São cientistas aqueles que construíram estes métodos com total impunidade, contra os quais os
outros cientistas não protestaram, tanto se investiam noutros métodos – e dos quais hoje estão a descobrir de maneira direta as
consequências.
6

N.T.: no original ‘individuel.le.s’, cujo sentido é intradutível em língua portuguesa
(ver N.T. 3).
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Como sabemos, não se trata, em tais avaliações, de levar em
conta as particularidades de cada universidade, nem de tomar conhecimento dos trabalhos dos investigadore.s/a.s. Isso traria o
risco de perturbar o juízo, de regressar à hesitação. Os dados são
objetivos no sentido em que eles são ‘não marcados’, suscetíveis
de servir de padrão nos termos do qual todos serão medidos. Sem
hesitação nem discussão.
Em todo o lado, portanto, reencontramos este “estofo generificado”, aquele que define a grandeza contra o que faz discutir,
pensar, hesitar aqueles e aquelas que não têm o estofo – este estofo que não tem nada a dizer sobre si mesmo, a não ser que ele
é o que é necessário aceitar em nome do que Virginia Woolf identificava tão bem como ideais abstratos, místicos. E, como ela tinha
diagnosticado, estes ideais são inseparáveis da desqualificação
brutal e da publicidade turbulenta. E do orgulho imbecil de resistir à insistência desta questão, a qual ela dizia que as mulheres
deveriam colocar-se a si mesmas uma e outra vez, em todo o lado
e sempre: qual é essa civilização onde nós nos encontramos?
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Género, Raça e Estudos Culturais

2.
Feminismo, ‘raça’ e imaginação
diaspórica de Stuart Hall
Avtar Brah
Tradução de Maria Manuel Baptista1
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E

nquanto estudantes a iniciar os nossos doutoramentos na
Universidade de Bristol no final dos anos 70, um grupo de
nós decidiu que devíamos visitar Stuart Hall em Birmingham. Admiradores devotados dele, não tínhamos a certeza
quando ou se conseguiríamos marcar um encontro para o ver. Não
precisávamos de nos ter preocupado porque, apesar da sua
agenda imensamente ocupada, Hall encontrou tempo para um encontro bem cedo connosco. A nossa visita ao Centro de Estudos
Culturais da Universidade de Birmingham, onde ele era diretor,
foi memorável, não apenas devido ao entusiasmo intelectual gerado durante o nosso encontro com Hall, mas também devido à
forma calorosa com que nos cumprimentou e ao imenso encoraja1

Tradução a partir inglês por Maria Manuel Baptista, Professora Catedrática da
Universidade de Aveiro e Coordenadora do Grupo de Estudos em Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC).

2

O texto “Feminism, ‘Race’ and Stuart Hall’s Diasporic Imagination”, da autoria de
Avtar Brah integra o primeiro capítulo intitulado “Metropolitan Engagements”, do
livro Culture, Politics, Race and Diaspora: The Thought of Stuart Hall (2007), Brian
Meeks (ed). Kingston/Miami: Ian Randle Publishers.
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mento que ele nos deu em relação às nossas ainda incipientes
ideias. Poucos intelectuais da sua estatura têm essa generosidade
de espírito. Hall genuinamente respeita e valoriza cada pessoa
pela sua singularidade, e eu admiro-o tanto por isso quanto pela
sua imponente estatura intelectual.
Refiro este encontro porque a política do pessoal é, na minha
opinião, central para qualquer agenda que queira trazer a mudança em direção a um mundo melhor. Esta é uma lição que o feminismo aprendeu bem cedo na sua genealogia, posta em
destaque através do famoso slogan feminista “O Pessoal é Político”, que tem vindo a ser objeto de grande contestação política,
quer dentro quer fora da academia. A controvérsia em torno das
políticas do pessoal colocou novas questões acerca da subjetividade, da identidade e da política. Como é bem sabido, tentativas
feministas de teorizar, provocar e trabalhar através da articulação do pessoal com o político, resultaram no desafio das próprias
bases do binómio moderno que opunha as esferas pública e privada da vida. O feminismo expôs a natureza construída desse binómio aparentemente natural e, ao mesmo tempo, destacou as
diversas maneiras pelas quais vários eixos de poder – classe, género, sexualidade e assim por diante – estão implicados na constituição e manutenção de uma dada formação social. As
feministas têm estado na vanguarda destes debates sobre aquilo
que desde então veio a ser conhecido como ‘interseccionalidade’,
argumentando que as formações transversais de género, classe,
raça, etnicidade, sexualidade e assim por diante, não podem ser
entendidas sem referência umas às outras e às histórias da escravatura, do colonialismo e do imperialismo. No contexto destas
histórias, foi vigorosamente desafiada a noção de que mulher ou
homem poderiam ser construídos como categorias homogéneas.
Mas como se podem teorizar os efeitos simultâneos de uma
variedade de fatores? Existem diferentes respostas para esta
questão, mas a própria questão regista um campo comum no qual
se cruzam o trabalho feminista e os escritos de estudiosos como
Hall. Uma resposta a esta pergunta foi tentada, recorrendo ao
conceito marxista de “fração de classe”. No entanto, para muitos
marxistas, este conceito permaneceu centrado na classe, embora
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tenha sido desenhado para lidar com transformações socioculturais que seriam afetadas quando diferentes eixos se intersectassem. Isso significa que a classe ainda era o principal significante,
apesar de diferenciada por género, etnia ou sexualidade. E, a teoria feminista, especialmente a teoria feminista antirracista, desafiou esse tipo de narrativa da primazia da classe. Por exemplo,
quando as mulheres trabalhadoras migraram das ex-colónias
para a Grã-Bretanha foram teoricamente representadas como
constituindo uma fração de classe simultaneamente racializada
e de género, tendo os processos de racialização e de género recebido proeminência semelhante aos da classe. Uma segunda questão importante que marca uma preocupação comum na escrita de
Hall e no trabalho feminista relaciona-se com a problemática da
agência. Ambos os conjuntos de escritos interrogaram a tendência
na literatura do final da década de 1970 e da década de 1980 para
reificar o processo, considerando a agência como se fosse um processo voluntarista cujos objetivos poderiam ser alcançados pelo
simples exercício da força de vontade consciente. O debate e a crítica feministas desafiaram essa conceção e, ao invés, argumentaram que movimentos políticos como o feminismo ou o
antirracismo eram melhor construídos através da representação
de relações historicamente contingentes entre campos de discursos e de práticas, e que a agência não pode ser teorizada adequadamente sem levar em conta o funcionamento do inconsciente.
Tal valorização de categorias, até então imaginadas como monolíticas, e a teorização do significado como algo contingente, começaram a conectar-se com as perspetivas pós-estruturalistas.
Debates feministas sobre ‘interseccionalidade’ estavam intimamente ligados àqueles sobre a ‘diferença’. As feministas debateram ‘diferenças’ nos termos do que isso significava para
experienciar a vida como situada, como um assunto específico de
um certo contexto, como, por exemplo, uma mulher negra da
classe trabalhadora ou como uma lésbica. Estudos simultâneos
sobre diferenças entre classes sociais, por outro lado, raramente
compreenderam a diferença de classe como uma questão de ‘diferença’, principalmente porque o conceito de ‘diferença’ nos discursos centrados na classe tendia a ser exclusivamente usado para
falar sobre a ‘diferença cultural’, como se tornou visível pela pre43
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sença de grupos étnicos minoritários. Alguns de nós voltaram-se
para o trabalho de Hall porque este corpo de trabalho interrogava
as tendências que patologizavam minorias étnicas e culturas das
classes trabalhadoras. Em vez disso, Hall abordou estas práticas
culturais na sua própria especificidade e nos seus próprios termos. De facto, as culturas das classes trabalhadoras representavam um dos principais focos do trabalho do Centro de Estudos
Culturais, no qual eram tratadas com imensa simpatia. No contexto da atenção que prestou à ‘diferença’, Hall desenvolveu uma
combinação das perspetivas estruturalistas e pós-estruturalistas
que vão desde Marx, Weber, Gramsci e Althusser até Foucault,
Derrida e Butler. Essa marca particular da teoria creolizada constituiu um grande avanço.
O encontro de Hall com abordagens marxistas durante as décadas de 1970 e 1980 foi singularmente produtivo. As suas leituras de Althusser e Gramsci foram um grande marco dentro do
reportório conceptual dos neo-marxismos. Do meu ponto de vista,
o que é importante é que, ao contrário de muitos outros neo-marxistas daquele tempo, Hall tratou de questões de ‘raça’ como uma
característica endogâmica das formações sociais do capitalismo
avançado no Ocidente. Além disso, ele não tratou a ‘raça’ como
uma característica adicional, mas explorou-a nas suas relações
contingentes com outras características-chave da formação social.
O seu ensaio de 1980, intitulado “Raça, Articulação e Sociedades
Estruturadas no Domínio”, o ensaio de 1986 intitulado “Relevância de Gramsci para o Estudo da Raça e da Etnicidade”, e a sua
conferência transmitida pela televisão em 1978 – mais tarde publicada em conjunto pela BBC e pela Comissão para a Igualdade
Racial – não deixavam nenhuma dúvida em qualquer mente esclarecida de que esta era uma perspetiva totalmente nova para
pensar a ‘raça’, e a sociedade britânica. Nestes ensaios, ele explora os processos pelos quais o poder se encontra espacial e temporalmente disperso no interior de uma formação social; e, como
os antagonismos sociais, incluindo aqueles que se cristalizam em
torno da ‘raça’, são diversificados em termos relacionais ao longo
de todo o campo cultural. Na sua abordagem ao estudo da ‘raça’,
a cultura e a estrutura estão completamente entrelaçadas, em vez
de serem concebidas como polos de uma hierarquia, como contem44
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plava o modelo do marxismo clássico da base e da superestrutura.
Questões de emocionalidade e da dinâmica psíquica recebem a
devida atenção. Como ele diz:
Eu aprendi sobre cultura, primeiro, como algo que é profundamente subjetivo e pessoal, e ao mesmo tempo, como uma estrutura que se vive .... A partir de então, nunca pude entender por
que razão as pessoas pensavam que estas questões estruturais
não estavam conectadas com o psíquico – com emoções e identificação e sentimentos porque, para mim, essas estruturas são
coisas que se vivem. Não quero apenas dizer que elas são pessoais, o que elas são, mas elas são também institucionais, elas
têm propriedades estruturais reais, elas terminam contigo, elas
destroem-te3.

As leituras que Hall fez de Althusser e Gramsci tornam quase
impossível sustentar perspetivas reducionistas ou totalizadoras.
Eu disse quase impossível porque, sem as intervenções de Hall,
Althusser e Gramsci – com a sua ênfase primária, se não exclusiva, na classe social – tendem a reter resíduos totalizantes e tendências reducionistas “em última instância”. Os escritos de Hall
sobre raça abrem novas perspetivas teóricas, com a sua ênfase na
especificidade histórica, no papel da hegemonia, na importância
da interseccionalidade e na forma pela qual são vividas as diferenciações sociais, como classe ou raça:
[Qualquer investigação sobre racismo] teria de começar a partir
de uma aplicação rigorosa do que eu chamei de premissa da especificidade histórica. O racismo não é tratado como uma característica geral das sociedades humanas, mas como racismos
historicamente específicos. Partindo de uma suposição de diferença, de especificidade e não de uma ‘estrutura’ unitária,
transhistórica ou universal ... não se pode explicar o racismo
abstraindo de outras relações sociais ... Deve-se começar, então,
a partir do ‘trabalho’ histórico concreto que o racismo realiza
sob condições históricas específicas – como um conjunto de práticas económicas, políticas e ideológicas, de um tipo distinto,
concretamente articuladas com outras práticas na formação social. Essas práticas atribuem o posicionamento dos diferentes
3

Stuart Hall, “Dialogues with Stuart Hall”, in Stuart Hall: Critical Dialogues in
Cultural Studies, eds. David Morley and Kuan-Hsing Chen (London: Routledge,
1996), p.488.
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grupos sociais uns em relação aos outros no âmbito da estrutura elementar. [...] Em suma, são práticas que asseguram a
hegemonia de um grupo dominante sobre os subordinados, de
modo a poderem dominar toda a formação social de forma favorável ao desenvolvimento, a longo prazo, da base produtiva
económica. Apesar de os aspetos económicos serem críticos,
como forma de começar, esta forma de hegemonia não pode ser
entendida como operando simplesmente através da coerção económica. A constituição desta fração (racializada) como classe e
as relações de classe que lhes são atribuídas, funcionam como
relações raciais. A raça é, portanto, também a modalidade em
que a classe é “vivida”, o meio através do qual as relações de
classe são experienciadas ... O racismo é também um dos um
dos meios dominantes da representação ideológica através do
qual a fração de classe branca passa a viver a sua relação com
outras frações, e através delas com o próprio capital. O capital
reproduz a classe, incluindo as suas contradições internas,
como um todo – estruturado pela raça4.

Esta teorização altamente complexa e inovadora da raça desafia a metanarrativa modernista do universalismo e aponta para
novas formas de analisar diferentes racismos, historicamente específicos. Compreender o papel das racializações diferenciais continua a ser crucial hoje, à medida que testemunhamos a
mobilização do racismo – especialmente a forma de racismo dirigida contra os muçulmanos – como um dos meios com os quais os
novos imperialismos globais do século XXI têm vindo a ser mantidos. Os discursos de ‘terrorista’, ‘civilização’ e ‘estados falhados’
articulam-se na representação de grandes regiões do mundo, vistas como sendo incapazes de se governar. O género desempenha
um papel crítico nesses regimes representacionais, como quando
a figura da mulher muçulmana passa a ser orientalizada como
passiva e à mercê de homens autoritários. Estas representações
de povos aparecem de todas as formas nos media globais, onde
certas imagens (por exemplo, imagens de mulheres cobertas com
o hijab) e não outras (por exemplo, mulheres médicas, engenheiras, educadoras, etc., realizando os seus trabalhos com ou sem
hijab) são selecionadas, com o objetivo de mobilizar longos dis4

Stuart Hall, “Race, Articulation and Societies Structured in Dominance”, in Sociological Theories: Race and Colonialism, ed. UNESCO (Paris: UNESCO, 1980),
p.338.
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cursos ocidentais de superioridade. A recente legislação em
França, que torna ilegal o uso do hijab em instituições educacionais, é o epítome dessa tendência. A retórica deste discurso é tão
perniciosa que até algumas feministas caem sob a sua influência
e veem as mulheres pelo prisma do orientalismo. Em geral, esses
discursos re-articulam a fantasia dos não-muçulmanos, especialmente os homens, de desvelar a mulher.
Conceptualizar os racismos no plural, como faz Hall, permitenos ver como os grupos diferencialmente racializados podem eles
próprios, por sua vez, posicionar-se num discurso que racializa
outro grupo. Por exemplo, onde há racismo antimuçulmano, todos
os não-muçulmanos podem potencialmente ser implicados num
racismo antimuçulmano. Em outras palavras, a atenção tanto à
semelhança como à diferença entre os diferentes racismos permite compreender melhor os efeitos de poder contingentes, num
dado contexto.
Embora Hall nem sempre se envolva diretamente com o feminismo, o seu trabalho, como observei anteriormente, partilha
certas problemáticas comuns com o feminismo. Parece haver uma
subtil relação subjacente simbiótica entre feminismo e o trabalho
de Hall e tem havido um substancial tráfego bidirecional de
ideias. Durante as décadas de 1970 e 1980, as teorias feministas,
assim como os trabalhos de Hall, como podemos ver acima, foram
informadas por repertórios conceptuais extraídos em grande
parte das tradições teóricas e filosóficas ‘modernistas’ do Iluminismo europeu. Nesta conjuntura, o projeto partilhado do socialismo animou tanto o trabalho de Hall quanto a versão do
feminismo, que costumávamos chamar de feminismo socialista.
O encontro de Hall com o pensamento pós-estruturalista gerou
toda uma nova perspetiva – uma perspetiva que submete insights
pós-estruturalistas ao escrutínio, através de uma lente pós-colonial. O seu trabalho lembra-nos que a crítica pós-modernista das
perspetivas modernistas, incluindo as últimas reivindicações de
aplicabilidade universal, tinha precursores dentro das políticas e
práticas críticas anticoloniais, antirracistas e feministas. Ele demonstra como a experiência pós-moderna é a experiência diaspórica por excelência:
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A pós-colonialidade, de maneira curiosa, preparou-nos para vivermos numa relação ‘pós-moderna’ ou diaspórica com a identidade. Paradigmaticamente, trata-se de uma experiência
diaspórica. Desde que a migração se tornou o evento histórico
mundial da modernidade tardia, a clássica experiência pós-moderna acaba por se tornar a experiência diaspórica5.

Abordagens teóricas pós-modernas/pós-estruturalistas encontraram expressão esporádica em obras feministas anglófonas do
final da década de 1970. Mas, durante a década de 1990, a variante pós-estruturalista dentro do feminismo tornou-se uma
força considerável. Estes diálogos teóricos e políticos produziram
alguns insights convincentes, incluindo os seguintes: (a) que sujeitos políticos, como o branco ou o negro, não podem ser tratados
como se fossem entidades mutuamente exclusivas, cada uma
delas carregando uma ‘essência’ transhistórica imutável. Os sujeitos políticos e as subjetividades são formas históricas produzidas relacionalmente; (b) que o conceito de ‘agência’, quando
reconfigurado através das apropriações pós-estruturalistas da
psicanálise, vai além da agência consciente para incluir a nossa
vida psíquica e emocional. Portanto, a agência consciente é vista
como profundamente marcada por processos inconscientes; (c)
que a noção de uma autenticidade experiencial transparente,
muitas vezes valorizada na prática da ‘política de identidade’, é
considerada problemática. Em vez disso, sugere-se que a experiência é melhor entendida como um processo mediado que consiste em conferir sentido ao mundo, simbolica e narrativamente,
(d) a insistência pós-estruturalista de que o significado é relacional; essa identidade e subjetividade não são ‘produtos’, mas processo em desenvolvimento; esse poder pode ser simultaneamente
coercivo e produtivo; que a subordinação possa ocorrer quer através de modos de inclusão quer de exclusão, significa que os paradigmas pós-estruturais têm muito em comum com as intervenções
teóricas feitas pelas feministas ao longo dos anos. Esses insights
pós-estruturalistas encontram forte ressonância no trabalho posterior de Hall, especialmente nos seus escritos sobre a identidade.
Uma característica fundamental dos últimos trabalhos de
Hall e do trabalho de algumas feministas durante a década de
5

Stuart Hall, “Dialogues”, p.490.
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1990 e o início do século XXI é a preocupação de ambos em aproveitar os pontos fortes da teorização moderna e pós-moderna. No
contexto desse processo, eles questionam o binómio simplista que
cria uma divisão entre a teoria moderna e a pós-moderna, como
se fossem formações mutuamente exclusivas. O trabalho de Hall
é uma prova do potencial produtivo da combinação de insights
modernos e pós-modernos. Um interesse mais amplo na teoria interdisciplinar pode ser visto como decorrente de várias razões,
tais como:
(i) o interesse em analisar os efeitos do racismo sem recorrer
ao discurso da raça. Nós não pertencemos a ‘raças diferentes’; pelo contrário, através do racismo somos diferentemente racializados em hierarquias diferenciadoras;
(ii) a necessidade de teorizar a etnicidade e a diferença cultural fora dos imperativos do racismo. Aqui, o conceito de
Hall de novas etnicidades provou ser singularmente produtivo;
(iii) a importância de compreender as políticas de identidade
como formas contingentes de resistência;
(iv) a necessidade de distinguir entre identidade política como
agência consciente e identidade conceptualizada em termos de subjetividade;
(v) a importância de analisar a localidade e a globalidade
como categorias relacionais; e
(vi) o envolvimento com as migrações contemporâneas pós-coloniais e a compreensão do papel que as diásporas desempenham nas políticas globais e nas identidades.
Um dos tópicos que Hall analisou com grande impacto teórico
foi o da identidade. O seu ensaio de 1996, “Quem precisa de identidade?”, é um poderoso discurso sobre o sujeito. Com tanta tinta
já gasta sobre esta questão, porquê, pergunta ele, ainda precisamos de abordar a questão da identidade? A sua resposta a isto é
dupla: em primeiro lugar, a crítica desconstrutiva, especialmente
aquela que é exemplificada pelo trabalho de Derrida, aponta para
uma maneira de pensar os conceitos criticados de um modo tal
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que não exige necessariamente que eles sejam abandonados. Em
vez disso, eles podem estar envolvidos no processo, mas ‘sob o
modo de apagamento’. Ou seja, eles podem ser usados na sua
forma desconstruída, desprovidos do seu regime anterior. Em segundo lugar, o conceito de identidade permanece crítico por causa
da sua centralidade para o conceito de agência e de política. Rejeitando uma noção não mediada de agência e seguindo Foucault,
Hall argumenta que o que é necessário não é tanto uma teoria do
‘sujeito cognoscente’, mas uma teoria das ‘práticas discursivas’ e
como é que o sujeito é constituído dentro dessas práticas discursivas, de modo que, longe de abandonar o sujeito – uma crítica
muitas vezes dirigida ao pensamento pós-estruturalista – o sujeito é reconceptualizado. Ao sublinhar a questão das políticas,
Hall está plenamente consciente do debate feminista sobre ‘políticas de identidade’ e ‘políticas de localização’, esta última uma
forma criticamente inovadora na qual o feminismo ironicamente
teorizou ‘localização’ como o lugar da ‘dispersão’ ao longo de diferentes eixos de diferenciação, tais como género ou classe, de modo
a que haja o adiamento permanente de um fechamento final. Em
linha com a sua ênfase na ideia de que a identidade é sempre um
processo de tornar-se, em vez de ser, Hall concentra-se nos processos de identificação como temática central da discussão. O conceito de identificação, segundo ele, é entendido como retirando o
seu sentido simultaneamente de quadros conceptuais discursivos
e psicanalíticos. Discursivamente um constructo, um processo –
a identificação nunca esta completa de uma vez por todas. Tratase, diz ele, de uma articulação e de uma prática significante a
qual, “como todas as práticas significantes, está sujeita ao jogo
da diferença”6.
A partir do seu uso psicanalítico, o conceito de identidade sinaliza um investimento emocional de um tipo específico:
Trata-se, em primeiro lugar, de uma ‘modulação após a outra’,
a qual compensa a perda dos prazeres libidinais do narcisismo
primitivo. Está fundamentada na fantasia, na projeção e na
idealização. O seu objeto tanto pode ser aquele que é odiado
como aquele que é adorado; e como aquele que é frequente6

Stuart Hall, “Who Needs Identity?”, in Questions of Cultural Identity, eds. S.
Theory and Critique Hall and P. du Gay (London: Sage, 1996), p.3.
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mente levado de volta ao eu inconsciente, como “tirando-nos de
nós mesmos”.... Além disso, elas (as identidades) emergem dentro do jogo de modalidades específicas de poder, e assim são
mais o produto da marcação da diferença e da exclusão, do que
são o sinal de uma unidade idêntica naturalmente constituída
– uma “identidade” no seu sentido tradicional.... Eu uso “identidade” para me referir ao ponto de encontro, ao ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e práticas que tentam
interpelar, falar-nos, colocar-nos num lugar como sujeitos de
discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos que
podem ser falados. As identidades são, portanto, pontos de ligação temporária a posições de sujeito, que as práticas discursivas constroem para nós7.

Encontra-se aqui, então, um indicador singularmente perspicaz para levar mais longe o debate sobre a ‘identidade’, usando
simultaneamente reportórios discursivos e psicanalíticos. O discurso das ‘políticas identitárias’, onde a agência era personificada
em corpos individuais, é aqui transformado em ‘políticas da identidade’. Portanto, assumir uma identidade de género é desenvolver a identificação com posições particulares de sujeito – por
exemplo, uma posição de sujeito feminista ou antifeminista –
tendo sido estas últimas constituídas dentro de uma variedade
de práticas discursivas e de regimes representacionais. Este assunto do feminismo é discursivamente interpelado e psiquicamente investido. Uma vez que as identidades são constituídas na
e através da diferença, elas ganham sentido através da sua relação com o ‘outro’, com aquilo que falta, ou o que é frequentemente
designado como o ‘seu exterior constitutivo’. Mas vale a pena ter
presente que o outro não é o oposto completo do eu, nem se encontra totalmente fora do eu, e nem, de facto, ele é inteiramente
uma ausência. Há uma profunda instabilidade e ambiguidade na
produção da identidade, mesmo que, às vezes, pareça ter um núcleo sólido. Politicamente, posições de identidade específicas são
construídas e agidas através de processos políticos reiterativos
em desenvolvimento.
Hall tem uma imaginação completamente diaspórica. Mas isto
não quer dizer que esta imaginação diaspórica seja o resultado di7

Ibid., pp.4-5.
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reto da sua migração da Jamaica para estudar e mais tarde se estabelecer na Grã-Bretanha. Esta jornada é importante, é claro,
porque, como todos os imigrantes, ele teve de criar raízes noutros
lugares e as suas ligações ao lugar onde ele vive hoje são mediadas
através das especificidades da sua biografia pessoal – da qual ele
fala profusamente em vários lugares, e por fatores mais amplos,
como a sua cor, o seu enquadramento de classe enquanto crescia
na Jamaica e mais tarde trabalhando como académico na Grã-Bretanha, e o seu estatuto atual como um dos principais pensadores
da Grã-Bretanha. Em vez disso, a sua é uma imaginação diaspórica em primeiro lugar e principalmente porque é nutrida por uma
mente aberta que continuamente descentraliza qualquer desejo
de fixidez. Esta imaginação estabelece novas conexões à medida
que viaja entre e através dos conceitos, experiências e posições de
sujeito. É uma imaginação que sabe o que significa deixar para
trás as fronteiras do familiar e projetar novas jornadas. É uma
imaginação que está sintonizada e profundamente preocupada
com as vozes do subalterno; que ouve a dor e os prazeres da ‘migração’ – o que é ganho e o que se perde; e é uma imaginação que
é animada pela ética do cuidado e da justiça:
Mas eu não sou nem nunca serei ‘inglês’. Conheço os dois lugares (Inglaterra e Jamaica) intimamente, mas não sou totalmente de nenhum dos dois lugares. E isso é exatamente a
experiência diaspórica, distante o suficiente para experimentar
o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente para entender
o enigma de uma ‘chegada’ sempre-adiada8.

8

Stuart Hall, “Race, Articulation and Societies”, p.490.
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Desmarginalizando a intersecção
entre raça e sexo: uma crítica
feminista negra da doutrina da
antidiscriminação, da teoria
feminista e da política antirracista
Kimberlé Crenshaw
Tradução de Larissa Latif1
1

Crenshaw, Kimberlé. (1989). “Demarginalizing the Intersection of Race
and Sex: a Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”. University of Chicago Legal
Forum, Issue 1, Article 8, pp. 139-167.

U

m dos raríssimos livros sobre estudos feministas Negros
intitula-se Todas as mulheres são Brancas; Todos os Homens são Negros, mas Alguns de Nós Temos Coragem2.
Escolhi este título como ponto de partida dos meus esforços para
desenvolver uma crítica feminista Negra3 porque ele expõe uma
consequência problemática da tendência de se tratar raça e gé1

Tradução a partir do inglês por Larissa Latif (larissalatif@gmail.com), Docente do
Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazónia, investigadora
e membro do Grupo de Estudos de Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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Gloria T. Hull, et al, eds (The Feminist Press, 1982).
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Outros trabalhos que apresentam uma perspetiva feminista Negra da lei: Judy
Scales-Trent, Black Women and the Constitution: Finding Our Place, Asserting Our
Rights (Voices of Experience: New Responses to Gender Discourse), 24 Harv CR-CL
L Rev 9 (1989); Regina Austin, Sapphire-Bound!, em breve na Wisc Women’s L J
(1989); Angela Harris, Race and Essentialism in Feminist Legal Theory (manuscrito
não publicado, consultar a autora); e Paulette M. Caldwell, A Hair Piece (manuscrito não publicado, consultar a autora).
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nero como categorias mutuamente excludentes de experiência e
análise4. Nesta conferência, pretendo examinar como esta tendência é perpetuada por uma estrutura de eixo único que é dominante na lei de antidiscriminação e como isso se reflete na teoria
feminista e na política antirracista.
Nesta análise, vou concentrar-me nas mulheres Negras, de
modo a contrastar a multidimensionalidade da sua experiência
com a análise de eixo único que a distorce. Esta justaposição não
apenas revelará como as mulheres Negras são teoricamente apagadas, como também ilustrará como esta estrutura importa às
suas próprias limitações teóricas, que minam os esforços para ampliar as análises feministas e antirracistas. Ao tomarmos as mulheres Negras como ponto de partida, torna-se mais aparente o
modo como as conceções dominantes da discriminação nos condicionam a pensar sobre a subordinação como uma desigualdade
que se desenvolve ao longo de um eixo categorial simples. Quero,
além do mais, sugerir que este eixo simples de análise apaga as
mulheres Negras da conceptualização, identificação e reparação
da discriminação de raça e de sexo, ao limitar a investigação às
experiências de membros do grupo, privilegiados em outros aspetos. Por outras palavras, em casos de discriminação racial, a discriminação tende a ser considerada do ponto de vista das pessoas
Negras privilegiadas em termos de género ou de classe. Em casos
de discriminação sexual, o foco é dado a mulheres privilegiadas
quanto à classe ou à raça.
Este foco nos membros mais privilegiados do grupo marginaliza aqueles que são objeto de múltiplas discriminações e obscurece reivindicações que não podem ser entendidas isoladamente
4

A manifestação linguística mais comum deste dilema analítico é representada no
uso convencional da expressão “Negros e mulheres”. Embora possa ser verdade que
algumas pessoas pretendam incluir mulheres Negras em “Negros” ou “mulheres”,
o contexto em que o termo é usado sugere que muitas vezes as mulheres Negras
não são consideradas. Veja-se, por exemplo, Elizabeth Spelman, The Inessential
Woman, 114-15 (Beacon Press, 1988), (num artigo sobre Negros e mulheres nas
forças armadas onde “a identidade racial dos identificados como ‘mulheres’ não se
torna explícita até que seja feita referência a mulheres Negras, ponto no qual também se torna claro que a categoria de mulheres exclui mulheres Negras”). Parece
que se as mulheres Negras fossem explicitamente incluídas, o termo preferido seria
“Negros e mulheres brancas” ou “Negros e todas as mulheres”.
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com origem em discriminações ocasionais. Sugiro, além disso, que
este foco nos membros privilegiados do grupo leva a uma análise
distorcida do racismo e do sexismo, porque as conceções operacionais de raça e sexo passam a ser fundamentadas em experiências
que, na verdade, representam apenas um aspeto de um fenómeno
muito mais complexo.
Depois de examinar as manifestações doutrinárias deste eixo
categorial simples, discutirei como ele contribui para a marginalização das mulheres Negras na teoria feminista e na política antirracista. Defendo que as mulheres Negras são, por vezes, excluídas
da teoria feminista e do discurso político antirracista, porque
ambos são baseados em conjuntos discretos de experiências que,
muitas vezes, não refletem com precisão a interação entre raça e
género. Estes problemas de exclusão não podem ser resolvidos simplesmente pela inclusão de mulheres Negras dentro de uma estrutura analítica já estabelecida. Como a experiência interseccional é
maior do que a soma entre racismo e sexismo, qualquer análise que
não leve em conta a interseccionalidade será insuficiente para
abordar o modo particular pelo qual as mulheres Negras são subordinadas. Assim, para que a teoria feminista e o discurso político
antirracista adotem as experiências e preocupações das mulheres
Negras, toda a estrutura que tem sido usada como base para traduzir “a experiência das mulheres” ou “a experiência Negra” em
agendas políticas concretas deve ser repensada e reformulada.
Como exemplos de desenvolvimentos teóricos e políticos que
fracassaram em relação às mulheres Negras devido à sua incapacidade de considerar a interseccionalidade, discutirei brevemente a crítica feminista da violação, a ideologia das esferas
separadas e os debates de políticas públicas sobre os agregados
familiares chefiados por mulheres dentro da comunidade Negra.

I. O enquadramento antidiscriminatório
A. A experiência da interseccionalidade e a resposta
da doutrina
Uma forma de abordar o problema da interseccionalidade é
examinar como os tribunais enquadram e interpretam as histórias
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de denúncias feitas por mulheres Negras. Embora não possa afirmar conhecer as circunstâncias subjacentes aos casos que discutirei, creio que a maneira como os tribunais interpretam as
denúncias feitas por mulheres Negras é parte da experiência destas mulheres, e, consequentemente, uma análise sequencial de
casos que envolvem mulheres Negras como delatoras, será bastante reveladora. Para ilustrar as dificuldades inerentes aos tribunais em tratar a interseccionalidade, tomarei em consideração
três casos do capítulo VII da Lei dos Direitos Civis de 19645: DeGraffenreid x General Motors6, Moore x Hughes Helicopter7, e
Payne x Travenol8.

1. DeGraffenreid x General Motors
No caso DeGraffenreid, cinco mulheres Negras processaram
a General Motors, alegando que o sistema de antiguidade nos empregos perpetuava os efeitos da discriminação histórica contra as
mulheres Negras. As evidências anexadas aos autos revelaram
que a General Motors simplesmente não contratava mulheres Negras antes de 1964 e que todas a mulheres Negras contratadas
depois de 1970 tinham perdido os seus empregos num despedimento coletivo, com base no critério da antiguidade do posto, durante uma recessão subsequente. O tribunal distrital concedeu à
defesa um veredicto sumário, rejeitando o pedido das denunciantes de que o processo fosse movido, não no interesse dos Negros
ou das mulheres, mas especificamente no interesse das mulheres
Negras. O tribunal pronunciou-se da seguinte forma:
As reclamantes não citaram qualquer decisão legal onde se determine que as mulheres Negras pertencem a uma classe especial
a ser protegida da discriminação. Uma investigação do próprio
Tribunal, também não encontrou tal decisão. As autoras têm claramente direito a uma reparação, se tiverem sido discriminadas.
No entanto, não se pode permitir que sejam combinadas reparações estatutárias para criar uma nova ‘super-reparação’ que as
5

Civil Rights Act of 1964, 42 USC § 2000e, e seguintes, conforme alterada (1982).

6

413 F Supp 142 (E D Mo 1976).

7

708 F2d 475 (9th Cir 1983).

8

673 F2d 798 (5th Cir 1982).
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beneficiará para além do que os redatores dos estatutos pretendiam. Assim, este processo deve ser examinado para que se determine se ele pode ser a causa de uma ação contra a
discriminação racial ou contra a discriminação sexual, alternativamente, mas não uma combinação de ambas9.

Embora a General Motors não tenha contratado mulheres
Negras antes de 1964, o tribunal observou que “a General Motors
contratou ... funcionárias durante vários anos antes da promulgação da Lei dos Direitos Civis de 1964”10. Dado que a General
Motors contratou mulheres – embora fossem mulheres brancas –
durante o período em que nenhuma mulher Negra foi contratada,
não houve, na opinião do tribunal, nenhuma discriminação sexual
que o sistema de antiguidade de posto pudesse de forma concebível ter perpetuado.
Depois de se recusar a considerar a alegação de discriminação
sexual das queixosas, o tribunal indeferiu a queixa de discriminação racial e recomendou que esta fosse consolidada com outro
caso de alegada discriminação racial contra o mesmo empregador11. As queixosas responderam que tal consolidação derrotaria
o propósito do seu processo, já que a sua reivindicação não era
puramente uma reivindicação de raça, mas uma ação promovida
especificamente em nome das mulheres Negras, alegando discriminação racial e sexual. O tribunal, no entanto, argumentou:
A história legislativa em torno do Capítulo VII [da Lei dos Direitos Civis de 1964] não indica que o objetivo do estatuto fosse
criar uma nova categoria de ‘mulheres Negras’ que teriam
maior apoio do que, por exemplo, um homem Negro. A perspetiva da criação de novas classes de minorias protegidas, dirigida somente pelos princípios matemáticos da permutação e
combinação, claramente levanta a perspetiva de abertura da já
banalizada caixa de Pandora12.
9
10
11

12

DeGraffenreid, 413 F Supp, p. 143.
Id. p. 144.
Id. p. 145. Em Mosley v General Motors, 497 F Supp 583 (E D Mo 1980), as queixosas alegaram a disseminação da discriminação racial nas instalações da General
Motors de St. Louis. Prevaleceu em parte a sua queixa com base no Capítulo VII.
O critério de antiguidade contestado em DeGraffenreid não foi, no entanto, considerado em Mosley.
Id. p. 145.
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Assim, o tribunal aparentemente concluiu que o Congresso
ou não considerou que as mulheres Negras poderiam ser discriminadas como “mulheres Negras” ou não teve a intenção de protegê-las quando esse tipo de discriminação ocorresse13. A recusa
do tribunal de DeGraffenreid em reconhecer que, na categoria
‘mulheres Negras’, raça e sexo encontram-se combinados, revela
que os contornos da doutrina da discriminação sexual e racial são
definidos, respetivamente, pelas experiências de mulheres brancas e homens Negros. Sob esta perspetiva, as mulheres Negras
são apenas protegidas na medida em que as suas experiências
coincidam com as de um desses dois grupos14. Onde quer que as
suas experiências sejam distintas, as mulheres Negras podem esperar uma proteção fraca, enquanto prevalecerem abordagens
13

Curiosamente, não conhecemos nenhum caso em que um tribunal negasse a um
homem branco a entrada de um processo de discriminação reversa sob argumentos
similares – ou seja, de que queixas de sexo e raça não podem ser combinadas porque o Congresso não tinha a intenção de proteger classes compostas. Homens brancos num caso típico de discriminação reversa não estão em melhor posição do que
as queixosas frustradas em DeGraffenreid: se elas são obrigadas a fazer os seus
pedidos separadamente, os homens brancos não podem provar discriminação racial porque mulheres brancas não são discriminadas e assim não podem provar a
discriminação sexual porque os homens Negros não são discriminados. No entanto,
parece que os tribunais não reconhecem a natureza composta da maioria dos casos
de discriminação reversa. O facto de que as reivindicações das mulheres Negras
levantem automaticamente a questão da discriminação composta e os casos de
“discriminação reversa” dos homens brancos não, sugere que a noção de composição esteja de alguma forma dependente de uma norma implícita que não é neutra,
mas sim do homem branco. Assim, as mulheres Negras são percebidas como uma
classe composta porque elas estão dois passos fora de uma norma masculina
branca, enquanto os homens brancos aparentemente não são percebidos como uma
classe composta porque eles de alguma forma representam a norma.

14

Não pretendo retirar daqui a implicação de que todos os tribunais que se depararam com este problema adotaram a abordagem DeGraffenreid. De facto, outros
tribunais concluíram que as mulheres Negras são protegidas pelo Capítulo VII.
Ver, por exemplo, Jefferies v Harris Community Action Ass n, 615 F2d 1025 (5 Cir
1980). Pretendo antes sugerir que o facto de as alegações de mulheres Negras
serem vistas como aberrantes, sugere que a doutrina de discriminação sexual se
centra nas experiências das mulheres brancas. Mesmo aqueles tribunais que sustentam que as mulheres Negras são protegidas parecem aceitar que as reivindicações das mulheres levantam questões que as reivindicações-padrão de
discriminação sexual não levantam. Ver Elaine W. Shoben, Compound Discrimination: The Interaction of Race and Sex in Employment Discrimination, 55 NYU
L Rev 793, 803-04 (1980) (criticando o uso que Jefferies faz de uma análise que
adiciona o sexo para criar mais uma subclasse de mulheres Negras).
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como a adotada no caso DeGraffenreid, que obscurecem completamente problemas de relevância para a interseccionalidade.

2. Moore x Hughes Helicopter, Inc.
O caso Moore x Hughes Helicopters, Inc.15 apresenta um outro
tipo de falha dos tribunais em entender ou reconhecer as reivindicações das mulheres Negras. Trata-se de um caso típico de recusa dos tribunais em reconhecer as mulheres Negras como uma
categoria, em ações de discriminação racial e sexual16. A requerente alegou que o empregador, Hughes Helicopters, Inc. praticava discriminação racial e sexual em promoções para cargos
mais qualificados e de supervisão. Moore introduziu evidências
estatísticas, estabelecendo uma disparidade significativa entre
homens e mulheres, e um pouco menos de disparidade entre homens Negros e brancos em cargos de supervisão17.
Afirmando a recusa do tribunal distrital de certificar Moore
como a representante de classe na queixa de discriminação sexual
em nome de todas as mulheres da empresa Hughes, o Nono Circuito Judicial observou:
15

708 F2d 475.

16

Ver também Moore vs National Association of Securities Dealers, 27 EPD (CCH)
32.238 (D DC 1981); mas ver Edmondson vs Simon, 86 FRD 375 (N D 111 1980)
(onde o tribunal estava disposto a manter como uma questão de direito que nenhuma mulher Negra poderia representar, sem conflito, os interesses quer dos Negros quer das mulheres).

17

708 F2d em 479. Entre janeiro de 1976 e junho de 1979, os três anos em que Moore
afirmou ter sido preterida para promoção, a percentagem de homens brancos ocupando os cargos de supervisão de primeiro nível variou de 70,3 a 76,8%; homens
Negros de 8,9 a 10,9%; mulheres brancas de 1,8 a 3,3%; e mulheres Negras de 0 a
2,2%. A razão total homens / mulheres nas cinco categorias de mão-de-obra variou
de 100/0% em 1976 a 98 / 1,8% em 1979. A relação branco/Negro foi de 85/3,3% em
1976 e de 79,6/8% em 1979. A proporção geral de homens para mulheres em cargos
de supervisão foi de 98,2 a 1,8% em 1976 para 93,4 a 6,6% em 1979; A proporção
de Negros para brancos no mesmo período foi de 78,6 a 8,9% e de 73,6 a 13,1%.
Nas promoções para os cinco postos de trabalho mais altos, as percentagens foram
piores. Entre 1976 e 1979, a percentagem de homens brancos nestas posições variou de 85,3 a 77,9%; homens Negros 3,3 a 8%; mulheres brancas de 0 a 1,4% e
mulheres Negras de 0 a 0%. No geral, em 1979, 98,2% dos funcionários de nível
mais alto eram do sexo masculino; 1,8% eram do sexo feminino.
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... Moore nunca alegou perante a Comissão para a Igualdade
no Emprego ter sido discriminada como mulher, mas apenas
como mulher Negra. . . . [Isto] levantou sérias dúvidas quanto
à sua capacidade de representar adequadamente as funcionárias brancas18.

A curiosa lógica no caso Moore revela não apenas o estreito
escopo da doutrina de antidiscriminação e a sua incapacidade
para abraçar a interseccionalidade, mas também a centralidade
das experiências femininas brancas na conceptualização da discriminação de género. Uma inferência que poderia ser extraída
da declaração do tribunal de que a queixa de Moore não implicava
uma alegação de discriminação “contra as mulheres” é que a discriminação contra as mulheres Negras é algo menor do que a discriminação contra as mulheres. É mais do que provável, no
entanto, que o tribunal quis dizer que Moore não alegou que todas
as mulheres eram discriminadas, mas apenas mulheres Negras.
No entanto, mesmo assim reformulado, o raciocínio do tribunal é
problemático para as mulheres Negras. O tribunal rejeitou a proposta de Moore de representar todas as mulheres, porque aparentemente a tentativa de especificar a sua raça era vista como
estranha à alegação padrão de que o empregador simplesmente
discriminava “as mulheres”.
O tribunal não percebeu que a ausência de um referente racial
não significa necessariamente que a alegação se torne mais inclusiva. Uma mulher branca que alegue discriminação contra mulheres pode não estar em melhor posição para representar todas as
mulheres do que uma mulher Negra que declara discriminação
como uma mulher Negra e quer representar todas as mulheres. A
articulação preferida do tribunal “contra as mulheres” não é necessariamente mais inclusiva – apenas parece ser assim porque
os contornos raciais da reivindicação não são especificados.
A preferência do tribunal pela fórmula “contra as mulheres”
em vez de “contra as mulheres Negras” revela a centralidade implícita das experiências femininas brancas na base da conceptualização doutrinária da discriminação sexual. Para as mulheres
brancas, alegar discriminação sexual é simplesmente uma afir18

708 F2d p. 480 (ênfase nossa).
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mação de que, se não fosse pelo género, elas não estariam em desvantagem. Para elas, não há necessidade de especificar discriminação como mulheres brancas, porque a sua raça não contribui
para a desvantagem pela qual elas buscam reparação. A perspetiva da discriminação derivada deste fundamento toma o privilégio racial como dado.
A discriminação contra uma mulher branca é, portanto, a alegação padrão de discriminação sexual; afirmações que divergem
deste padrão parecem apresentar algum tipo de reivindicação híbrida. Mais significativamente porque as alegações das mulheres
Negras são vistas como híbridas, elas às vezes estão impedidas
de representar aquelas que podem ter alegações “puras” de discriminação sexual. O efeito desta abordagem é que, embora uma
política ou prática contestada possa claramente discriminar todas
as mulheres, o facto de ter consequências particularmente duras
para as mulheres Negras coloca as queixosas Negras em conflito
com as brancas.
O caso Moore ilustra uma das limitações da lei de antidiscriminação quanto ao seu escopo de reparação e à sua visão normativa. A recusa em permitir que uma classe com múltiplas
desvantagens represente outras pessoas que possam ser singularmente desfavorecidas derrota os esforços para reestruturar a
distribuição de oportunidades e limita o alívio corretivo a pequenos ajustes dentro de uma hierarquia estabelecida. Consequentemente, as abordagens “de baixo para cima”, aquelas que
combinam todos os discriminadores para desafiar todo um sistema de emprego, são excluídas pela visão limitada do erro e do
estreito escopo da reparação disponível. Se tal representação interseccional “de baixo para cima” fosse rotineiramente permitida,
os funcionários poderiam aceitar a possibilidade de que há mais
a ganhar desafiando coletivamente a hierarquia, em vez de cada
discriminado procurar, individualmente, proteger a sua fonte de
privilégio dentro da hierarquia. Mas, enquanto a doutrina de antidiscriminação partir da premissa de que os sistemas de emprego precisam apenas de pequenos ajustes, as oportunidades
para o avanço dos empregados desfavorecidos serão limitadas.
Empregados relativamente privilegiados provavelmente fazem
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melhor ao proteger a sua vantagem, enquanto lutam contra os
outros para ganhar mais. Como resultado, as mulheres Negras
– a classe de empregados que, por causa da sua interseccionalidade, é mais capaz de desafiar todas as formas de discriminação
– são essencialmente isoladas e, muitas vezes, têm de se defender
sozinhas.
No caso analisado, a recusa pelo tribunal do pedido da requerente para representar todos os Negros e mulheres deixou Moore
com a tarefa de apoiar as suas reivindicações de discriminação
racial e sexual com evidências estatísticas de discriminação contra as mulheres Negras apenas19. Por ser incapaz de representar
mulheres brancas ou homens Negros, ela não podia usar estatísticas gerais sobre disparidade sexual na empresa Hughes, nem
podia usar estatísticas sobre raça. Provar a sua alegação usando
estatísticas somente sobre mulheres Negras não foi tarefa fácil,
devido ao facto de que ela movia o processo sob uma teoria de discriminação de impacto díspar20.
O tribunal limitou ainda mais o conjunto estatístico relevante
para incluir apenas as mulheres Negras que ele determinou estarem qualificadas para preencher as vagas em empregos de nível
superior e em cargos de supervisão21. De acordo com o tribunal,
Moore não demonstrou que havia mulheres Negras qualificadas
dentro da sua unidade ou na bolsa geral de trabalho para qual19

Id p. 484-86.

20

Sob a teoria do impacto díspar que prevaleceu na época, a queixosa teve de introduzir estatísticas que sugeriam que uma política ou procedimento afeta de forma
diferente os membros de um grupo protegido. O empregador refutou essa evidência, mostrando que a regra se justificava por uma necessidade de negócios. A autora contestou então a refutação ao mostrar que havia uma alternativa menos
discriminatória. Ver, por exemplo, Griggs vs Duke Power, 401 US 424 (1971); Connecticut vs Teal, 457 US 440 (1982). Uma questão central num caso de impacto
díspar é observar se o impacto provado é estatisticamente significativo. Um problema relacionado a este é a forma como o grupo protegido é definido. Em muitos
casos, uma requerente mulher Negra preferiria usar estatísticas que incluíssem
mulheres brancas e/ou homens Negros para indicar que a política em questão afetava de forma diferenciada a classe protegida. E se, como em Moore, o requerente
pode usar apenas estatísticas envolvendo mulheres Negras, poderia não haver
entre os funcionários mulheres Negras suficientes para criar uma amostra estatisticamente significativa.

21

Id p. 484.
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quer categoria de empregos22. Finalmente, o tribunal afirmou
que, mesmo aceitando a alegação de Moore de que a percentagem
de mulheres Negras em posições de supervisão deveria ser igual
à percentagem de mulheres Negras no grupo de empregados,
ainda não encontrava impacto discriminatório23. Como a promoção de apenas duas mulheres Negras a cargos de supervisão teria
alcançado a distribuição média esperada de mulheres Negras
nessa categoria de emprego, o tribunal “não estava disposto a concordar que um caso prima facie de impacto díspar fora provado24”.
As decisões do tribunal sobre a alegação de sexo e raça de
Moore deixaram-na com uma amostra estatística tão pequena que,
mesmo que ela tivesse provado que havia mulheres Negras qualificadas, ela não poderia ter mostrado discriminação no quadro de
uma teoria de impacto díspar. Moore ilustra ainda outra maneira
pela qual a doutrina de antidiscriminação apaga essencialmente
as experiências distintas das mulheres Negras e, como resultado,
considera infundadas as suas queixas de discriminação.

3. Payne x Travenol
As mulheres Negras também encontraram dificuldades nos
seus esforços para obter certificação como representantes de
classe em algumas ações de discriminação racial. Este problema
surge geralmente em casos em que as estatísticas sugerem disparidades significativas entre trabalhadores Negros e brancos e
novas disparidades entre homens Negros e mulheres Negras. Em
alguns casos25, os tribunais haviam negado a certificação basea22

O tribunal reforçou a sua conclusão no que diz respeito aos postos de trabalho de
nível superior com estatísticas para a área metropolitana de Los Angeles, que indicavam que havia apenas 0,2% de mulheres Negras dentro de categorias de emprego comparáveis. Id p. 485 n 9.

23

Id. p. 486.

24

Id.

25

Ver Strong v Arkansas Blue Cross & Blue Shield, Inc., 87 FRD 496 (E D Ark 1980);
Hammons v Folger Coffee Co., 87 FRD 600 (W D Mo 1980); Edmondson v Simon, 86
FRD 375 (N D Ill 1980); Vuyanich v Republic National Bank of Dallas, 82 FRD 420
(N D Tex 1979); Colston v Maryland Cup Corp., 26 Fed Rules Serv 940 (D Md 1978).

63

KIMBERLÉ CRENSHAW

dos numa lógica que espelha a lógica de Moore: as disparidades
sexuais entre homens Negros e mulheres Negras criaram interesses tão conflituantes que as mulheres Negras não poderiam
representar adequadamente os homens Negros. Num destes
casos, Payne x Travenol26, duas mulheres Negras, alegando discriminação racial, apresentaram uma ação coletiva em nome de
todos os empregados Negros numa farmacêutica27. O tribunal recusou-se, no entanto, a permitir que as requerentes representassem os homens Negros e determinou que o pedido fosse limitado
apenas às mulheres Negras. Finalmente, o tribunal distrital descobriu que houve uma extensa discriminação racial na fábrica e
concedeu o pagamento dos salários atrasados e benefícios por antiguidade à classe das mulheres Negras. Mas, apesar da constatação de discriminação racial geral, o tribunal recusou-se a
estender a mesma reparação aos homens Negros por medo de que
os seus interesses conflituantes não fossem tratados adequadamente28, segundo afirmou o Quinto Circuito Judicial29.
Curiosamente, as requerentes do caso Travenol saíram-se melhor do que as do caso Moore: não lhes foi negado o uso de estatísticas significativas que mostrasse um padrão geral de
discriminação racial, simplesmente porque não havia homens na
sua classe. A tentativa das queixosas de representar todos os funcionários Negros, no entanto, como a tentativa de Moore de representar todas as funcionárias, fracassou em consequência da
26

416 F Supp 248 (N D Miss 1976).

27

O processo começou a 2 de março de 1972, com a apresentação de uma queixa por
três funcionários procurando representar uma classe de pessoas supostamente sujeitas a discriminação racial por parte dos réus. Subsequentemente, os queixosos
alteraram a queixa para acrescentar uma alegação de discriminação sexual. Dos
reclamantes originais nomeados, um era um homem Negro e duas eram mulheres
Negras. No decurso do período de três anos entre a apresentação da queixa e o julgamento, só o referido queixoso masculino recebeu permissão do tribunal para se
retirar, por motivos religiosos. Id p. 250.

28

Como a disputa em Travenol apontou, não havia razão para excluir os homens Negros do escopo da reparação após o conselho ter apresentado evidências suficientes
para apoiar a constatação de discriminação contra homens Negros. Se a razão para
excluir os Negros era o potencial conflito entre homens Negros e mulheres Negras,
então “neste caso, para parafrasear um velho ditado, a prova da capacidade das
queixosas para representarem os interesses dos Homens Negros estava no modo
como eles foram representados” 673 F2d em 837-38.

29

673 F2d 798 (5th Cir 1982).
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visão estreita do tribunal sobre o interesse de classe.
Embora o caso Travenol tenha constituído uma vitória parcial
para as mulheres Negras, o caso ilustra especificamente como a
doutrina de antidiscriminação geralmente cria um dilema para
as mulheres Negras. Obriga-as a escolher entre articular especificamente os aspetos interseccionais da sua subordinação, arriscando, assim, a sua capacidade de representar os homens Negros,
ou ignorando a interseccionalidade para afirmar uma reivindicação que não levasse à exclusão dos homens Negros. Quando se
consideram as consequências políticas deste dilema, não é de admirar que muitas pessoas dentro da comunidade Negra considerem a articulação específica dos interesses das mulheres Negras
como perigosamente divisiva.
Em suma, vários tribunais provaram ser incapazes de lidar
com a interseccionalidade, embora por razões diferentes. Em DeGraffenreid, o tribunal recusou-se a reconhecer a possibilidade de
discriminação composta contra as mulheres Negras e analisou a
sua alegação, usando o emprego de mulheres brancas como base
histórica. Como consequência, as experiências de emprego das
mulheres brancas obscureceram a discriminação distinta experimentada pelas mulheres Negras.
Por outro lado, no caso de Moore, o tribunal considerou que
uma mulher Negra não podia usar estatísticas que refletissem a
disparidade sexual geral em empregos de alta qualificação ou em
cargos de supervisão, porque ela não alegara discriminação como
mulher, mas “apenas” como mulher Negra. O tribunal não consideraria a ideia de que a discriminação sofrida pelas mulheres Negras fosse, de facto, discriminação por sexo, através de estatísticas
sobre os impactos díspares nas mulheres.
Finalmente, os tribunais, como o do caso Travenol, sustentaram que as mulheres Negras não podem representar uma classe
inteira de Negros em situações de presumíveis conflitos de classe,
em particular nos casos em que o sexo também prejudica as mulheres Negras. Como resultado, nos poucos casos em que as mulheres Negras podem usar estatísticas gerais indicando tratamento
racialmente desigual, os homens Negros talvez não possam partilhar da solução.
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Talvez pareça para alguns que eu tenha oferecido críticas inconsistentes de como as mulheres Negras são tratadas na lei de
antidiscriminação: parece que estou a dizer que num caso, as alegações das mulheres Negras foram rejeitadas e as suas experiências obscurecidas porque o tribunal se recusou a reconhecer que
a experiência de emprego das mulheres Negras pode ser diferente
da das mulheres brancas; enquanto que, noutros casos, os interesses das mulheres Negras foram prejudicados porque as alegações das mulheres Negras eram vistas como tão distintas das
reivindicações das mulheres brancas ou homens Negros que o tribunal negou às mulheres Negras a representação da classe mais
ampla. Parece que tenho de dizer que as mulheres Negras são
iguais e prejudicadas por serem tratadas de maneira diferente,
ou que são diferentes e prejudicadas por serem tratadas de maneira igual. Mas não posso dizer as duas coisas.
Esta aparente contradição é apenas outra manifestação das
limitações conceptuais das análises isoladas que a interseccionalidade desafia. A questão é que as mulheres Negras podem experienciar a discriminação de inúmeras maneiras. A contradição
surge quando supomos que as suas denúncias de exclusão devem
ser unidirecionais. Como analogia, consideremos o tráfego num
cruzamento indo e vindo em todas as quatro direções. Do mesmo
modo que o tráfego num cruzamento, a discriminação pode fluir
em todas as direções. Um acidente num cruzamento pode ser causado por qualquer um dos carros, viajando em qualquer uma das
direções e, às vezes, por todos eles. Da mesma forma, se uma mulher Negra é prejudicada por estar na intersecção, a sua lesão
pode resultar tanto da discriminação sexual quanto da discriminação racial.
Decisões judiciais fundamentadas na premissa de que a reparação interseccional se faz com uma demonstração de que as
mulheres Negras são especificamente reconhecidas como uma
classe são análogas à decisão médica de tratar uma vítima no
local de um acidente apenas se a lesão for reconhecida pelo seguro
de saúde. Da mesma forma, prover reparação legal para as mulheres Negras apenas quando elas demonstram que as suas reivindicações são baseadas na raça ou no sexo é análogo a chamar
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uma ambulância para a vítima do acidente somente após identificar o condutor responsável pelas lesões. Mas nem sempre é fácil
reconstruir um acidente: às vezes, as marcas de derrapagem e as
lesões simplesmente indicam que ocorreram simultaneamente,
frustrando esforços para determinar qual foi o condutor que causou o dano. Nestes casos, a tendência parece ser que nenhum condutor seja considerado responsável, nenhum tratamento seja
ministrado e as partes envolvidas simplesmente voltem aos seus
carros e vão embora.
Para voltarmos a um campo não metafórico, sugiro que as
maneiras pelas quais as mulheres Negras experimentam a discriminação podem ser semelhantes e diferentes daquelas experimentadas por mulheres brancas e por homens Negros. As
mulheres Negras às vezes sofrem discriminação similar à discriminação sofrida por mulheres brancas; às vezes partilham experiências muito semelhantes com os homens Negros. Ainda, em
muitos casos, elas experimentam uma dupla discriminação – efeitos combinados de práticas que discriminam com base na raça e
com base no sexo. E, às vezes, elas experimentam a discriminação
como mulheres Negras – não a soma da discriminação racial e sexual, mas a discriminação como mulheres Negras.
As experiências das mulheres Negras são muito mais amplas
do que as categorias gerais oferecidas pelo discurso da discriminação. No entanto, a contínua insistência de que as expetativas e
necessidades das mulheres Negras sejam filtradas por meio de
análises categóricas que obscurecem completamente as suas experiências, garante que as suas necessidades raramente sejam
abordadas.

B. A importância do tratamento doutrinário da interseccionalidade
DeGraffenreid, Moore e Travenol são manifestações doutrinárias de uma abordagem política e teórica comum da discriminação
que opera para marginalizar as mulheres Negras. Incapazes de
compreender a importância das experiências interseccionais des67
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tas mulheres, não só os tribunais, mas também feministas e teóricos dos direitos civis têm negado às mulheres Negras tanto a
singularidade da sua situação como a centralidade das suas experiências para as classes mais amplas de mulheres e Negros. As
mulheres Negras são consideradas muito parecidas tanto com as
mulheres brancas quanto com os homens Negros. Assim, a natureza composta da sua experiência tem sido dissolvida nas experiências coletivas de cada um desses grupos ou vista como muito
diferente, caso em que, às vezes, a Negritude das mulheres Negras ou a sua feminilidade colocou as suas necessidades e perspetivas à margem das agendas liberais, feministas e Negras.
Embora se possa argumentar que esta falha representa uma
ausência de vontade política de incluir as mulheres Negras, acredito que ela reflete uma aceitação acrítica e perturbadora das formas dominantes de pensamento sobre a discriminação.
Consideremos, primeiro, a definição de discriminação que parece
operar na lei da antidiscriminação: a injustiça da discriminação
procede da identificação de uma classe ou categoria específica;
seja porque um discriminador intencionalmente identifica esta
categoria ou porque se adota um processo que de alguma forma
prejudica todos os membros desta categoria30. De acordo com a
visão dominante, um discriminador trata similarmente todas as
pessoas dentro de uma categoria de raça ou sexo. Qualquer variação experiencial ou estatística significativa dentro deste grupo
sugere que o grupo não está a ser discriminado ou que existem
interesses conflituantes que derrotam quaisquer tentativas de se
estabelecer uma reivindicação comum31. Consequentemente, as
30

Em grande parte da doutrina de antidiscriminação, a presença de intenção de discriminar distingue-se entre discriminação legal e ilegal. Ver: Washington vs Davis,
426 EUA 229, 239-45(1976) (prova de finalidade discriminatória necessária para
comprovar a violação da Igualdade de Proteção). No entanto, seguindo o Capítulo
VII, o Tribunal considerou que dados estatísticos que revelem um impacto desproporcional podem ser suficientes para apoiar a constatação de discriminação. Ver:
Griggs, 401 US p.432. Se a distinção entre as duas análises sobreviverá é uma questão em aberto. Ver: Wards Cove Packing Co., Inc. vs Atonio, 109 S Ct 2115, 2122-23
(1989) (os reclamantes devem mostrar mais do que a mera disparidade para apoiar
um caso prima facie de impacto díspar). Para uma discussão das visões normativas
concorrentes que fundamentam as análises de intenção e efeito, ver: Alan David
Freeman Legitimizing Racial Discrimination Through Antidiscrimination Law: A
Critical Review of Supreme Court Doctrine, 62 Minn L Rev 1049 (1978).
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categorias de raça e sexo não podem ser combinadas, no geral.
Além disso, elas só se tornam significativas quando operam explicitamente de modo a prejudicar as vítimas; por estar implícito,
o privilégio da branquitude ou da masculinidade geralmente não
é percebido de forma alguma.
Subjacente a esta conceção de discriminação está a visão de
que a injustiça que a lei de antidiscriminação aborda é o uso de
fatores de raça ou de género para interferir nas decisões que, de
outra forma, seriam justas ou neutras. Esta definição, centrada
nos processos, não está fundamentada no compromisso de melhorar, a partir da base, as condições substantivas para aqueles que
são vítimas da interação de vários fatores. Em vez disso, a mensagem dominante da lei de antidiscriminação é a de que ela irá
regular apenas a extensão limitada em que raça ou sexo interfere
com o processo de determinação dos resultados. Este estreito objetivo é facilitado pela estratégia de cima para baixo, usando uma
análise singular baseada no fator “se não fosse”, na determinação
dos efeitos de raça ou sexo. Graças ao escopo tão limitado da lei
de antidiscriminação, a discriminação de sexo e raça veio a ser
definida nos termos das experiências daqueles que seriam privilegiados se não fosse pelas suas características raciais ou sexuais.
Dito de outro modo, o paradigma da discriminação sexual tende
a ser baseado nas experiências de mulheres brancas; o modelo de
discriminação racial tende a basear-se nas experiências dos Negros mais privilegiados. Daí resulta que as noções sobre o que
constitui discriminação racial e sexual são estreitamente talhadas
para abraçar apenas um pequeno conjunto de circunstâncias, nenhuma das quais incluindo a discriminação contra as mulheres
Negras.
Para que esta descrição geral seja precisa, a seguinte analogia
pode ser útil para descrever como as mulheres Negras são marginalizadas na interface entre a lei antidiscriminatória e as hierarquias de raça e género: imaginemos um porão que contém
todas as pessoas que são desfavorecidas com base na raça, sexo,
classe, preferência sexual, idade e/ou capacidade física. Estas pessoas são empilhadas – pé sobre os ombros -, começando com aque31

Ver, por exemplo, Moore, 708 F2d p. 479.
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las que ocupam a parte inferior, as prejudicadas por toda a gama
de fatores, até ao topo, onde as cabeças de todos aqueles desfavorecidos por um único fator roçam o teto. O seu teto é na verdade
o chão acima do qual residem apenas aqueles que não estão em
nenhuma desvantagem. Nos esforços para corrigir alguns aspetos
da dominação, aqueles acima do teto admitem que emerjam do
porão apenas aqueles que podem dizer que “se não fosse” por
causa do teto, eles também estariam no quarto superior. É desenvolvida uma escotilha através da qual os colocados imediatamente abaixo rastejam. No entanto, esta escotilha está
geralmente disponível apenas para aqueles que, devido à singularidade do seu fardo, estão em posição de rastejar e que, se não
fosse por ele, estariam em posição de privilégio em relação aos
que estão abaixo. Aqueles que estão sobrecarregados são geralmente deixados abaixo, a menos que eles possam, de alguma
forma, arrastar-se para os grupos aos quais é permitido espremer-se através da escotilha.
Traduzindo esta analogia para as mulheres Negras, o problema é que elas podem receber proteção apenas na medida em
que as suas experiências são reconhecidamente similares àquelas
que tendem a refletir-se na doutrina da antidiscriminação. Se as
mulheres Negras não podem conclusivamente dizer que “se não
fosse” a sua raça ou “se não fosse” o seu género elas seriam tratadas de forma diferente, elas não são convidadas a subir pela escotilha, mas instruídas a esperar na margem desprotegida até
que possam ser absorvidas nas categorias mais amplas e protegidas de raça e sexo.
Apesar do estreito escopo desta conceção dominante de discriminação e da sua tendência para marginalizar aquelas cujas
experiências não podem ser descritas dentro dos seus parâmetros
limitados, esta abordagem foi considerada como o enquadramento
adequado para enfrentar uma série de problemas. Em grande
parte da teoria feminista e, em certa medida, na política antirracista, este quadro reflete-se na crença de que o sexismo ou o racismo podem ser significativamente discutidos sem se prestar
atenção às vidas daqueles que não fazem parte dos privilegiados
por género, raça ou classe. Como resultado, tanto a teoria femi70
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nista quanto as políticas antirracistas foram organizadas, em
parte, em torno da equação do racismo como aquilo que acontece
com a classe média Negra ou com homens Negros e a equação do
sexismo como aquilo que acontece com as mulheres brancas.
Olhando para questões históricas e contemporâneas, tanto nas
comunidades feministas quanto nas dos de direitos civis, podemse encontrar amplas evidências de como a aceitação em ambas do
quadro dominante de discriminação impediu o desenvolvimento
de uma teoria e de uma práxis adequadas para abordar os problemas da interseccionalidade. A adoção de um quadro único para a
discriminação não só marginaliza as mulheres Negras dentro dos
próprios movimentos que as reivindicam como parte do seu círculo, mas também faz com que o objetivo ilusório de acabar com o
racismo e o patriarcado se torne ainda mais difícil de atingir.

II. O feminismo e as mulheres Negras: “Não somos
mulheres?”
Estranhamente, apesar da relativa incapacidade da política
e teoria feministas para abordar as mulheres Negras substantivamente, a teoria e a tradição feministas alimentam-se consideravelmente da história das mulheres Negras. Por exemplo, “Não
sou uma mulher?” passou a representar um refrão padrão no discurso feminista32. No entanto, a lição deste poderoso discurso não
é totalmente apreciada porque o contexto em que ele ocorreu é raramente examinado. Eu gostaria de contar parte da história, porque ela estabelece alguns temas que caracterizaram o tratamento
feminista da raça e ilustra a importância de incluir as experiências das mulheres Negras como uma rica fonte para a crítica do
patriarcado.
32

Ver: Phyliss Palmer, “The Racial Feminization of Poverty: Women of Color as Portents of the Future for All Women”, Women’s Studies Quarterly 11:3-4 (Fall 1983)
questiona por que as “mulheres brancas no movimento de mulheres não criaram
mais alianças eficazes e contínuas com mulheres Negras” quando “simultaneamente... as mulheres Negras se tornaram heroínas para o movimento de mulheres,
uma posição simbolizada pelo uso consistente de Sojourner Truth e as suas famosas palavras, ‘Não sou mulher?’”.
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Em 1851, Sojourner Truth declarou “Não sou mulher?” e desafiou as imagens sexistas usadas pelos críticos do sexo masculino
para justificar a privação de direitos das mulheres33. A cena era a
conferência dos Direitos da Mulher, em Akron, Ohio; desordeiros
brancos, que invocavam imagens estereotipadas de “feminilidade”, argumentavam que as mulheres eram muito frágeis e delicadas para assumir as responsabilidades da atividade política.
Quando Sojourner Truth se levantou para falar, muitas mulheres
brancas tentaram fazer com que ela fosse silenciada, temendo que
desviasse a atenção do sufrágio das mulheres para a emancipação. Truth, uma vez autorizada a falar, narrou os horrores da escravatura, e o seu impacto particular sobre as mulheres Negras:
Olhe para o meu braço! Eu arei, plantei e colhi em celeiros, e
nenhum homem me podia ultrapassar – e eu não sou uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um
homem – se tivesse essa possibilidade – e podia suportar o chicote também! E eu não sou mulher? Eu pari treze crianças e vi
a maioria ser vendida como escravos, e quando gritei com a dor
de perder a minha mãe, ninguém, além de Jesus, me ouviu – e
eu não sou mulher?34

Ao usar a sua própria vida para revelar a contradição entre
os mitos ideológicos da feminilidade e a realidade da experiência
das mulheres Negras, o discurso de Truth forneceu uma refutação
poderosa às afirmações de que as mulheres eram categoricamente
mais fracas do que os homens. Apesar disso, o desafio pessoal de
Truth à coerência do culto da verdadeira mulher foi útil apenas
na medida em que as mulheres brancas estiveram dispostas a rejeitar as tentativas racistas de racionalizar a contradição – isto
porque as mulheres Negras eram algo menos do que as mulheres
reais, as suas experiências não tinham relação com a verdadeira
feminilidade. Assim, esta feminista Negra do século XIX desafiou
não apenas o patriarcado, mas também as feministas brancas que
desejavam abraçar a história das mulheres Negras para renunciar ao seu privilégio de branquitude.
33

Ver: Paula Giddings, When and Where I Enter: The Impact of Black Women on
Race and Sex in America 54 (William Morrow and Co, Inc, 1st ed 1984).

34

Eleanor Flexner, Century of Struggle: The Women’s Rights Movement in the United
States 91 (Belknap Press of Harvard University Press, 1975). Ver também bell
hooks, Ain’t I a Woman 159-60 (South End Press, 1981).
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As feministas brancas contemporâneas herdam não o legado
do desafio de Truth ao patriarcado, mas, em vez disso, herdam o
desafio de Truth às suas antepassadas. Ainda hoje, a dificuldade
que as mulheres brancas têm tradicionalmente experienciado ao
sacrificar o privilégio racial para fortalecer o feminismo torna-as
suscetíveis à questão crítica de Truth. Quando a teoria e a política
feministas, que pretendem refletir a experiência das mulheres e
as aspirações das mulheres, não incluem ou falam com as mulheres Negras, as mulheres Negras devem perguntar: “Não Somos
Nós Mulheres?” Se é assim, como podem as alegações de que “as
mulheres são “, “as mulheres acreditam” e “as mulheres precisam” ser feitas quando tais alegações são inaplicáveis ou não respondem às necessidades, interesses e experiências de mulheres
Negras?
O valor da teoria feminista para as mulheres Negras é diminuto porque evolui a partir de um contexto racial branco que raramente é exposto. Não só as mulheres de cor são negligenciadas,
mas a sua exclusão é reforçada quando as mulheres brancas falam
para e como mulheres. A voz universal autoritária – normalmente
a subjetividade masculina branca mascarada como objetividade
não-racializada, não-generificada35 – é meramente transferida
para aquelas que, a não ser pelo género, partilham muitas das
mesmas características culturais, económicas e sociais. Quando a
teoria feminista tenta descrever as experiências das mulheres
através da análise do patriarcado, da sexualidade ou de esferas
ideológicas separadas, muitas vezes negligencia o papel da raça.
Assim, as feministas ignoram como a sua própria raça funciona
para mitigar alguns aspetos do sexismo e, além disso, muitas
vezes as privilegia e contribui para a dominação de outras mulheres36. Consequentemente, a teoria feminista permanece branca, e
o seu potencial para ampliar e aprofundar a análise ao abordar
mulheres não privilegiadas permanece irrealizado.
35

“‘Objectividade’ é em si mesma um exemplo da reificação do pensamento do homem
branco”, Hull et al, eds, But Some of Us Are Brave, XXV (citado na nota 2).

36

Por exemplo, muitas mulheres brancas conseguiram entrar nos nichos prévia e
completamente ocupados por homens brancos, não através de um reordenamento
fundamental do trabalho masculino e feminino, mas em grande parte, deslocando
as suas responsabilidades “femininas” para mulheres pobres e partes de minorias.
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Um exemplo de como algumas teorias feministas são estreitamente construídas em torno de experiências de mulheres brancas é encontrado na literatura sobre a separação das esferas. A
crítica de como a ideologia da separação das esferas molda e limita os papéis das mulheres no lar e na vida pública é um tema
central no pensamento jurídico feminista37. As feministas tentaram expor e desmantelar a ideologia da separação das esferas,
identificando e criticando os estereótipos que tradicionalmente
justificam os papéis sociais díspares atribuídos a homens e mulheres38. No entanto, esta tentativa de desmentir as justificativas
ideológicas da subordinação das mulheres oferece pouca compreensão sobre a dominação das mulheres Negras, porque a base
experiencial sobre a qual muitas intuições feministas são fundamentadas é branca e as afirmações teóricas daí retiradas são, na
melhor das hipóteses, supergeneralizadas, e muitas vezes erradas39. Declarações como “homens e mulheres são ensinados a ver
os homens como independentes, capazes, poderosos; homens e
mulheres são ensinados a ver as mulheres como dependentes, limitadas em habilidades, e passivas”40 são comuns dentro desta
37

As feministas frequentemente discutem como os estereótipos e as normas baseados
no género reforçam a subordinação das mulheres, justificando a sua exclusão da
vida pública e glorificando os seus papéis dentro da esfera privada. A lei tem historicamente desempenhado um papel na manutenção desta subordinação, reforçando a exclusão das mulheres da vida pública e limitando o seu alcance à esfera
privada. Ver, por exemplo, Deborah L. Rhode, Association and Assimilation, 81 Nw
U L Rev 106 (1986); Frances Olsen, From False Paternalism to False Equality: Judicial Assaults on Feminist Community, Illinois 1869-95, 84 Mich L Rev 1518
(1986); Martha Minow, Foreword: Justice Engendered, 101 Harv L Rev 10 (1987);
Nadine Taub and Elizabeth M. Schneider, Perspectives on Women’s Subordination
and the Role of Law, in David Kairys, ed, The Politics of Law 117-39 (Pantheon
Books, 1982).

38

Ver os trabalhos citados na nota 37.

39

Esta crítica é uma ilustração discreta de uma afirmação mais geral de que a premissa do feminismo vem da experiência das mulheres brancas de classe média.
Por exemplo, os primeiros textos feministas tais como The Feminine Mystique, de
Betty Friedan (W. W. Norton, 1963), colocaram problemas da classe média branca
no centro do feminismo e, portanto, contribuíram para a sua rejeição dentro da
comunidade Negra. Ver: hooks, Ain’t I a Woman p. 185-96 (citada na nota 34) (observa que o feminismo foi evitado por mulheres Negras porque a sua agenda
branca de classe média ignorava as preocupações das mulheres Negras).

40

Richard A. Wasserstrom, Racism, Sexism and Preferential Treatment: An Approach
to the Topics, 24 UCLA L Rev 581, 588 (1977). Eu escolhi esta frase não porque
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literatura. Mas esta “observação” negligencia as anomalias criadas pelas contracorrentes do racismo e sexismo. Homens e mulheres Negros vivem numa sociedade que cria normas e
expetativas baseadas no sexo, as quais o racismo opera para simultaneamente negar; os homens Negros não são vistos como poderosos, nem as mulheres Negras são consideradas passivas. Um
esforço para desenvolver uma explicação ideológica da dominação
de género na comunidade Negra deve proceder de uma compreensão de como as forças transversais estabelecem normas de género
e como as condições da subordinação dos Negros frustram totalmente o acesso a estas normas. Dada esta compreensão, talvez
possamos começar a ver porque as mulheres Negras foram perseguidas pelo estereótipo da matriarca patológica41 ou porque
houve aqueles que, no movimento de libertação Negra, aspiram
criar instituições e construir tradições que são intencionalmente
patriarcais42.
Como as definições ideológicas e descritivas do patriarcado
geralmente se baseiam em experiências femininas brancas, feministas e outras pessoas instruídas pela literatura feminista
podem cometer o erro de assumir que, uma vez que o papel das
mulheres Negras na família e nas outras instituições Negras nem
sempre se parecem com as manifestações familiares do patriarcado na comunidade branca, as mulheres Negras estão de alguma
forma isentas das normas patriarcais. Por exemplo, as mulheres
Negras trabalham tradicionalmente fora de casa em número
muito superior à taxa de participação do trabalho das mulheres
seja típica da maioria das declarações feministas sobre da separação das esferas;
de facto, a maioria das discussões não é tão simplista como a ousada declaração
apresentada aqui. Ver, por exemplo, Taub and Schneider, Perspectives on Women’s
Subordination and the Role of Law at 117-39 (citado na nota 37).
41

Por exemplo, famílias Negras às vezes têm sido consideradas patológicas, em
grande parte por causa da divergência das mulheres Negras em relação à norma
branca da classe média feminina. A mais infame interpretação desta opinião é encontrada no relatório Moynihan, que imputou muitos dos problemas das comunidades Negras a uma suposta estrutura familiar patológica. Para uma discussão
do relatório e da sua reencarnação contemporânea, ver pp. 163-165.

42

Ver: hooks, Ain’t I a Woman nas páginas 94-99 (citado na nota 34) (discute o aumento das imagens sexistas no movimento de libertação Negro durante os anos
de 1960).
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brancas43. Uma análise do patriarcado que destaca a história da
exclusão das mulheres brancas do local de trabalho pode permitir
a inferência de que as mulheres Negras não foram sobrecarregadas por esta expetativa particular baseada no género. No entanto,
o próprio facto de que as mulheres Negras devem trabalhar está
em conflito com as normas que dizem que as mulheres não devem
fazê-lo, muitas vezes criando problemas pessoais, emocionais e
de relacionamento nas vidas das mulheres Negras. Assim, as mulheres Negras são sobrecarregadas não só porque muitas vezes
têm de assumir responsabilidades que não são tradicionalmente
femininas, mas, além disso, porque a assunção destas responsabilidades é por vezes interpretada dentro da comunidade Negra
também como uma falha das mulheres Negras em cumprir tais
normas, ou como uma outra manifestação do flagelo do racismo
sobre a comunidade Negra44. Isto é um dos muitos aspetos da interseccionalidade que não podem ser compreendidos através de
uma análise do patriarcado enraizado na experiência branca.
Outro exemplo de como a teoria que emana de um contexto
branco obscurece a multidimensionalidade da vida das mulheres
Negras é encontrado no discurso feminista sobre a violação. Uma
questão política central na agenda feminista tem sido o problema
generalizado da violação. Parte do esforço intelectual e político de
mobilização em torno desta questão envolveu o desenvolvimento
de uma crítica histórica do papel que a lei tem desempenhado no
estabelecimento dos limites da sexualidade normativa e na regulação do comportamento sexual feminino45. O estatuto relativos ao
contacto sexual precoce e as leis sobre a violação são compreendi43

Ver: Jacqueline Jones, Labor of Love, Labor of Sorrow; Black Women, Work, and
the Family from Slavery to the Present (Basic Books, 1985); Angela Davis, Women,
Race and Class (Random House, 1981).

44

Como Elizabeth Higginbotham observou, “as mulheres, que muitas vezes não se
conformam com os papéis sexuais ‘apropriados’” foram retratadas como, e levadas
a sentirem-se, inadequadas – embora como mulheres, elas possuam traços reconhecidos como positivos quando apresentados pelos homens numa sociedade mais
ampla. Tais mulheres são estigmatizadas porque a sua falta de adesão aos papéis
esperados de género é vista como uma ameaça ao sistema de valores. Elizabeth Higginbotham, Two Representative Issues in Contemporary Sociological Work on Black
Women, in Hull, et al, eds, But Some of Us Are Brave at 95 (citado na nota 2).

45

Ver: Susan Brownmiller, Against Our Will (Simon and Schuster, 1975); Susan Estrich, Real Rape (Harvard University Press, 1987).
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dos dentro deste discurso para ilustrar que, tradicionalmente, o
objetivo do estatuto de violação não tem sido proteger as mulheres
da intimidade coerciva, mas proteger e manter um interesse na
castidade feminina46 enquanto uma espécie de propriedade. Embora as feministas critiquem, com razão, estes objetivos, caracterizar a lei da violação como um reflexo do controlo masculino sobre
a sexualidade feminina é, para as mulheres Negras uma conta
simplista e, finalmente, uma conta inadequada.
De um modo geral, o estatuto de violação não reflete o controlo masculino sobre a sexualidade feminina, mas a regulação
masculina branca da sexualidade feminina branca47. Historicamente, não houve absolutamente nenhum esforço institucional
para regular a castidade feminina Negra48. Os tribunais em alguns estados tinham ido longe o suficiente para instruir júris de
que, ao contrário das mulheres brancas, as mulheres Negras não
eram presumidamente castas49. Além disso, embora fosse verdade
46

Ver: Brownmiller, Against Our Will p. 17; ver Estrich, Real Rape.

47

Um dos dilemas teóricos centrais do feminismo, que é amplamente obscurecido
pela universalização da experiência feminina branca, é que as experiências que
são descritas como uma manifestação de controlo masculino sobre as mulheres
podem ser, na verdade, uma manifestação de controlo do grupo dominante sobre
todos os subordinados. O significado é que outros homens não dominantes podem
não participar, ou conectar-se com o comportamento, crenças ou ações em questão,
e podem ser vitimizados, eles próprios, pelo poder “masculino”. Noutros contextos,
no entanto, a “autoridade masculina” pode incluir homens não-brancos, particularmente em contextos de esfera privada. Esforços para pensar mais claramente
sobre quando as mulheres Negras são dominadas como mulheres e quando são dominadas como mulheres Negras estão diretamente relacionados com a questão de
quando é que o poder é dos homens e quando é que é dos homens brancos.

48

Ver: Nota, Rape, Racism and the Law, 6 Harv Women’s L J 103, 117-23 (1983) (discute a evidência histórica e contemporânea de que as mulheres Negras geralmente
não são presumidas castas. Ver também hooks, Ain’t I a Woman na página 54 (citado na nota 34) (afirma que as imagens estereotipadas das mulheres Negras durante a escravatura se baseavam no mito de que “todas as mulheres Negras são
imorais e sexualmente permissivas”; Beverly Smith, Black Women’s Health: Notes
for a Course, in Hull et al, eds, But Some of Us Are Brave na 110 (citado na nota
2) (observa que os “. . . homens brancos durante séculos justificaram os seus abusos
sexuais contra as mulheres Negras afirmando que nós somos licenciosas, sempre
‘prontas’ para qualquer encontro sexual”).

49

A declaração seguinte é provavelmente incomum apenas na sua candura: “O que
foi dito por alguns dos nossos tribunais sobre uma mulher não casta ser uma exceção relativamente rara é, sem dúvida, vverdadeiro, onde quer que a população seja
composta em grande parte pela raça caucasiana, mas seríamos cegos em relação
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que a tentativa de regular a sexualidade das mulheres brancas
colocava as mulheres não castas fora da proteção da lei, o racismo
restaurava a castidade da mulher branca, caso o suposto agressor
fosse um homem Negro. Nenhuma reparação deste tipo estava ao
dispor das mulheres Negras50.

às condições reais se adotássemos esta regra quando outra raça que é amplamente
imoral constitui uma parte considerável da população.” Dallas v State, 76 Fla 358,
79. Assim, 690 (1918), citado em Nota 6, LJ Women’s LJ em 121 (citado na nota
47). Adotando precisamente esta visão, um comentador declarou em 1902: “Eu às
vezes ouço falar de uma mulher Negra virtuosa, mas a ideia é tão absolutamente
inconcebível para mim ... não consigo imaginar uma tal criatura tal como uma virtuosa mulher Negra”. Id em 82. Tais imagens persistem na cultura popular. Ver:
Paul Grein, Taking Stock of the Latest Pop Record Surprises, LA Times § 6 p. 1
(July 7, 1988) (relembra a controvérsia no final dos anos 70 sobre uma gravação
dos Rolling Stones que incluía o verso “Raparigas Negras só querem ser fodidas a
noite toda”. A oposição a estes estereótipos negativos às vezes toma a forma de conservadorismo sexual. “Uma reação desesperada a este mito calunioso é a tentativa
... de se conformar com as versões mais rígidas da moralidade patriarcal”. Smith,
Black Women’s Health, in Hull et al, eds, But Some of Us Are Brave at 111 (citado
na nota 2). Parte desta reação é refletida nas atitudes e políticas das escolas Negras
que têm sido especialmente rigorosas na regulação do comportamento de estudantes do sexo feminino. Ver: Gail Elizabeth Wyatt, The Sexual Experience of AfroAmerican Women, in Martha Kirkpatrick, ed, Women’s Sexual Experience:
Exploration of the Dark Continent 24 (Plenum, 1982). (observa “as diferenças entre
as universidades predominantemente afro-americanas, onde havia muito mais supervisão sobre o comportamento sexual e a maioria das faculdades brancas, onde
havia menos recolheres obrigatórios e restrições aos residentes”). Qualquer tentativa de entender e criticar a ênfase na virtude Negra sem se concentrar na ideologia
racista que coloca a virtude além do alcance das mulheres Negras seria incompleta
e provavelmente incorreta.
50

Por causa da maneira como o sistema legal via a castidade, as mulheres Negras
não podiam ser vítimas de violação forçada. Um comentador observou que “de
acordo com os estereótipos [sic], a castidade não pode ser possuída por mulheres
Negras. Assim, as acusações de violação das mulheres Negras foram automaticamente descartadas, e a questão da castidade foi contestada apenas nos casos em
que a queixosa da violação era uma mulher branca.” Nota 6 LJ Harv Women’s p.
126 (citado na nota 48). As alegações de violação das mulheres Negras não foram
levadas a sério, independentemente da raça do infrator. Um juiz, em 1912, disse:
“Este tribunal nunca aceitará a palavra de um Negro contra a palavra de um
homem branco [sobre violação].” Id p. 120. Por outro lado, o linchamento foi considerado um remédio eficaz para a violação de uma mulher branca levada a cabo
por um homem Negro. Uma vez que a violação de uma mulher branca por um
Negro era “um crime mais horrível do que a morte”, a única maneira de amenizar
a raiva da sociedade e de a fazer mulher novamente era assassinar brutalmente
o homem Negro. Id p.125.
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O foco singular na violação como manifestação do poder masculino sobre a sexualidade feminina tende a eclipsar o uso da violação como arma de terror racial51. Quando as mulheres Negras
foram violadas por homens brancos, elas estavam a ser violadas
não como mulheres em geral, mas como mulheres Negras especificamente: a sua feminilidade tornava-as sexualmente vulneráveis à dominação racista, enquanto a sua Negritude negava-lhes
efetivamente qualquer proteção52. Este poder masculino branco
foi reforçado por um sistema judicial em que o sucesso na condenação de um homem branco por violar uma mulher Negra era virtualmente impensável53.
Em suma, as expetativas sexistas de castidade e as hipóteses
racistas de promiscuidade sexual combinam-se para criar um conjunto distinto de questões que atingem as mulheres Negras54.
Estas questões raramente foram exploradas na literatura feminista e também não são proeminentes na política antirracista. O
linchamento dos homens Negros, prática institucional que foi legitimada pela regulação da sexualidade das mulheres brancas,
ocupou histórica e contemporaneamente a agenda dos Negros
sobre sexualidade e violência. Consequentemente, as mulheres
Negras são apanhadas entre uma comunidade Negra que, talvez
compreensivelmente, vê com suspeitas as tentativas de litigar
questões de violência sexual, e uma comunidade feminista que
51

Ver: The Rape of Black Women as a Weapon of Terror, in Gerda Lerner, ed, Black
Women in White America 172-93 (Pantheon Books, 1972). Ver também: Brownmiller, Against Our Will (citado na 45). Mesmo quando Brownmiller reconhece o uso
da violação como terrorismo racial, ela resiste a considerar as mulheres Negras
um “caso especial”, oferecendo evidências de que as mulheres brancas foram violadas pela Klan também. Id em 139. Considerando-se ou não a violação racista
das mulheres Negras um “caso especial”, tais experiências são provavelmente diferentes. Em qualquer caso, o tratamento do tema por Brownmiller levanta sérias
questões sobre a capacidade de sustentar uma análise do patriarcado sem compreender as suas múltiplas intersecções com o racismo.

52

Lerner, Black Women in White America p. 173.

53

Ver: Nota 6 Harv Women’s L J p. 103 (citado na nota 48).

54

Paula Giddings nota o efeito combinado dos estereótipos sexual e racial: “mulheres
Negras são vistas como portadoras de todas as qualidades inferiores das mulheres
brancas e nenhuma das suas virtudes”. Giddings, When and Where I Enter p. 82
(citado na nota 33).
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reforça essas suspeitas, concentrando-se sobre a sexualidade feminina branca55. A suspeita é agravada pelo facto histórico de que
a proteção da sexualidade feminina branca era muitas vezes o
pretexto para aterrorizar a comunidade Negra. Até hoje alguns
temem que as agendas antiviolação possam minar os objetivos
antirracistas. Este é o dilema político e teórico paradigmático
55

O tratamento dado por Susan Brownmiller ao caso Emmett Till ilustra porque a
política antiviolação deixa alguns afro-americanos desconfortáveis. Apesar dos bastante louváveis esforços de Brownmiller para discutir a violação das mulheres Negras e o racismo envolvido em grande parte da histeria sobre a ameaça do homem
Negro, a sua análise do caso Till coloca a sexualidade das mulheres brancas, ao
invés de terrorismo racial, no centro do palco. Brownmiller afirma: “Raramente
um único caso expõe tão claramente quanto o de Till os antagonismos subjacentes
ao grupo masculino a respeito do acesso às mulheres, pois o que começou na loja
de Bryant não deve ser erroneamente concebido como um flirt inocente ... Em termos concretos, a acessibilidade de todas as mulheres brancas estava em questão”.
Brownmiller Against Our Will p. 272 (citado na nota 45). Mais tarde, Brownmiller
argumenta: E o apito do lobo, o ‘gesto de bravata adolescente’ de Till? Ficamos justamente horrorizados com o facto de que um apito possa ser motivo de homicídio,
mas também devemos aceitar que Emmett Till e J. W. Millam partilhavam algo
em comum. Ambos entenderam que o apito não era um pequeno assobio de hubbahubba ou a aprovação melodiosa de um tornozelo bem torneado. Dada a deterioração da situação ... foi um insulto deliberado pouco antes da agressão física, um
último lembrete para Carolyn Bryant de que esse menino Negro, Till, tinha a intenção de possuí-la. Id em 273. Enquanto Brownmiller parece categorizar o caso
como a evidência de um conflito de posse, o mesmo é considerado na história afroamericana como uma dramatização trágica do ódio patológico do Sul e o medo dos
afro-americanos. O corpo de Till, mutilado além do reconhecimento, foi visto por
milhares de pessoas de tal modo que, nas palavras da mãe de Till, “o mundo poderia
ver o que eles fizeram com o meu menino”. Juan Williams, Standing for Justice,
em Eyes on the Prize 44 (Viking, 1987). A tragédia de Till também é considerada
como um dos eventos históricos que desembocou diretamente no surgimento do movimento dos Direitos Civis. “Sem dúvida isso moveu a América Negra de uma forma
que a decisão do Supremo Tribunal sobre a desagregação escolar não poderia alcançar”. Id. Como Williams observou mais tarde, “o assassinato de Emmett Till
teve um forte impacto numa geração de Negros. Foi esta geração, aqueles que eram
adolescentes quando Till foi morto, que em breve exigiria justiça e liberdade de
uma forma antes desconhecida na América”. Id p. 57. Assim, enquanto Brownmiller
olha para o caso Till e vê a luta viciosa pela posse de uma mulher branca, os AfroAmericanos veem o caso como um símbolo do grau inimaginável em que os brancos
estavam dispostos a suprimir a raça Negra. Enquanto atitudes patriarcais quanto
à sexualidade das mulheres desempenharam um papel de apoio, colocar as mulheres brancas no centro das atenções desta tragédia é manifestar tal confusão sobre
o racismo que se tornna difícil a ponto imaginar que o movimento antiviolação
branco possa ser sensível a tensões raciais mais subtis em relação à participação
das mulheres Negras nele.
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criado pela intersecção de raça e género: as mulheres Negras
estão presas entre as correntes ideológicas e políticas que se combinam primeiro para criar e depois enterrar as experiências das
mulheres Negras.

III. Quando e onde eu entro: integrando uma análise
do sexismo na política de libertação
Anna Julia Cooper, uma feminista Negra do século XIX, cunhou uma frase que tem sido útil na avaliação da necessidade de
incorporar uma análise explícita do patriarcado em qualquer esforço para abordar a dominação racial56. Cooper criticava frequentemente líderes e porta-vozes Negros por alegarem falar pela raça,
mas não falarem pelas mulheres Negras. Referindo-se a uma das
reivindicações públicas de Martin Delaney, segundo a qual onde
ele fosse autorizado a entrar, a raça entraria com ele, Cooper respondeu: “Só a mulher Negra pode dizer, quando e onde eu entro ...
nesse momento e ali toda a raça Negra entra comigo.”57
As palavras de Cooper trazem-me à mente uma experiência
pessoal, envolvendo dois homens Negros com quem eu havia formado um grupo de estudo durante o nosso primeiro ano da faculdade de direito. Um dos membros do nosso grupo, um graduado
de Harvard College, contava-nos muitas vezes histórias sobre um
prestigiado e exclusivo clube para homens que se gabava de ter
como membros vários Presidentes dos Estados Unidos e outros
homens brancos influentes. Ele era um dos seus poucos membros
Negros. Para comemorar o final dos nossos exames do primeiro
ano, o nosso amigo convidou-nos para nos juntarmos a ele no
clube para tomar uma bebida. Ansiosos para ver aquele lugar lendário, aproximamo-nos da grande porta e seguramos o anel de
bronze da porta para anunciar a nossa chegada. Mas a nossa entrada triunfal foi interrompida quando o nosso amigo timidamente escorregou por trás da porta e sussurrou que ele havia
56

Ver: Anna Julia Cooper, A Voice from the South (Negro Universities Press, 1969
republicado por Aldine Printing House, Ohio, 1892).

57

Id p. 31.

81

KIMBERLÉ CRENSHAW

esquecido um detalhe muito importante. O meu companheiro e
eu sentimos um arrepio, o nosso treino como pessoas Negras ensinara-nos a esperar ainda outra barreira para a nossa inclusão;
mesmo uma quota informal de uma pessoa Negra no estabelecimento não era inimaginável. A tensão aliviou, no entanto, quando
soubemos que nós não seríamos excluídos por causa da nossa
raça, mas que eu teria de ir até à porta dos fundos porque eu era
uma mulher. Eu acalentei a ideia de fazer uma cena para dramatizar o facto de que a minha humilhação como mulher não era
menos dolorosa e a minha exclusão não mais desculpável do que
se todos nós tivéssemos sido enviados para a porta dos fundos por
sermos Negros. Mas, não sentindo nenhuma anuência geral a
esta proposta, e, também por pensar que, devido à nossa raça,
uma cena iria de alguma forma comprometer a todos nós, eu não
pude defender minha posição. Afinal, o clube estava prestes a acolher os seus primeiros convidados Negros, mesmo que um tivesse
que entrar pela porta dos fundos58.
Talvez esta história não seja o melhor exemplo das falhas da
comunidade em abordar a sério os problemas relacionados com a
interseccionalidade das mulheres Negras. A história seria mais
apropriada se as mulheres Negras, e apenas mulheres Negras,
tivessem que dar a volta pela porta dos fundos do clube e se a restrição viesse de dentro e não de fora da comunidade Negra. Ainda
assim, esta história reflete a acentuada diminuição da vigilância
política e emocional em relação às barreiras ao gozo de privilégios
por parte das mulheres Negras que foram conquistados com base
na raça, mas que continuam a ser negados com base no sexo59.
A história também ilustra a ambivalência entre as mulheres
Negras sobre o grau de capital político e social que deveria ser
usado para desafiar as barreiras de género, particularmente
quando os desafios podem entrar em conflito com a agenda antirracismo. Embora haja várias razões, incluindo o antifeminismo,
pelas quais o género não tem figurado diretamente nas análises
da subordinação dos Negros americanos, uma razão central é que
58

Com toda a justiça, devo reconhecer que o meu companheiro me acompanhou até
à porta dos fundos. Continuei em dúvida, no entanto, se o gesto era uma expressão
de solidariedade ou um esforço para acalmar a minha raiva.

59

A isto poderíamos facilmente adicionar a classe.
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a raça ainda é vista por muitos como a força primária de oposição
nas vidas dos Negros60. Algumas das razões pelas quais a teoria
e a política feminista Negras não figuraram proeminentemente
na agenda política Negra podem ser melhor compreendidas se
aceitarmos que a experiência social da raça cria tanto uma identidade de grupo como um sentimento partilhado de estar sob ataque coletivo61.
A questão não é que os afro-americanos estejam simplesmente
envolvidos numa luta mais importante. Embora alguns esforços
de quem se opõe ao feminismo Negro sejam baseados nesta suposição, uma apreciação mais completa dos problemas da comunidade Negra irá revelar que a subordinação de género contribui
significativamente para as condições de tantos afro-americanos e
que, portanto, deve ser abordada. Além disso, a crítica acima mencionada de estrutura monolítica torna problemática a afirmação
de que a luta contra o racismo é distinguível da luta, muito menos
prioritária, contra o sexismo. No entanto, também é verdade que
a política da alteridade racial que as mulheres Negras experimentam conjuntamente com os homens Negros impede a consciência
feminista Negra de seguir o padrão do desenvolvimento do feminismo branco. Para as mulheres brancas, a criação de uma consciência que era distinta e oposta à dos homens brancos figurou
proeminentemente no desenvolvimento da política feminista
branca. As mulheres Negras, como os homens Negros, vivem
60

Uma anedota ilustra este ponto. Um grupo de professoras de direito reuniram-se
para discutir “Ismos na sala de aula”. Um exercício liderado por Pat Cain propôs
a cada participante que listasse os três principais fatores que a descreviam. Quase
sem exceção, as mulheres brancas da sala listaram o seu género primariamente
ou secundariamente; nenhuma listou a sua raça. Todos as mulheres de cor listaram primeiro a raça e depois o género. Isto parece sugerir que as descrições de
identidade parecem começar com a principal fonte de oposição a qualquer que seja
a norma dominante. Ver: Pat Cain, Feminist Jurisprudence: Grounding the Theories 19-20 (manuscrito não publicado em arquivo com o autor) (explica o exercício
e observa que “nenhuma mulher branca menciona raça, enquanto toda a mulher
de cor o faz” e que, da mesma forma, as “mulheres heterossexuais não incluem
‘heterossexual’ ... enquanto as lésbicas assumidas incluem sempre ‘lésbica’”).

61

Para uma discussão comparativa do feminismo do Terceiro Mundo, paralelamente
a esta observação, veja Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the
Third World 1-24 (Zed Books Ltd, 1986). Jayawardena afirma que o feminismo no
Terceiro Mundo foi “aceite” apenas dentro da luta central contra o domínio internacional. O estatuto social e político da mulher encontrou mais avanços quando
este foi necessário para uma luta mais ampla contra imperialismo.
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numa comunidade que foi definida e subordinada pela cor e pela
cultura62. Embora o patriarcado opere claramente dentro da comunidade Negra, apresentando ainda outra fonte de dominação
à qual as mulheres Negras são vulneráveis, o contexto racial em
que as mulheres Negras se encontram torna difícil a criação de
uma consciência política que se oponha aos homens Negros.
No entanto, embora seja verdade que a experiência distinta
de alteridade racial milita contra o desenvolvimento de uma consciência feminista oposicionista, a afirmação da comunidade racial
às vezes sustenta prioridades defensivas que marginalizam as
mulheres Negras. Os interesses particulares das mulheres Negras são assim relegados à periferia das discussões de política pública sobre as presumidas necessidades da comunidade Negra. A
controvérsia sobre o filme A Cor Púrpura é ilustrativa. O medo
oculto que animava grande parte do protesto divulgado foi de que,
ao retratar o abuso doméstico numa família Negra, o filme confirmasse os estereótipos negativos sobhre os homens Negros63. O
debate sobre a adequação ou não de se apresentar tal imagem na
tela ofuscou a questão do sexismo e do patriarcado na comunidade
Negra. Mesmo que às vezes fosse reconhecido que a comunidade
Negra não estava imune à violência doméstica e a outras manifestações de subordinação de género, algumas pessoas sentiram
que, na ausência de imagens masculinas Negras positivas nos
media, retratar tais imagens apenas reforçou os estereótipos raciais64. A luta contra o racismo parecia forçar a subordinação de
certos aspetos da experiência feminina Negra, a fim de garantir
a segurança da comunidade Negra mais vasta.
62

Para uma discussão de como a ideologia racial cria uma dinâmica polarizadora
que subordina Negros e privilegia brancos, ver: Kimberlé Crenshaw, Race, Reform
and Retrenchment: Transformation and Legitimation in Antidiscrimination Law,
101 Harv L Rev 1331, 1371-76 (1988).

63

Jack Matthews, Three Color Purple Actresses Talk About Its Impact, LA Times § 6
p. 1 (Jan 31, 1986); Jack Matthews, Some Blacks Critical of Spielberg’s Purple,
LA Times § 6 p. 1 (Dec 20, 1985). Mas ver Gene Siskel, Does Purple Hate Men?,
Chicago Tribune § 13 p. 16 (Jan 5, 1986); Clarence Page, Toward a New Black Cinema, Chicago Tribune § 5 p. 3 (Jan 12, 1986).

64

Um problema consistente com qualquer retrato negativo dos afro-americanos é
que eles raramente são equilibrados por imagens positivas. Por outro lado, a maioria dos críticos ignorou a transformação positiva da personagem principal masculina em A Cor Púrpura.
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A natureza deste debate deve soar familiar a qualquer um
que se lembre do diagnóstico de Daniel Moynihan sobre os males
da América Negra65. O relatório de Moynihan descreveu uma deterioração da família Negra, retratou a destruição do homem
Negro e lamentou a criação da matriarca Negra. As suas conclusões provocaram uma crítica maciça de sociólogos liberais66 e de
líderes dos direitos civis67. Surpreendentemente, enquanto muitos críticos caracterizaram o relatório como racista pelo seu uso
cego de normas culturais brancas como padrão de avaliação das
famílias Negras, poucos apontaram o sexismo evidente de Moynihan ao rotular as mulheres Negras como patológicas pelo seu
“fracasso” em viver de acordo com um padrão feminino branco de
maternidade68.
As últimas versões de uma análise Moynihanesca podem ser
encontradas no especial televisivo de Moyers, The Vanishing Black
Family69, e, em menor medida, em The Truly Disadvantaged70, de
William Julius Wilson. Em The Vanishing Black Family, Moyers
apresentou o problema dos agregados familiares chefiados por mulheres como um problema de sexualidade irresponsável, induzida
em parte por políticas governamentais que incentivaram o colapso
familiar71. O tema da reportagem era o reforço da deterioração da
65

Daniel P. Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action (Office of
Policy Planning and Research, United States Department of Labor, 1965).

66

Ver: Lee Rainwater and William L. Yancey, The Moynihan Report and the Politics
of Controversy 427-29 (MIT Press, 1967) (contém críticas ao Relatório Moynihan
por, entre outros, Charles E. Silberman, Christopher Jencks, William Ryan, Laura
Carper, Frank Riessman and Herbert Gans).

67

Id p. 395-97 (inclui críticos como Martin Luther King, Jr., Benjamin Payton, James
Farmer, Whitney Young, Jr. and Bayard Rustin).

68

Uma das notáveis exceções é Jacquelyne Johnson Jackson, Black Women in a Racist
Society, in Racism and Mental Health 185-86 (University of Pittsburgh Press, 1973).

69

The Vanishing Black Family (PBS Television Broadcast, January 1986).

70

William Julius Wilson, The Truly Disadvantaged: The Inner City, The Underclass
and Public Policy (The University of Chicago Press, 1987).

71

A colunista Mary McGrory, aplaudindo o espetáculo, relatou que Moyers descobriu
que o sexo era tão comum no gueto Negro quanto uma chávena de café. McGrory,
Moynihan was Right 21 Years Ago, The Washington Post B1 e B4 (Jan 26, 1986).
George Will argumentou que os homens Negros hipersexualizados eram uma
ameaça maior do que Bull Conner, o chefe da polícia de Birmingham que, em 1968,
alcançou notoriedade internacional ao projetar mangueiras de incêndio sobre crian-
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família Negra pelo estado de bem-estar social ao tornar o papel do
homem Negro obsoleto. O argumento sustentava que, como os Negros sabem que alguém cuidará das suas famílias, eles estão livres
para fazer bebés e abandoná-los. Um corolário da visão de Moyers
é que o bem-estar social também é disfuncional porque permite às
mulheres pobres deixar homens dos quais, de outro modo, elas seriam dependentes.
A maioria dos críticos que comentaram o programa não conseguiu colocar desafios que poderiam ter revelado as suposições
patriarcais subjacentes à grande parte da reportagem de Moyers.
Em vez disso, eles concentraram-se na dimensão do problema que
era claramente reconhecível como racista72. As feministas brancas
tiveram igualmente culpa. Houve poucas, se é que houve alguma,
resposta pública à reportagem de Moyers por parte da comunidade feminista branca. Talvez as feministas supusessem equivocadamente que, uma vez que relatório se concentrou na
comunidade Negra, os problemas referenciados eram raciais, não
baseados no género. Qualquer que tenha sido a razão, o resultado
foi que os debates que se seguiram sobre a direção das futuras
políticas de bem-estar e familiares prosseguiram sem contribuição feminista significativa. A ausência de uma forte crítica feminista ao modelo Moynihan/Moyers não só bloqueou os interesses
das mulheres Negras, mas também comprometeu os interesses
ças em idade escolar. George Will, Voting Rights Won’t Fix It, The Washington Post
A23 (Jan 23, 1986). O meu palpite é que o programa influenciou o debate sobre a
chamada subclasse, fornecendo apoio gráfico às tendências preexistentes de se atribuir a pobreza à imoralidade dos indivíduos. Durante uma recente e memorável
discussão sobre as implicações das políticas públicas para a pobreza na comunidade
Negra, um estudante comentou que nada pode ser feito a respeito da pobreza Negra
até que os homens Negros parem de agir como “pénis errantes”, mulheres Negras
parem de ter bebés “na aba de um chapéu”, e todos eles aprendam a moralidade da
classe média. O aluno citou o relatório Moyers como a sua fonte.
72

Embora o foco quase exclusivo nos aspetos racistas do programa apresente problemas teóricos e políticos, era perfeitamente compreensível, dada a natureza racista dos comentários subsequentes que eram simpáticos à visão de Moyers. Como
é típico nas discussões envolvendo raça, o diálogo sobre o programa Moyers cobriu
mais do que apenas o problema das famílias Negras; alguns comentadores aproveitaram a oportunidade para acusar não apenas a subclasse Negra, mas as lideranças Negras dos Direitos Civis, a guerra contra a pobreza, a ação afirmativa e
outras reparações baseadas na raça. Veja, por exemplo, Will, Voting Rights Won’t
Fix It p. A23 (citado na nota 71).
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do crescente número de mulheres brancas chefes de família com
dificuldades de sobrevivência73.
The Truly Disadvantaged, de William Julius Wilson modificou
muito do tom moralista deste debate, reformulando a questão em
termos de falta de homens Negros prontos a casarem74. De acordo
com Wilson, o declínio nos casamentos Negros não é atribuído à
má motivação, maus hábitos de trabalho ou irresponsabilidade,
mas em vez disso é causado pela economia estrutural que empurrou a mão-de-obra Negra não especializada para fora da força de
trabalho. A abordagem de Wilson representa um afastamento significativo de Moynihan/Moyers, uma vez que ele rejeita a sua tentativa de centrar a análise na moral da comunidade Negra. No
entanto, ele também considera a proliferação de famílias chefiadas
por mulheres como disfuncional per se e falha ao não explicar completamente por que essas famílias estão em tão grande perigo.
Como não incorpora nenhuma análise da forma como a estrutura
da economia e da força de trabalho subordina os interesses das
mulheres, especialmente as mulheres Negras grávidas, a reforma
apontada por Wilson sugere que a reforma deveria começar com a
descoberta de maneiras de trazer os homens Negros de volta à família75. Na visão de Wilson, é necessário mudar a estrutura económica de forma a fornecer mais empregos Negros para homens
Negros. Uma vez que não oferece nenhuma crítica ao sexismo, Wilson não considera a reorganização económica ou social que capacite diretamente e apoie estas mães Negras solteiras76.
73

As suas dificuldades também podem estar ligadas à prevalência de um sistema
económico e uma política de família que trata a família nuclear como a norma e
outras unidades familiares como aberrantes e indignas de acomodação social.

74

Wilson, The Truly Disadvantaged p. 96 (citado na nota 70).

75

Id p. 154 (as sugestões incluem políticas macroeconómicas que promovam o crescimento económico equilibrado, uma estratégia de mercado de trabalho orientada
a nível nacional, um programa de cuidados infantis, e um programa de abonos de
família que seriam ambos testados e específicos racialmente).

76

Wilson também não inclui uma análise do impacto do género nas mudanças dos
padrões familiares. Consequentemente, pouca atenção é dada ao conflito que pode
resultar quando as expetativas são frustradas por fatores económicos e demográficos. Este foco na demografia e nas explicações estruturais representam um esforço para recuperar terreno frente à abordagem de Moyers / Moynihan, que é
mais psicossocial. Talvez porque explicações psicossociais tenham chegado perigosamente perto de culpar as vítimas, acredita-se que elas ameaçam os esforços
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Com a minha crítica não venho afirmar que dar trabalho aos
homens Negros é indesejável; na verdade, isto é necessário não
apenas para os próprios homens Negros, mas para toda uma comunidade, deprimida e sujeita a uma série de males sociológicos e
económicos que acompanham maciças taxas de desemprego. Mas
ao assumirmos que a massiva reorganização social que Wilson pede
é possível, porque não pensar em maneiras que maximizem as escolhas das mulheres Negras?77 Uma agenda teórica e política mais
completa para a subclasse dos Negros deve ter em conta as preocupações específicas e particulares das mulheres Negras; as suas
famílias ocupam o degrau mais baixo da escala económica, e é somente colocando-as no centro da análise que as suas necessidades
e as necessidades das suas famílias serão abordadas diretamente78.

IV. Expandir a teoria feminista e a política antirracista abraçando a intersecção
Se algum esforço real for feito para libertar os Negros dos
constrangimentos e condições que caracterizam a subordinação
racial, as teorias e estratégias que pretendam refletir as necessidades da comunidade Negra devem imperativamente incluir uma
análise do sexismo e do patriarcado. Da mesma forma, o feminismo deve incluir uma análise da raça se espera expressar as
aspirações das mulheres não brancas. Nem a política liberal
Negra nem a teoria feminista podem ignorar as experiências interseccionais das pessoas que esses movimentos reivindicam
para obter diretivas políticas que possam resolver efetivamente as condições de
deterioração dentro da classe trabalhadora e das comunidades Negras pobres. Ver:
Kimberle Crenshaw, A Comment on Gender, Difference, and Victim Ideology in the
Study of the Black Family, in The Decline of Marriage Among African Americans:
Causes, Consequences and Policy Implications (1989).
77

Por exemplo, Wilson menciona apenas de passagem a necessidade de creches e
treino profissional para mães solteiras. Wilson p. 153 (citado na nota 70). Nenhuma menção é feita a outras práticas e políticas que são racistas e sexistas, e
que contribuem para as más condições em que quase metade de todas as mulheres
Negras têm de viver.

78

Pauli Murray observa que a operação do sexismo é pelo menos causa parcial dos
problemas sociais que afetam as mulheres Negras. Ver: Murray, The Liberation of
Black Women, in Jo Freeman, ed, Women: A Feminist Perspective 351-62 (Mayfield
Publishing Co, 1975).
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como os seus respetivos constituintes. Para incluir as mulheres
Negras, ambos os movimentos se devem distanciar de abordagens
anteriores nas quais experiências são relevantes apenas quando
estão relacionadas com certas causas identificáveis (por exemplo,
a opressão dos Negros é significativa quando baseada na raça, a
opressão das mulheres, quando baseada no género). A práxis de
ambos deve centrar-se nas oportunidades e situações de vida de
pessoas que devem ser cuidadas, sem levar em conta a fonte das
suas dificuldades.
Afirmei anteriormente que o fracasso em abraçar as complexidades não é simplesmente uma questão de falta de vontade política, mas também se deve à influência de um modo de pensar
sobre a discriminação que estrutura a política de modo a que as
lutas sejam categorizadas como questões singulares. Além disso,
esta estrutura integra uma abordagem descritiva e uma visão
normativa da sociedade que reforça o status quo.
É um tanto irónico que aqueles que se preocupam em aliviar
os males do racismo e do sexismo adotem esta abordagem da discriminação de cima para baixo. Se os seus esforços, em vez disso,
começassem com a abordagem das necessidades e dos problemas
das pessoas mais desfavorecidas e com a reestruturação e reconstrução do mundo onde fosse necessário, então outros que são singularmente desfavorecidos beneficiariam também. Além disso,
parece que colocar no centro aqueles que atualmente são marginalizados é a maneira mais eficaz de resistir aos esforços para
compartimentar experiências e minar uma potencial ação coletiva.
Não é necessário acreditar que um consenso político que se
concentre sobre a vida dos mais desfavorecidos vai acontecer amanhã de modo a recentrar o discurso da discriminação na intersecção. É suficiente, por enquanto, que tal esforço nos encoraje a
procurar o que está por baixo das conceções predominantes de discriminação e desafiar a complacência que acompanha a crença na
eficácia deste quadro. Ao fazer isso, podemos desenvolver uma linguagem crítica da visão dominante capaz de oferecer alguma base
para uma atividade unificadora. O objetivo desta atividade deve
ser o de facilitar a inclusão de grupos marginalizados dos quais
possamos dizer: “Quando eles entrarem, todos nós entraremos.”
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4.
Traços distintivos do pensamento
feminista negro
Patricia Hill Collins
Tradução de Larissa Latif & Geanine Escobar1

1

Collins, Patricia Hill. (2000). “Distinguishing Features Of Black Feminist Thought”. In Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment (2nd. Ed.). New
York & London: Routledge, pp.21-43.

Sou o um produto de uma tradição intelectual que até há vinte
e cinco anos não existia dentro da academia. Como uma manta
de retalhos, esta é uma tradição que reúne partes e pedaços de
sentido. A minha tradição não tem nome, porque abraça mais
do que o mulherismo, a Negritude ou os estudos Africanos, embora esses termos possam servir, por enquanto.
Barbara Omolade 1994, ix

1

Tradução a partir do inglês por Larissa Latif (larissalatif@gmail.com), Docente do
Instituto Ciberespacial da Universidade Federal Rural da Amazónia, investigadora
e membro do Grupo de Estudos de Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro e por Geanine Vargas Escobar (geanine.escobar@ua.pt), Doutoranda do Programa Doutoral em
Estudos Culturais na Universidade de Aveiro e do Minho. Bolseira da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ministério da Educação (CAPES
– MEC) do Brasil – Programa de Doutorado Pleno no Exterior (Proc. nº2345/15-3),
investigadora e membro do Grupo de Estudos de Género e Performance (GECE) do
Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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Parece que estou a ficar sem palavras ultimamente. Sinto como
se estivesse numa passadeira rolante linguística que, gradualmente, mas de forma inconfundível, aumentou de velocidade,
de modo a que nenhuma palavra que eu use para me descrever
positivamente ou aos meus projetos académicos resiste por
mais de cinco segundos. Não posso mais justificar a minha presença na academia, por exemplo, com palavras que existem no
idioma inglês. No momento em que encontro algum símbolo da
minha presença nos corredores rarefeitos das instituições de
elite, ele é roubado, cooptado, preenchido de sentido negativo.
Patricia Williams, 1995, 27

Os esforços das mulheres Negras norte-americanas nesta
“passadeira rolante linguística” para nomear esta tradição “sem
nome” revelam as suas dificuldades ao contentarem-se com os
“termos que podem servir, por enquanto”. Amplamente usado,
embora cada vez mais difícil de definir, o pensamento feminista
Negro norte-americano abrange diversos significados, muitas
vezes contraditórios. Apesar do facto de as mulheres Negras
norte-americanas, em particular, terem dispendido uma energia
considerável para nomear o conhecimento das mulheres Negras,
as tensões relativas a definições não apenas persistem, como também enfrentam climas políticos em mudança, repletos de novos
obstáculos. Quando o próprio vocabulário usado para descrever o
pensamento feminista Negro é atacado, as autodefinições das mulheres Negras tornam-se ainda mais difíceis de alcançar. Por
exemplo, apesar da aceitação permanente entre muitos afro-americanos do termo Afrocentrismo, como um conceito que refere tradições da consciência Negra e da solidariedade racial, académicos
e especialistas dos media estigmatizaram o termo nas décadas de
1980 e 1990. Da mesma forma, os significados pejorativos cada
vez mais associados ao termo feminista parecem projetados para
desacreditar um movimento dedicado ao empoderamento das mulheres. Mesmo o termo Negro tornou-se vítima do momento desconstrutivo, com um número crescente de intelectuais “Negros”
que estudam a “raça” a questionar quer os termos usados para se
descreverem a si próprios quer às suas lutas políticas (ver, por
exemplo, Gilroy 1993). Coletivamente, estes desenvolvimentos
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produziram um contexto de profundas mudanças políticas e intelectuais para definir o pensamento feminista Negro.
Apesar destas dificuldades, encontrar algum tipo de terreno
comum para se pensar através dos limites do pensamento feminista Negro permanece importante porque, como lembra a ativista feminista Negra norte-americana Pearl Cleage: “temos de
ver claramente que somos um grupo único, inegavelmente segregado por causa da raça e do sexo, com um conjunto único de desafios” (Cleage 1993, 55). Ao invés de desenvolver definições e
discutir sobre práticas de designação – por exemplo, se este pensamento deveria ser chamado de feminismo Negro, mulherismo,
feminismo Afrocêntrico, mulherismo Africano, e assim por diante
– uma abordagem mais útil consiste em rever as próprias razões
pelas quais o pensamento feminista Negro existe. Explorar seis
aspetos distintos que caracterizam o pensamento feminista Negro
pode fornecer o terreno comum tão urgentemente necessário,
tanto entre as mulheres Afro-americanas, quanto entre estas e
todas as outras cujo conhecimento ou pensamento coletivo tem
uma finalidade semelhante. As características distintivas do pensamento feminista Negro não têm de ser únicas e podem partilhar
muito com outros corpos de conhecimento. É, antes, a convergência destas características distintivas que dá ao pensamento feminista Negro norte-americano os seus contornos distintivos.

Por quê um pensamento feminista Negro norte-americano?
O feminismo Negro permanece importante, porque as mulheres Negras norte-americanas constituem um grupo oprimido.
Como coletividade, as mulheres Negras norte-americanas participam de uma relação dialética que liga a opressão das mulheres
afro-americanas e o ativismo. Relações dialéticas deste tipo significam que duas partes estão opostas e opõem-se. Enquanto persistir a subordinação das mulheres Negras, intersectando-se
dentro delas as opressões de raça, classe, género, sexualidade e
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nacionalidade, o feminismo Negro, como ativismo em resposta a
esta opressão, continuará a ser necessário.
Do mesmo modo, o principal objetivo do pensamento feminista Negro norte-americano é também resistir à opressão, seja
às suas práticas, seja às ideias que a justificam. Se não existissem
opressões interseccionais, o pensamento feminista Negro e os conhecimentos oposicionais similares seriam desnecessários. Como
teoria social crítica, o pensamento feminista Negro visa empoderar as mulheres afro-americanas no contexto da injustiça social
sustentada por opressões interseccionais. Como as mulheres Negras não podem ser plenamente empoderadas a menos que as próprias opressões interseccionais sejam eliminadas, o pensamento
feminista Negro apoia princípios amplos de justiça social, que
transcendem as necessidades particulares das mulheres Negras
norte-americanas.
Uma vez que muito do feminismo Negro norte-americano foi
filtrado através do prisma do contexto norte-americano, os seus
contornos foram bastante afetados pela especificidade do multiculturalismo norte-americano (Takaki 1993). Em particular, o
pensamento e a prática feminista Negra norte-americanos respondem a uma contradição fundamental da sociedade norte-americana. Por um lado, promessas democráticas de liberdade
individual, igualdade perante a lei e justiça social são feitas a
todos os cidadãos americanos. Por outro lado, e ainda assim, persiste a realidade do tratamento diferenciado de grupos com base
em raça, classe, género, sexualidade e estatuto de cidadania. Grupos organizados em torno de raça, classe e género não são necessariamente por si só um problema. No entanto, quando
Afro-americanos, pessoas pobres, mulheres e outros grupos discriminados veem pouca esperança de progredir como grupo, esta
situação constitui uma injustiça social.
Dentro desta contradição abrangente, as mulheres Negras
norte-americanas enfrentam um conjunto distinto de práticas sociais que acompanham a nossa história particular dentro de uma
matriz única de dominação, caracterizada por opressões interseccionais. A raça está longe de ser o único marcador significativo da
diferença de grupo – classe, género, sexualidade, religião e o esta94
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tuto de cidadania são muito importantes nos Estados Unidos da
América (Andersen e Collins 1998). No entanto, para as mulheres
afro-americanas, os efeitos do racismo institucionalizado permanecem visíveis e palpáveis. Além disso, o racismo institucionalizado que as mulheres afro-americanas enfrentam liga-se
fortemente à segregação racial e às práticas discriminatórias a ela
associadas, destinadas a negar um tratamento equitativo aos Negros americanos. Apesar dos importantes passos para dessegregar
a sociedade americana desde 1970, a segregação racial permanece
profundamente arraigada no que respeita ao acesso à habitação,
à educação e ao emprego (Massey e Denton, 1993). Para muitas
mulheres afro-americanas, o racismo não é algo que existe à distância. Enfrentamos situações de racismo em locais de trabalho,
lojas, escolas, à procura de casas e nas interações sociais diárias
(St. Jean e Feagin 1998). A maioria das mulheres Negras não tem
a oportunidade de ter relações de amizade com vizinhos, mulheres
ou homens, Brancos, nem os seus filhos frequentam a escola com
crianças Brancas. A segregação racial continua a ser uma característica fundamental do cenário social norte-americano, deixando
muitos Afro-americanos com a crença de que “quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem iguais” (Collins 1998a, 11-43).
Encobrir estas desigualdades persistentes é uma retórica de daltonismo, projetada para tornar invisíveis estas desigualdades sociais. Num contexto em que muitos acreditam que falar de raça
promove o racismo, a igualdade consiste supostamente em tratar
a todos da mesma forma. No entanto, como Kimberle Crenshaw
(1997) aponta, “é bastante óbvio que tratar coisas diferentes como
se fossem iguais pode gerar tanta desigualdade quanto tratar coisas iguais de maneira diferente” (p. 285).
Apesar de a segregação racial estar agora organizada de maneira diferente do passado (Collins 1998a, 11-43), o facto de se ser
Negra e mulher nos Estados Unidos continua a expor mulheres
afro-americanas a certas experiências comuns. A similitude das
experiências de mulheres Negras norte-americanas no trabalho
e na família, bem como a nossa participação em expressões diversas da cultura afro-americana, significa que, em geral, as mulheres Negras, como grupo, vivem num mundo diferente daquelas
pessoas que não são Negras e mulheres. Para as mulheres, con95
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sideradas individualmente, as experiências particulares que
advêm de viver como uma mulher Negra nos Estados Unidos
podem estimular uma consciência distinta relativamente às nossas próprias experiências e à sociedade em geral. Muitas mulheres afro-americanas compreendem esta conexão entre o que se faz
e o modo como se pensa. Hannah Nelson, uma empregada doméstica Negra, idosa, discute como o trabalho molda as perspetivas
das mulheres afro-americanas e Brancas: “Como eu tenho de trabalhar, eu na verdade não tenho que me preocupar com a maior
parte das coisas com as quais a maioria das mulheres brancas
para quem eu trabalhei se preocupam. E se estas mulheres fizessem o seu próprio trabalho, elas pensariam como eu – em relação
a isto, pelo menos” (Gwaltney 1980, 4). Ruth Shays, uma moradora Negra do centro empobrecido da cidade, nota como as variações entre as experiências de homens e mulheres levam a
diferenças de perspetiva. “A mente do homem e da mulher são
iguais”, observa ela, “mas a vida faz as mulheres usarem as suas
mentes de modos que os homens não têm sequer necessidade de
fazer” (Gwaltney 1980, 33).
Um reconhecimento desta conexão entre experiência e consciência, que molda a vida individual quotidiana das mulheres
afro-americanas, permeia frequentemente os trabalhos de mulheres Negras ativistas e académicas. Na sua autobiografia, Ida B.
Wells-Barnett descreve como o linchamento das suas amigas teve
tal impacto sobre a sua visão de mundo, que ela dedicou posteriormente grande parte da sua vida à causa do antilinchamento
(Duster 1970). O desconforto da socióloga Joyce Ladner com a disparidade entre os ensinamentos da escola convencional e as suas
próprias experiências enquanto jovem mulher Negra no Sul,
levou-a a escrever Tomorrow’s Tomorrow (1972), um estudo revolucionário sobre a adolescência feminina Negra. Da mesma
forma, a transformação de consciência experimentada por Janie,
a heroína de pele clara do clássico de Zora Neale Hurston (1937)
Their Eyes Were Watching God, de obediente neta e esposa a uma
mulher afro-americana autodefinida, pode ser traçada diretamente a partir das suas experiências com cada um dos seus três
maridos. Numa passagem, o segundo marido de Janie, irritado
porque ela lhe servira um jantar de arroz queimado, peixe mal
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passado e pão empapado, bate-lhe. Esse incidente estimula Janie
a permanecer ali “onde ele a deixou por um tempo indefinido” e
pensar. E, no seu pensamento, “a imagem de Jody caiu e despedaçou-se... ele[a] tinha agora um interior e um exterior e de repente ela sabia como não os misturar” (p. 63).
No geral, estes laços entre o que uma pessoa faz e o que ela
pensa, ilustrados por casos individuais de mulheres Negras, podem
também caracterizar as experiências e ideias das mulheres Negras
como um grupo. Historicamente, a segregação racial quanto à habitação, à educação e ao emprego fomentou comunalidades de
grupo, que incentivaram a formação de uma perspetiva coletiva e
com base no grupo2. Por exemplo, a forte concentração de mulheres
Negras no trabalho doméstico, a par da segregação racial na habitação e nas escolas, levou as mulheres Negras norte-americanas a
ter redes organizacionais comuns que lhes permitiram partilhar
experiências e construir um corpo coletivo de saberes. Esta sabedoria coletiva, a respeito de como sobreviver como mulheres Negras
norte-americanas, constituiu uma perspetiva distinta das mulheres Negras sobre padrões de segregação racial específicos de género
e as respetivas penalizações económicas.
A presença dos saberes coletivos das mulheres Negras desafia
duas interpretações predominantes da consciência dos grupos
oprimidos. Uma abordagem alega que os grupos subordinados
identificam-se com os poderosos e não têm interpretação independente da sua própria opressão. A segunda, assume que os oprimi2

Para um debate sobre o conceito de perspetiva, ver Hartsock (1983a, 1983b), Jaggar
(1983) e Smith (1987). Embora eu empregue as epistemologias da perspetiva como
conceito organizador neste volume, elas permanecem controversas. Para uma crítica
útil das epistemologias da perspetiva, ver Harding (1986). Veja-se a minha extensa
discussão sobre a teoria da perspetiva (Collins 1998a, 201–28). A socióloga canadiana Dorothy Smith (1987) também vê o mundo quotidiano das mulheres como
uma teoria estimulante. Mas o dia a dia que ela examina é individual, uma situação
que reflete em parte o isolamento de mulheres brancas de classe média. Por outro
lado, defendo que os valores coletivos dos bairros Negros dos EUA, quando combinados com as experiências da classe trabalhadora da maioria das mulheres Negras,
forneceu historicamente mundos quotidianos coletivos e individuais. Assim, a cultura Negra dos EUA criada continuamente por meio da experiência Negra vivida
com a segregação racial proporcionou um contexto para o surgimento da perspetiva
das mulheres Negras. Embora os contextos nos quais esta perspetiva coletiva se desenvolveu esteja a mudar, o propósito ou a necessidade dela não está.
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dos são menos humanos que os seus governantes e, portanto, são
menos capazes de interpretar as suas próprias experiências (Rollins 1985; Scott 1985). Ambas as abordagens veem qualquer consciência independente expressa por mulheres afro-americanas e
outros grupos oprimidos, ou como não sendo da nossa autoria, ou
como inferiores às dos grupos dominantes. Mais importante,
ambas as explicações sugerem que a alegada falta de ativismo político por parte de grupos oprimidos decorre da imperfeição da
nossa consciência relativamente à nossa própria subordinação3.
Historicamente, a localização do grupo das mulheres Negras
em opressões interseccionais produziu experiências individuais
comuns entre as mulheres afro-americanas. Ao mesmo tempo, se
as experiências comuns podem predispor as mulheres Negras a
desenvolver uma consciência de grupo, elas não garantem que
esta consciência se desenvolverá entre todas as mulheres e nem
que será articulada como tal pelo grupo. Como as condições históricas mudam, o mesmo ocorre com os vínculos entre os diferentes tipos de experiências que as mulheres Negras terão e com
qualquer subsequente consciência de grupo resultante destas experiências. Uma vez que os pontos de vista do grupo são situados,
refletem e ajudam a moldar relações de poder injustas, estas perspetivas não são estáticas (Collins 1998a, 201–28). Assim, desafios
comuns podem promover ângulos de visão semelhantes, levando
a um conhecimento ou perspetiva de grupo entre as mulheres
afro-americanas. Ou não.

3

Scott (1985) define a consciência como símbolos, normas e formas ideológicas que
as pessoas criam para dar sentido aos seus atos. Para Lauretis (1986), a consciência
é um processo, uma “configuração particular de subjetividade... produzido na intersecção de significado com experiência... A consciência está fundamentada na história pessoal, e o eu e a identidade são entendidos em contextos culturais
particulares. A Consciência... nunca é fixa, nunca é alcançada de uma vez por todas,
porque os limites discursivos mudam com as condições históricas” (p. 8). É importante distinguir entre consciência individual e de grupo.
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Respostas diferentes a desafios comuns no interior
do feminismo Negro
Uma segunda característica distintiva do pensamento feminista Negro norte-americano emerge da tensão que liga experiências e ideias. Por um lado, todas as mulheres afro-americanas
enfrentam desafios semelhantes resultantes da vida numa sociedade que histórica e rotineiramente diminui as mulheres de ascendência Africana. Apesar do facto de as mulheres Negras
norte-americanas enfrentarem desafios comuns, isso não significa
que individualmente todas as mulheres afro-americanas tenham
tido as mesmas experiências e nem que estejamos de acordo a respeito dos sentidos das nossas diversas experiências. Assim, apesar
dos desafios comuns que as mulheres Negras norte-americanas enfrentam como grupo, respostas diferentes a estes temas centrais
caracterizam o conhecimento de grupo ou perspetiva das mulheres
Negras norte-americanas.
Apesar das diferenças de idade, orientação sexual, classe social, região e religião, as mulheres Negras norte-americanas enfrentam práticas sociais que nos restringem quanto à habitação,
vizinhança, escolas, empregos e saúde pública e que ocultam esta
diferença de consideração por trás de uma série de crenças comuns sobre a inteligência, hábitos de trabalho e sexualidade das
mulheres Negras. Estes desafios comuns, por sua vez, resultam
em padrões recorrentes de experiências para membros individuais do grupo. Por exemplo, mulheres afro-americanas de origens bastante diversas relatam tratamento semelhante nas lojas.
Nem toda a mulher Negra como consumidora individual tem de
passar pela experiência de ser seguida numa loja como ladra potencial, ignorada, enquanto outros são atendidos primeiro, ou sentada perto das cozinhas e casas de banho em restaurantes, para
que as mulheres afro-americanas como coletividade reconheçam
que ali opera um tratamento diferenciado face a um grupo.
Como as perspetivas se referem ao conhecimento do grupo,
padrões recorrentes em diferenças de tratamento como estas sugerem que certos temas caracterizam o conhecimento ou a perspetiva de grupo das mulheres Negras. Por exemplo, um tema
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central diz respeito aos multifacetados legados de luta, especialmente em resposta a formas de violência que acompanham opressões interseccionais (Collins 1998d). Katie Cannon observa: “[ao]
longo da história dos Estados Unidos, uma inter-relação entre a
supremacia branca e a superioridade masculina caracterizou a
realidade da mulher Negra como uma situação de luta – uma luta
para sobreviver simultaneamente em dois mundos contraditórios,
um branco, privilegiado e opressivo, e, o outro, Negro, explorado,
e oprimido” (1985, 30). A vulnerabilidade das mulheres Negras a
agressões no local de trabalho, na rua, em casa e nas representações dos media tem sido um fator promotor deste legado de luta.
Apesar das diferenças criadas pela época histórica, idade,
classe social, orientação sexual, cor da pele ou etnia, o legado da
luta contra a violência, que permeia as estruturas sociais norteamericanas, é um fio comum que liga as mulheres afro-americanas. Anna Julia Cooper, uma intelectual Negra escolarizada do
século XIX, descreve a vulnerabilidade das mulheres Negras à
violência sexual:
Eu imploraria... para juntar o meu apelo pelas Meninas de Cor
do Sul: esta classe numerosa, brilhante, promissora e fatalmente bonita... tão cheia de promessas e possibilidades, mas
tão certa da sua destruição; muitas vezes sem um pai a quem
elas ousem dirigir uma palavra amorosa, muitas vezes sem um
irmão mais forte para adotar a sua causa e defender a sua
honra com o sangue da sua vida; por entre ciladas e armadilhas, destruídas pelos tipos mais baixos de homens brancos,
sem abrigo, sem proteção (Cooper 1892, 240).

Ainda durante este período, Cooper e outras mulheres Negras
norte-americanas de classe média construíram um poderoso movimento de clubes e inúmeras organizações comunitárias (Giddings 1984, 1988; Gilkes 1985).
Afirmar que existe um legado de luta não significa que todas
as mulheres Negras norte-americanas partilhem dos seus benefícios ou mesmo que o reconheçam. Por exemplo, para as meninas
afro-americanas a idade, geralmente, oferece pouca proteção contra agressões. Muitas jovens Negras vivem em ambientes perigosos e hostis (Carroll 1997). Em 1975 eu recebi um ensaio
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intitulado “My World”, de Sandra, uma aluna do 6º ano, que vivia
num dos mais perigosos projetos de habitação pública de Boston.
Sandra escreveu: “O meu mundo está cheio de pessoas a serem
violadas. Pessoas disparando sobre outras. Rapazes e homens
adultos a lutar por namoradas. E pessoas sem emprego que não
podem pagar para ter uma educação para que, assim, possam conseguir um emprego. . . bêbados nas ruas violando e matando meninas”. As suas palavras expressam, de forma pungente, uma
crescente sensibilidade feminista Negra para o facto de que ela
poderia ser vítima de racismo, misoginia e pobreza. Elas revelam
a consciência da sua própria vulnerabilidade à violação como uma
forma de violência sexual. Apesar dos seus sentimentos face à vizinhança, Sandra não andava apenas pelas ruas diariamente,
mas conseguia levar três irmãos à escola em segurança. Ao fazêlo, ela participava do legado de luta das mulheres Negras. Sandra
venceu, mas pagou um preço. Ao contrário de Sandra, outras simplesmente desistem.
Este legado de luta constitui um dos muitos temas centrais
de uma perspetiva das mulheres Negras. Esforços para recuperar
as tradições intelectuais das mulheres Negras norte-americanas
revelaram a atenção recorrente das mulheres Negras a outros
temas centrais, registados pela primeira vez por Maria W. Stewart (Richardson 1987). A perspetiva de Stewart sobre as opressões interseccionais, o seu apelo para que se substituíssem
imagens depreciadoras das mulheres Negras por imagens autodefinidas, a sua crença no ativismo das mulheres Negras como
mães, professoras e líderes da comunidade Negra e a sua sensibilidade à política sexual são, todos, temas centrais, que emergem
de várias intelectuais feministas Negras.
Apesar dos desafios comuns que as mulheres afro-americanas
enfrentam como grupo, as mulheres Negras não têm experiências
individuais idênticas nem interpretam as suas experiências de
maneira semelhante. A existência de temas centrais não significa
que as mulheres afro-americanas respondam a estes temas da
mesma maneira. Diferenças individuais entre as mulheres Negras produzem diferentes padrões de conhecimento experiencial
que, por sua vez, moldam as reações individuais aos temas cen101
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trais. Por exemplo, quando, em face de imagens controladoras das
mulheres Negras, retratadas como feias e não femininas, algumas
mulheres – como Sojourner Truth – perguntam: “Não sou eu uma
mulher?” Ao desconstruirem o aparato conceptual do grupo dominante, elas desafiam as noções de feminilidade do tipo boneca
Barbie pressupostas na experiência das mulheres Brancas de
classe média (duCille 1996, 8–59). Em contraste, outras mulheres
internalizam as imagens controladoras e passam a acreditar que
elas próprias são os estereótipos (Brown-Collins e Sussewell
1986). Outras, ainda, pretendem transgredir as fronteiras e determinar as suas próprias imagens. Jaminica, uma jovem Negra
de 14 anos, descreve as suas estratégias: “A menos que queira entrar numa grande batalha ativista, você aceita os estereótipos que
lhe dão, experimenta-os e reformula-os ao longo do caminho.
Então, de certa forma, isso dá-me muita liberdade. Eu não posso
ser vista a nível social de forma pior do que já sou – negra e mulher estão no topo da lista das coisas que não se deve ser” (Carroll
1997, 94-95).
Muitos fatores explicam estas respostas diversas. Por exemplo, embora todas as mulheres afro-americanas enfrentem o racismo institucionalizado, as diferenças de classe social entre as
mulheres afro-americanas influenciam os padrões de racismo
quanto à habitação, educação e emprego. Os Negros de classe
média são mais propensos a encontrar uma forma perniciosa de
racismo que os deixa, muitos deles, irritados e dececionados (Cose
1993; Feagin e Sikes 1994). Uma gerente jovem que se formou
com honras da Universidade de Maryland descreve a forma específica que o racismo pode assumir para Negros de classe média.
Antes de voar para Cleveland para defender um plano de marketing, representando a sua empresa, o seu gerente fê-la repetir três
ou quatro vezes, à frente dele, para que ela não esquecesse, o seu
próprio plano de marketing. Em seguida, ele explicou-lhe como
verificar a bagagem no aeroporto e como recuperá-la. “Eu limiteime a sentar-me durante o almoço a ouvir aquele homem a falar
comigo como se eu fosse um macaco que pudesse recordar, mas
não pensar”, ela rememora. Quando ficou farta, perguntou-lhe “se
ele queria amarrar o meu dinheiro num lenço e colocar-me uma
nota a explicar que eu era funcionária desta empresa. Caso me
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perdesse, seria apanhada pelo “Traveler’s Aid”4, e o “Traveler’s
Aid” mandar-me-ia de volta” (Davis e Watson 1985, 86). A maioria
das mulheres Negras de classe média não encontram incidentes
tão flagrantes, mas muitos Negros da classe trabalhadora sim.
Historicamente, os Negros da classe trabalhadora têm lutado contra formas de racismo institucionalizado, diretamente organizadas pelas instituições Brancas e contra formas mediadas por
alguns segmentos da classe média Negra. Assim, embora partilhem muitas coisas com as mulheres Negras de classe média, o
legado da luta dos Negros da classe trabalhadora (Kelley 1994)
e, em particular, das mulheres Negras da classe trabalhadora expressa um caráter distinto (Fordham 1993).
A sexualidade assinala outro fator importante, que influencia
as diferentes respostas das mulheres afro-americanas a desafios
comuns. As lésbicas Negras identificaram a opressão sob a forma
do heterossexismo e os problemas que enfrentam ao viverem em
comunidades homofóbicas como modeladores das suas interpretações de eventos quotidianos (Shockley 1974; Lorde 1982, 1984;
Clarke et al. 1983; Barbara Smith 1983, 1998; Williams 1997).
Beverly Smith descreve como ser lésbica afetou a sua perceção do
casamento de uma das suas melhores amigas: “Deus, eu gostaria
de ter uma amiga aqui. Alguém que me conhecesse e entendesse
como me sinto. Estou disfarçada como uma ‘menina’ Negra de
classe média, simpática e heterossexual” (1983, 172). Enquanto
a maioria dos presentes do casamento viu ali apenas um evento
festivo, Beverly Smith sentiu que a sua amiga estava a ser enviada para uma forma de escravatura. Da mesma forma, diferentes estatutos étnicos e de cidadania dentro do estado-nação
norte-americano, moldam diferenças entre as mulheres Negras
norte-americanas. Por exemplo, os Negros porto-riquenhos constituem um grupo que combina categorias de raça, nacionalidade
e etnia de maneiras distintas. As mulheres porto-riquenhas Negras têm, por isso, de negociar um conjunto distinto de experiências, que resultam de serem racialmente Negras, de terem uma
4

N.T.: “Traveler’s Aid”, fundada em 1918, é uma rede norte-americana de agências
de serviços sociais e de transporte, cujo objetivo consiste em prestar assistência e
aconselhamento a imigrantes ou viajantes que enfretam vários problemas em solo
americano.
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forma especial de cidadania norte-americana, e, de serem etnicamente, latinas.
Dados os modos pelos quais estes fatores influenciam respostas diversas a desafios comuns, é importante enfatizar que não
existe uma perspetiva homogénea da mulher Negra. Não há nenhuma mulher Negra essencial ou arquetípica cujas experiências
permaneçam normais, normativas e, portanto, autênticas. Uma
compreensão essencialista da perspetiva de uma mulher Negra
suprime diferenças entre as mulheres Negras em favor de uma
enganosa unidade de grupo. Em vez disso, pode ser mais exato
dizer que existe, antes, uma perspetiva coletiva das mulheres Negras, caracterizada por tensões que resultam de respostas diferentes a desafios comuns. Ao reconhecer e buscar incorporar a
heterogeneidade na elaboração do conhecimento oposicional das
mulheres Negras, esta perspetiva das mulheres Negras evita o
essencialismo em favor da democracia. É significativo enfatizar
a composição heterogénea desta perspetiva de grupo, uma vez que
o pensamento feminista Negro surge tanto no interior de uma
perspetiva de grupo das mulheres Negras como visa articulá-la
em torno das experiências associadas a opressões interseccionais.
Além disso, ao pensar os contornos da perspetiva das mulheres Negras, é igualmente importante reconhecer que as mulheres
Negras norte-americanas também enfrentam os mesmos desafios
(e as suas diferentes expressões correspondentes) que as mulheres
de ascendência Africana dentro de um contexto diaspórico Negro.
Este contexto, por sua vez, está situado dentro de um contexto global transnacional. O termo diáspora descreve as experiências de
pessoas que, pela escravatura, colonialismo, imperialismo e migração, foram forçadas a deixar as suas terras de origem (Funani
1998, 417). Para as mulheres Negras norte-americanas e outras
pessoas de ascendência Africana, um modelo diaspórico sugere
uma dispersão da África para sociedades das Caraíbas, América
do Sul, América do Norte e Europa. O entendimento da condição
feminina Afro-americana reflete, portanto, um padrão distinto de
dispersão associado à imigração forçada para o Estados Unidos e
subsequente escravatura (Pala 1995). Como um padrão diaspórico
não é normativo, ele não deve ser usado para avaliar a autentici104
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dade das pessoas de ascendência Africana, por referência a uma
presumida norma Africana. Pelo contrário, o modelo diaspórico
centraliza os estudos de mulheres Negras num contexto de desafios experimentados transnacionalmente.
A versão do feminismo Negro que as mulheres Negras norteamericanas desenvolveram, deve obviamente ser entendida no
contexto da política do estado-nação norte-americano. Ao mesmo
tempo, o feminismo Negro norte-americano, como um projeto de
justiça social, partilha muito com projetos de justiça social promovidos não apenas por outros grupos raciais/étnicos norte-americanos (ver, por exemplo, Takaki 1993), mas também por
mulheres de ascendência Africana em sociedades bastante diversas. No contexto de um “movimento de consciência intercontinental das mulheres Negras” (McLaughlin 1995, 73), as mulheres de
ascendência Africana estão dispersas globalmente, mas as questões que enfrentamos podem ser semelhantes. Transnacionalmente, as mulheres enfrentam questões como pobreza, violência,
preocupações reprodutivas, falta de educação, trabalho sexual e
suscetibilidade a doenças (Rights of Women 1998). Colocar as experiências, o pensamento e a prática das mulheres Negras norteamericanas num contexto transnacional diaspórico Negro revela
estas e outras semelhanças entre as mulheres de descendência
Africana, ao mesmo tempo que especifica o que se refere particularmente às mulheres afro-americanas.

Prática feminista Negra e pensamento feminista Negro
Uma terceira característica distintiva do pensamento feminista Negro diz respeito às conexões entre as experiências de mulheres Negras norte-americanas, como uma coletividade
heterogénea, e qualquer outro subsequente conhecimento ou perspetiva produzida no grupo. Um dos principais motivos pelos quais
as perspetivas de grupos oprimidos são suprimidas é o facto de
que perspetivas de autodefinição podem estimular a resistência.
Annie Adams, uma mulher Negra do sul dos EUA, descreve como
se envolveu em atividades de direitos civis:
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Quando eu entrei no moinho, nós tínhamos bebedouros separados... Com as casas de banho era a mesma coisa. Eu tinha de
limpar as casas de banho da sala de inspeção, e, então, quando
precisava de ir à casa de banho, tinha de descer todas as escadas até ao porão. Então eu perguntei ao meu chefe “qual é a diferença? Se eu posso ir lá e limpar as casas de banho, por que
não posso usá-las?” Finalmente, comecei a usar a casa de
banho. Eu decidi que não iria andar um quilómetro para ir à
casa de banho. (Byerly 1986, 134)

Neste caso, a Senhora Adams considerou a perspetiva do
“chefe” inadequada, desenvolveu a sua própria e agiu de acordo
com ela. A nível individual, as suas ações ilustram as conexões
entre as experiências de opressão vividas, o desenvolvimento de
uma perspetiva própria sobre estas experiências e os atos de resistência subsequentes. Uma relação semelhante caracteriza o conhecimento de grupo das mulheres afro-americanas. As
experiências históricas coletivas de opressão das mulheres Negras norte-americanas podem estimular uma perspetiva de autodefnição das mulheres Negras o que, por sua vez, pode promover
o ativismo das mulheres Negras.
Como membros de um grupo oprimido, as mulheres Negras
norte-americanas geraram práticas e conhecimentos alternativos,
que foram projetados para promover o seu empoderamento como
grupo. Ao contrário da relação dialética que liga opressão e ativismo, as experiências coletivas e os conhecimentos de grupo das
mulheres Negras caracteriza-se por uma relação dialógica. Tanto
ao nível individual quanto ao nível do grupo, uma relação dialógica sugere que mudanças no pensamento podem ser acompanhadas por mudanças nas formas de agir e que alterações nas
experiências podem, por sua vez, estimular transformações de
consciência. Para as mulheres Negras norte-americanas, enquanto coletividade, a luta por um feminismo Negro autodefinido
ocorre através de um diálogo contínuo, por meio do qual ação e
pensamento se informam.
O próprio feminismo Negro norte-americano ilustra esta relação dialógica. Por um lado, há a prática feminista Negra, que
surge no contexto da experiência vivida. Quando organizada e visível, esta prática assumiu a forma de movimentos sociais aber106
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tamente feministas Negros, dedicados ao empoderamento das
mulheres Negras norte-americanas. Dois momentos proeminentes caracterizam a visibilidade do feminismo Negro. Fornecendo
muitas das ideias orientadoras para hoje, o primeiro ocorreu no
dealbar do século através do movimento de clubes das mulheres
Negras. O segundo, ou movimento feminista Negro moderno, foi
estimulado pelo movimento antirracista e pelo movimento das
mulheres pela justiça social das décadas de 1960 e 1970 e continua até ao presente. No entanto, estes períodos de ativismo político aberto, nos quais as mulheres afro-americanas exerceram
influência por nós próprias, permanecem incomuns. Eles parecem
incomuns quando justapostos aos padrões mais típicos de quietude no que diz respeito à defesa das mulheres Negras.
Dada a história da segregação racial norte-americana, o ativismo feminista Negro demonstra padrões distintos. Uma vez que
os Afro-americanos há muito que são relegados para ambientes
racialmente segregados, a prática feminista Negra norte-americana muitas vezes ocorreu num contexto de esforços pelo desenvolvimento da comunidade Negra e de outros projetos de
inspiração nacionalista Negra. O nacionalismo Negro surge em
conjunção com a segregação racial. Negros norte-americanos que
vivessem numa sociedade racialmente integrada provavelmente
veriam menor necessidade de um nacionalismo Negro. Como filosofia política, o nacionalismo Negro baseia-se na crença de que
os Negros constituem um povo ou “nação” com uma história e um
destino comuns. A solidariedade Negra, a crença de que os Negros
têm interesses comuns e devem apoiar-se mutuamente, permeou,
há muito, a filosofia política das mulheres Negras. Assim, o caminho das mulheres Negras para uma consciência “feminista”
ocorre frequentemente no contexto de projetos de justiça social
antirracista, muitos deles influenciados pelas ideologias nacionalistas Negras. Ao descrever como este fenómeno afeta as mulheres
Negras no contexto global, Andree Nicola McLaughlin afirma:
“[Entre] mulheres Negras ativistas, é geralmente reconhecido que
a luta nacionalista fornece uma arena rica para o desenvolvimento da consciência de uma mulher “ (McLaughlin 1995, 80). A
procura pelo feminismo Negro através da busca de mulheres Negras norte-americanas que se identifiquem como “feministas Ne107
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gras” não alcança a complexidade do modo como a prática feminista Negra realmente opera (Collins 1993a).
Foram expressas opiniões semelhantes sobre o feminismo das
mulheres na África. Quando um colega pediu a Obioma Nnaemeka que descrevesse a definição do feminismo Africano pelas feministas Africanas, a sua resposta imediata foi reveladora: “[a]
maioria das mulheres Africanas não gosta de ‘articular o seu feminismo’; elas apenas o fazem”. Na opinião de Nnaemeka, “é o
que elas fazem e como fazem que fornece o ‘quadro’; o ‘quadro’ não
é levado ao teatro da ação como uma ferramenta para a definição...Tentativas de moldar o ‘feminismo Africano’ como um bolo
de inhame facilmente digerível não levantam apenas questões de
definição, mas também criam dificuldades para desenhar parâmetros organizacionais e expor modos complexos de envolvimento” (Nnaemeka 1998a, 5). Aqui, Nnaemeka fornece um
argumento convincente quanto à interconectividade entre experiências e ideias, um argumento que difere notavelmente dos modelos aceites para a definição dos movimentos de justiça social.
O seu modelo faz referência à relação dialógica e aponta para uma
maneira diferente de analisar o pensamento feminista Negro enquanto conhecimento. Especificamente, a prática feminista Negra
requer um pensamento feminista Negro e vice-versa.
Por outro lado, quando se trata da relação dialógica dentro
do feminismo Negro norte-americano, surge o pensamento feminista Negro como uma teoria social crítica. A teoria social crítica
constitui uma teorização sobre o social em defesa da justiça económica e social. Como teoria social crítica, o pensamento feminista Negro abrange corpos de conhecimento e conjuntos de
práticas institucionais que abordam ativamente as questões centrais enfrentadas pelas mulheres Negras norte-americanas como
grupo. Tal teoria reconhece que as mulheres Negras norte-americanas constituem um grupo entre muitos outros, diferentemente
localizados em situações de injustiça. O que torna a teoria social
crítica “crítica” é o seu compromisso com a justiça para com o
grupo ao qual se pertence e para com os outros grupos.
Dentro destes parâmetros, o conhecimento pelo conhecimento
não é suficiente – o pensamento feminista Negro deve estar ligado
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às experiências vividas pelas mulheres Negras e visar melhorar
estas experiências de alguma maneira. Quando tal pensamento
está suficientemente fundamentado na prática feminista Negra,
ele reflete esta relação dialógica. O pensamento feminista Negro
abrange conhecimentos gerais que ajudam as mulheres Negras
norte-americanas a sobreviver, enfrentar e resistir ao tratamento
diferenciado que nos é dado. Ele também inclui um conhecimento
mais especializado que investiga os temas específicos e desafios
de qualquer período histórico. Por outro lado, quando as mulheres
Negras norte-americanas não conseguem ver as conexões entre
temas que permeiam o pensamento feminista Negro e aqueles
que influenciam a vida quotidiana das mulheres Negras, tornase apropriado questionar a força deste relacionamento dialógico.
Além disso, também é razoável questionar a validade desta expressão particular do pensamento feminista Negro. Por exemplo,
durante a escravatura, um tema especial dentro do pensamento
feminista Negro era o modo como a violação institucionalizada de
mulheres Negras escravizadas operava como um mecanismo de
controlo social. Durante o período em que as mulheres Negras
trabalhavam principalmente na agricultura e no serviço doméstico, combater o assédio sexual contra trabalhadoras domésticas
residentes ganhou uma importância especial. Conexões claras
podem ser traçadas entre o conteúdo, o propósito do pensamento
feminista Negro e as questões importantes nas vidas das mulheres Negras.
O potencial significado do pensamento feminista Negro vai
muito além de demonstrar que as mulheres afro-americanas
podem ser teóricas. Tal como a prática feminista Negra, que reflete e procura promover, o pensamento feminista Negro pode
criar identidade coletiva entre mulheres afro-americanas em
torno das dimensões de uma perspetiva das mulheres Negras.
Através do processo de rearticulação, o pensamento feminista
Negro pode oferecer às mulheres afro-americanas uma visão diferente de nós mesmas e dos nossos mundos (Omi e Winant 1994,
99). Ao considerar os principais temas a partir da perspetiva das
mulheres Negras e ao integrá-los com um novo significado, o pensamento feminista Negro pode estimular uma nova consciência,
que utiliza o conhecimento quotidiano, o senso comum das mu109
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lheres Negras. Ao invés de aumentar a consciência, o pensamento
feminista Negro afirma, rearticula e fornece um veículo para expressar publicamente uma consciência que muitas vezes já existe.
Mais importante, esta consciência rearticulada visa empoderar
mulheres afro-americanas e estimular a resistência.
No seu ensaio “Considering Feminism as a Model for Social
Change”, Sheila Radford-Hill destaca a importância da rearticulação como um elemento essencial de uma teoria feminista Negra
empoderadora. Ao avaliar se as mulheres Negras deveriam abraçar as causas feministas, Radford-Hill sugere: “[A] questão essencial que as mulheres Negras devem enfrentar ao considerar uma
posição feminista é a seguinte: Se eu, como mulher Negra, ‘me
tornar feminista’, que ferramentas básicas vou ganhar para resistir à opressão individual e de grupo de que sou objeto?” (1986,
160). Para Radford-Hill, a relevância do feminismo como veículo
de mudança social deve ser avaliada nos termos da sua “capacidade de levar em conta as mulheres Negras e outras mulheres de
cor em conceções alternativas de poder e das consequências do
seu uso” (p. 160). Assim, o pensamento feminista Negro como teoria social crítica visa ajudar as mulheres afro-americanas nas
suas lutas contra opressões interseccionais.
À primeira vista, estas conexões entre a prática feminista
Negra e o pensamento feminista Negro podem sugerir que apenas
mulheres afro-americanas podem participar na produção do pensamento feminista Negro e que apenas as experiências das mulheres Negras podem formar o conteúdo desse pensamento. Mas
este modelo de feminismo Negro é prejudicado na sua perspetiva
crítica por restringir-se àquelas que são biologicamente Negras e
mulheres. Definições excludentes do feminismo Negro que limitam a “crítica feminista Negra a mulheres Negras que fazem a
crítica a artistas Negras que retratam mulheres Negras” (Carby
1987, 9) são inadequadas por serem inerentemente separatistas.
Em vez disso, aqui as conexões visam a autonomia. Dada a necessidade de autodefinição e autonomia – um objetivo importante
de “uma tradição que até há vinte e cinco anos não existia na academia” (Omolade 1994, ix) – qual é a importância das intelectuais
Negras dentro do pensamento feminista Negro?
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Práticas dialógicas e mulheres intelectuais Negras
Um quarto traço distintivo do pensamento feminista Negro
diz respeito às contribuições essenciais das mulheres intelectuais
afro-americanas. A existência de uma perspetiva comum às mulheres Negras não implica que as mulheres afro-americanas, académicas ou não, apreciem o seu conteúdo, vejam a sua relevância
ou reconheçam o seu potencial como catalisador da mudança social. Uma das tarefas chave para as mulheres intelectuais Negras
de diferentes idades, classes sociais, formações académicas e ocupações, consiste em fazer as perguntas certas e investigar, com e
para as mulheres afro-americanas, todas as dimensões da perspetiva das mulheres Negras. Historicamente, as mulheres intelectuais Negras posicionaram-se numa relação especial em
relação à comunidade mais ampla de mulheres afro-americanas,
uma relação que moldou o pensamento feminista Negro como
uma teoria social crítica. Se esta relação vai persistir, depende,
ironicamente, da capacidade das mulheres intelectuais Negras de
analisarem o seu próprio lugar social.
Tipos muito diferentes de “pensamento” e “teorias” emergem
quando o pensamento abstrato se une à ação pragmática. Por nos
terem sido negadas posições de eruditas e ou académicas que nos
permitissem enfatizar assuntos puramente teóricos, o trabalho
da maioria das mulheres intelectuais Negras foi influenciado por
um cruzamento entre ação e teoria. As atividades das mulheres
intelectuais Negras escolarizadas do século XIX, tais como Anna
J. Cooper, Frances Ellen Watkins Harper, Ida B. Wells-Barnett e
Mary Church Terrell, exemplificam esta tradição de fusão do trabalho intelectual com o ativismo. Estas mulheres tanto analisaram as opressões interseccionais que limitavam as vidas das
mulheres Negras, como trabalharam pela justiça social. O movimento associativo de mulheres Negras que elas criaram foi um
esforço tanto ativista como intelectual. As mulheres Negras da
classe trabalhadora envolveram-se também na junção paralela
de ideias e ativismo. Mas, como lhes foi negada a educação formal,
a forma do seu ativismo, assim como o conteúdo das ideias que
desenvolveram, diferenciavam-se daquelas desenvolvidas pelas
mulheres Negras da classe média. As performances ao vivo das
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clássicas cantoras Negras de blues dos anos 1920 podem ser vistas como um espaço importante onde as mulheres da classe trabalhadora se reuniam e partilhavam ideias, especialmente as que
lhes eram próximas (Davis, 1998).
Muitas mulheres intelectuais Negras contemporâneas continuaram a seguir esta tradição de usar ações e experiências quotidianas no nosso trabalho teórico. A historiadora feminista Negra
Elsa Barkley Brown descreve a importância que as ideias da sua
mãe tiveram no estudo que ela produziu sobre as mulheres lavadeiras afro-americanas. Inicialmente, Brown usou as lentes proporcionadas pela sua formação como historiadora e viu a sua
amostra como um conjunto de trabalhadoras domésticas desvalorizadas. Mas, com o tempo, ela passou a entender as lavadeiras
como empreendedoras. Ao levarem a roupa para a casa daquela
que tivesse a maior cozinha, elas criaram uma comunidade e uma
cultura entre elas próprias. Ao explicar a mudança de perspetiva
que lhe permitiu reexaminar esta parte da história das mulheres
Negras, Caraway observou: “Foi a minha mãe que me ensinou a
colocar as perguntas certas – e, todas nós que tentamos regularmente fazer esta coisa chamada investigação, estamos perfeitamente conscientes de que colocar as perguntas certas é a parte
mais importante do processo” (1986, p. 14).
Esta relação especial das mulheres intelectuais Negras com
a comunidade de mulheres afro-americanas é paralela à existência de dois níveis inter-relacionados de conhecimento (Berger &
Luckmann, 1966). O lugar-comum, o conhecimento dado como
evidente, partilhado pelas mulheres afro-americanas, que provém
das nossas ações e pensamentos diários, constitui o primeiro e
mais fundamental nível de conhecimento. As ideias que as mulheres Negras partilham umas com as outras de maneira informal e quotidiana sobre temas, tais como penteados, as
características dos “bons” homens Negros, as estratégias para
lidar com as pessoas Brancas e as habilidades necessárias para
ultrapassar as suas dificuldades, proporcionam as bases para este
senso comum.
Peritas ou especialistas que participam e surgem de um determinado grupo, produzem um segundo e mais especializado tipo
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de conhecimento. Sejam da classe trabalhadora ou da classe
média, com ou sem formação, famosas ou comuns, a gama de intelectuais Negras tratadas no capítulo 15 são exemplos destas especialistas. As suas teorias, que facilitam a expressão da
perspetiva das mulheres Negras, formam o conhecimento especializado do pensamento feminista Negro. Os dois tipos de conhecimento são interdependentes. Ao mesmo tempo que o
pensamento feminista Negro articula o conhecimento, muitas
vezes dado como evidente, partilhado pelas afro-americanas como
grupo, a consciência das mulheres Negras pode ser transformada
por tal pensamento. Muitas cantoras Negras de blues já cantam
há muito tempo sobre situações previsíveis que afetam as mulheres Negras norte-americanas. Através da sua música, elas não só
representam a realidade das mulheres Negras, como também aspiram a moldá-la.
Por terem tido melhores oportunidades para alcançar a literacia, as mulheres Negras da classe média também tiveram
maior acesso a recursos para se envolverem nos estudos feministas Negros. A educação não significa necessariamente a alienação
desta relação dialógica. As ações das mulheres Negras com formação dentro do movimento associativo tipificam esta relação especial entre um segmento de mulheres intelectuais Negras e a
comunidade mais ampla de mulheres afro-americanas:
É importante reconhecer que as mulheres Negras como Frances
Harper, Anna Julia Cooper e Ida B. Wells não foram figuras isoladas de genialidade intelectual; elas foram formadas por, e ajudaram a dar forma a, um movimento mais amplo de mulheres
afro-americanas. Com isto não se pretende afirmar que foram
representantes de todas as mulheres Negras; elas e as suas
pares deram origem a uma elite intelectual com formação, mas,
uma elite que tentou desenvolver uma perspetiva cultural e
histórica que fosse orgânica para a maior parte das mulheres
Negras (Carby, 1987, p. 115).

5

N.T.: Capítulo 1: A Construção Social do Pensamento Feminista Negro [“The Social
Construction of Black Feminist Thought”].
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A obra destas mulheres é importante porque ilustra uma tradição que combina o saber académico e o ativismo. Por viverem
frequentemente no mesmo bairro que os Negros da classe trabalhadora, as mulheres dos clubes associativos no dealbar do século
viviam numa sociedade civil Negra, onde esta relação dialógica
era mais fácil de estabelecer. Elas viam os problemas. Elas participavam nas instituições sociais que estimularam as soluções.
Elas promoveram o desenvolvimento de “uma perspetiva cultural
e histórica [que fosse] orgânica para a condição mais geral da mulher Negra”. Na atualidade, as mulheres intelectuais Negras enfrentam desafios semelhantes para promover diálogos, mas
fazem-no sob condições sociais bastante transformadas. Embora
a segregação racial estivesse projetada para manter os Negros
norte-americanos oprimidos, ela encorajou uma forma de solidariedade racial que floresceu em todos os bairros Negros. Em contraste, agora que os Negros vivem em bairros economicamente
heterogéneos, alcançar a mesma solidariedade racial implica
novos desafios.
As mulheres intelectuais Negras são centrais para o pensamento feminista Negro, por várias razões. Em primeiro lugar, as
nossas experiências como mulheres afro-americanas proporcionam-nos uma perspetiva única no que diz respeito à condição feminina Negra, indisponível para outros grupos, pelo que devemos
optar por adoptá-la. É mais provável que as mulheres Negras, enquanto membros de um grupo oprimido, tenham uma visão crítica
sobre a condição da nossa opressão do que aqueles que vivem fora
destas estruturas. Uma das personagens do romance de Frances
Ellen Watkins Harper de 1982, Iola Leroy, expressa a crença na
visão especial daqueles que já experienciaram a opressão:
Senhorita Leroy, de uma raça devem vir os seus próprios pensadores e escritores. Autores pertencentes à raça branca escreveram bons livros, pelos quais estou profundamente grato, mas
parece ser quase impossível para um homem branco colocar-se
completamente no nosso lugar. Nenhum homem pode sentir o
ferro que penetra na alma de outro homem (Carby, 1987, p. 62).
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Somente as afro-americanas ocupam este lugar e podem “sentir o ferro” que penetra na alma das mulheres Negras, porque,
embora as experiências das mulheres Negras norte-americanas
se assemelhem a outras, elas continuam a ser únicas. A importância da liderança das mulheres Negras na produção de um pensamento feminista Negro não implica que outros não possam
participar. Significa que a responsabilidade primária na definição
de uma certa realidade recai sobre as pessoas que vivem esta realidade, que realmente têm estas experiências.
Em segundo lugar, é menos provável que as intelectuais Negras, tanto dentro quanto fora da academia, se afastem da luta
das mulheres Negras quando os obstáculos parecerem insuperáveis ou sejam diminutas as recompensas por permanecerem. Ao
falar do envolvimento das mulheres Negras no movimento feminista, Sheila Radford-Hill assinala a importância de passar a agir
em prol da sua própria causa:
As mulheres Negras dão-se conta agora que parte do problema
dentro do movimento foi a nossa insistência de que as mulheres
brancas fariam para/connosco o que nós devemos fazer para/por
nós mesmas: nomeadamente, enquadrar a nossa própria ação
em torno da nossa própria agenda para a mudança [...] fundamental para este debate é o direito de organização em nome da
nossa própria causa [...] a crítica das feministas Negras deve
reafirmar este princípio. (1986, p. 162)

Para a maioria das mulheres Negras norte-americanas, envolverem-se na investigação e nos estudos feministas Negros não é
uma moda passageira – estas são questões que afetam tanto a vida
quotidiana contemporânea como as realidades intergeracionais.
Em terceiro lugar, as mulheres intelectuais Negras, sejam de
que grupo social forem, devem insistir irredutivelmente no tema
da autodefinição, porque falar por si mesma e elaborar a sua própria agenda é essencial para o empoderamento. Tal como a socióloga feminista Negra Deborah K. King explica sucintamente: “O
feminismo Negro afirma a autodeterminação como algo essencial”
(1988, p. 72). O pensamento feminista Negro não pode desafiar
as opressões interseccionais sem empoderar as mulheres afroamericanas. Uma vez que a autodefinição é a chave para o empo115
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deramento individual e grupal, ceder esse poder a outros grupos,
não importa o quão bem-intencionados sejam ou quanto apoio
prestem às mulheres Negras, reproduz em essência, as hierarquias de poder existentes. Como aponta Patrice L. Dickerson:
“Uma pessoa torna-se e conhece-se a si mesma pelas suas realizações e, através dos seus esforços para tornar-se ela própria e
conhecer-se, ela realiza-se” (correspondência pessoal, 1988).
Assim como Dickerson, as mulheres afro-americanas há muito
que vêm revelando individualmente diferentes tipos de consciência em relação à nossa perspetiva partilhada. Quando estas expressões individuais de consciência são articuladas, debatidas,
contestadas e agregadas de maneira a refletir a heterogeneidade
da condição feminina Negra, torna-se possível uma consciência
coletiva de grupo dedicada a resistir à opressão. A capacidade das
mulheres Negras para forjar estas expressões individuais da vida
quotidiana, frequentemente desarticuladas, mas potencialmente
poderosas, como uma perspetiva coletiva, autodefinida, articulada, constitui a chave para a sobrevivência das mulheres Negras.
Como Audre Lorde sinaliza: “É axiomático que se nós não nos definirmos por nós mesmas, seremos definidas pelos outros – para
o seu uso e o nosso prejuízo” (1984, p. 45).
Em quarto lugar, as intelectuais Negras são centrais na produção do pensamento feminista Negro, porque apenas nós poderemos desenvolver a autonomia de grupo necessária para que,
então, se promovam coligações efetivas com outros grupos. Recordemos que as intelectuais Negras não têm a necessidade de serem
da classe média, cultas, de meia-idade ou reconhecidas como tal
pela academia ou outras instituições. As mulheres intelectuais
Negras constituem um grupo altamente diversificado. Mais do
que presumir que somos a versão feminina de “o décimo talentoso”6 de William E. B. du Bois – um equívoco comum cometido
por alguns académicos elitistas, que, aparentemente, têm dificul6

N. T.: O “décimo talentoso” [“The Talented Tenth”] refere-se à ideia propagada pelo
educador W.E. du Bois, no início do século XX de que a emancipação da população
negra norte-americana dependia da educação dos seus membros mais excecionais,
que corresponderia a 1/ 10 desta mesma população. O termo aparece num ensaio
publicado com o mesmo nome em setembro de 1903. Ver Booker T. Washington, et
al., The Negro Problem: a series of articles by representative American Negroes of
today, New York: James Pott and Company, 1903.
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dades em imaginar mulheres Negras comuns como intelectuais
autênticas (e.g. Gilroy, 1993, p. 53) –, o tipo de liderança intelectual imaginada aqui requer a colaboração entre diversas mulheres Negras, com o intuito de pensar sobre o que constituirá a sua
autonomia. Além disso, embora o pensamento feminista Negro
tenha a sua origem nas comunidades de mulheres Negras, ele não
pode florescer isolado das experiências e ideias dos outros grupos.
As mulheres intelectuais Negras devem encontrar formas de situar as suas próprias experiências heterogéneas e consciências
no centro de qualquer esforço sério para desenvolver o pensamento feminista Negro, sem que o nosso pensamento se torne separatista ou excludente.
Esta autonomia é bastante distinta das posições separatistas
em nome das quais certas mulheres Negras se retiram de outros
grupos e se envolvem em políticas excludentes. Na sua introdução
a Home Girls: A Black Feminist Anthology, Bárbara Smith descreve esta diferença: “Autonomia e separatismo são fundamentalmente diferentes. Enquanto a autonomia vem de uma posição
de força, o separatismo vem de uma posição de medo. Quando
somos verdadeiramente autónomas, podemos lidar com outros
tipos de pessoas, com uma multiplicidade de questões e com a diferença, porque formamos uma base sólida de força” (1983, p. xl).
Como mães, diretoras universitárias, ativistas de base, professoras, músicas e executivas de empresas, as mulheres intelectuais
Negras que contribuem para a articulação de uma perspetiva autónoma e autodefinida estão em posição de examinar a utilidade
de coligações com outros grupos, tanto académicos como ativistas,
com a intenção de desenvolver novos modelos para a mudança social. A autonomia para desenvolver uma análise autodefinida, independente, não significa que o pensamento feminista Negro só
tenha relevância para as mulheres afro-americanas, nem que devamos confinar-nos à análise das nossas próprias experiências.
Tal como Sonia Sánchez realça: “Eu sempre soube que, se escreves a partir de uma experiência Negra, também estás a escrever
a partir de uma experiência universal [...] Eu sei que não tens de
te branquear para seres universal” (Tate, 1983, p. 142).
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Ao defender, aperfeiçoar e disseminar o pensamento feminista Negro, os indivíduos de outros grupos que estão envolvidos
em projetos de justiça social similares – homens Negros, mulheres
Africanas, homens Brancos, Latinas, mulheres Brancas e membros de outros grupos raciais/étnicos norte-americanos, por exemplo – podem identificar pontos de articulação que façam avançar
os projetos de justiça social. Não obstante, muitas vezes, engajarse no tipo de coligação imaginada aqui requer que os indivíduos
se tornem “traidores” dos privilégios que a sua raça, a sua classe,
o seu género, a sua sexualidade ou estatuto de cidadania lhes proporcionam. Por exemplo, em Memoir of a Race Traitor, Mab Segrest (1994) conta como aceitar a sua identidade lésbica levou-a
a reconhecer os privilégios imerecidos concedidos pela sua branquitude. Ao contrário da maioria das mulheres brancas norteamericanas, Segrest virou as costas a este privilégio, abraçou a
sua nova identidade como “traidora da sua raça”, e veio a entender que o seu papel era enfrentar a injustiça social.7 Do mesmo
modo, o trabalho antirracista do sociólogo Joe Feagin exemplifica
uma rejeição semelhante dos privilégios não merecidos da branquitude. Feagin decidiu utilizar os benefícios dos quais podia usufruir como homem branco para se envolver numa pesquisa
colaborativa com homens Negros (Feagin & Sikes, 1994) e com
mulheres Negras (St. Jean & Feagin, 1998). Enquanto muitos
podem ver Segret e Feagin como “traidores da sua raça”, o seu
7

Certamente, as mulheres Brancas de classe média e todas aquelas que reconheçam
a importância de que os membros dos grupos oprimidos falem por si mesmos e que
partilhem a missão global do pensamento feminista Negro podem apoiar o seu desenvolvimento. Exemplos deste trabalho já existem e constituem contribuições importantes para o pensamento feminista Negro. Muitas académicas Brancas
norte-americanas têm gerado conhecimentos úteis acerca das mulheres Negras. Por
exemplo, a história das mulheres Negras e o trabalho da historiadora Jacqueline
Jones (1985); a análise do feminismo norte-americano de Nancie Caraway (1991); o
estudo sobre a maternidade Negra ativista, de Nancy Naples (1991 e 1996); a análise sobre o uso da Vénus de Hottentot da bióloga Anne Fausto-Sterling (1995); e os
estudos sobre a construção social da Branquitude por Jessie Daniels (1997) e Abby
Ferber (1998). Todas elas deram contribuições significativas ao pensamento feminista Negro. O que distingue o seu trabalho é uma compreensão de base dos traços
distintivos do feminismo Negro. Elas veem as conexões entre conhecimento e poder,
entre o poder de definir conhecimento e as opressões interseccionais. Estas conexões
não são periféricas nos seus trabalhos. Pelo contrário, são centrais.
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trabalho intelectual ilustra como pode operar a construção de
uma coligação que faz avançar o pensamento feminista Negro.
Assim como as mulheres afro-americanas que aspiram desenvolver o feminismo Negro como projeto de justiça social podem
apoiar outros projetos de justiça social – as mulheres Negras norteamericanas que respeitam a importância da autonomia Latina
para os projetos de justiça social Latina podem estudar, aprender
com, investigar e ensinar sobre Latinas, se o fizerem de maneira
não exploradora – também outros podem abordar o pensamento feminista Negro de forma similar. Assim, o pensamento feminista
Negro norte-americano realizado plenamente é um desafio colaborativo. Tem de estar aberto à construção de coligações com indivíduos envolvidos em projetos de justiça social semelhantes.
A construção de uma coligação como esta requer diálogos simultâneos, senão prévios, entre mulheres intelectuais Negras e
dentro da mais vasta comunidade de mulheres afro-americanas.
Explorar as questões comuns a partir da perspetiva das mulheres
Negras é um primeiro passo importante. Além disso, encontrar
formas de tratar a dissidência interna é também especialmente
importante para construir comunidades de mulheres intelectuais
Negras. Evelynn Hammonds descreve como o modo de manter
uma frente unida contra os brancos sustem o seu pensamento: “O
que necessito é de desafiar o meu pensamento a crescer. Em publicações brancas, por vezes sinto que estou a sustentar o estandarte das mulheres Negras. E isso não me permite ser tão crítica
quanto gostaria” (Clarke et al., 1983, p. 104). Cheryl Clarke observa que mantém dois diálogos: um público, e um privado no
qual se sente livre para criticar as obras de outras mulheres Negras. Clarke afirma que estes diálogos privados “mudaram a
minha vida, moldaram a forma como eu me sinto... foram importantes para mim” (p. 103).
A construção de uma coligação também requer diálogo com os
grupos envolvidos em projetos de justiça social similares. Nós, as
mulheres intelectuais Negras, podemos utilizar o nosso lugar de
outsider-within8 para construir coligações efetivas e estimular o
8

N.T.: Outsider-within é um conceito cunhado por Patricia Hill Collins (1986) que
busca articular o modo como as categorias de raça, classe e género podem afetar a
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diálogo com outras que se encontram em posições semelhantes.
Barbara Smith sugere que as mulheres Negras desenvolvam diálogos a partir de um “compromisso com as coligações por princípios, baseadas não na conveniência, mas na nossa necessidade
real umas das outras” (1983, p. xxxiii). Diálogos e coligações entre
e com diversos grupos, cada um com o seu conjunto distintivo de
experiências e o seu pensamento especializado inserido nestas experiências, formam um campo mais amplo e mais geral do discurso intelectual e político, necessário para promover o feminismo
Negro. Através dos diálogos que exploram o modo como a dominação se mantém e se transforma, os paralelismos entre as experiências das mulheres Negras e de outros grupos convertem-se no
foco da investigação.
Os diálogos associados à construção de uma coligação ética e
baseada em princípios criam possibilidades para novas versões da
verdade. A resposta de Alice Walker à pergunta sobre o que ela
sentia serem as principais diferenças entre a literatura das afroamericanas e a das mulheres Brancas oferece um olhar provocador
sobre os tipos de verdade que poderiam surgir através de epistemologias que abraçam o diálogo e a construção de coligações. Walker não passou muito tempo a considerar esta questão, já que não
era a diferença entre elas o que lhe interessava, mas sim, o modo
como as escritoras Negras e as escritoras Brancas pareciam estar
a escrever uma história imensa, com partes diferentes vindas de
uma multiplicidade de perspetivas diferentes. Numa conversa com
a sua mãe, Walker aprimora esta perspetiva epistemológica:
“Acredito que a verdade sobre qualquer assunto só aparece quando
se juntam todos os lados da história, e o conjunto dos seus diferentes significados formam um novo. Cada escritora escreve as
partes que faltam na história da outra escritora. E é da história
localização dos sujeitos nas diversas esferas institucionais. Procura visibilizar mulheres intelectuais, investigadoras, produtoras de conhecimento, especialmente
aquelas que estão inseridas em espaços periféricos ou que se encontram em contextos de exclusão e opressão. Possíveis traduções do termo em português poderiam
ser “forasteiras de dentro”, “estrangeiras de dentro”, “intelectuais marginais”. No
entanto, optou-se por manter o termo original, conforme encontramos em traduções
anteriores de outros artigos da mesma autora. Ver Collins, Patricia Hill. Revista
Sociedade e Estado – Volume 31 Número 1 Janeiro/Abril 2016. Trad. Juliana de
Castro Galvão, pp.99-127 [http://www.scielo.br/pdf/se/v31n1/0102-6992-se-31-0100099.pdf]
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toda que eu estou à procura” (1983, p. 49). A resposta da sua mãe
a esta perspetiva sobre as possibilidades de diálogo e de coligações
sugere a dificuldade de sustentar os referidos diálogos através das
diferenças de poder: “‘Bem, eu duvido que alguma vez possas obter
as partes verdadeiras de coisa alguma que não seja das pessoas
brancas’, diz a minha mãe suavemente, para não ofender a empregada que está a limpar uma mesa próxima; ‘Elas sentaram-se
em cima da verdade durante tanto tempo que esmagaram a vida
que havia nela’” (1983, p. 49).

Feminismo Negro como dinâmica e mudança
Uma quinta característica distintiva do pensamento feminista Negro norte-americano diz respeito ao significado de mudança. Para que o pensamento feminista Negro opere
efetivamente dentro do feminismo Negro como um projeto de justiça social, ambos devem permanecer dinâmicos. Nem o pensamento feminista Negro como teoria social crítica, nem a prática
feminista Negra podem ser estáticos; à medida que as condições
sociais mudam, também mudam o conhecimento e as práticas
criadas para resistir a elas. Por exemplo, enfatizar a importância
da centralidade das mulheres Negras para o pensamento feminista Negro não significa que todas as mulheres afro-americanas
desejem ou estejam posicionadas ou qualificadas para exercer
este tipo de liderança intelectual. Nas condições atuais, algumas
pensadoras Negras perderam o contato com a prática feminista
Negra. Por outro lado, as condições sociais sob as quais as mulheres Negras norte-americanas chegam agora à idade adulta –
bairros segregados por classe, alguns integrados, a maior parte
não – colocam as mulheres Negras de diferentes classes sociais
em relacionamentos inteiramente novos entre si.
As mulheres afro-americanas como um grupo podem ter experiências que nos fornecem um ângulo de visão único. Mas expressar uma consciência feminista Negra coletiva e autodefinida
é problemático, justamente porque os grupos dominantes têm um
interesse ativo em suprimir tal pensamento. Como observa Han121
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nah Nelson, “eu tornei-me adulta num mundo onde quanto mais
saudável você fosse, mais louca você pareceria” (Gwaltney 1980,
7). A Sra. Nelson percebe que aqueles que controlam currículos
escolares, programas de televisão, estatísticas governamentais e
a imprensa prevalecem ao estabelecer a sua perspetiva como superior às outras.
As experiências de um grupo oprimido podem colocar os seus
membros em posição de ver as coisas de maneira diferente, mas
a sua falta de controlo sobre os aparatos ideológicos da sociedade
dificulta a expressão de uma perspetiva autodefinida. A trabalhadora doméstica idosa Rosa Wakefield avalia o quanto divergem
as perspetivas dos poderosos e daqueles que os servem:
Se você come estes jantares e não os cozinha, se você usa estas
roupas e não as compra ou passa a ferro, você pode começar a
pensar que as fadas ou algum espírito fez tudo isso.... Os Negros não têm tempo para pensar assim.... Mas quando você não
tem mais nada para fazer, pode pensar assim. No entanto, é
mau para a sua mente (Gwaltney, 1980, 88).

A Sra. Wakefield tem uma perspetiva autodefinida que cresce
a partir das suas experiências e que lhe permite rejeitar perspetivas avançadas por grupos mais poderosos. E, ainda assim,
ideias como a dela são tipicamente suprimidas por grupos dominantes. Grupos desiguais em poder são do mesmo modo desiguais
na sua capacidade de tornar a sua perspetiva conhecida para si
próprios e para os outros.
A mutabilidade das condições sociais enfrentadas pelas mulheres afro-americanas estimula a necessidade de novas análises
feministas Negras das diferenças comuns que caracterizam a condição feminina Negra norte-americana. Algumas pensadoras Negras já estão envolvidas neste processo. Tomemos, por exemplo,
a análise perspicaz de Barbara Omolade (1994) sobre a participação histórica e contemporânea das mulheres Negras como
amas. A maioria é capaz de entender o contexto histórico do trabalho das amas, no qual as mulheres Negras estavam confinadas
ao serviço doméstico, com a imagem da tia Jemima criada como
padrão para ocultar a exploração das mulheres Negras. Dadas as
limitações do serviço doméstico, grande parte do progresso das
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mulheres Negras no mercado de trabalho foi medido pela sua
saída do serviço doméstico. Atualmente, poucas mulheres Negras
norte-americanas trabalham no serviço doméstico em casas particulares. Em vez disso, agora, uma boa parte deste trabalho é
feito por mulheres de cor imigrantes, ilegais, sem cidadania americana; a sua exploração assemelha-se àquela que por muito
tempo afetou as mulheres afro-americanas (Chang, 1994). Mas,
como Omolade aponta, estas mudanças não significam que as mulheres Negras norte-americanas estão livres do trabalho de ama.
Embora hoje existam poucas tias Jemimas, e aquelas que existem
tenham sido cosmeticamente modificadas, levando à impressão
de que o trabalho de ama desapareceu, Omolade lembra-nos que
o trabalho de ama assumiu novas formas. Em cada segmento do
mercado de trabalho – os empregos mal pagos em estabelecimentos de fast-food, lares de idosos, creches e lavandarias, que caracterizam o segundo sector, secretárias e trabalhadoras de escritório
do sector primário de nível inferior, ou professoras, assistentes
sociais, enfermeiras e administradoras do sector primário de nível
superior – as mulheres Negras norte-americanas ainda realizam
uma parte significativa dos cuidados emocionais e de limpeza
para outras pessoas, geralmente em troca de ordenados baixos.
Neste contexto, a tarefa para o pensamento feminista Negro contemporâneo reside em explicar estas mudanças de relacionamento e desenvolver análises de como estas semelhanças são
experimentadas de maneiras diferentes.
As mudanças nas condições do trabalho das mulheres Negras
em geral têm implicações importantes para o trabalho intelectual
das mulheres Negras. Historicamente, a supressão do pensamento feminista Negro levou a que as mulheres Negras intelectuais procurassem tradicionalmente locais institucionais
alternativos para produzir conhecimento especializado sob a perspetiva de mulheres Negras. Muitas académicas, escritoras e artistas Negras trabalharam sozinhas, como foi o caso de Maria W.
Stewart, ou dentro de organizações comunitárias afro-americanas, como no caso das mulheres Negras do movimento de clubes
e igrejas Negras. A incorporação, relutante, do trabalho sobre mulheres Negras nas ofertas curriculares de faculdades e universidades historicamente brancas, em paralelo com a criação de uma
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massa crítica de escritoras afro-americanas como Toni Morrison,
Alice Walker e Gloria Naylor dentro destes locais institucionais,
significa que as intelectuais Negras podem agora encontrar emprego na academia. A história das mulheres Negras e a crítica literária feminista Negra constituem dois pontos principais deste
renascimento do trabalho intelectual das mulheres Negras
(Carby 1987). Além disso, o acesso das mulheres Negras norteamericanas aos media tornou-se sem precedentes, como sugere a
longa duração do programa de televisão da apresentadora Oprah
Winfrey, bem como as suas incursões na produção de filmes.
A visibilidade proporcionada às mulheres Negras norte-americanas e às nossas ideias por meio destes novos locais institucionais tem sido imensa. No entanto, um perigo enfrentado pelas
intelectuais afro-americanas que trabalham nestes novos locais
diz respeito ao potencial isolamento das pensadoras individuais
das experiências coletivas das mulheres Negras – falta de acesso
a outras mulheres Negras norte-americanas e às comunidades de
mulheres Negras. Outro, é a pressão para separar o pensamento
da ação – particularmente do ativismo político – que normalmente acompanha o treino nas disciplinas académicas ou a participação em esferas supostamente neutras, como a imprensa
“livre”. Ainda, um outro envolve a incapacidade de algumas “superstars” Negras em criticarem os termos da sua própria participação nestas novas relações. Cegas pelas suas aspirações de divas
feministas Negras autoproclamadas, elas sentem que não devem
nada a ninguém, especialmente a outras mulheres Negras. Em
vez disso, ficam presas dentro dos seus próprios universos feministas Negros empobrecidos. Apesar destes perigos, estes novos
locais institucionais oferecem uma infinidade de oportunidades
para melhorar a visibilidade do pensamento feminista Negro.
Neste novo contexto, o desafio está em permanecermos dinâmicas, lembrando-nos constantemente de que um alvo em movimento é mais difícil de atingir.

124

TRAÇOS DISTINTIVOS DO PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO

Feminismo Negro norte-americano e outros projetos
de justiça social
Uma última característica distintiva do pensamento feminista Negro diz respeito à sua relação com outros projetos de justiça social. Uma ampla gama de mulheres intelectuais
afro-americanas têm defendido a visão de que as lutas das mulheres Negras fazem parte de uma luta mais ampla pela dignidade humana, empoderamento e justiça social. Num discurso às
mulheres de 1893, Anna Julia Cooper expressou de forma convincente esta visão de mundo:
Assumimos a nossa posição pela solidariedade humana, pela
unidade da vida, contra o caráter antinatural e a injustiça de
todos os favoritismos especiais, sejam de sexo, raça, país ou condição... A mulher de cor sente que a causa da mulher é única e
universal; e isso...não porque raça, cor, sexo e condição sejam
vistos como acidentais, e não como a substância da vida; não
porque o direito universal da humanidade à vida, liberdade e
busca da felicidade sejam concedidos de forma inalienável a
todos; não porque a lição da mulher teria sido já aprendida e a
causa da mulher vencida – não se trata da causa da mulher
branca nem da mulher negra, nem da mulher vermelha, mas a
causa de todo o homem e de toda a mulher que se tem contorcido silenciosamente sob o peso de um poderoso erro (Loewenberg e Bogin 1976, 330–31).

Assim como Cooper, muitas intelectuais afro-americanas adotam esta perspetiva, independentemente das soluções políticas
particulares que propomos, a nossa formação, as nossas áreas de
estudo ou os períodos históricos. Quer atuemos através de organizações autónomas de mulheres Negras, façamos parte de organizações de mulheres, candidatemo-nos a cargos políticos ou
apoiemos instituições comunitárias Negras, nós, as intelectuais
afro-americanas identificamos repetidamente este tipo de ações
políticas como meios de empoderamento humano em vez de fins
em si e para si mesmos. Assim, um importante princípio orientador do feminismo Negro é uma visão humanista recorrente
(Steady 1981, 1987)9 .
9

O uso que faço do termo humanista desenvolve-se a partir de um contexto histórico
de origem Africana distinto daquele criticado pelas feministas ocidentais. Eu uso o
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A preferência de Alice Walker pelo termo mulherismo envolve
esta noção de solidariedade da humanidade. “O mulherismo está
para o feminismo como o roxo para o lavanda”, escreve ela. Para
Walker, alguém é “mulherista” quando está “comprometido com
a sobrevivência e a totalidade das pessoas, homens e mulheres.”
Uma mulherista “não é separatista, exceto, periodicamente, para
a saúde” e é “tradicionalmente universalista, como em ‘Mamã,
por que somos castanhos, rosados e amarelos e os nossos primos
são brancos, beges e pretos?’ Resp.: ‘Bem, sabes que a raça de cor
é como um jardim de flores, com todas as cores de flor representadas ’” (1983, xi). Ao redefinir todas as pessoas como “pessoas de
cor”, Walker universaliza lutas que, normalmente, são vistas
como lutas individuais, ao mesmo tempo que abre espaço para
movimentos autónomos de autodeterminação10.
Ao analisar o sexismo do movimento nacionalista Negro da década de 1960, o advogado Pauli Murray identifica os perigos inerentes ao separatismo como oposição à autonomia e também faz
eco da preocupação de Cooper com a solidariedade da humanidade:
A lição da história de que todos os direitos humanos são indivisíveis e de que o fracasso em aderir a este princípio põe em risco
os direitos de todos é particularmente aplicável aqui. Um dos
riscos de um movimento etnocêntrico agressivo que desconsidere os interesses de outros grupos desfavorecidos é o de tornar-se paroquial e, finalmente, autodestrutivo diante de
reações hostis, aliados diminutos e frustrações crescentes...
Apenas um amplo movimento pelos direitos humanos pode impedir que a Revolução Negra se torne isolada e pode garantir o
seu sucesso final (Murray 1970, 102).

Sem um compromisso com a solidariedade humana e a justiça
social, sugere Murray, qualquer movimento político – nacionalista
Negro, feminista ou antielitista – pode estar fadado ao fracasso
final.
termo para referir um humanismo Afrocentrado, tal como o citado por West (197778) e Asante (1987) e como parte das tradições teológicas negras (Mitchell e Lewter
1986; Cannon 1988). Para um debate sobre Espiritualidade americana, ver Richards (1990) e Paris (1995).
10

O uso feito por Walker do termo mulherismo contém contradições que, por sua vez,
influenciam várias abordagens ao feminismo Negro. Para uma discussão sobre o
uso deste termo por Walker, ver Collins (1998a, 61-65).
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A ex-congressista Shirley Chisholm também aponta para a
necessidade de uma luta autoconsciente contra os estereótipos
que apoiam a injustiça social. Ao “trabalhar pela nossa própria
liberdade, podemos ajudar os outros a libertarem-se das armadilhas dos seus estereótipos”, observa ela. “Em última análise, antinegros, antimulheres e todas as formas de discriminação são
equivalentes a uma mesma coisa – anti-humanismo. . . Nós devemos rejeitar não apenas os estereótipos que os outros têm sobre
nós, mas também aqueles que nós temos sobre nós mesmos e
sobre os outros” (1970, 181).
Esta orientação humanista dentro do feminismo Negro norteamericano também se assemelha a posições tomadas por feminismos Negros diaspóricos. Ama Ata Aidoo, ex-ministra educação no
Gana e autora de romances, poesias e contos, descreve a natureza
inclusiva de sua filosofia política:
Quando as pessoas me perguntam sem rodeios, de vez em
quando, se eu sou uma feminista, não apenas respondo que sim,
mas também insisto que toda a mulher e todo o homem deve
ser feminista – especialmente se eles acreditarem que os Africanos devem cuidar da terra Africana, da riqueza Africana, da
vida Africana e assumir a responsabilidade do desenvolvimento
Africano. Não é possível defender a independência do continente Africano sem também acreditar que as mulheres Africanas devem ter o melhor que o ambiente pode oferecer. Para
algumas de nós, este é o elemento crucial no nosso feminismo
(Aidoo 1998, 39).

Aidoo reconhece que nem as mulheres Negras Africanas nem
as norte-americanas, nem qualquer outro grupo, jamais terão
poder em situações de injustiça social. Projetos de justiça social
não são desafios aos quais se pode dizer: “Nós temos o nosso movimento e você tem o seu – os nossos movimentos não têm nada
a ver um com o outro.” Em vez disso, tais projetos aconselham:
“Nós temos o nosso movimento e apoiamos o seu.” Num contexto
de opressões cruzadas, o feminismo Negro exige a busca por justiça não apenas para as mulheres Negras norte-americanas, mas
para todos.
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As palavras e ações destas diversas mulheres intelectuais Negras podem dirigir-se a públicos muito diferentes. No entanto, no
seu compromisso com o empoderamento das mulheres Negras
num contexto de justiça social, elas trazem à superfície o notável
tema similar da unidade de toda a vida humana. Talvez a versão
mais sucinta da visão humanista no pensamento feminista Negro
norte-americano seja aquela oferecida por Fannie Lou Hamer,
filha de meeiros e ativista dos direitos civis do Mississippi. Sentada na sua varanda, a Sra. Hamer observava: “Não é possível
que eu possa odiar alguém e ainda esperar ver o rosto de Deus”
(Jordan 1981, xi).

Referências
Aidoo, Ama Ata. 1998. “The African Woman Today.” In Sisterhood, Feminisms,
and Power: From Africa to the Diaspora, ed. Obioma Nnaemeka, 39–50.
Trenton, NJ: Africa World Press.
Andersen, Margaret L., and Patricia Hill Collins, eds. 1998. Race, Class, and
Gender: An Anthology, Third Edition. Belmont, CA:Wadsworth Press.
Asante, Molefi Kete. 1987. The Afrocentric Idea. Philadelphia: Temple University Press.
Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. 1966. The Social Construction of Reality. New York: Doubleday.
Brown, Cynthia Stokes, (ed.). 1986. Ready from Within: Septima Clark and the
Civil Rights Movement. Navarro, CA: Wild Trees Press.
Brown-Collins, Alice, and Deborah Ridley Sussewell. 1986. “The Afro-American
Woman’s Emerging Selves.” Journal of Black Psychology 13 (1): 1–11.
Byerly,Victoria. 1986. Hard Times Cotton Mills Girls. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Cannon, Katie G. 1985. “The Emergence of a Black Feminist Consciousness.”
In Feminist Interpretations of the Bible, ed. Letty M. Russell, 30–40. Philadelphia: Westminster Press.
Cannon, Katie G. 1988. Black Womanist Ethics. Atlanta: Scholars Press.
Caraway, Nancie. 1991. Segregated Sisterhood: Racism and the Politics of American Feminism. Knoxville: University of Tennessee Press.
Carby, Hazel. 1987. Reconstructing Womanhood: The Emergence of the AfroAmerican Woman Novelist. New York: Oxford University Press.
Carroll, Rebecca. 1997. Sugar in the Raw: Voices of Young Black Girls in America. New York: Crown Trade.
Chang, Grace. 1994. “Undocumented Latinas: The New ‘Employable Mothers.’”
In Mothering: Ideology, Experience, and Agency, ed. Evelyn Nakano
Glenn, Grace Chang, and Linda Rennie Forcey, 259–86. New York: Routledge.
128

TRAÇOS DISTINTIVOS DO PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO

Clarke, Cheryl, Jewell L. Gomez, Evelyn Hammonds, Bonnie Johnson, and
Linda Powell. 1983. “Conversations and Questions: Black Women on
Black Women Writers.” Conditions: Nine 3 (3): 88–137.
Cleage, Pearl. 1993. Deals With the Devil and Other Reasons to Riot. New York:
Ballantine.
Collins, Patricia Hill. 1993a. “Black Feminism in the Twentieth Century.” In
Black Women in the United States: An Historical Encyclopedia, ed. Darlene Clark Hine, Elsa Barkley Brown, and Rosalyn Terborg-Penn, 418–
25. New York: Carlson.
Collins, Patricia Hill. 1998a. Fighting Words: Black Women and the Search for
Justice. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Collins, Patricia Hill. 1998d. “The Tie That Binds: Race, Gender and U.S.Violence.” Ethnic and Racial Studies 21 (5): 918–38.
Cooper, Anna Julia. 1892. A Voice from the South; By a Black Woman of the
South. Xenia, OH: Aldine.
Cose, Ellis. 1993. The Rage of the Privileged Class. New York: HarperCollins.
Crenshaw, Kimberlé. 1997. “Color Blindness, History, and the Law.” In The
House That Race Built, ed.Wahneema Lubiano, 280–88. New York: Pantheon.
Daniels, Jessie. 1997. White Lies. New York: Routledge.
Davis, Angela Y. 1998. Blues Legacies and Black Feminism. New York: Vintage.
Davis, George, and Glegg Watson. 1985. Black Life in Corporate America. New
York: Anchor.
de Lauretis,Teresa. 1986. “Feminist Studies/Critical Studies: Issues,Terms, and
Contexts.” In Feminist Studies/Critical Studies, ed.Teresa de Lauretis,
1–19. Bloomington: Indiana University Press.
Dickerson, Bette J. 1988. “Making Your Job Good Yourself: Domestic Service and
the Construction of Personal Dignity”. In Women and the Politics of Empowerment, ed. Ann Bookman and Sandra Morgen, Philadelphia: Temple
University Press: 33-52.
Du Bois, William E. B. 1969. The Negro American Family. New York: Negro Universities Press.
duCille, Ann. 1996. Skin Trade. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Duster, Alfreda M., ed. 1970. Crusade for Justice: The Autobiography of Ida B.
Wells. Chicago: University of Chicago Press.
Fausto-Sterling, Anne. 1995. “Gender, Race and Nation: The Comparative Anatomy of ‘Hottentot’ Women in Europe, 1815-1817.” In Deviant Bodies: Critical Perspectives on Difference in Science and Popular Culture, ed.
Jennifer Terry and Jacqueline Urla, 19-48. Bloomington: Indiana University Press.
Feagin, Joe R., and Melvin P. Sikes. 1994. Living with Racism: The Black Middle-Class Experience. Boston: Beacon.
Ferber, Abby. 1998. White Man Falling: Race, Gender, and White Supremacy.
Lantham, MD: Rowman & Littlefield.
Fordham, Signithia. 1993. “‘Those Loud Black Girls’: (Black) Women, Silence,
and Gender ‘Passing’ in the Academy.” Anthropology and Education
Quarterly 24 (1): 3–32.
Giddings, Paula. 1984. When and Where I Enter . . . The Impact of Black Women
on Race and Sex in America. New York:William Morrow.
129

PATRICIA HILL COLLINS

Giddings, Paula. 1988. In Search of Sisterhood: Delta Sigma Theta.
Gilkes, Cheryl Townsend. 1985. “‘Together and in Harness’:Women’s Traditions
in the Sanctified Church.” Signs 10 (4): 678–99.
Gilroy, Paul. 1993. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gwaltney, John Langston. 1980. Drylongso, A Self–Portrait of Black America.
New York:Vintage.
Hammonds, Evelynn M. 1997. “Toward a Genealogy of Black Female Sexuality:
The Problematic of Silence.” In Feminist Genealogies, Colonial Legacies,
Democratic Futures, ed. M. Jacqui Alexander and Chandra Talpade Mohanty, 170–81. New York: Routledge.
Harding, Sandra. 1986. The Science Question in Feminism. Ithaca, NY: Cornell
University Press.
Hartsock, Nancy M. 1983a. “The Feminist Standpoint: Developing the Ground
for a Specifically Feminist Historical Materialism.” In Discovering Reality, ed. Sandra Harding and Merrill B. Hintikka, 283–310. Boston: D.
Reidel.
Hartsock, Nancy M. 1983b. Money, Sex and Power. Boston: Northeastern University Press.
Hurston, Zora Neale. [1937] 1969. Their Eyes Were Watching God. Greenwich,
CT: Fawcett.
Jaggar, Alison M. 1983. Feminist Politics and Human Nature. Totawa, NJ: Rowman & Allanheld.
Jones, Jacqueline. 1985. Labor of Love, Labor of Sorrow: Black Women, Work,
and the Family from Slavery to the Present. New York: Basic Books.
Jordan, June. 1981. Civil Wars. Boston: Beacon.
Kelley, Robin D. G. 1994. Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working
Class. New York: Free Press.
King, Deborah K. 1988. “Multiple Jeopardy, Multiple Consciousness: The Context of a Black Feminist Ideology.” Signs 14 (1): 42–72.
Ladner, Joyce, and Ruby Morton Gourdine. 1984. “Intergenerational Teenage
Motherhood: Some Preliminary Findings.” Sage: A Scholarly Journal on
Black Women 1 (2): 22–24.
Ladner, Joyce. 1972. Tomorrow’s Tomorrow. Garden City, NY: Doubleday.
Ladner, Joyce. 1986. “Black Women Face the 21st Century: Major Issues and
Problems.” Black Scholar 17 (5): 12–19.
Loewenberg, Bert J., and Ruth Bogin, eds. 1976. Black Women in Nineteenth-Century American Life. University Park: Pennsylvania State University Press.
Lorde, Audre. 1982. Zami, A New Spelling of My Name.Trumansberg, NY: Crossing Press.
Lorde, Audre. 1984. Sister Outsider. Trumansberg, NY: Crossing Press.
Massey, Douglas S., and Nancy A. Denton. 1993. American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Cambridge, MA: Harvard University Press.
McLaughlin, Andree Nicola. 1995. “The Impact of the Black Consciousness and
Women’s Movements on Black Women’s Identity: Intercontinental Empowerment.” In Connecting Across Cultures and Continents: Black
Women Speak Out on Identity, Race and Development, ed. Achola O. Pala,
71–84. New York: United Nations Development Fund for Women.
130

TRAÇOS DISTINTIVOS DO PENSAMENTO FEMINISTA NEGRO

Mitchell, Henry H., and Nicholas Cooper Lewter. 1986. Soul Theology: The
Heart of American Black Culture. San Francisco: Harper and Row.
Murray, Pauli. 1970. “The Liberation of Black Women.” In Voices of the New Feminism, ed. Mary Lou Thompson, 87–102. Boston: Beacon.
Naples, Nancy A. 1991. “‘Just What Needed to Be Done’: The Political Practice
of Women Community Workers in Low-Income Neighborhoods.” Gender
and Society 5 (4): 478–94.
Naples, Nancy A. 1996. “Activist Mothering: Cross-Generational Continuity in
the Community Work of Women from Low-Income Urban Neighborhoods.” In Race, Class, and Gender: Common Bonds, Different Voices, ed.
Esther Ngan-Ling Chow, Doris Wilkinson, and Maxine Baca Zinn, 223–
45. Thousand Oaks, CA: Sage.
Nnaemeka, Obioma. 1998a. “Introduction: Reading the Rainbow.” In Sisterhood,
Feminisms, and Power: From Africa to the Diaspora, ed. Obioma Nnaemeka, 1–38. Trenton, NJ: Africa World Press.
Omi, Michael, and Howard Winant. 1994. Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s, Second Edition. New York: Routledge.
Omolade, Barbara. 1994. The Rising Song of African American Women. New
York: Routledge.
Pala, Achola O. 1995. “Introduction.” In Connecting Across Cultures and Continents: Black Women Speak Out on Identity, Race and Development, ed.
Achola O. Pala, 3–10. New York: United Nations Development Fund for
Women.
Paris, Peter J. 1995. The Spirituality of African Peoples: The Search for a Common Moral Discourse. Minneapolis: Fortress.
Radford-Hill, Sheila. 1986. “Considering Feminism as a Model for Social
Change.” In Feminist Studies/Critical Studies, ed. Teresa de Lauretis,
157–72. Bloomington: Indiana University Press.
Richards, Dona.1990. “The Implications of African–American Spirituality.” In
African Culture: The Rhythms of Unity, ed. Molefi Kete Asante and Kariamu Welsh Asante, 207–31. Trenton, NJ: Africa World Press.
Richardson, Marilyn, ed. 1987. Maria W. Stewart, America’s First Black Woman
Political Writer. Bloomington: Indiana University Press.
Rights of Women: A Guide to the Most Important United Nations Treaties on Women’s Human Rights. 1998. New York: International Women’s Tribune
Centre.
Rollins, Judith. 1985. Between Women, Domestics and Their Employers. Philadelphia: Temple University Press.
Scott, James C. 1985. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven, CT:Yale University Press.
Segrest, Mab. 1994. Memoir of a Race Traitor. Boston: South End Press.
Shockley, Ann Allen. 1974. Loving Her.Tallahassee, FL: Naiad Press.
Smith, Barbara. 1983. “Introduction.” In Home Girls: A Black Feminist Anthology, ed. Barbara Smith, xix–lvi. New York: Kitchen Table Press.
Smith, Barbara. 1998. The Truth That Never Hurts: Writings on Race, Gender,
and Freedom. New Brunswick: Rutgers University Press.
Smith, Beverly. 1983. “The Wedding.” In Home Girls: A Black Feminist Anthology, ed. Barbara Smith, 171–76. New York: Kitchen Table Press.
131

PATRICIA HILL COLLINS

Smith, Dorothy. 1987. The Everyday World as Problematic. Boston: Northeastern University Press.
St. Jean,Yanick, and Joe R. Feagin. 1998. Double Burden: Black Women and
Everyday Racism. Armonk, NY: M. E. Sharpe.
Steady, Filomina Chioma. 1981. “The Black Woman Cross-Culturally: An Overview.” In The Black Woman Cross-Culturally, ed. Filomina Chioma
Steady, 7–42. Cambridge, MA: Schenkman.
Steady, Filomina Chioma. 1987. “African Feminism: A Worldwide Perspective.”
In Women in Africa and the African Diaspora, ed. Rosalyn Terborg-Penn,
Sharon Harley, and Andrea Benton Rushing, 3–24. Washington, D.C.:
Howard University Press.
Takaki, Ronald. 1993. A Different Mirror: A History of Multicultural America.
Boston: Little, Brown.
Tate, Claudia, ed. 1983. Black Women Writers at Work. New York: Continuum
Publishing.
Walker, Alice. 1983. In Search of Our Mother’s Gardens. New York: Harcourt
Brace Jovanovich.
West, Cornel. 1977–78. “Philosophy and the Afro-American Experience.” Philosophical Forum 9 (2–3): 117–48.
Williams, Patricia. 1995. The Rooster’s Egg: On the Persistence of Prejudice.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Williams, Rhonda. 1997. “Living at the Crossroads: Explorations in Race, Nationality, Sexuality, and Gender.” In The House That Race Built: Black
Americans, U.S. Terrain, ed.Wahneema Lubiano, 136–56. New York:
Pantheon.

132

II
Género e Políticas:
Misoginia e Masculinidades

5.
Politização feminista:
um comentário
bell hooks
Tradução de Fernanda de Castro1
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hooks, bell. (1989). “Feminist Politicization: A Comment”, Talking Back:
Thinking Feminist, Thinking Black, Cambridge: South End Press,
pp.105-111.

E

xiste sempre uma parte do meu “eu” interior que se retrai
quando ouço as palavras “o pessoal é político”. Sim, eu
compreendo-as. Eu entendo esse aspeto da consciencialização feminista inicial que incitou toda a mulher, que escuta, a
ver os seus problemas, especialmente os problemas que ela experienciou fruto do sexismo e da opressão sexista, como questões
políticas. Iniciar com uma introspeção e terminar com a observação do exterior, a realidade. Começar com o “eu” como ponto de
partida, depois, ir além da autorreflexão em direção a uma consciência da realidade coletiva. Esta foi a promessa que aquelas pa1
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lavras encerravam. Mas, essa promessa foi facilmente desfeita,
quebrada. Uma cultura de dominação é necessariamente narcisista. Conduzir a mulher ao seu “eu” como ponto de partida para
a politização, a mulher que, no patriarcado capitalista, branco,
supremacista, é particularmente produzida, socialmente construída, para pensar somente em “mim” – no “meu” corpo – “eu”
constituo o universo – é tudo o que realmente importa. Levá-la –
essa mulher – ao seu “eu” ou a si mesma como ponto de partida
para a politização é necessariamente arriscado.
Agora vemos o quão perigosa é a frase “o pessoal é político”.
O pessoal mais conhecido como privado é aquele espaço onde não
há intervenção do exterior, é reservado para o “eu” e não se estende além. Conhecendo o modo como esta cultura concebe o pessoal, a promessa consistia em transformar o seu significado,
vinculando-o ao político, uma palavra tão associada com o governo, até mesmo nas mentes de crianças pequenas em idade escolar, com o mundo de assuntos exterior ao corpo, o privado, o
“eu”. Agora, nós vemos o perigo. “O pessoal é político”. Sem sentido de conexão entre a pessoa e uma realidade material maior –
nenhum sentido do que é a política. Nesta frase, a palavra com
maior repercussão é a palavra “pessoal” – não a palavra “política”.
Incerta do político, cada mulher pressupõe o conhecimento da pessoa – o pessoal. É então, desnecessária, a procura do significado
de político, sendo mais simples permanecer com o pessoal, transformar em sinónimo o pessoal e o político. Dessa forma, o “eu” não
se torna aquilo em que se move para ir além ou para se conectar.
Ele permanece no lugar, o ponto de partida do qual ninguém precisa de se mover. Se o pessoal e o político são um e o mesmo, então
não há politização, não há forma de se tornar num sujeito feminista radical.
Talvez estas palavras sejam demasiado fortes. Talvez alguns
de vós se lembrem da pungência, da profundidade, do modo como
este lema chegou à vossa vida, agarrado à vossa experiência – e
sensibilizaram-se. Compreenderam melhor a ligação entre a experiência pessoal e a realidade política. Não precisam de ser negadas as maneiras pelas quais as mulheres individuais puderam
encontrar concretamente a estrutura enraizada e profunda desse
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lema. Usá-lo para radicalizar a consciência. Ainda assim, para
nomear o perigo, os caminhos que levaram a política feminista à
política de identidade são cruciais para a construção de um espaço
social, uma frente radical em que a politização da consciência, do
“eu”, pode tornar-se real na vida quotidiana.
Este lema tinha tal poder, porque insistia na primazia do pessoal, não de uma forma narcisista, mas na nomeação implícita do
“eu” como um local de politização, que era, nessa sociedade, um
desafio muito radical às noções do “eu” e de identidade. O significado desafiador por detrás do lema, no entanto, não foi consistentemente transmitido. Ainda que afirmar que “o pessoal é
político” despertasse a preocupação feminista com o “eu”, o facto
é que não se estabeleceu ou insistiu numa conexão entre a politização e a transformação da consciência. Expressou, de forma mais
imediata, as preocupações que as mulheres tinham sobre “eu” e
identidade. Mais uma vez, a insistência radical na primazia de
um “eu” politizado permaneceu submersa num sistema cultural
mais amplo, no qual o foco na identidade já estava legitimado
dentro de estruturas de dominação. A preocupação narcisista e
obsessiva com o “encontrar uma identidade” já constituía, outrora, uma preocupação cultural popular que desviou a atenção
da política radical. O foco feminista sobre o “eu” era, então, facilmente ligado não a um processo de politização radical, mas a um
processo de despolitização. Popularmente, a demanda mais importante não era mudar radicalmente o nosso relacionamento
com o “eu” e a identidade, educar para a consciência crítica, tornar-se politicamente envolvido e comprometido, mas explorar a
identidade de alguém, afirmar e reivindicar a primazia do “eu”
tal como já existira outrora. Tal foco foi fortalecido por uma ênfase
no movimento feminista relativamente ao estilo de vida, nomeadamente em ser politicamente correto na representação do “eu”
em vez de ser político.
Exasperada com a política de identidade, Jenny Bourne inicia
o seu ensaio “Homelands of the Mind: Jewish Feminism and Identity Politics”, com a afirmação:
A política de identidade é toda a raiva. A exploração é externa
(é extrinsecamente determinista). A opressão é interna (é in137
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trinsecamente pessoal). O que deve ser feito foi substituído por
quem sou “eu”. A cultura política cedeu à política cultural. O
mundo material transpôs-se para o metafísico. Negros, mulheres e gays procuraram por si mesmos. E agora, combinando
todas as suas buscas, chegou-se à demanda pela identidade feminista judaica.

O ensaio de Bourne reflete sobre a crise de compromisso político e o envolvimento gerado pelo foco implacável na identidade.
Eu apoio, sinceramente, o seu esforço para expor as formas pelas
quais a política de identidade conduziu à construção de uma
noção de movimento feminista que é, como ela o vê, “separatista,
individualista e voltada para dentro”. Ela afirma: “A relação orgânica que tentamos forjar entre o pessoal e o político tem sido
tão corrompida que, agora, a única área da política considerada
legítima é a pessoal”. No entanto, julgo essencial não escarnecer
ou ridicularizar a metafísica, mas encontrar um ponto construtivo
de conexão entre a luta material e as preocupações metafísicas.
Não nos podemos opor à ênfase na política de identidade invertendo a lógica e desvalorizando o pessoal. Não faz parte do movimento feminista ignorar questões de identidade ou criticar a
preocupação com o “eu” sem propor abordagens alternativas, sem
abordar de maneira dialética a questão da politização feminista
– a articulação entre os esforços para construir socialmente o “eu”
e a identidade num quadro de oposição, um que resista à dominação e permita o maior grau de bem-estar.
Para desafiar a política de identidade, devemos oferecer estratégias de politização que ampliem a nossa conceção de quem
somos, que intensifiquem o nosso senso de intersubjetividade, a
nossa relação com uma realidade coletiva. Fazemos isto reenfatizando o modo como a história, a ciência política, a psicanálise e
as diversas formas de conhecimento podem ser usadas para divulgar as nossas ideias do “eu” e da identidade. A politização do
“eu” pode ter como ponto de partida a exploração do pessoal onde
o que é primeiramente revolucionado é a forma como pensamos
sobre o “eu”. Para iniciar a revisão, devemos reconhecer a necessidade de examinar o “eu” de um ponto de vista novo e crítico. Tal
perspetiva, embora possa insistir num “eu” como um local para a
politização, insistiria igualmente que a descrição simples da ex138
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periência de exploração ou de opressão não é politizar-se. Não é
suficiente conhecer o pessoal, mas saber – falar de um modo diferente. Conhecer o pessoal pode significar nomear espaços de ignorância, lacunas de conhecimento, os quais nos tornam
incapazes de vincular ou articular o pessoal ao político.
Em Não Serei Eu Mulher?, destaquei a distinção entre experimentar uma forma de exploração e compreender a estrutura específica de dominação que é a causa. O parágrafo inicial do
capítulo “Racismo e Feminismo: A Questão da Responsabilização”
inicia:
As mulheres americanas de todas as raças são socializadas
para pensar no racismo apenas no contexto do ódio racial. Especificamente no caso de pessoas negras e brancas. Para a
maioria das mulheres, o primeiro contacto com o racismo como
opressão institucionalizada é criado por experiência pessoal direta ou através de informações recolhidas em conversas, livros,
televisão ou filmes. Consequentemente, o entendimento da mulher americana sobre o racismo como uma ferramenta política
do colonialismo e do imperialismo é severamente limitado. Experimentar a dor do ódio racial ou testemunhar essa dor não é
compreender a sua origem, evolução ou impacto na história
mundial.

Muitas mulheres envolvidas no movimento feminista assumiram que descrever a experiência pessoal de exploração pelos
homens era serem politizadas. A politização combina necessariamente este processo (a nomeação da experiência) com a compreensão crítica da realidade material concreta que estabelece as bases
para essa experiência pessoal. O esforço de compreender esse trabalho de base e o que deve ser feito para transformá-lo é muito
diferente do esforço para elevar a consciência de uma pessoa relativamente ao processo da experiência pessoal, mesmo quando
elas próprias estão ligadas.
As críticas feministas às políticas de identidade, que chamam
a atenção para a forma como estas enfraquecem o movimento feminista, não devem negar a importância de nomear e dar voz à
experiência. É necessário salientar que isto é apenas parte do processo de politização e que deve estar ligado à educação para a
construção de uma consciência crítica que ensina sobre as estru139
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turas de dominação e como elas funcionam. É entender o último
que nos permite imaginar novas possibilidades, estratégias de
mudança e de transformação. A medida na qual somos capazes
de vincular a autoconsciência radical à luta coletiva para mudar
e transformar o “eu” e a sociedade determinará o destino da revolução feminista.
O foco no “eu” no movimento feminista não tem sido somente
relativamente às mulheres brancas privilegiadas. Mulheres de
cor, muitas das quais estavam a lutar para articular e nomear a
nossa experiência pela primeira vez, também começaram a prestar atenção à identidade, em formas estáticas e não produtivas.
Jenny Bourne concentra-se em mulheres negras individuais que
promoveram políticas de identidade, chamando a atenção para
uma declaração do Coletivo Combahee River2 que refere: “A política mais profunda e potencialmente mais radical emerge diretamente da nossa própria identidade em oposição ao trabalho para
acabar com a opressão sofrida por outra pessoa”. Esta afirmação
revela a primazia das políticas de identidade. Vindo de mulheres
negras radicais, este pensamento serviu para legitimar a ênfase
identitária no movimento feminista – que conhecer as necessidades de uma pessoa como indivíduo é ser político. É, em muitos aspetos, uma afirmação muito problemática. Se a identidade de
alguém é construída a partir de uma base de poder e privilégio
adquiridos com a participação e aceitação de estruturas de dominação, então, não é um dado adquirido de que o foco em nomear
essa identidade levará a uma consciência radicalizada, a um
questionamento desse privilégio ou a uma resistência ativa. É
possível nomear uma experiência pessoal sem comprometer-se a
si mesmo a transformar ou mudar essa experiência.
Insinuar, como esta afirmação faz, que os indivíduos não
podem radicalizar com sucesso a sua consciência e as suas ações,
2

N.T. Coletivo de Combahee River foi um grupo feminista negro que vigorou entre
1974 e 1980, em Boston, no estado norte-americano de Massachusetts. Este grupo
ativista denunciou o desinteresse de grupos feministas brancos relativamente à representação das mulheres negras nas suas lutas. O argumento era de que as suas
lutas não coincidiam e não representavam os interesses de todas as mulheres. Esta
organização desenvolveu a Declaração do Coletivo Combahee River, um documento
em que se discorre, essencialmente, sobre o movimento feminista negro e os conceitos-chave de identidade.
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trabalhando em lutas de resistência que não afetam diretamente
as suas vidas, é subestimar o poder da solidariedade. É apenas
como aliados, conjuntamente com aqueles que são explorados e
oprimidos, trabalhando em lutas pela libertação, que indivíduos
que não são vitimizados demonstram a sua lealdade, o seu compromisso político, a sua determinação de resistir, implodir com as
estruturas de dominação que lhes oferecem privilégios pessoais.
Este pensamento é válido, igualmente, para indivíduos de grupos
oprimidos e explorados. A nossa consciência pode ser radicalizada
atuando para erradicar formas de dominação que não têm correspondência direta com as nossas identidades e experiências.
Bourne afirma:
A política de identidade considera a descoberta da identidade
como a sua meta suprema. As feministas afirmam que descobrir uma identidade é um ato de resistência. O erro é ver a identidade como um fim em vez de um meio ... A identidade não é
meramente um precursor da ação, ela é também criada através
da ação.

De facto, para muitos povos explorados e oprimidos, a luta
para criar uma identidade, nomear a própria realidade é um ato
de resistência porque o processo de dominação – seja colonização
imperialista, racismo ou opressão sexista – privou-nos da nossa
identidade e desvalorizou a nossa língua, cultura e aparência.
Mais uma vez, esta é apenas uma etapa do processo de revolução
(à qual Bourne parece negar qualquer valor), mas não deve ser
denegrida, mesmo que as pessoas privilegiadas repitam este gesto
com tanta frequência que não tenham implicações radicais. Por
exemplo: o slogan “preto é bonito” foi uma importante expressão
popular de resistência à supremacia branca (claro que essa expressão perde significado e poder se não estiver ligada a um processo de politização onde os negros aprendem a ver-se como
sujeitos ao invés de objetos, onde, como expressão de sermos sujeitos, atuamos para transformar o mundo em que vivemos, para
que a nossa pele não mais signifique que seremos diminuídos e
explorados). Seria um erro grave sugerir que a politização do “eu”
não faz parte do processo pelo qual nos preparamos para agir eficazmente para uma mudança social radical. Somente quando se
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torna narcisista ou quando, como Bourne afirma, ingenuamente
sugere que “questões estruturais, materiais de raça, classe e
poder, seriam primeiro resolvidas em termos de consciência pessoal”, esta ideia diminui a noção de luta libertadora.
Quando traço um mapa da politização feminista, de como nos
tornámos mais politicamente autoconscientes, começo pela insistência no compromisso com a educação para a consciência crítica.
Grande parte dessa educação começa por examinar o “eu” de uma
perspetiva nova e crítica. Para esse fim, a confissão e a memória
podem ser usadas construtivamente para iluminar experiências
passadas, particularmente quando essa experiência é teorizada.
Usar a confissão e a memória como meios de nomear a realidade
permite que mulheres e homens falem sobre a experiência pessoal
como parte de um processo de politização que coloca esse diálogo
num contexto dialético. Isto permite-nos discutir a experiência
pessoal de uma maneira diferente, de uma forma que politiza não
apenas a narrativa, mas também a história. Teorizar a experiência à medida que a narrativa pessoal evolui confere um sentido
mais aguçado e nítido do fim que é desejado pela narração. Um
uso interessante e construtivo da memória e da confissão é narrado no livro Female Sexualization: A Collective Work of Memory,
editado por Frigga Haug. Coletivamente, as mulheres que falam
trabalham, não apenas para nomear a sua experiência, mas para
colocar essa experiência num contexto teórico. Elas usam a confissão e a memória como ferramentas de intervenção que lhes permitem unir o conhecimento científico à experiência quotidiana.
Para não colocar indevidamente a ênfase no indivíduo, elas vinculam consistentemente a experiência individual à realidade coletiva. A narração de histórias torna-se um processo de
historicização. Não exclui as mulheres da história, mas permitenos ver a nós mesmos como parte da história. O ato de escrever
histórias autobiográficas permitiu que as mulheres no livro de
Haug se vissem a formar uma perspetiva diferente, que elas descrevem como uma “forma politicamente necessária de trabalho
cultural”. Elas comentam: “faz-nos viver as nossas vidas mais
conscientemente”. Usadas construtivamente, a confissão e a memória são ferramentas que fomentam a autoconsciência; elas não
precisam de nos tornar unicamente introspetivos.
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Pensadores feministas nos Estados Unidos usam a confissão
e a memória principalmente como uma maneira de narrar histórias de vitimização, que raramente são apresentadas dialeticamente. Este foco significa que nós não temos vários e diversas
ocorrências de todos os aspetos da experiência feminina. É útil
confiar na confissão e na memória como fontes documentais, à
medida que lutamos para aprender mais sobre como as mulheres
se relacionam entre si, com os homens e com as crianças na vida
quotidiana e como construímos estratégias de resistência e sobrevivência. Devemos, no entanto, ter cuidado para não promover a
construção de narrativas de experiência feminina que se tornem
tão normativas que toda a experiência que não se encaixe no modelo seja considerada ilegítima ou indigna de investigação.
Repensar em formas de usar construtivamente a confissão e
a memória desviam o foco da mera nomeação da experiência. Permite aos pensadores feministas falar sobre identidade em relação
à cultura, história, política, ou o quer que seja, e desafiar a noção
de identidade como estática e imutável. Para explorar a identidade em relação às estratégias de politização, os pensadores feministas devem estar dispostos a ver o “eu” feminino novamente,
a fim de examinar como somos crítica e analiticamente generificados, de vários pontos de vista. No início da consciencialização
feminista, a confissão era, muitas vezes, a forma de partilhar
traumas negativos, a experiência da violência masculina, por
exemplo. No entanto, muitas áreas da experiência feminina permanecem inexploradas, precisando de ser totalmente examinadas
de forma a ampliar o escopo da nossa compreensão do que é ser
mulher nesta sociedade. Imagine um grupo de mulheres negras
a trabalhar para educar para a consciência crítica, explorando a
nossa relação com a política radical, com a política de esquerda.
Podemos entender melhor a nossa relutância coletiva em comprometer-nos com a luta feminista, com a política revolucionária ou
podemos também traçar aquelas experiências que nos preparam
e nos permitem fazer tais compromissos.
Há muito trabalho instigante a ser feito quando usamos a
confissão e a memória como formas de teorizar a experiência e
aprofundar a nossa consciência como parte do processo de politi143
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zação radical. Muitas vezes experienciamos prazer e alegria
quando partilhamos histórias pessoais, de proximidade e intimidade. É por isso que o pessoal tem tido um lugar de destaque no
discurso feminista, para reafirmar o poder da dimensão pessoal
enquanto não ficamos presos, simultaneamente, à política de
identidade. Precisamos de articular as narrativas pessoais com o
conhecimento de como devemos agir politicamente para mudar e
transformar o mundo.
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Ameaçando as mulheres
Kate Manne
Tradução de Maria Manuel Baptista & Helena Ferreira1

1

Manne, Kate. (2017). “Threatening Women”. In Kate Manne, Down Girl:
The Logic of Misogyny. Nova Iorque: Oxford University Press, pp.31-54.

Bem, claro, ainda que de maneira obscura, temos alguma ideia
vaga — alguma noção desse tipo de coisa de que se fala.
P.F. Strawson, “Freedom and Resentment”

“

Misoginia” é uma palavra com uma forte carga. E a sua prevalência nas manchetes das notícias tem aumentado recentemente2. Mas, também tem aumentado a discordância quanto

1

Tradução a partir do inglês por Maria Manuel Baptista (mbaptista@ua.pt), Professora Catedrática da Universidade de Aveiro e Coordenadora do Grupo de Estudos
em Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC) e por Helena Ferreira (hcarla@ua.pt), Doutoranda do Programa Doutoral
em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro. Investigadora e membro do
Grupo de Estudos em Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC).

2

Para comprovar as evidências da sua crescente prevalência nas manchetes de notícias desde 2012, particularmente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália, ver o
gráfico no Google Trends (https://www.google.com/trends/explore#q=misogyny
(acesso em 31 de março de 2015 e, de novo, em 11 de maio de 2017, confirmando
que esta tendência se manteve).
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ao seu sentido e às suas referências. “Eu não posso ser o único
homem confuso acerca da misoginia”, escreveu Tom Fordy no The
Telegraph (Londres), a 2 de julho de 2014.3 Fordy tem toda a razão.
Mas os homens não são os únicos que andam às voltas com este
conceito. O que está em causa é o número de raparigas e mulheres
que se debatem, de várias formas, com o fenómeno real. “Existe
um misógino dentro de cada homem?” Questionou Fordy, de forma
desoladora. E estarão todas as mulheres, realmente sujeitas de alguma forma, à misoginia, como aparentemente era a premissa da
campanha #YesAllWomen no Twitter?
Este capítulo é dedicado ao sentido, uso, e cerne da noção de
misoginia. Estas são questões sobre as quais os filósofos analíticos
– feministas e outros – pouco disseram até agora4. Mas acabam
3

Tom Fordy, “Is There a Misogynist Inside Every Man?” (“Existe um misógino dentro
de cada homem?”), The Telegraph, 2 de julho de 2014,
http://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/10924854/Is-there-a-misogynist-inside-every-man.html.

4

Para, brevemente, dar algum sentido a isto – inserindo os termos de pesquisa misoginia e misógino em philpapers.org obtém-se como resultados sessenta e sete e
trinta e um, respetivamente, no momento em que escrevo (11 de maio de 2017).
Mas, a grande maioria destes trabalhos aborda principalmente a questão de saber
se alguma figura do cânone conta como misógina. (Esta questão é colocada sobre
Nietzsche, sem surpresa, mas também sobre Iris Murdoch e Julia Kristeva, mais
ainda). Estes conceitos também não figuram de forma proeminente como regra na
literatura atual da filosofia analítica feminista. Tendo em conta as três principais
filósofas analíticas feministas, cujo trabalho desempenhará um papel importante
no desenvolvimento da minha análise: Em Resisting Reality (Resistir à Realidade),
de Sally Haslanger (2012), o termo “misoginia” e as suas variantes só aparecem no
texto relacionadas com um exemplo particular sobre letras de músicas misóginas
(387-389). Pela minha contagem, aparecem meia dúzia de vezes em Sexual Solipsism (Solipsismo Sexual) de Rae Lagton (2012), mas na maior parte das vezes, só
de passagem. A única observação com substância de Langton é sobre a etiologia da
misoginia e será considerada mais tarde, no capítulo 3. [N.T.: Capítulo 3: “Discriminando o Sexismo” [“Discriminating Sexism”], 78-101].Poderia, naturalmente,
pensar-se que Martha C. Nussbaum (2011), em “Objectification and Internet Misogyny” (“Objetificação e Misoginia na Internet”), teria mais a dizer sobre o conceito. Mas, surpreendentemente, embora o ensaio tenha muito a dizer sobre a
objetificação, que eu considero apropriado, e vou utilizar no que se segue, o termo
misoginia e suas variantes só aparecem uma vez após o título (se não estou enganada). Ao todo, dentro da literatura existente na filosofia analítica feminista, não
há muitos trabalhos que abordem diretamente a minha questão inicial: O que é a
misoginia? Felizmente, há um bom número (os textos acima mencionados, entre
outros) que a esclarecem, a partir de diferentes ângulos. Alguns dos textos feministas clássicos que me pareceram particularmente esclarecedores sobre este as-
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por ser filosoficamente ricas, psicologicamente complexas e politicamente importantes. Por todas estas razões e mais, acredito
que já é tempo de começarmos a prestar mais atenção à misoginia. No final do capítulo 25, terei proposto uma reflexão constitutiva sobre este assunto.
No entanto, vocês podem perguntar-se porque tal reflexão é
necessária. Pois podem considerar que a questão “O que é a misoginia?” tem uma resposta simples. De acordo com uma compreensão comum da noção, ao estilo de definição do dicionário, à
qual eu chamo de conceção naïf, a misoginia é, em primeiro lugar,
uma propriedade de agentes individuais (tipicamente, embora
não necessariamente, homens) que tendem a sentir ódio, hostilidade ou outras emoções semelhantes em relação a toda e qualquer mulher, ou pelo menos às mulheres em geral, simplesmente
porque são mulheres. Ou seja, considera-se que as atitudes de um
misógino são provocadas ou desencadeadas apenas pela sua representação de pessoas como mulheres (individual ou coletivamente), e sem qualquer outra base específica para os seus alvos.
Tal representação, juntamente com as atitudes de fundo relativamente às mulheres, vendo-as, por exemplo, como nojentas,
odiosas, temíveis ou objetos sexuais irracionais, é suposta ser suficiente para desencadear a sua hostilidade na grande maioria,
se não em todos os casos (admitindo apenas exceções limitadas,
como para aquelas poucas mulheres que de alguma forma conseguem dissipar a sua hostilidade). As atitudes misóginas são assim
unificadas pela sua natureza e base psicológica – isto é, pela sua
explicação psicológica “profunda” ou definitiva. E uma cultura
será misógina na medida em que contém, promove e é dominada
por misóginos.
sunto incluem: Women Hating: A Radical Look at Sexuality (Odiar Mulheres: Um
Olhar Radical sobre a Sexualidade), de Andrea Dworkin (1976), Feminism Unmodified (Feminismo Não Modificado), de Catharine MacKinnon (1987), Black Feminist Thought (Pensamento Feminista Negro), de Patricia Hill Collins, e Backlash:
The Undeclared War against American Women (Reação: A Guerra Não Declarada
contra as Mulheres Americanas), de Susana Faludi (2006). Ver também o prefácio,
nota 4, para alguns pontos de partida recomendados, na abundante bibliografia,
sobre algumas das muitas manifestações da misoginia, bem como dos vários sistemas associados e intersectados de opressão e dominação. [N.T.: Ver “Prefácio: Estar
errada”, xv].
5

N.T.: Capítulo 2: “Melhorando a Misoginia” [“Ameliorating Misogyny”], 55-75.
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Creio que a conceção naïf da misoginia é demasiado restrita
em alguns aspetos e não é suficientemente direcionada noutros.
Embora eu pense que é correto manter a ênfase nas atitudes da
família da hostilidade, defendo que os alvos dessa hostilidade
devem poder abranger determinadas mulheres e determinados
tipos de mulheres. Caso contrário, a misoginia será efetivamente
definida de modo a ser considerada rara em ambientes patriarcais
– que eu assumo como o seu habitat natural – dados certos lugares-comuns sobre a psicologia moral da hostilidade e do ódio. A
conceção naïf também não se enquadra na subclasse dessas reações que eu acho que merecem ser o nosso foco aqui: aquelas que
são um desenvolvimento da ideologia patriarcal. Pois a misoginia,
embora muitas vezes seja de teor pessoal, é mais produtivamente
entendida como um fenómeno político. Especificamente, eu defendo que a misoginia deve ser entendida como o sistema que
opera dentro de uma ordem social patriarcal para policiar e impor
a subordinação das mulheres e defender o domínio masculino.
O meu objetivo na primeira parte do livro é, portanto, levar a
cabo o que Sally Haslanger (2012) chamou de projeto “analítico”
ou “de melhoria” (223-225, 366-368) ou o que também tem sido
chamado de “ética conceptual” (Burgess e Plunkett 2013) e “engenharia conceptual” (Floridi 2011). De acordo com a conceção feminista melhorativa de misoginia que justifico neste capítulo, e
desenvolvo adequadamente no próximo, misoginia é, principalmente, uma propriedade de sistemas sociais ou ambientais, como
um todo, em que as mulheres tenderão a enfrentar vários tipos
de hostilidade, porque são mulheres num mundo de homens (i.e.,
um patriarcado), e que são consideradas incapazes de cumprir
com os padrões patriarcais (i.e., dogmas da ideologia patriarcal
que têm algum valor neste ambiente). Devido a isso, as hostilidades misóginas visam frequentemente as mulheres de forma bastante seletiva, em vez de atingirem as mulheres em geral. E
agentes individuais podem acolher essas hostilidades por várias
razões diferentes. A explicação psicológica integral das suas atitudes e ações também pode variar muito. Tais hostilidades podem
alternativamente ter a sua origem nas ações, práticas e políticas
de instituições sociais mais amplas. O que essas hostilidades
devem ter em comum é a sua explicação sócio-estrutural: aproxi148
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madamente, elas devem fazer parte de um sistema que policie,
castigue, domine e condene aquelas mulheres que são vistas como
inimigas ou ameaças ao patriarcado.
A minha proposta de análise feminista da misoginia tem, portanto, como objetivo, melhorar o conceito, destacando as dimensões políticas da misoginia, tornando-a psicologicamente mais
explicável, e comprovando um contraste claro entre misoginia e
sexismo. A análise apresenta também uma ampliação do termo
“misoginia” que se encaixa muito bem com os padrões em uso
entre feministas. Isto limita a extensão do revisionismo da minha
proposta de melhoria, e também sugere que este padrão de uso
tem uma unificação teórica, em vez de ser ad hoc. Ou, pelo menos,
assim argumentarei no capítulo 3, com base na força da análise.
Dito isto, vejamos um exemplo. O que se segue na primeira
secção é um sumário dos eventos e a subsequente controvérsia
mediática que levou ao artigo de Fordy e colocou em marcha a
campanha #YesAllWomen durante maio de 2014. Este foi um dos
três acontecimentos recentes que fez com que o número de buscas,
pelo termo “misoginia” nos dicionários e no Google aumentasse
mais dramaticamente – discutirei cada um deles, ao longo dos
próximos três capítulos.

Os assassinatos em Isla Vista
“Olá, daqui fala Elliot Rodger. Bem, este é o meu último vídeo.
Tinha que se chegar a isto. Amanhã é o Dia da Retaliação”, disse
Rodger, de vinte e dois anos, ao volante do seu BMW. Ele descreveu-se como tendo sido “forçado a suportar uma existência de solidão, rejeição e desejos não realizados, tudo porque as raparigas
nunca se sentiram atraídas por mim. Deram afeto, sexo e amor a
outros homens, mas nunca a mim... Tem sido uma tortura”, continuou a queixar-se.6 Ele descreveu estas “raparigas” como “ati6

O vídeo foi posteriormente retirado do YouTube, mas uma transcrição do mesmo
pode ser encontrada no site democraticunderground.com, http://www.democraticunder-ground.com/10024994525 (acesso em 4 de abril de 2015). Rodger já havia
gravado e enviado outros vídeos semelhantes para o YouTube. Mais provas sobre o
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rando-se” aos “brutos detestáveis” que preferiam a ele, “o cavalheiro supremo”. “O que é que elas não veem em mim?”, questionava, bastante queixoso.
Em seguida, Rodger deixou de falar sobre essas mulheres na
terceira pessoa e começou a falar com elas – usando a segunda
pessoa do plural “vocês todas”. Tal como, especificamente, em “Eu
vou punir vocês todas por isto”. Então, expôs o seu plano para exigir vingança, da seguinte forma: “No Dia da Retaliação, vou entrar na república feminina mais sensual da UCSB e vou matar
todas as galdérias loiras, mimadas e presunçosas que vir lá dentro”. Depois, recomeçou a usar a segunda pessoa do plural, mais
uma vez: “Terei muito prazer em massacrar todas vocês. Vocês finalmente verão que eu sou, na verdade, o superior – o verdadeiro
macho alfa. Sim. Depois de aniquilar todas as raparigas da república feminina, vou para as ruas de Isla Vista abater todas as pessoas que lá vir’’.
O tão esperado “Dia da Retaliação” de Rodger começou em
casa. Ele esfaqueou até a morte os três jovens no seu apartamento
(os seus dois colegas de quarto e um convidado deles), antes de
descarregar o seu vídeo no YouTube, e depois conduzir para a República Alpha Phi na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara
(UCSB). Mas o elemento central no plano de Rodger foi frustrado
quando este anunciou a sua chegada à República, com demasiada
ousadia. As suas pancadas na porta soavam estranhamente altas
e agressivas, segundo uma das mulheres que se encontrava lá
dentro7. Quando não o deixaram entrar pela porta, explodiu de
raiva e frustração e disparou sobre um grupo de três jovens mulheres, que encontrou ao virar da esquina8. Eram membros da Reseu pensamento e intenções foram procuradas por muitos comentadores no chamado manifesto de Rodger, “My Twisted World” (“O meu mundo distorcido”), que
foi divulgado publicamente após o incidente. Eu própria o utilizo no capítulo 5.
Uma cópia desse manifesto está disponível em http://s3.documentcloud. org/clocuments/1173619/rodger-manifesto.pdf (acesso em 5 de abril de 2015). [N.T.: Capítulo
5: “Humanizando o Ódio” [“Humanizing Hatred”], 133-176].
7

”Timeline of Murder Spree in Isla Vista,” CBS News, 26 de maio de 2014,
http://www. cbsnews.com/news/timeline-of-murder-spree-in-isla-vista/.

8

“Thwarted in His Plan, California Gunman Improvised,” CBS News, 25 de maio
de 2014, http://www.cbsnews .com/ne ws/thwarted-i n-his -plan- california-gunm
an-improvised/.
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pública Tri Delta da UCSB. Rodger disparou vários tiros, matando duas e ferindo uma delas. Depois disso, foi-se embora, e
prosseguiu com um tiroteio caótico e aparentemente aleatório, no
qual matou outro jovem e feriu outros treze homens e mulheres.
Enquanto os agentes da polícia se aproximavam dele, Rodger
virou a arma contra si mesmo, colidindo com um carro estacionado. Foi encontrado morto ao volante, no seu BMW em chamas.
Para muitas comentadoras feministas, os assassinatos de Isla
Vista pareciam um exemplo muito claro de misoginia em ação –
em paralelo com qualquer outra coisa que pudesse ter sido, para
além disso. E muitas viram-nos como uma manifestação dramática de um padrão cultural mais amplo – nomeadamente, a misoginia de um tipo que frequentemente germina sob a superfície da
América de hoje, bem como entre outras partes do mundo, que,
por vezes, são vistas como pós-patriarcais.
Muitas mulheres que viram o vídeo de Rodger, perante a sua
violenta explosão, tiveram uma reação semelhante. A campanha
#YesAllWomen no Twitter começou logo de seguida, sendo este
nome um contra-ataque a reações adicionais defensivas ao estilo
de “nem todos os homens são assim”, já patentes nas redes sociais.
A hashtag começou a popularizar-se dramaticamente, de acordo
com os padrões do momento: foi tweetada mais de um milhão de
vezes nos primeiros quatro dias após ter sido utilizada. Muitos dos
tweets eram de mulheres que testemunhavam sobre as suas experiências de agressão, hostilidade, violência e assédio sexual masculinos. Outras relataram ataques que eram menos graves à
primeira vista, mas que foram considerados associados – por
exemplo, o comportamento depreciativo e dominador de variedades mais subtis, incluindo a mansplaining9. Pois, embora as ações
de Rodger estivessem claramente no extremo mais violento deste
leque, algo na sua retórica atingiu o ponto nevrálgico de muitas
mulheres. Especificamente, soava um pouco familiar demais.
9

N.T.: neologismo recente (2008), que junta man (homem) e explaining (explicar)
para designar a atitude tipicamente masculina de explicar a uma mulher, de forma
condescendente, algo que assume que ela não conhece (https://www.merriam-webster.com/dictionary/mansplain). Na língua portuguesa, encontram-se tentativas tradução na internet usando o termo ‘homexplicar’, enquanto em francês surge
‘mecspliquer’.
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Numerosos comentadores de direita e da corrente dominante
resistiram, de imediato, ao diagnóstico feminista de misoginia, e
muitos rejeitaram também a campanha #YesAllWomen, que lhe
estava associada. O vai e volta tinha uma qualidade rítmica de
ping-pong sim-não. “A misoginia mata”, escreveu Jessica Valenti
(2014), num artigo do The Guardian (Londres) no dia seguinte ao
tiroteio. “A misoginia não transformou Elliot Rodger num assassino”, contrariou Chris Ferguson (2014), um professor de psicologia, na Time, um dia depois. A misoginia de Rodger, era, em vez
disso, um produto de doença mental, isolamento social, frustração
sexual e simples frustração “ e não de qualquer coisa que a sociedade lhe ‘ensinou’”. Se ele não estivesse tão concentrado nas suas
próprias inadequações sexuais, poderia ter mudado o seu foco
para frequentadores de centros comerciais, em vez de Repúblicas”10. Laurie Penny (2014) contestou no mesmo dia no New Statesman: “Já há algum tempo que o extremismo misógino é
desculpado, já que todos os atos de terrorismo cometidos por homens brancos são desculpados, como uma aberração, como o trabalho de malucos aleatórios, não como homens de verdade. Por
que negamos a existência de um padrão?”
Steven Pinker parecia que estava a responder à pergunta de
Penny – de certa forma – num comentário que escreveu no Twitter
logo depois. “A ideia de que os assassinatos da UCSB são parte
de um padrão de ódio contra as mulheres é estatisticamente obtusa”, escrevia ele. O tweet estava hiperligado a um artigo da National Review, escrito por Heather Mac Donald. O tweet de Pinker
era bastante enigmático; observe-se todas as palavras que ele conseguiu não usar nele. Ele não usou as palavras “feminista”, “irracional”, “histérica” ou “estúpida”. Surpreendentemente, ele nem
usou a palavra “misoginia”. Em vez disso, ele apenas incluiu uma
hiperligação ao artigo de Mac Donald, que dizia tudo o que ele
não tinha dito – e poderia ter-se esperado mais.
O artigo de Mac Donald, curiosamente intitulado “The UCSB
Solipsists” (“As Solipsistas da UCSB”), foi nitidamente resumido
10

Presumivelmente, de acordo com esta linha de raciocínio, Rodger poderia ter ido
bater na porta de uma república masculina, se fosse gay. E se Rodger fosse uma
mulher? Poderia o seu género ter feito alguma diferença aqui? Não está claro se
há espaço para isso, na análise de Ferguson.

152

AMEAÇANDO AS MULHERES

pelo seu mote “Um sociopata anda descontrolado – e mata mais
homens do que mulheres – e as feministas batem sempre na
mesma tecla”. Mac Donald (2014) remeteu as ações de Rodger a
“claramente ações de um louco ... de quem cada palavra e gesto
evidenciam delírio monomaníaco e de autocomiseração, amplificados na câmara hermética do seu próprio narcisismo perturbado”. Além disso, “não há um padrão de ataques baseados no
género neste país; existe, sim, um padrão emergente de ataques
por parte de doentes mentais não tratados. Mas”, continuou Mac
Donald (e aqui devemos prestar atenção ao “mas”), “a premissa
fundamental da análise feminista do massacre de Rodger – de
que os EUA são ‘misóginos’ – é claramente absurda. Na verdade,
“ao contrário”,
a nossa é uma cultura obcecada em promover e celebrar o sucesso feminino. Não há um corpo docente ou laboratório de ciências no país que não esteja sob pressão implacável de
administradores universitários e do governo federal para contratar professoras e investigadoras, independentemente da ausência de candidatas competitivas em detrimento dos padrões
meritocráticos. Fundações ricas e filantropos individuais criam
iniciativas para aumentar o sucesso académico e a autoestima
das raparigas uma atrás da outra, os rapazes ficam para segundo lugar, afastados de assistência filantrópica, embora sejam
os rapazes, e não as raparigas, que ficam cada vez mais para trás
em termos académicos e sociais. . . As raparigas ouvem uma
mensagem constante de que “as mulheres fortes podem fazer
tudo”, inclusive criar filhos sozinhas. Qualquer mulher, mesmo
que apenas remotamente no domínio público, que não esteja profundamente consciente de que ela tem sido a “beneficiária” da
pressão para preencher painéis de conferências, ocupar espaços
nos media e colunas de opinião com mulheres, está a enganar-se
a ela própria. Órgãos de administração e gestão corporativas procuram mulheres com o desespero da fome. E mesmo que esse tratamento preferencial terminasse amanhã, as mulheres,
especialmente as privilegiadas e altamente instruídas que compõem as fileiras feministas, ainda enfrentariam um mundo de
oportunidades ilimitadas e sem precedentes (2014).

Mac Donald tinha razão? E quanto às mulheres que se queixam de a agressão (sexual ou outra) as impedir de avançar?
“Estas mulheres, aparentemente, vivem num mundo diferente do
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meu” – junto com todas as feministas que ela considerava “solipsistas”, presume-se.
Ao rejeitar as análises feministas sobre os tiroteios de Isla
Vista, Mac Donald teve uma companhia abundante e variada.
Aqui estão algumas das muitas razões que os comentadores apresentaram para negar que a misoginia desempenhou um papel
fundamental neste incidente particular:
• Rodger, no fundo, não odiava as mulheres; ele desejava as
mulheres demais, e não de menos (por estar desgostoso e
ser repelido por elas, ou algo semelhante. Ele colocou a
“rata num pedestal”, fazendo assim dele “o primeiro assassino em massa feminista”, de acordo com um conhecido ativista dos direitos dos homens (Valizadeh 2014)11.
• Rodger, no fundo, não odiava as mulheres em última análise, ele nem estava interessado em mulheres. No final de
contas, ele odiava os homens que tiveram mais sucesso do
que ele a cortejá-las. As mulheres nem eram realmente
reais para ele, como argumentou um estudioso de estudos
culturais.12
11

Rodger também se manteve ativo em fóruns de direitos dos homens na Internet,
por exemplo, nos sites de “Pick-Up Artist Hate” (“Ódio a Artistas do Engate”), embora essas comunidades sejam muito diferentes do blog do próprio Rooj Valizadeh,
Return of Kings (Regresso dos Reis) http://www.returnofkings.com, onde ele defendeu as ideias acima referidas. As primeiras comunidades são principalmente frequentadas por aqueles que se opõem, com indignação, à arte do engate (ou seja,
um “jogo” praticado por “jogadores” masculinos que usam técnicas altamente manipuladoras para “engatar” mulheres), defendidas por este último (Rooj Valizadeh).

12

Dexter Thomas Jr. escreveu, “Recentemente, temos ouvido falar muito sobre a suposta misoginia de Elliot Rodger. Alguns dizem que as mortes foram um crime de
ódio. Outras pessoas preferem desviar a conversa do tema das mulheres. Isso é
justo, porque, na realidade, Elliot não estava a falar de mulheres, de todo. Ele estava a falar de homens... As mulheres eram, geralmente, irrelevantes para Elliot.
Com exceção das da sua família próxima. Elliot escreve sobre as mulheres como
personagens vazias e sem rosto. Elas raramente têm nomes, e nunca têm personalidades. Na realidade, Elliot gasta tanto tempo a descrever mulheres quanto o
que gasta a descrever o seu novo BMW Série 3” (2014). Note-se que Thomas, finalmente, parece reconhecer a misoginia evidente nos escritos de Rodger. Por
outro lado, nunca retira a sua afirmação inicial de que as mulheres não deveriam
ter sido o principal tema de discussão após os tiroteios, já que não se tratava realmente delas, a um certo nível. Volto a esta ideia no capítulo 2.
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• As mulheres eram demasiado reais para Rodger; ele não as
via como objetos – sexuais ou outros. Ele atribuía às mulheres demasiado arbítrio, subjetividade e sexualidade autónoma, para se poder considerar como misógino. Nem se
sentia suficientemente autorizado a ter acesso sexual às
mulheres, para se qualificar enquanto tal. Quando não obtinha sucesso a atraí-las, não tinha simplesmente o que
queria.13
• Rodger, no fundo, não odiava as mulheres, isto é, ao nível
da explicação psicológica final. Ele só odiava as mulheres
porque era narcisista, delirante e mentalmente instável –
ou um “louco”, como Mac Donald o descreveu (2014).
• Rodger não odiava as mulheres especificamente, ou pelo
menos não exclusivamente. Ele também estava cheio de ódio
racial contra homens negros e asiáticos (não obstante a sua
própria ascendência chinesa, do lado de sua mãe), como seu
“manifesto” (realmente muito mais do que memórias) tornou evidente. Por outro lado, ele odiava todos, fazendo dele
um misantropo.14
• Rodger não odiava todas as mulheres, nem mesmo as mulheres em geral. O seu ácido sulfúrico era dirigido exclusi13

Num artigo que critica o diagnóstico feminista acerca da misoginia como sendo simplista, Meghan Daum (2014) escreveu: “Não só Rodger não era um violador, como
o seu desespero para ser amado pelas mulheres sugere que ele não as objetificou
tanto quanto as idealizou, a um grau intoleravelmente doloroso”. Além disso, “o seu
problema não era tanto a rejeição, quanto a separação... [ele] não pertencia a nenhum grupo. Apesar de todo o seu privilégio, ele era o oposto de mimado. Era alguém que não tinha mais nada a perder”. Como irei argumentar, Rodger evidenciou
uma forma lesiva de privilégio, para usar uma expressão de Michael Kimmel.

14

Cathy Young argumentou em Reason:“Misoginia” é uma explicação muito incompleta acerca da mentalidade de Rodger, que talvez seja melhor descrita como narcisismo maligno, com uma dimensão psicopática. O seu “manifesto” torna claro que
o seu ódio às mulheres... era apenas o subgrupo de um ódio geral da humanidade,
a que também correspondia o ódio aos homens que tiveram melhor sucesso romântico e sexual.... Há alguns que têm argumentado que odiar outros homens porque
eles conseguem ter sexo com mulheres e você não, é, ainda assim, uma forma de
misoginia, mas isso parece ser um bom exemplo de como alargar um conceito até
ao ponto de o reduzir à insignificância, ou transformá-lo num dogma quase religioso
e infalível (2014). Uma alternativa que Young não considera é que estes dois vícios
são analiticamente distintos, mas muitas vezes caminham juntos.
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vamente às mulheres “sexy”, ou seja, às jovens mulheres
que ele achava sexualmente atraentes, mas que ele sentia
que o ignoravam e, portanto, frustravam-no. Contudo, ele
amava a sua mãe e permaneceu emocionalmente dependente dela até ao incidente.15
• A lógica de Rodger não faz sentido; ele matou mais homens
do que mulheres, incluindo ele próprio, no final. Então,
como poderia ser considerado misógino? (Mac Donald 2014).
Seria possível responder a todas as afirmações referidas em
cima, ponto por ponto – possível, mas muito pouco esclarecedor
neste momento. Para aqueles de nós, que se inclinam a pensar
que alguma coisa correu mal na dialética, podemos esperar um
diagnóstico mais abrangente do motivo para haver tanta negação
(mais ou menos implausível). Podemos esperar, também, por uma
maneira de reconceptualizar a misoginia, que possa evitar simultaneamente a maioria desses erros (a meu ver). Como podemos
fazer isso? Quais são as diretrizes, ou regras básicas?

Que tipo de pergunta é “O que é misoginia”?
Quando um termo como “misoginia” é contestado, como podemos resolver as questões sobre o seu significado, uso e referências? A filósofa social Sally Haslanger (2012) faz uma distinção
15

Para uma visão de síntese de alguns dos argumentos mais comuns que nivelaram
a discussão contra a linha feminista sobre o Isla Vista nas redes sociais, veja-se o
seguinte trecho dos comentários a um artigo de Zach Schonfeld, na Newsweek, que
argumentou que se tratava, de facto, de misoginia:
PT: Errado, ele odiava mulheres bonitas porque o desprezavam, mas ignorava
todas as mulheres que eram comuns ou inferiores, não odiava todas as mulheres,
não odiava a sua mãe, as suas professoras, etc. Ele também odiava os seus colegas
de quarto chineses, mas ele odiava todos os asiáticos? Seja preciso na sua raiva
contra ele.
SA: Ele odiava toda a gente.
GB: Quatro dos seis mortos eram homens.
AJ: Se ele odiava tanto as mulheres – por que ele esfaqueou e disparou principalmente em homens?
“Misogyny and Mass Murder, Paired Yet Again”, Newsweek.com Facebook page,
May 28, 2014, https://www.facebook.com/Newsweek/posts/10152443727756101 (os
nomes foram eliminados e substituídos por iniciais).
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útil entre três abordagens diferentes para questões do estilo “o
que é X?” em geral:
1. Projetos “conceptuais” envolvem investigar o nosso (ou
“nossos”, ou talvez seus) conceito comum de X, frequentemente usando métodos tradicionais a priori – por exemplo,
equilíbrio reflexivo e análise conceptual.
2. Projetos “descritivos” envolvem investigar a extensão do
termo, ou seja, a que se refere ou a que se aplica o termo “X”,
no mundo. E perguntaremos: o quê é que, se é que há alguma coisa, os casos paradigmáticos com esta propriedade,
ou os casos relativamente incontroversos, têm distintivamente em comum? Quais são as propriedades mais naturais
e importantes nas proximidades, se é que as há? Assim, estaremos, efetivamente, a perguntar a que é que as pessoas
parecem estar a referir-se, quando usam o termo em questão. Por este motivo, entre outros, este tipo de projeto terá
que envolver investigação empírica, ou seja, ser a posteriori.
3. Projetos “analíticos” ou “de melhoria” envolvem tentar formular um conceito que melhor sirva o cerne do uso de um
tal termo16. Vamos perguntar, qual é o propósito de falar
sobre X? Esses propósitos são legítimos ou válidos? Se há
mais de um desses propósitos, qual é o mais importante?
Tendo isto em conta, devemos separar um termo existente,
ou juntar vários termos distintos? Como podemos trabalhar
para um esquema conceptual geral que melhor apoie os objetivos políticos libertadores e outros projetos que valham
a pena? (2012, 222-225).
Por isso, os projetos de melhoria (ou “analíticos”) requerem,
portanto, a tomada ativa de decisões sobre o que significar com as
nossas palavras. Aqui entre nós, se quisermos mudar o mundo,
poderemos ter de o conceptualizar de forma diferente. Este é particularmente o caso quando se trata de atividades e práticas sociais: como criaturas sociais e autoconscientes, somos responsáveis
por nos conformar com normas consagradas pelos nossos conceitos,
categorias e esquemas básicos. E quando se trata de outras pes16

As duas designações são sinónimas, embora eu utilize aqui a última, para maior
clareza.

157

KATE MANNE

soas, temos propensão a impor normas e expetativas das quais não
somos críticos. Por todas estas razões e mais, os projetos de melhoria podem ser importantes para o progresso social.
Considero que a distinção de Haslanger entre estas três abordagens é útil – de facto, crucial – neste contexto. É difícil ver de
que outra forma se poderia obter aqui uma base metodológica, a
não ser seguindo conscientemente pelo menos um destes caminhos diferentes. Mas também é útil reconhecer (como a própria
Haslanger admite) que estes projetos também são potencialmente
complementares, pelo menos em certas instâncias (2012, 351-354,
especialmente 353n23 e 376). Por exemplo, pode-se inicialmente
seguir uma linha conceptual de investigação, não a partir da fidelidade aos métodos tradicionais a priori, mas para esclarecer
os propósitos naturais de um termo – isto é, os usos para os quais
ele melhor se adapta, ou a descrição metafórica das suas funções.
Essas finalidades podem ser posteriormente questionadas, e o significado do termo negociado, nesta base.
O projeto descritivo pode, igualmente, revelar a necessidade
de se fazerem escolhas semânticas. Por um lado, grupos diferentes podem usar o termo em questão de forma diferente, por exemplo, para abranger diferentes tipos de casos, ou para ter uma
aplicação mais restrita ou mais ampla. Diante disto, podemos ter
que fazer um julgamento sobre quais comunidades linguísticas e
sociais devem ser tratadas como autoridades. Isso implicará, certamente, algumas considerações acerca dos nossos valores – incluindo os valores políticos, pois não parece haver um fundamento
óbvio para a exclusão, pelo menos, à partida.
Assim, podemos ver como os dois primeiros projetos podem
naturalmente conduzir para o terceiro, pelo menos se os seguirmos com um certo espírito. Nesse sentido, vou primeiro seguir linhas de investigação conceptuais e depois descritivas, com o
objetivo de eventualmente oferecer uma proposta de melhoria
sobre como devemos entender a misoginia.
Como a lista anterior de contra-argumentos ao diagnóstico feminista sobre misoginia no caso Isla Vista evidencia, algumas
pessoas aceitam, aparentemente, a conceção naïf de misoginia.
Recordem-se de que, nesta perspetiva, a misoginia é, em primeiro
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lugar, propriedade de misóginos individuais, que têm propensão
para odiar mulheres enquanto mulheres – ou seja, porque são
mulheres – de um modo universal ou, pelo menos, muito genericamente. Além disso, requere-se que esses agentes abriguem esse
ódio nos seus corações, conforme explicação psicológica profunda
ou definitiva, a fim de contarem como misóginos genuínos.
Mas a conceção naïf de misoginia tem sérias limitações. Algumas dessas limitações giram em torno de preocupações epistemológicas. Pois o que está por trás das atitudes de um agente individual,
como a questão da explicação psicológica profunda ou definitiva, é
frequentemente inescrutável. Assim, a conceção naïf ameaça tornar
a misoginia muito difícil de diagnosticar, a não ser para o terapeuta
do agente (e às vezes nem isso seria suficiente). Isso ameaçaria tornar a misoginia, do ponto de vista epistémico inacessível, em particular, às mulheres. Isto é, ameaçaria privar as mulheres dos meios
para adquirir conhecimento e conceções justificadas sobre as manifestações de misoginia que elas podem encontrar, e de continuar a
fazer afirmações seguras nessa base. Então, com efeito, esta noção
de misoginia seria para as suas vítimas silenciadora.
Dado que a noção de misoginia tem, plausivelmente, um certo
papel conceptual a desempenhar na seleção das facetas mais hostis e nocivas da opressão de género, isso ameaçaria privar as mulheres de um nome adequado para um problema potencialmente
forte que elas enfrentam. Isto é tão verdade quanto é evidente a
pobreza de alternativas relevantes. Que outras palavras em inglês expressam conceitos semelhantes, com igual peso moral, que
são específicos de género? Tanto quanto sei, não há nenhuma. O
termo “sexismo” pode inicialmente vir à mente; mas ao meu ouvido, falta-lhe o sabor hostil da “misoginia”. (Abordo o contraste
sexismo/misoginia no capítulo 3.) Deste modo nós permitimos que
a palavra “misoginia” se afaste de nós por nossa conta e risco.17
17

Compara-se com a noção de injustiça hermenêutica de Miranda Flicker (2007),
quando as pessoas não têm recursos conceptuais para compreender e articular as
suas experiências sociais (cap. 7). [N.T.: Capítulo 7: “[“Suspecting Victims”], 220248]. Aqui, a questão não é tanto uma deficiência, mas uma tentativa ativa de privar as mulheres de um termo que elas têm usado com bastante sucesso, como
veremos em breve. (E recordando a minha introdução.) [N.T.: “Introdução: Comendo as Palavras Dela” [“Introduction: Eating Her Words”], 1-30].
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Formular acusações de misoginia muito difíceis de processar
teria outro custo importante, embora menos óbvio. Seria muito
difícil fazer justiça aos acusados de misoginia que são verdadeiramente inocentes. Se até mesmo um Elliot Rodger está absolvido, então um veredicto de “inocente” (por assim dizer) deixaria
de ser muito significativo. A defesa seria quase sempre bem-sucedida, já que o crime relevante é tão inescrutável – e peculiar.
Contudo, os problemas com a conceção naïf da misoginia não
terminam aí; eles estendem-se muito além dessas considerações
epistemológicas. Esta conceção também não abrange mais do que
um fenómeno psicológico e, portanto, metafisicamente obscuro.
Porquê? Poderia até pensar-se que a misoginia teria pelo
menos o potencial de ser abundante num ambiente patriarcal típico. Mas é difícil ver como, ou por que isso seria assim agora, isto
é, se a conceção naïf foi adotada. Para ver isto, ajuda dizer algo
sobre a natureza das ordens sociais, relações e papéis patriarcais,
tal como eu os concebo. (Esperemos que seja desnecessário dizer
que esta não é uma discussão completa sobre a sua complexa sociologia, mas sim uma prospeção de algumas bases úteis – e não
muito controversas.) Estarei, então, na posição de argumentar
que a conceção naïf da misoginia definiria efetivamente a misoginia de uma forma que a torna uma ocorrência pouco comum no
contexto da ordem patriarcal, que eu tomo como o cenário no qual
ela deveria ocorrer (mais) naturalmente.
Entendo que um meio social é considerado como patriarcal à
medida que certos tipos de instituições ou estruturas sociais simultaneamente proliferam e gozam de amplo apoio interno – por
exemplo, do Estado, bem como de fontes culturais mais amplas,
tais como recursos materiais, valores comuns, narrativas culturais, media e representações artísticas, e assim por diante. Estas
instituições patriarcais irão variar muito nas suas características
materiais e estruturais, bem como nas suas características sociais. Mas serão tais que todas ou a maioria das mulheres estarão
na posição de subordinadas em relação a algum homem ou homens, os últimos dos quais são assim (pela mesma razão) dominantes sobre os primeiros, com base nos seus géneros (entre
outros fatores de intersecção relevantes).
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Três pontos um tanto ou quanto subtis são dignos de nota
antes de prosseguir. Primeiro, não aceito que subordinação seja
um termo bem-sucedido neste contexto. O modo como pretendo
que a noção de subordinação deve ser entendida, pode incluir uma
questão de pressões sociais que tendem a relegar as mulheres
para esta posição, mas podem não “conseguir” fazê-lo, tendo tais
forças sido derrotadas ou mesmo anuladas ocasionalmente (bem
como neutralizadas, é claro, por pressões sociais opostas, em virtude de outros sistemas de opressão de classe que se cruzam com
o género, entre outras coisas). Em segundo lugar, algumas estruturas patriarcais não são apenas bastiões do privilégio masculino,
mas serão exclusiva ou fortemente dominadas por homens. No
entanto, suponho que estas estruturas necessitarão geralmente
do apoio social de outras estruturas patriarcais, nas quais as mulheres são posicionadas como subordinadas, dado o tipo de serviço
caraterístico de que as mulheres são incumbidas (questão que vou
desenvolver mais à frente). Em terceiro lugar, essas relações de
dominação e subordinação encontram-se muitas vezes localizadas
numa estrutura patriarcal particular e nos indivíduos nela envolvidos. Dada, mais uma vez, a intersecção das relações de poder –
ao longo das linhas de raça, etnia, classe, sexualidade e deficiência – é importante reconhecer este facto. Pois um homem pode ser
o dominante na sua área, mas subordinado, explorado ou marginalizado em outros contextos. Um homem, portanto, não precisa
de ser, e tipicamente não será, colocado como dominante sobre
toda e qualquer mulher, ou mesmo sobre as mulheres em geral,
para contar como um patriarca plenamente funcional. Ele só precisa ser dominante sobre alguma mulher ou mulheres, muitas
vezes no contexto das relações familiares ou íntimas. A ideologia
patriarcal – que governa essas relações sociais, estruturas e os
papéis substantivos a que agora recorro – também pode exigir que
todos ou a maioria dos homens sejam patriarcas nesse sentido,
ou seja, dominantes sobre alguma mulher ou mulheres, de modo
a conformarem-se à visão normativa geral.
Mas a natureza hierárquica das relações sociais de género
dentro de uma cultura patriarcal pode estar numa espécie de tensão com o conteúdo substantivo da subordinação das mulheres no
seu interior. Tome-se em particular, como exemplo, o trabalho de
161

KATE MANNE

prestação de cuidados, codificado como feminino. Quando as mulheres são incumbidas, não só de realizar certas formas de trabalho emocional, social, doméstico, sexual e reprodutivo, mas sendo
também suposto fazê-lo de maneira amorosa e cuidadosa ou com
espírito entusiasta, as normas e expetativas patriarcais têm de
operar discretamente. O melhor é que a sua qualidade coercitiva
permaneça implícita. A ideologia patriarcal regista uma longa
lista de mecanismos ao serviço deste objetivo – incluindo a internalização por parte das mulheres de normas sociais relevantes,
narrativas sobre as tendências e preferências distintas das mulheres e a valorização de representações das formas pertinentes
de prestação de cuidados como pessoalmente gratificantes, socialmente necessárias, moralmente valiosas, “porreiras”, “naturais”
ou saudáveis (desde que as mulheres os executem). A adesão das
mulheres aos papéis sociais relevantes – como, por exemplo, esposas carinhosas, mães dedicadas, namoradas “porreiras”, secretárias leais ou boas empregadas de mesa, para citar apenas
alguns dos exemplos mais óbvios – deve parecer tão natural e livremente escolhida, quanto possível. O mesmo vale para papéis
codificados como femininos não-oficiais, por exemplo, o trabalho
que as mulheres costumam fazer como sub-trabalhadoras emocionais dentro da família, no local de trabalho, bem como em ambientes públicos. No entanto, de um modo geral, essa aparência
perfeita é inevitavelmente enganadora, uma vez que, para que as
normas se cumpram, estarão à disposição ou atuando em segundo
plano, mecanismos de imposição de normas, mais ou menos subtilmente hostis, ameaçadores e punitivos, caso essas formas “suaves” de poder social se revelem insuficientes para sustentá-las.
Esses mecanismos variam consideravelmente quanto às consequências a que submetem as mulheres, desde a violência com
risco de morte até sinais sociais subtis de desaprovação (por
exemplo, quando as pessoas ficam levemente desconcertadas
quando as mulheres nas relações interpessoais são tão diretas ou
sem remorsos quanto os seus colegas homens). Estes mecanismos
de execução coercitivos que atuam perante as normas, expetativas patriarcais e os papéis sociais que elas governam são a essência funcional da misoginia. Ou pelo menos é isso que eu discutirei
a partir da próxima secção.
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Mas primeiro, para ver porque a misoginia seria um caso raro
dentro de um ambiente patriarcal se a conceção naïf de misoginia
fosse aceite, considere: Porque teria um qualquer homem, num
ambiente patriarcal típico, um problema com as mulheres de
forma universal, ou até geral, independentemente das suas relações? Pelo contrário, seria de esperar que até mesmo o último
homem iluminado ficasse satisfeito com algumas mulheres, isto
é, com aquelas que servem amigavelmente os seus interesses.
Não se trata apenas de dizer que ser hostil para com essas mulheres seria duplamente problemático, sendo tão interpessoalmente indelicado como moralmente censurável. É que seria
altamente peculiar, como uma questão de psicologia moral básica.
Para colocar o problema sem rodeios: quando se trata de mulheres
que servem os seus desejos, não apenas zelosamente, mas também carinhosamente, o que há para odiar, exatamente?
É certo que, num ambiente patriarcal típico, alguns homens
podem ser hostis em relação à maioria ou mesmo a todas as mulheres com quem, de facto, entram em contacto, na medida em
que estas mulheres acabam por desapontá-los. Mas isso não faz
com que esta seja uma afirmação verídica e quantificada universalmente, nem mesmo uma generalização verdadeira um tanto
menos rígida. Esses quantificadores deveriam abranger qualquer
uma, ou a maioria das mulheres (respetivamente), com quem o
agente se possa cruzar, pelo menos num cenário psicológico e socialmente realista. E isto continua a ser improvável. Uma analogia: alguém que ficou desapontado com todos ou com a maioria
dos restaurantes em que esteve na sua vida não odeia os restaurantes de um modo universal, ou mesmo de modo geral. Talvez
ele tenha sido apenas azarado, limitado ou frustrado nas suas escolhas. Se houvesse um restaurante projetado especialmente para
agradá-lo, ou seja, para atender aos seus interesses e apetites
particulares, o seu ódio por esse restaurante seria, no mínimo,
um pouco surpreendente.
Considere-se, então, um Elliot Rodger. Pode ter sido este o
caso, e é certamente inteligível, que ele não tenha sido hostil para
com as mulheres que lhe deram a atenção e o afeto que ele desejava. De facto, seria muito natural que um homem nesta situação
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social valorizasse tais mulheres e até as “colocasse num pedestal”.
Esse homem, portanto, deixaria de satisfazer à relevante reivindicação universal quantificada, ou mesmo à generalização um
tanto menos rígida. Uma vez que o número de mulheres relativamente às quais se poderia esperar que ele fosse hostil tenderia
a variar amplamente com os fatores sociais contingentes. Dada a
mera possibilidade de se encontrar satisfeito com a sua sorte, e
sendo, consequentemente, hostil com muito poucas mulheres, ele
não seria qualificado como um misógino à luz da conceção naïf.
Mas quantos homens (para não falar de mulheres) seriam, então,
qualificados como misóginos? Suspeita-se que esta característica
seria apresentada muito raramente, se os únicos indivíduos que
se pudessem qualificar assim tivessem que (implacavelmente,
perversamente) morder as mãos que os confortam e servem. A
conceção naïf de misoginia está, portanto, sujeita ao clássico problema de “nenhum escocês verdadeiro”18 (ou, antes, objeção). A
defesa “nenhum verdadeiro misógino...” estará sempre disponível.
Em suma, isto faz-me pensar que a conceção naïf de misoginia é irremediavelmente inadequada. É um desperdício para a
única palavra em inglês que, como veremos em breve, é cada vez
mais usada para se referir a um problema para o qual as mulheres precisam de um nome. E o facto de o termo ter sido originariamente criado para esse fim – pelas feministas inglesas do
século XVII, em resposta à “difamação” moral das mulheres por
parte do mano renascentista Joseph Swetnam – só aumenta a ironia da palavra ter sido involuntariamente apropriada por antifeministas e esvaziada do seu significado político19. À luz da
conceção naïf, a misoginia torna-se, essencialmente, uma noção
demasiado psicológica, no modelo de uma fobia ou de uma aversão
18

N.T.: Trata-se de uma falácia lógica através da qual se procura excluir da generalização universal um contra-exemplo: ao afirmar que ‘nenhum verdadeiro escocês
faria tal coisa’ pretende-se excluir do grupo dos escoceses a crítica a um comportamento que poderia atingir todo o grupo.

19

Provavelmente, a melhor forma de ver o termo “misoginia” é como um neologismo
(ou, quando muito, como tendo sido reintroduzido no inglês a partir de alguns fragmentos textuais em grego antigo), por feministas anónimas em resposta a um popular panfleto contra a mulher escrito por Swetnam; ver as epígrafes de abertura
do livro, assim como o capítulo final. [N.T.: Capítulo final: “Conclusion: ‘The Giving
She’”, 279-307].
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enraizada. Torna-se numa questão de saúde psicológica, ou talvez
de irracionalidade, mais do que uma faceta sistemática das relações sociais de poder e uma previsível manifestação da ideologia
que as governa: o patriarcado.

O que a misoginia poderá ser
Podemos começar aqui de novo perguntando o que podemos
naturalmente esperar que seja a misoginia, à luz do que precede.
Ou seja, qual seria a base natural para a hostilidade e agressão
dirigidas às mulheres, pelo menos em parte, embora não unicamente, por causa do seu género, e que dá sentido à misoginia
como faceta ou manifestação da ideologia patriarcal? Tendo em
vista os papéis sociais de algumas mulheres, como subordinadas
dos homens, solícitas e carinhosas, numa cultura patriarcal, isto
sugere uma possibilidade óbvia a considerar. A perceção de resistência ou violação das normas e expetativas que regem estes papéis sociais, por parte de uma mulher tenderia naturalmente a
provocar precisamente este tipo de reações. Qual poderia ser a
base mais natural para a hostilidade e a agressão do que a deserção do papel de um subordinado solícito e carinhoso? Seria expectável que os típicos beneficiários do género (leia-se homens) se
sentissem usurpados e negligenciados. E, emocionalmente falando, esta combinação pode ser desastrosa.
Pode ser útil considerar uma ilustração esquemática. Imagine
uma pessoa num restaurante que espera não só ser tratada com
deferência – o cliente tem sempre razão – mas também receber a
comida que pediu atenciosamente, e com um sorriso. Ele espera
que o façam sentir-se cuidado e especial, e ainda que lhe tragam
a sua refeição (encontra-se ao mesmo tempo numa posição de alguma vulnerabilidade, e numa posição de poder). Imagine agora
que este cliente fica desapontado – a empregada de mesa não o
serve, a ele, embora se encontre a servir outras mesas. Ou talvez
pareça que ela vagueia preguiçosamente ou que está, apenas, a
fazer as suas próprias coisas, ignorando-o inexplicavelmente. Pior
ainda, pode parecer estar à espera do serviço dele, numa inversão
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de papéis desconcertante. De qualquer forma, ela não se está a
comportar da maneira a que ele está acostumado em tais situações. É fácil imaginar esta pessoa a ficar confusa e depois ressentida. É fácil imaginá-lo a bater com a colher na mesa. É fácil
imaginá-lo a explodir de frustração.
Obviamente, isto é apenas uma ilustração esquemática. Mas
penso que constitui uma base promissora para a construção e
aprofundamento do tema. É a primeira vez que vemos algo facilmente inteligível quando se trata de atitudes próximas do ódio e
da hostilidade que poderiam, plausivelmente, ser desencadeadas
em parte pelo género de uma mulher – neste caso, juntamente
com a perceção da violação da sua parte nas normas e expetativas
patriarcais. E, se for admitida como uma ilustração válida, também nos diz algo sobre o que a misoginia não precisa de ser. Por
um lado, não precisa de se dirigir a todas as mulheres globalmente; em vez disso, pode-se dirigir seletivamente às mulheres –
por exemplo, àquelas que são vistas como insubordinadas, negligentes ou mal comportadas. Por outro lado, o modelo coloca de
parte a ideia (bizarra mas, como vimos, com alguns adeptos) de
que a misoginia e o desejo sexual são de alguma forma incompatíveis. O desejo sexual de Rodger pelas mulheres de Alpha Phi –
e a sua vontade de que elas também o desejassem – desempenhou
um papel crucial na germinação do seu ressentimento. Isto significou que ele se sentia impotente em relação a elas. No seu ponto
de vista, elas tinham um “controle” sobre ele. E ele ressentiu-se
profundamente da humilhação iminente – assim como a vulnerabilidade do comensal, na sua fome, é provável que tenha alimentado a sua raiva da empregada de mesa, que “desapareceu sem
dar cavaco às tropas”.
O modelo também produz algumas previsões preliminares
sobre alguns dos alvos e vítimas típicas da misoginia. Os primeiros incluirão aquelas percebidas como mulheres inconvenientes –
traidoras da causa do género – as mulheres más e “desobedientes”20. E as vítimas da misoginia, consequentemente, tendem a
20

A ideia de “deixar de ser” uma mulher, ao resistir à opressão patriarcal, pode ser
interpretada semiliteralmente em alguns relatos do que é ser mulher, incluindo o
de Haslanger (2012, cap. 7). De acordo com o seu relato analítico ou de melhoria
do género, ser mulher é apenas ser socialmente subordinada aos homens, com base
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incluir as mulheres que ingressam em posições de poder e autoridade sobre os homens, e as mulheres que se esquivam ou optam
por sair dos papéis de prestação de serviços orientados pelos homens. Entre outras, os seus alvos naturais serão (surpresa) as feministas.
Considere, nesse sentido, a experiência da escritora feminista
Lindy West, que foi assediada por um troll21 da internet que posteriormente se arrependeu.22 Aqui está um excerto da entrevista
de West com o homem alguns anos depois, na qual ele explica o
seu pensamento à época, com uma franqueza e visão incomuns:
HOMEM: Quando falou sobre sentir-se orgulhosa de ser quem
é, de estar onde está e de para onde está a ir, isso alimentou a
raiva que eu tinha.
LINDY WEST: OK, então você encontrou a minha escrita. Você
encontrou a minha escrita, e não gostou.
HOMEM: De alguns aspetos. Usou, muitas vezes, todas as letras em maiúsculas. É muito – quase não tem medo quando escreve. Você sabe, é como se você estivesse de pé na mesa e
dissesse: “Eu sou a Lindy West, e é nisto que eu acredito. Vaite foder se não concordares comigo.” E mesmo que você não diga
essas palavras exatamente, eu digo, “Quem é essa cabra que
pensa que sabe tudo?”
LINDY WEST: Perguntei-lhe se ele se sentia assim porque eu
sou uma mulher.
HOMEM: Oh, definitivamente. Definitivamente. As mulheres
estão a ser mais incisivas na sua escrita. Não há a sensação de
timidez quando elas falam ou quando escrevem. Elas estão a
dizê-lo alto. E eu acho que – e eu acho que para mim também
é ameaçador no início.
no sexo biológico percebido ou real de cada um. No entanto, como a própria Haslanger reconheceu posteriormente, o seu relato, requer pelo menos alterações, para
fazer justiça às experiências das mulheres trans: ver Kathryn Jenkins (2016) para
discussão, e Talia Mae Bettcher (2013) para uma abordagem alternativa aqui.
21

N.T.: Troll – termo que em língua inglesa designa uma pessoa que usa as redes
sociais para ostensivamente ofender ou provocar outra.

22

Entre outras coisas, este homem personificou o pai recentemente falecido de Lindy
West no Twitter. A sua descrição biográfica satírica lida lá: “Pai envergonhado de
uma idiota – mas, os outros dois filhos estão bem” – sendo a “idiota” Lindy. “If You
Don’t Have Anything Nice to Say, Say It in All Caps,” (“Se não tem nada de bom
para dizer, diga tudo em maiúsculas”) This American Life, episódio 545, data original de 23 de janeiro de 2015, https://w-ww.thisamericanlife.org/radio-archives/
episode/545/transcript.
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LINDY WEST: Certo. Você deve saber que eu – é por isso que
eu faço isso, porque as pessoas não esperam ouvir isso dito
assim por mulheres. E quero que outras mulheres me vejam a
fazer isso e quero que as vozes das mulheres fiquem mais altas.
HOMEM: Eu entendo. Compreendo. A questão é esta. Eu trabalho com mulheres o dia todo e não tenho problemas com ninguém. Eu poderia ter-lhe dito naquela época se alguém me
tivesse dito: “Oh, você é um misógino. Você odeia mulheres”. E
eu poderia dizer: “Não, não, eu amo a minha mãe. Eu amo as
minhas irmãs. Eu amei as minhas namoradas – que tive na
minha vida”. Mas você não pode alegar estar bem com as mulheres e depois entrar na internet e insultá-las – procurá-las
para as prejudicar emocionalmente.

Acho que isto está certo. Os misóginos podem amar as suas
mães – para não mencionar as suas irmãs, filhas, esposas, namoradas e secretárias. Eles não precisam de odiar as mulheres de
modo universal, ou mesmo de um modo geral. Eles tendem a odiar
as mulheres que são francas, entre outras coisas.
Sem dúvida que a ideia que acabei de sugerir terá resistência
por parte de algumas pessoas. A misoginia deve envolver o ódio
às mulheres como tal, e por nenhuma outra razão. Assim, podese insistir na ideia de que a misoginia não pode apenas atingir
algumas mulheres. Mas vejo poucos motivos para essa insistência
generalizada. E suspeito que ela retira força à suposição injustificada de que a misoginia se deve assemelhar à forma mais
comum – embora muitas vezes historicamente imprecisa – de encarar o antissemitismo, que é suposto ser direcionado a todo o
povo judeu na sua totalidade23. Mas por que é que este tipo de
23

Cf. As observações de Hannah Arendt sobre Adolf Eichmann no seu famoso relato,
em Eichmann, em Jerusalém: “Os judeus da sua família estavam entre as suas
‘razões privadas’ para não odiar os judeus... ‘Eu próprio não tinha ódio contra os
judeus, pois toda a minha educação através da minha mãe e do meu pai tinha sido
estritamente cristã, e a minha mãe, por causa dos seus parentes judeus, tinha opiniões diferentes das que eram comuns nos círculos das S.S.’ Ele fez um esforço considerável para provar que nunca tinha tido sentimentos de maldade contra as suas
vítimas.” Além disso, se Eichmann tivesse sido um pouco menos empertigado, ou
o exame policial menos discreto (não se estendeu ao contra-interrogatório, presumivelmente para que o examinador tivesse certeza de sua cooperação), a sua “falta
de preconceito” poderia ter-se tornado evidente num outro aspeto, também. Parece
que em Viena, onde ele foi extraordinariamente bem-sucedido em forçar os judeus
a deixar o país, ele tinha uma amante judia, uma “antiga paixão” de Linz. Ras-
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opressão deve ser tratado como o paradigma? Por que devemos
admitir o “Paradigma do Paradigma”, como poderemos chamá-lo,
seja lá o que isso for? A opressão baseada no género pode ser parcialmente sui generis. Ou pode ser um paradigma útil para outras
formas de opressão – uma possibilidade que o capítulo 5 desenvolve brevemente.
Seja como for, faria pouco sentido, tendo em conta os objetivos
da ideologia patriarcal, tentar fazer desaparecer o mundo das mulheres – ou mesmo, de qualquer forma imediata, relegar as mulheres para o gueto. As mulheres estão completamente integradas
nas famílias patriarcais prototípicas, onde são incumbidas de
uma ampla gama de serviços domésticos, sociais, emocionais, bem
como (hetero)sexuais cruciais. Tais mulheres são demasiado úteis
aos dominantes para que todas as mulheres sejam dispensáveis
– ou mesmo para que a segregação espacial seja capaz de atender
às necessidades e interesses dominantes.
Mas embora os alvos da misoginia tendam a não ser as mulheres na sua globalidade, isso não significa que a campanha #YesAllWomen estava errada ao afirmar que praticamente todas as
mulheres são potencialmente vulneráveis a ameaças e punições misóginas. Pois pode muito bem ser que, como no caso das violações
percecionadas e reais das normas e expetativas patriarcais, possa
haver violações puramente simbólicas ou representativas, nas quais
uma mulher é obrigada a pagar pelos supostos pecados das outras.
De forma mais ampla, acredito que o domínio da misoginia
pode também exceder o seu alcance por causa da sua tendência
para tentar restaurar a ordem patriarcal, tratando algumas musenschande – uma palavra que literalmente significa “profanação da raça”, mas
que, no vocabulário nazi, significava simplesmente relações sexuais com judeus –
era provavelmente o maior crime que um membro da S.S. poderia cometer; embora, durante a guerra, a violação de raparigas judias se tivesse tornado um passatempo favorito na frente de guerra, não era, de modo algum, comum que um
oficial superior da S.S. tivesse um caso com uma mulher judia (Arendt 1963, 30).
Considere também o facto de que os judeus foram particularmente bem-sucedidos
e assimilados na sociedade alemã antes de 1933, em comparação com a sua posição
em muitas outras nações europeias, de maior precariedade e marginalização. Historiadores como Amos Elon e Götz Aly argumentaram recentemente que o facto
de os judeus “não saberem pôr-se no seu lugar?” na Alemanha desempenhou um
papel importante no deflagrar da reação antissemita; ver capítulo 5, nota 40.
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lheres como substitutas ou representantes de outras, bem como
adotando o comportamento de “punching down”24 – isto é, descarregando outras frustrações na mulher, uma vez que ela está disponível e pode não ter alternativa (no contexto, por exemplo, da
violência contra parceiros íntimos).
Mais importante ainda, para os meus propósitos subsequentes, pequenas violações podem ser insufladas excedendo a sua
proporção, e consideradas como indicações de algo condenável
sobre o caráter de uma mulher. Ela pode ser representada como
a que quebra promessas, que diz mentiras, que não cumpre a sua
parte nos acordos – e, portanto, como profundamente indigna de
confiança, ambígua, irresponsável, e assim por diante. Se olharmos com atenção suficiente, muitas vezes conseguimos encontrar
alguma base (mais ou menos) nominal para tais reclamações no
comportamento de uma mulher. Mas as promessas não cumpridas e os negócios desfeitos foram feitos ilicitamente em seu nome
pelo patriarcado.
Isso lança luz sobre uma das objeções ao diagnóstico feminista
no caso dos tiroteios de Isla Vista e que foi feito no rescaldo – nomeadamente, os alvos e as vítimas de Elliot Rodger (respetivamente) não violaram realmente as normas e expetativas
patriarcais em relação a ele. Elas eram meramente representativas do tipo de mulher pelo qual ele se sentia negligenciado e humilhado. As mulheres que ele procurava na República Alpha Phi
na UCSB nunca tiveram a oportunidade de lhe prestar atenção –
porque, apesar dele as ter perseguido, nunca se apresentou.
Quer isto dizer, porém, que Rodger estava a delirar, de uma
forma que prova que o diagnóstico feminista estava errado no seu
caso? Não. Como mostrarei no próximo capítulo, a misoginia frequentemente envolve delírios dessa natureza – mesmo entre indivíduos cuja inquestionável suscetibilidade à crítica moral
depende do facto de saberem exatamente o que fazem.
Para um esclarecimento ilustrativo, digite Rush Limbaugh.

24

N.T.: Literalmente, ‘esmurrar para baixo’.
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ensando nos homens, na masculinidade como tema de um
novo livro que eu queria escrever, comecei a perceber que
nesta nossa luta feminista e nos escritos que expressam as
várias dimensões dessa luta, há muito pouco, e certamente insuficiente, dito sobre os homens, sobre a construção social da masculinidade, sobre as possibilidades de transformação. Nas etapas
iniciais do movimento feminista contemporâneo, rotular os homens como “o inimigo” ou como os “porcos chauvinistas” talvez
fosse uma maneira eficaz de as mulheres começarem a trabalhar
na separação crítica que permitiria o início da rebelião – a insur-
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reição contra o patriarcado, a rebelião contra a dominação masculina. Como estratégia de desafio funcionou. Os homens não se poderiam considerar líderes ou até mesmo participantes radicais no
movimento feminista. Os homens não podiam ser “feministas”. As
mulheres eram parte interior do movimento – os homens eram
parte exterior e alheia. Com efeito, o movimento das mulheres
anunciou a sua exclusividade. Dada esta estrutura, ativistas e académicos feministas sentiram pouca ou nenhuma responsabilidade
em explorar criticamente as questões dos homens para mapear estratégias feministas para a transformação da masculinidade.
Foi possível compreender o erro de determinadas posições tomadas à medida que a luta feminista progrediu e à medida que a
nossa consciência crítica se aprofundou e amadureceu. Agora, podemos reconhecer que a reconstrução e a transformação do comportamento masculino, da masculinidade, é uma parte necessária
e essencial da revolução feminista. Ainda assim, a consciência crítica da necessidade de tal trabalho não levou à produção de um
grupo de estudos feministas significativo que aborde completamente estas questões. Grande parte do pouco trabalho que existe
sobre os homens tem sido realizado por homens. Só recentemente
as académicas feministas afirmaram com veemência a nossa
preocupação, o nosso interesse em pensar e fazer o trabalho sobre
os homens. As mulheres que escreveram sobre homens (por exemplo, Phyllis Chesler e Barbara Ehrenreich) não falaram sobre o
seu trabalho como se fosse, de alguma forma, excecional ou único.
Dadas as muitas obras feministas que não se concentram de
forma alguma nos homens, vale a pena especular e explorar a natureza deste silêncio.
Para muitas mulheres, não é uma tarefa simples falar sobre
os homens ou considerar escrever sobre eles. Na sociedade patriarcal, o silêncio tem sido para as mulheres um gesto de submissão e cumplicidade, especialmente o silêncio sobre os homens.
As mulheres guardaram fielmente os segredos masculinos, recusaram-se de forma passional a falar sobre o assunto dos homens
– quem são, como pensam, como se comportam, como dominam.
Este silêncio é frequentemente aprendido quando ainda somos
crianças e jovens do sexo feminino. Muitas de nós fomos ensina174
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das que não devíamos falar diretamente com os nossos pais ou a
respeito deles, porque eram homens, a menos que eles quisessem
falar connosco. Eles nunca deveriam ser abordados criticamente.
Crescendo numa família operária dominada pelos homens,
sulista, negra, nós vivíamos como se estivéssemos em dois espaços
sociais. Um era um mundo sem o pai, quando ele ia trabalhar, e
esse mundo estava cheio de discursos. Os sons que emitíamos poderiam ser aumentados. Poderíamos expressar-nos em voz alta,
apaixonadamente, escandalosamente. O outro mundo era um espaço social dominado pelos homens, onde o som e o silêncio eram
ditados pela sua presença. Quando ele regressava a casa (e muitas vezes esperávamos, observávamos e ouvíamos o som da sua
chegada), ajustávamos o nosso discurso ao seu humor. Nós diminuiríamos o volume, diminuiríamos as nossas vozes; nós, se necessário fosse, ficaríamos em silêncio. Neste mesmo mundo de
infância, nós testemunhamos as mulheres – as nossas avós, mães,
tias – falarem com força e poder em espaços sexualmente segregados, depois recuarem para um reino de silêncio na presença dos
homens. A nossa avó, que falava sem parar, rápida e duramente,
era um exemplo para mim e para as minhas irmãs da mulher que
não seríamos. De alguma forma, o seu mero amor pelas palavras,
pelo discurso, a sua disposição para contestar, responder com ousadia, roubou o privilégio masculino do meu avô. Ela menorizouo; ela tornou-se menor. Nós sabíamos disto, pois ouvíamos o que
os adultos à nossa volta diziam sobre ela e temíamos ser como
ela. Temíamos o discurso. Temíamos as palavras de uma mulher
que pudesse aguentar e resistir qualquer debate ou discussão com
um homem.
A produção académica feminista sobre mulheres que são fisicamente agredidas por homens é repleta de relatos autobiográficos de homens punindo as mulheres por falar, quer falemos para
defendermo-nos, para envolvermo-nos em discussões críticas ou
apenas para dizermos alguma coisa – qualquer coisa. É como se
o próprio ato de falar, em que uma mulher fala com um homem,
carregasse nesse gesto um desafio, uma ameaça à dominação
masculina. Talvez fosse um desejo profundamente socializado de
evitar tal discurso, tal confronto que levou as mulheres contem175
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porâneas a promover um ativismo feminista que desvalorizou a
importância da conversa com e sobre os homens. Talvez houvesse
um medo profundamente enraizado de que não sairíamos de tais
confrontos triunfantes, vitoriosas. Talvez tivéssemos medo de que
o feminismo nos falhasse. Certamente, muitas mulheres feministas individuais, inclusive eu, experimentaram essa perda de força
e poder enquanto lutávamos para conversar com os homens nas
nossas vidas sobre a dominação masculina, sobre a necessidade
de mudança. Talvez um profundo desespero informasse e informe
às feministas de que é inútil falar com homens ou sobre homens.
No entanto, manter este silêncio, não resistir coletivamente, é
render e ceder o poder que emerge com o discurso feminista.
Em muitas produções feministas, o silêncio é evocado como
um significante, um marcador de exploração, opressão, desumanização. O silêncio é a condição de alguém que foi dominado,
transformado em objeto; falar é a marca da libertação, é fazer-se
sujeito. Desafiando os oprimidos a falar como forma de resistir e
rebelar em “Uma Litania para a Sobrevivência”, a poeta Audre
Lorde escreve:
e quando falamos temos medo
as nossas palavras não serão ouvidas
nem bem-vindas
mas quando estamos em silêncio
ainda temos medo
então é melhor falar lembrando
que nós nunca fomos feitos para sobreviver

O ato de falar é uma forma de as mulheres chegarem ao
poder, contando as nossas histórias, partilhando história, comprometendo-se em discussões feministas. No início, as sessões de
consciencialização feministas forneceram um espaço para as mulheres testemunharem a dor da exploração e da opressão na sociedade dominada pelos homens. Rompendo longos silêncios,
muitas mulheres deram voz pela primeira vez à tristeza, angústia, raiva, amargura e até ao ódio profundo. Este discurso foi uma
parte da luta das mulheres para resistir ao silêncio imposto pela
dominação masculina. Foi um ato de resistência. E isso era ameaçador. Embora tenha sido a fala que permitiu que as mulheres se
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rebelassem e resistissem, foi apenas uma etapa no processo de
educação feminista para a consciência crítica, uma etapa no processo de transformação radical.
A próxima etapa teria sido o confronto entre mulheres e homens, a partilha deste novo; e a partilha deste novo discurso radical: as mulheres falando aos homens numa voz liberta. Foi esta
confrontação que tem sido, em grande medida, evitada. No entanto, este confronto deve continuar a acontecer se as mulheres
quiserem entrar plenamente na luta feminista como sujeitos e
não como objetos. Este discurso feminista de confrontação, fundamentalmente rebelde e desafiador indica uma mudança no status subordinado das mulheres. Identifica-nos como participantes
ativos numa luta feminista revolucionária. Uma tal luta, é essencial para a transformação dos papéis de género, da sociedade para
a qual os explorados e oprimidos falam entre nós, mas é igualmente essencial que abordemos, sem medo, aqueles que nos exploram, oprimem e dominam. Se as mulheres permanecem
incapazes de falar com e sobre os homens numa voz feminista,
então o nosso desafio relativamente à dominação masculina noutras frentes está seriamente enfraquecido.
O sexismo é único. É diferente de outras formas de dominação
– racismo ou classismo – em que os explorados e oprimidos não
vivem em grande número intimamente com os seus opressores ou
desenvolvem as suas relações amorosas primárias (familiares
e/ou românticas) com indivíduos que oprimem e dominam ou partilham privilégios alcançados pela dominação. Por isso, é tanto
mais necessário que as mulheres falem aos homens numa voz liberta. O contexto destas relações íntimas é também o local de dominação e opressão. Quando uma rapariga em cada quatro é
vítima de incesto masculino, uma mulher em cada três é violada
e metade de todas as mulheres casadas são vítimas de violência
masculina, abordar as maneiras pelas quais homens e mulheres
interagem diariamente deve ser uma preocupação das feministas.
As relações de cuidado e intimidade muitas vezes mediam o contato entre mulheres e homens dentro do patriarcado, apesar de
nem todos os homens dominarem e oprimirem necessariamente
as mulheres. Apesar do patriarcalismo e sexismo, existe um potencial entre os homens para a educação para a consciência crí177
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tica. Há a possibilidade de radicalização e transformação. Enquanto a grande maioria das mulheres escolhe desenvolver e
manter relações íntimas com os homens, a transformação desses
encontros deve necessariamente ser um foco essencial da luta feminista, para que eles não se tornem um local de dominação masculina e opressão das mulheres.
O movimento de mulheres contemporâneas nos Estados Unidos da América teve um grande impacto em mulheres individuais
que lutam para transformar as suas vidas, as suas situações particulares. Não surpreendentemente, as mulheres com o maior
grau de privilégio de classe e raça tiveram o maior sucesso no que
diz respeito à luta contra as restrições impostas pelo sexismo e
pela dominação. A sua experiência é excecional. A consciencialização feminista para mulheres que não têm estes privilégios pode
aumentar e intensificar a frustração e o desespero em vez de servir
a uma função libertadora. Ao invés, pode levar a um maior sentimento de impotência, falta de esperança e preparar o terreno para
uma depressão debilitante. Este é particularmente o caso das mulheres não privilegiadas que vivem em relacionamentos com homens, mãe e educadoras que não veem meios de sobreviver
economicamente ou obter autossuficiência económica sozinhas.
Embora a educação feminista para a consciência crítica, quer
seja na leitura da escrita feminista ou na partilha de pensamentos feministas com um amigo, possa trazer uma autoconsciência
crítica e um maior entendimento sobre as formas que a dominação masculina assume nas suas vidas, ela não lhes permitirá
transformar as suas relações com os homens. Os trabalhos feministas que focam as estratégias que as mulheres podem usar para
falar aos homens sobre a dominação e a mudança masculinas não
estão prontamente disponíveis, se é que existem. No entanto, as
mulheres têm um desejo profundo de partilhar a consciência feminista com os homens nas suas vidas, e juntas trabalham para
transformar os seus relacionamentos. A preocupação com esta
luta básica deve motivar os pensadores feministas a falar e a escrever mais sobre como nos relacionamos com os homens e como
mudamos e transformamos relacionamentos com homens caracterizados pelo domínio.
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Considerando o quanto a masculinidade, tal como é socialmente construída dentro do patriarcado, encoraja os homens a
considerar as palavras da mulher como um discurso sem substância ou valor ou como uma potencial ameaça, as mulheres individuais não podem esperar comunicar efetivamente o
pensamento feminista com familiares homens, companheiros,
etc., sem estratégias cuidadosamente ponderadas. Nós, como mulheres, realmente precisamos ouvir-nos mutuamente sobre como
comunicamos o pensamento feminista aos homens. Lutar para
criar um contexto de diálogo entre mulheres e homens é uma tarefa subversiva e radical. O diálogo implica conversa entre dois
sujeitos, não um discurso de um sujeito e um objeto. É um discurso humanizador, o que desafia e resiste à dominação.
Na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire enfatiza a importância do diálogo e liga-o à luta dos oprimidos para se transformarem em sujeitos. Ele realça que “sendo fundamento do diálogo,
o amor é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de
sujeitos e que não possa verificar-se na relação de dominação”.
Freire comenta ainda:
Cada vez nos convencemos mais da necessidade de que os verdadeiros revolucionários reconheçam na revolução, porque é
um ato criador e libertador, um ato de amor... Não é devido à
deterioração a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vai deixar de ser amorosa....

Significativamente, a dominação masculina suprime este diálogo que é essencial para o amor, de modo que mulheres e homens
não possam ouvir-se a conversar uns com os outros enquanto
vivem as suas vidas diariamente. Como os estudiosos feministas
falam mais sobre o patriarcado, é importante que abordemos a
verdade de que as circunstâncias da dominação masculina tornam impossível a existência de relações autênticas e amorosas
entre a maioria das mulheres e homens. Devemos distinguir entre
os laços de cuidado e compromisso que se desenvolvem num encontro entre um dominante-submisso, sujeito-objeto e o cuidado
e compromisso que emerge num contexto de não-dominação, de
reciprocidade, de mutualidade. É esta ligação que permite o amor
sustentado, que permite que homens e mulheres se nutram uns
aos outros, cresçam plena e livremente.
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A dominação masculina não destruiu o anseio que os homens
e mulheres têm de amar uns aos outros, embora isso torne a realização desse desejo quase impossível de se realizar. O contexto
do amor entre homens e mulheres é variado e multidimensional
(existe a relação entre mãe e filho, irmã e irmão, pai e filha, etc.).
Sempre que existe este anseio de amar, está presente a possibilidade de persistirem as formas de discurso existentes no patriarcado, que distancia e aliena homens e mulheres uns dos outros,
fomentando a criação de um contexto de diálogo e de uma troca
libertadora. No entanto, o diálogo só pode emergir se houver a
consciência de que mulheres e homens devem conscientemente
alterar a forma como falamos com e sobre os outros para que não
perpetuemos e reforcemos a dominação masculina. A ausência de
foco nos modos pelos quais mulheres e homens conversam entre
si ou a recusa em abordar este problema (porque significa que devemos falar sobre e/ou para os homens) retém significativamente
o movimento feminista. A maioria das mulheres ativas na luta feminista – sejam os esforços de uma filha lésbica para comunicar
com um pai ou o esforço que uma esposa e um marido fazem, ou
os esforços dos amigos – teve de confrontar os homens enquanto
tentavam partilhar o pensamento feminista. Conhecer as estratégias que possibilitaram diálogos, que tornaram a reconciliação
e a comunicação possíveis, seria uma informação útil para partilhar. Não será partilhada enquanto ativistas feministas não afirmarem a primazia do trabalho das mulheres sobre os homens.
Muitas mulheres feministas que ensinam, que se dedicam aos
estudos feministas, têm se envolvido em lutas difíceis e muitas
vezes amargas para criar um espaço de diálogo com os homens
nas nossas vidas privadas e profissionais. Nesses confrontos,
aprendemos formas mais eficazes de comunicar o pensamento feminista com os homens. Muitas de nós tentámos criar um espaço
para o diálogo nas nossas salas de aula. Não fomos compelidas a
desenvolver estratégias que possibilitassem a comunicação com
alunos do sexo masculino quando os Estudos da Mulher e as salas
de aula feministas eram povoadas principalmente por jovens mulheres ansiosas para aprender e partilhar perspetivas feministas,
dispostas a comprometerem-se com a luta feminista. Foi a crescente presença de homens nas minhas salas de aula que me levou
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a considerar as dificuldades que surgem quando trabalhamos
para comunicar o pensamento feminista aos homens e a importância de tal comunicação. Esta experiência também me obrigou
a reconhecer a necessidade da realização de mais estudos feitos
por mulheres sobre os homens.
Assim como as relações amorosas entre mulheres e homens
são um espaço onde as feministas lutam para criar um contexto
para o diálogo, o estudo e o ensino feminista também podem e
devem necessariamente ser um espaço para o diálogo. É nesse espaço que partilhamos o pensamento feminista com um público disponível. É nesse espaço que podemos envolver-nos em confrontos
e críticas construtivas. Os estereótipos de que as mulheres feministas detestam o homem fazem com que muitos professores se
sintam desconfortáveis quando realizam comentários críticos
sobre os homens, especialmente quando há o reconhecimento de
que mais homens precisamde se comprometer na luta feminista
para terminar com a opressão sexista e dominação masculina. Não
querendo reforçar o estereótipo, as professoras feministas muitas
vezes mostram-se relutantes em discutir criticamente a masculinidade, ou as formas pelas quais o sexismo limita seriamente os
homens, ou nós levantamos estas questões de formas que alienam,
que transmitem ridículo, desprezo ou a nossa própria incerteza.
Os académicos feministas devem ser uma vanguarda, mapeando
um terreno onde as mulheres podem falar para e sobre os homens
de formas que desafiam, mas não diminuem.
Desafiar e mudar a forma como as académicas feministas
falam para e sobre os homens e promover mais trabalho sobre os
homens é uma direção importante para uma luta feminista revolucionária. Embora seja fundamental que académicos do sexo
masculino comprometidos com a luta feminista façam estudos que
foquem os homens, é igualmente importante que as mulheres estudiosas concentrem os seus trabalhos também nos homens.
Quando as académicas escrevem sobre homens, esse trabalho altera a relação sujeito-objeto que tem sido um indicador do nosso
estado explorado e oprimido. A nossa perspetiva pode fornecer
uma visão única e crítica, bem como nos conectar intimamente
com a luta quotidiana de todas as mulheres que estão à procura
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de criar um espaço de diálogo com os homens, um espaço que não
é moldado pela dominação. Em vez de se centrar nos homens de
um modo que os torne objetos, o estudo feminista sobre homens
por mulheres deve ser formado por uma política que resiste à dominação, que é humanizadora e libertadora. Este estudo feminista é formado pelo desejo de um encontro de sujeito a sujeito,
pelo anseio por um local de encontro, um lugar de solidariedade
onde as mulheres podem falar com e sobre os homens numa voz
feminista, onde as nossas palavras podem ser ouvidas e compreendidas, onde podemos falar a verdade que cura, transforma
– que faz a revolução feminista.
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Política dos homens e políticas de masculinidade
As políticas públicas, em quase todas as definições, são políticas de homens. Os homens predominam nos gabinetes, no funcionalismo público em geral e no alto funcionalismo público, nos
partidos políticos e grupos de pressão, bem como em altos cargos
executivos de empresas. Os líderes são recrutados para esses cargos através de redes de comunicação de homens. As poucas mulheres que conseguem romper essa barreira, como Indira Gandhi
e Margaret Thatcher, fazem-no através de uma utilização excecional de redes de homens, não de mulheres.
Apenas numa região do mundo, a Escandinávia, as mulheres
chegaram como um grupo aos altos cargos políticos. Na Finlândia,
1
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39% dos parlamentares são mulheres e na Noruega chega-se aos
36% (dados de 1993). A situação mais comum é ilustrada pelos
dados de 1990 para a Itália, onde 15% dos membros do parlamento eram mulheres, e aproxima-se dos Estados Unidos, com os
seus 7%. Nesse mesmo ano, no Japão, que é de entre as grandes
potências o patriarcado mais impenetrável, apenas 2% dos membros do parlamento eram mulheres. Num estudo recente, que envolveu 502 burocratas seniores no Japão, apenas três eram
mulheres — menos de 1%.2
Esta é a forma como os dados são normalmente apresentados
em debates sobre a “igualdade de oportunidades”. Para pensarmos a masculinidade, o melhor a fazer é inverter estes dados e
observar que, por exemplo, 98% da Dieta do Japão (órgão legislativo japonês, com duas câmaras) e 93% do Congresso dos Estados
Unidos são compostos por homens. É importante salientar que a
representação política é ligeiramente mais patriarcal nos países
economicamente desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento, havendo uma média de 87% para os primeiros e 86% para
os últimos (dados de 1990).
A política de sempre é a política dos homens. As tentativas das
mulheres para partilharem o poder revelaram uma defesa profunda
operada por homens por trás das barricadas: desde a exclusão jurídica através das regras formais de recrutamento que exigem experiência, qualificações ou “mérito” mais difíceis de obter para as
mulheres, até uma grande variedade de enviesamentos informais
e pressupostos que favorecem os homens. Por trás dessas barreiras
à entrada, no seio das mais altas esferas do poder e muitíssimo
pouco visíveis do exterior, ficam as estratégias de autorreprodução
das elites que o detém. Estas abrangem o tráfico de moeda e de influência, a seleção de sucessores, a tutoria de assistentes e aliados,
selecionando insistentemente homens para o poder.
O desafio feminista a essa estrutura não teve, certamente,
um sucesso abrangente fora da Escandinávia. Três anos após o
2

Dados da representação parlamentar da União Interparlamentar, relatados no San
Francisco Chronicle, a 12 de setembro de 1993; e do Programa de Desenvolvimento
das Nações Unidas, 1992:191. Os dados sobre os altos funcionários japoneses são
de Kim, 1988.
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final da Década das Nações Unidas para a Mulher (1975-85), os
homens ainda representavam 85% dos representantes eleitos à
escala mundial. Cinco anos após essa data, em 1993, esses valores
aumentaram novamente para os 90%.
Contudo, o desafio problematizou a situação, tornando-a uma
questão prática e intelectual. Uma teoria do Estado como uma
instituição patriarcal3 tem vindo a emergir. Como argumentei no
final do oitavo capítulo4, “nas últimas duas décadas, a posição dos
homens nas relações de género, frequentemente o terreno da política, também se tornou o objeto da política”.
Definirei como “políticas de masculinidade” aquelas mobilizações e lutas nas quais o significado do género masculino está
em questão e, com isso, a posição dos homens nas relações de género. Em tais políticas, a masculinidade é tomada como tema
principal, e não como um dado adquirido de base.
O que está em jogo nas políticas de masculinidade é o poder
demonstrado pelas estatísticas acabadas de referir – a capacidade
de certos homens controlarem recursos sociais através de processos de género – e o tipo de sociedade que está a ser criada por esse
poder. Esta é uma grande questão, maior do que o reconhecido na
maior parte das atuais discussões sobre a masculinidade. O controlo dos recursos pelos homens, e os processos que sustentam e
mantêm o seu controlo, não são, naturalmente, as únicas forças
que moldam o mundo. No entanto, eles são uma influência substancial nas questões de violência, desigualdade, tecnologia, poluição e desenvolvimento mundial. A política de masculinidade diz
respeito à criação do poder generificado que se movimenta nessas
questões. É uma força por trás de alguns dos problemas mais fatídicos do nosso tempo.
Como salientei ao longo do livro, a masculinidade não é um
padrão único. A política da masculinidade, adotará, portanto, uma
variedade de formas, mas não variedades infinitas. Atualmente,
nos países ricos, existem quatro formas fundamentais de políticas
de masculinidade, cada uma delas com uma relação definida com
3

Eu resumi essa questão em Connell, 1990.

4

N.T.: Capítulo 8: “A História da Masculinidade” [“The History of Masculinity”].
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a estrutura global das relações de género. Neste capítulo, vou discuti-las uma a uma, examinando os tipos de práticas nas quais
as conceções de masculinidade são incorporadas, as suas bases
estruturais nas relações de género e o seu significado para a questão geral da justiça de género.5

Terapia da masculinidade
A política de masculinidade da qual mais se fala atualmente,
sobretudo nos Estados Unidos, foca-se na cura de feridas causadas
pelas relações de género a homens heterossexuais. As suas raízes
remontam ao início da década de 70, durante o declínio da Nova
Esquerda e o crescimento da terapia contra-cultural. Técnicas pioneiras desenvolvidas por psiquiatras e psicólogos clínicos saíram
do enquadramento clínico e adquiriram muita popularidade. Os
empreendedores do movimento de expansão criaram um meio social que abraçou uma colorida variedade de práticas e cultos: a análise transacional, a fitoterapia, a religião “Oriental”, as artes
marciais, a bioenergética, as massagens, a terapia neojunguiana
e, no devido tempo, as mitologias da Nova Era e os programas de
recuperação em 12 passos de diversos tipos. Embora centrado nos
Estados Unidos, esse meio desenvolveu-se igualmente noutros países ricos. A versão australiana foi analisada nos capítulos 5 e 76.
As principais técnicas utilizadas no ambiente terapêutico são
o aconselhamento individual por um terapeuta, meditação individual guiada e workshops de grupos permanentes ou pontuais,
geralmente realizados por um moderador, a quem é paga uma
taxa. Nesses grupos e workshops, os participantes partilham as
suas emoções e experiências, e, em troca, ganham e recebem validação por parte do grupo.7
5

Como este parágrafo especifica, estou preocupada neste capítulo apenas com a política de masculinidade entre os homens. Há também uma política de masculinidade entre as mulheres; eu tratei de versões feministas disso no Capítulo 1. NT:
Capítulo 1: “A Ciência da Masculinidade” [“The Science of Masculinity”].

6

N.T.: Capítulo 5: “Um mundo totalmente novo” [“A Whole New World”]; e Capítulo
7: “Homens de Razão” [“Men of Reason”].

7

Esta descrição é derivada, em parte, das entrevistas discutidas nos capítulos 5 e 7,
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Logo que surgiram as questões sobre a masculinidade e o
papel dos homens, levantadas pelo movimento de Libertação das
Mulheres no final da década de 60, elas foram reinterpretadas
como questões terapêuticas. Durante a década de 70, houve uma
pequena explosão de grupos, workshops e consultores preocupados com “os homens e o feminismo”, “a sexualidade masculina”,
“a libertação masculina” e “as questões masculinas”. Nos finais
da década de 70 começaram a ser publicados livros escritos por
terapeutas que utilizavam essas experiências terapêuticas como
material de origem. Tais obras incluíam The Hazards of Being
Male, Sex and the Liberated Man, Tenderness is Strength e Men
in Transition. Surgiram artigos semelhantes em revistas de psicoterapia, com títulos como “Requiem for Superman”.8
Essa atividade esteve, no início, próxima do feminismo, pelo
menos, do feminismo liberal. Os primeiros grupos terapêuticos
para homens eram chamados de “grupos de consciencialização”.
Adotava-se uma postura crítica face ao “papel masculino tradicional”. A lógica da terapia assentava na necessidade de os homens receberem ajuda de terapeutas para romper com o papel
masculino e se tornarem mais sensíveis e emocionalmente expressivos. O psiquiatra Kenneth Solomon, por exemplo, formulou explicitamente o objetivo da “terapia do papel de género”, como uma
terapia para orientar o cliente no sentido da androginia.
Isto não foi propriamente fácil para os terapeutas. Em 1979,
num artigo perspicaz, Sheryl Bear e os seus colegas observaram
que os psicoterapeutas tinham tendência a ignorar os contextos
sociais, a ser eles próprios conservadores em relação ao género e
a exigir comportamentos estereotipados dos seus clientes. O aumento da consciência dos terapeutas iria, de facto, ser importante.
Contudo, tais avisos foram deixados de lado quando uma mudança fundamental atingiu o campo. Um artigo de Jack Kaufman
e Richard Timmers publicado apenas quatro anos mais tarde
e de parcelas do material publicado nos Estados Unidos. O meu melhor informante,
um empreendedor terapêutico entrevistado no projeto de história da vida, não é
aqui citado, dado que seria identificado individualmente.
8

Goldberg 1976, Ellis 1976, Lyon 1977, Solomon and Levy 1982 (cujo livro marca a
ligação com a psiquiatria oficial, bem como o início da reação), Silverberg 1984.
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marca a viragem. O artigo descrevia um grupo de terapeutas
americanos do sexo masculino – inicialmente pró-feministas, mas,
com a sensação de que lhes faltava algo – que partiu em busca do
“masculino”. Eles utilizavam técnicas familiares de terapia de
grupo, e estranhas imagens do poeta Robert Bly, para superarem
as suas resistências a encontrarem “o homem peludo”, o masculino profundo. Assim que o modelo do masculino profundo era encontrado, uns ajudavam os outros a iniciarem-se nele.9
A principal direção tomada pela terapia da masculinidade na
década de 80 foi essa tentativa de restaurar uma masculinidade
que se julgava perdida ou danificada pelas recentes mudanças sociais. Isto revelou-se notavelmente popular nos Estados Unidos,
por exemplo. O próprio livro de Bly, Iron John, foi um grande bestseller entre 1990 e 1991, e este sucesso trouxe consigo uma vaga
de publicações. A gama de ideias sobre essa restauração e a sua
base comum podem ser observadas através da comparação de
quatro recentes e populares Books About Men que têm como base
a terapia da masculinidade.10
O livro Why Men Are The Way They Are de Warren Farrell é
particularmente pungente, já que Farrell escreveu um dos Books
About Men originais, intitulado The Liberated Man. No início dos
anos 70, Farrell organizou uma rede de apoio a homens para a
NOW, a maior organização feminista nos Estados Unidos, ajudando a criar uma série de grupos de consciencialização para homens e incentivando demonstrações públicas de apoio às causas
feministas. Farrell também propôs uma crítica vigorosa do sistema de valores masculinos e do modo como os homens ficaram
presos ao papel masculino. Num artigo anterior, Farrell não hesitou em classificar os homens como “uma classe dominante” que
deveria renunciar à sua posição privilegiada.
Uma década depois, as coisas tinham mudado muito. Farrell
alegava, então, que tinha sido dada demasiada atenção à experiência da falta de poder das mulheres e que era hora de dar atenção à
9
10

Bear et al. 1979; Kaufman and Timmers 1983.
Farrell 1986 and 1993, Goldberg 1988, Bly 1990, Keen 1991. Comparações: Farrell
1971-2, Farrell 1974, Goldberg 1976. Eu fiz uma crítica mais longa de Bly noutro
trecho, Connell 1992.
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experiência da falta de poder dos homens. Como tal afirmação poderia contradizer os factos que tinha observado no início da década
de 70, Farrell redefiniu cuidadosamente o termo “poder”, passando
do sentido do mundo público para o sentido do mundo interior das
emoções. Os homens não sentiam ter o controle emocional das suas
vidas e, portanto, faltava-lhes poder. Os homens não se deviam sentir culpados sobre o que está errado com o mundo, uma vez que as
mulheres são igualmente culpadas. Se as mulheres querem que os
homens mudem, são as mulheres que têm de fazer isso acontecer,
começando por alterar as suas expetativas emocionais em relação
aos homens. Farrell tinha, porém, pouca esperança nisso. Ele agora
via as psicologias dos homens e das mulheres como completamente
distintas, estando essas diferenças expostas nas respetivas “fantasias primárias” (homens: sexo com muitas mulheres bonitas; mulheres: um lar seguro).
(Desde que este capítulo foi escrito, Farrell publicou outro
livro sobre o assunto, The Myth of Male Power, em que repete
estes argumentos mais intensamente, havendo uma maior amargura face ao feminismo, uma maior ênfase na base biológica das
diferenças sexuais, e um novo respeito por — adivinhem o quê?
— Robert Bly e os rituais masculinos.)
O livro The Inner Male de Herb Goldberg também foi um regresso performático depois de um livro dos anos de 1970, chamado
The Hazards of Being Male. Como o subtítulo Surviving the Myth
of Masculine Privilege indicava, Goldberg estava muito à direita
de Farrell na década de 70. No final da década de 1980, os dois
convergiram. Goldberg também persuadira os homens de que eles
não eram responsáveis pelos problemas de género. A libertação
tentara e falhara, deixando os homens confusos e magoados. Falhara ao negar as diferenças emocionais básicas entre mulheres
e homens que, na visão de Goldberg, eram personagens inconscientes polarizados: macho versus terra-mãe. Esta “ressaca do género” subverteu quaisquer políticas conscientes de mudança. A
terapia poderia ajudar homens e mulheres a tornarem-se menos
defensivos, e, assim, permitir que comunicassem melhor. Goldberg é vago sobre a forma como isso afetaria os problemas mais
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graves, esperando aparentemente por algum tipo de efeito de contaminação a partir da terapia individual com líderes de opinião.
No entanto, Goldberg é límpido como cristal sobre a estratégia que passa a rejeitar. O seu livro anterior respeitava o feminismo como fonte de mudança positiva. Em The Inner Male, a
guerra está declarada. A sua característica mais marcante é uma
série de estudos de caso hostis relativamente a mulheres “emancipadas” e aos seus respetivos companheiros: Marilyn the Female
Macho, Ann the Liberated Ice Queen, Karen the Liberated Engulfer, Alice the Complete-Liberation Crazy-Maker, Benjamim the Totalitarian Humanist, etc. No final deste desfile, Goldberg admitiu
que esses casos não eram de modo algum casos reais. Ele criaraos para refletir a sua “perceção e crença” de que as pessoas “emancipadas” eram defensivas e falsas. Essa passagem é de leitura
obrigatória para qualquer curioso sobre o estatuto epistemológico
da psicologia Pop.11
O livro Iron John de Robert Bly foi tão amplamente reconhecido como uma inovação extraordinária que se torna relevante
notar o quanto ele partilha as mesmas bases dos primeiros Books
About Men. Como Farrell e Goldberg, Bly considerava que os homens tinham sido injustamente acusados pelo feminismo, que
não deviam aceitar nenhuma culpa e que deveriam reconhecer e
celebrar as suas diferenças em relação às mulheres. À semelhança de Farrell e Goldberg, Bly também rejeitou políticas de
igualdade social e enfatizou a arena das emoções. Os seus pontos
cegos — raça, sexualidade, diferenças culturais, classes sociais —
são praticamente os mesmos. Bly diferencia-se ao destacar a separação dos homens dos seus pais como principal causa de danos
emocionais, e ao salientar a necessidade de uma iniciação entre
homens, em vez de uma negociação entre homens e mulheres.
O resultado, no entanto, foi o mesmo tipo de resposta às dificuldades de género: uma terapia para a masculinidade. O simbolismo eclético de Bly e a sua busca por arquétipos, além do
interesse dos meios de comunicação pelas peculiaridades do seu
movimento (bater em tambores, fingir ser guerreiro), não devem
esconder isso. A essência do “movimento mitopoético dos homens”
11

Goldberg 1988:186-7.
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é a familiar técnica do ambiente terapêutico de grupo. Os workshops são estabelecidos por empresários terapeutas; os participantes contribuem com as suas emoções e experiências e, em troca,
recebem validação por parte do grupo. Os cultos terapêuticos populares das últimas duas décadas têm geralmente combinado
essas técnicas com a persona de um líder, e com rituais e jargões
característicos. Bly tinha-lhos fornecido em workshops e outras
reuniões durante cerca de uma década, antes da publicação de
Iron John.
A obra Fire in the Belly de Sam Keen partilhava a idealização
vagamente junguiana da masculinidade como um sistema emocional enraizado em arquétipos. Keen, como Farrell, já tinha experiência em grupos de ampliação da consciência e psicoterapia,
e partilhava com Goldberg, Bly e Farrell não só uma preocupação
com relacionamentos emocionais, como também um método especulativo e uma satisfação perante quaisquer fragmentos de evidência. Keen também recomendava uma terapia para a
masculinidade ferida, uma jornada de cura. Tal como a ideia de
Bly de uma iniciação mítica na masculinidade, a terapia de Keen
envolvia uma separação da feminilidade para encontrar uma verdade masculina mais profunda.
Keen, no entanto, viu isso como uma jornada psíquica, não
como um culto separatista de homens. Ele relacionou a cura da
masculinidade com a cura do planeta e a cura de uma sociedade
marcada pela homofobia, racismo e degradação ambiental. Em
suma, Keen viu a terapia de masculinidade como parte de um projeto mais amplo de reforma, apesar da sua linguagem metafórica.
Não obstante, a principal tendência da terapia de masculinidade é de substituir uma política de reforma ao invés de apoiá-la.
O contexto político é relevante. O veneno de Goldberg contra mulheres e homens “libertados” tinha muito em comum com os ataques dos apoiantes de Ronald Reagan feitos contra os “liberais” na
mesma altura. O livro mais recente de Farrell ataca o conceito de
“politicamente correto” e todas as iniciativas de políticas públicas
para as mulheres. Mas a dinâmica interna também é importante.
Como alguns dos casos que os capítulos 5 e 7 ilustram, os homens
ocidentais da classe média encaram frequentemente o feminismo
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como uma acusação e alguns adotam-no como autoculpabilização.
Os primeiros debates do Movimento de Libertação dos Homens
provavelmente aumentaram o sentimento de culpa. A viragem
para a direita na terapia de masculinidade na década de 80 ofereceu tranquilidade em lugar do stress e uma solução pessoal para
a culpa — em vez de reformar a situação que a criou.
A base estrutural dessa forma de política de masculinidade é
a masculinidade conivente definida no capítulo 312. Os terapeutas
indicam-na através dos seus próprios temas. Os seus clientes não
são, de facto, culpados, no sentido de que não são eles próprios os
portadores de uma masculinidade hegemónica. Todavia, eles também não são os oprimidos. Autores como Farrell, Goldberg e Bly
simplesmente pressupõem a existência de um público leitor americano, de classe média, branco e heterossexual. Os homens para
os quais ela se direciona são aqueles que silenciosamente beneficiam do patriarcado sem serem militantes na sua defesa.
Esse grupo é a base das políticas num sentido bastante literal. Eles pagam para assistirem a sessões de terapia, workshops
e conferências, e compram os livros e revistas. Os limites da terapia de masculinidade são, por sua vez, definidos pelos seus interesses. Eles estão preparados para ajustarem as suas relações
com as mulheres, mas não para reformá-las de nenhuma maneira
fundamental. Assim, o compromisso inicial do movimento com o
feminismo foi superficial e um deslocamento para o antifeminismo ocorreu imediatamente. Uma aliança com homens homossexuais não está sequer no horizonte. (Em 1993, quando o
governo de Clinton renegou as garantias explícitas feitas aos homossexuais relativamente ao emprego nas forças armadas, não
se viu nenhum protesto por parte desses círculos.) O egocentrismo, que é uma consequência prática importante da terapia de
masculinidade, e a tradução de questões sociais sobre os homens
em questões de pura psicologia, encontram-se articuladas com o
profundo interesse que este grupo tem em limitar a reviravolta
revolucionária nas relações de género que estava na agenda no
início dos anos 70.
12

N.T.: Capítulo 3: “A Organização Social da Masculinidade” [“The Social Organization of Masculinity”].
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Para entender a importância da terapia de masculinidade
como uma forma de política de masculinidade devemos então
olhar para além da sua própria preocupação com as feridas emocionais e a cura pessoal dos homens. A maior consequência das
formas populares da terapia de masculinidade é uma adaptação
das estruturas patriarcais através da modernização da masculinidade. Embora textos como o de Bly sejam nostálgicos e as imagens mitopoéticas possam ser surpreendentemente reacionárias,
a tendência das práticas terapêuticas direciona-se para uma acomodação entre homens e mulheres, um ajustamento ao nível das
relações pessoais. Nesse ponto, a terapia de masculinidade é politicamente distinta da política de masculinidade radical discutida no próximo item.
Não devemos abandonar este tópico sem notar que a terapia
de masculinidade não é a única forma em que a terapia ou até as
ideias junguianas podem ser usadas na política de masculinidade.
O terapeuta britânico John Rowan em The Horned God, um livro
também publicado no final da década de 80, apresenta outras possibilidades.
Rowan, como Farrell, iniciou os seus estudos com grupos de
homens antissexistas e desenvolveu uma ampla experiência no
ambiente terapêutico. Rowan, no entanto, procurou recursos para
apoiar o compromisso contínuo dos homens para com o feminismo. A imagem do “deus com cornos”, no contexto da
consciência da deusa, é a sua tentativa de encontrar apoio arquetípico para os homens num mundo onde as mulheres são fortes e
os homens permanecem comprometidos com elas, em vez de tentarem separar-se. O objetivo do seu trabalho terapêutico não é a
restauração da masculinidade, nem a promoção da androginia
(criticada como sendo baseada numa dicotomia patriarcal masculina/feminina), mas uma mudança revolucionária nas relações
entre homens e mulheres. O caráter deste projeto será considerado no capítulo 10.1314
13

Rowan 1987. Há naturalmente uma escala das posições entre terapeutas. Uma
preocupação com a liberalização da masculinidade é muitas vezes levada adiante,
e.g., Silverberg 1984, ao lado de celebrações do masculino, ou ecleticamente misturada com elas, como em Keen 1991.

14

N.T.: Capítulo 10: “Prática e Utopia”: [“Practice and Utopia”].
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O lóbi das armas: em defesa da masculinidade hegemónica
Em 1987, um assassinato múltiplo particularmente assustador, cometido por um jovem em Melbourne, levou a um protesto
público contra as armas automáticas e as armas em geral na Austrália. As sondagens de opinião realizadas defendiam um controlo
de armas mais rigoroso. O presidente do novo Partido Trabalhista
do Estado vizinho de Nova Gales do Sul, uma máquina política
que precisava de um mandato popular, propôs uma legislação rigorosa para o controlo de armas e no início do ano seguinte disputou uma eleição. Foi derrotado. O senso comum atribuiu isso a
uma forte campanha de apoio à posse de armas que obteve amplo
suporte, especialmente em zonas rurais.
Era a primeira vez em que a Austrália experienciava uma
campanha desta natureza. O “lóbi das armas” é conhecido e poderoso nos Estados Unidos. Tornou-se particularmente influente
desde 1977, quando uma mobilização de direita despediu a antiga
liderança da National Rifle Association (NRA) e a converteu
numa organização de massa, promovendo ativamente a posse e o
uso de armas de fogo. Em disputas sobre a legislação de controlo
de armas, a NRA gasta habitualmente dez vezes mais que o lóbi
de controlo de armas. Num notável livro, intitulado Warrior
Dreams, William Gibson traçou ligações entre a NRA, a indústria
de armas, e uma variedade de grupos paranoicos treinados em
violência e promotores dos mitos de uma “Nova Guerra”, articulados na fantasia, mas com consequências muito reais.15
É um cliché que as armas sejam consideradas simultaneamente um símbolo do pénis e uma arma. O estilo cultural das organizações de armas é convencionalmente masculino; as revistas
de caça e de armas de fogo vestem os seus modelos com camisas
aos quadrados e botas para acentuar a sua masculinidade. O lóbi
das armas mal precisa reforçar a inferência de que os políticos
que nos estão a tentar tirar as armas nos estão a efeminar. Tanto
15

Leddy 1987, contando a história da NRA a partir de uma posição pró-armas, revelando-a, incidentalmente, como uma das histórias de sucesso da nova política de
direita; Gibson 1994.
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no nível simbólico como no prático, a defesa da posse de armas é
uma defesa da masculinidade hegemónica.
Na maioria das vezes, a defesa da ordem patriarcal não requer uma política explícita de masculinidade, uma vez que os homens heterossexuais selecionados socialmente para representar
a masculinidade hegemónica gerem as empresas e o Estado, a
manutenção rotineira dessas instituições normalmente bastará.
Este é o centro do projeto coletivo da masculinidade hegemónica
e a razão pela qual este projeto, na maioria das vezes, não é visto
como um projeto. Na maioria das vezes, a masculinidade não precisa de ser tematizada de todo. O que é trazido à baila é a segurança nacional, o lucro corporativo, os valores da família, a
religião verdadeira, a liberdade individual, a competitividade internacional, a eficiência económica, ou o avanço da ciência. Através do funcionamento diário das instituições defendidas em tais
termos, a predominância de um tipo específico de masculinidade
é alcançada.
Contudo, tendências de crise na ordem de género acabam por
emergir e, em resposta às mesmas, a masculinidade hegemónica
torna-se suscetível de ser tematizada e, então, surge uma política
do tipo “lóbi das armas”. A interação entre a manutenção rotineira
e as políticas de masculinidade explícitas podem ser seguidas em
diferentes instâncias da prática. Discutirei brevemente três: a
violência masculina, a promoção das masculinidades exemplares
e a gestão das organizações.
Eu já referi a mistura de violência aberta e assédio de baixo
nível envolvida na subordinação de homens homossexuais por homens heterossexuais. É evidente que os homens envolvidos nos
ataques aos homossexuais muitas vezes veem-se como vingadores
que agem em nome da sociedade, punindo os traidores da masculinidade. Investigações sobre a violência doméstica encontram
algo semelhante. Os maridos que agridem as esposas geralmente
sentem que estão a exercer um direito, que estão a manter a boa
ordem na família e a punir as suas esposas delinquentes, — sobretudo a incapacidade das esposas em se manterem no seu de195
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vido lugar (por exemplo, não fazendo o trabalho doméstico para
satisfação do marido ou não se calando).16
A violência à maior escala possível é o objetivo da existência
das forças armadas e nenhuma arena tem sido mais importante
do que essa para a definição da masculinidade hegemónica na cultura europeia/americana. A imaginativa literatura de guerra é
muito clara sobre este papel, desde a sua aprovação em The Red
Badge of Courage (1895) à sua terrível refutação em All Quiet on
the Western Front (1929). A figura do herói é central para o imaginário cultural ocidental do masculino (um ponto reforçado pelos
arquétipos “guerreiro” e “herói” na vaga contemporânea de livros
neojunguianos). Os exércitos têm livremente tirado partido desta
imagem para fins de recrutamento. “O Exército dos Estados Unidos cria HOMENS”, proclama um cartaz de recrutamento de
1917, onde se pode ver um mesomorfo ariano simultaneamente
como atleta, artesão, cruzado e soldado privado.
No entanto, estaríamos tristemente enganados se acreditássemos que as operações militares realmente funcionam nas bases
do heroísmo das cruzadas. Outro documento da mesma guerra
mostra a distância entre a imagem e a prática. James McCudden,
o maior ás do espaço aéreo britânico, com 57 aeronaves alemãs
abatidas, terminou uma autobiografia pouco antes da sua morte,
em 1918. Iniciou-se nas aeronaves como mecânico e o seu livro revela um profundo interesse pelos aspetos técnicos da aviação,
uma atitude respeitosa para com os alemães, e uma abordagem
cautelosa e calculista das batalhas. Nada poderia estar mais
longe da imagem pública dos pilotos de caça como cavaleiros do
ar hipermasculinos — os “atletas de combate” do livro de Tom
Wolfe, The Right Stuff — uma atitude que o próprio McCudden
desprezava, considerando-a como “táticas de cavalaria no ar”.
Ainda assim, os patrióticos editores do seu livro intitularam-no
Flying Fury17.
16

A ligação da masculinidade hegemónica com a violência é um tema importante na
literatura crítica sobre a masculinidade, distinguindo-se da literatura do papel sexual. Ver Fasteau 1974, Patton and Pole 1985, Kaufman 1993. Russell 1982 (no
seio do casamento) e Ptacek 1988 (sobre violência doméstica) documentando os
comportamentos mencionados no texto.

17

N.T.: em português, Fúria voadora.
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A prudência de McCudden era partilhada pelas tropas nas
trincheiras abaixo dele. Um trabalho notável de investigação realizado por Tony Ashworth mostrou que, durante uma boa parte
da guerra, em muitas posições da Frente Ocidental, as tropas puseram em prática um sistema de “viver e deixar viver”, limitando
a ocorrência de violência real. Acordos tácitos com tropas inimigas
e controlos sociais ao nível das bases resultavam em tréguas ou
agressões ritualizadas – facilmente evitadas –, para a fúria do
Alto Comando. A investigação de Paul Fussell sobre os soldados
americanos da linha de frente na Segunda Guerra Mundial confirma a disparidade entre as imagens dos meios de comunicação
e a realidade diária de tédio e tirania mesquinha (adequadamente
denominada “cobardia” pelas tropas). Para a minoria em combate
real, a realidade diária era de medo extremo, resultados fortuitos
e mortes hediondas – ser desmembrado pela artilharia era a
forma mais comum de morrer. As técnicas da guerra industrializada não têm quase nada a ver com as convenções do heroísmo
individual.18
Ainda assim, o imaginário do heroísmo masculino não é culturalmente irrelevante. Algo tem que manter o exército coeso e os
homens na linha, ou pelo menos, suficientemente na linha para
que essa instituição produza os seus efeitos violentos. Parte da
luta pela hegemonia na ordem do género é o uso da cultura para
propósitos disciplinares tais como: estabelecer padrões, exigir consenso popular e desacreditar os que falham. A produção de masculinidades exemplares é, portanto, parte integrante da política
de masculinidade hegemónica.
A importância das masculinidades exemplares provavelmente aumentou nos últimos dois séculos devido ao declínio das
legitimações religiosas para o patriarcado no Ocidente. Alguns
dos principais géneros da cultura popular comercial centram-se
em masculinidades exemplares: os livros de cowboy, os thrillers,
as transmissões de desporto (orquestradas cada vez mais como
um espetáculo centrado em estrelas milionárias) e os filmes de
Hollywood.
18

Crane 1925 [1895], Remarque 1929, McCudden 1973 [?1918], Wolfe 1980, Ashworth 1980, Fussell 1989.
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O simbolismo da masculinidade nestes géneros não é, de todo,
fixo. Joan Mellen, ao estudar o cinema americano, detetou uma
diminuição do alcance emocional permitido aos heróis masculinos
em relação ao início do século. Hollywood concentrou-se cada vez
mais na violência como prova de masculinidade. O livro de Mellen
foi publicado no final da década de 70, na altura em que Stallone
e Schwarzenegger se estavam a tornar grandes estrelas: esta tendência manteve-se. Com o aumento progressivo da pressão para
promover a igualdade de género, parece que se criou um mercado
para as representações de poder num espaço que os homens ainda
poderiam continuar a reivindicar como distintamente seu, o da
pura violência.
Há um sentido, também, no qual a masculinidade exemplar
se tornou coletivizada. A ascensão da revista Playboy na década
de 50 foi um exemplo marcante. O típico leitor dessa revista foi
posicionado como um herói sexual corporativo, consumindo uma
oferta infinita de “meninas” desejáveis. A empresa Playboy conseguiu uma dupla comercialização desta fantasia em 1960 com a
abertura dos primeiros Clubes Playboy. Um público leitor foi convertido numa associação, com funcionárias mulheres grotescamente subordinadas como “Coelhinhas”. O crescimento da
indústria da pornografia sugere que esta coletivização ainda está
em curso.19
A atividade empresarial por trás das celebridades dos meios
de comunicação e a comercialização do sexo leva-nos à terceira
arena da política de masculinidade hegemónica, a gestão das organizações patriarcais. As instituições não se mantêm sozinhas;
alguém tem de praticar o poder para que ocorram os efeitos do
poder. Os historiadores fornecem excelentes relatos disso. O capítulo 1 mencionou a investigação de Michael Grossberg sobre a
formação da profissão jurídica nos Estados Unidos; outro exemplo
é a análise de Michael Roper sobre o caráter mutável da autoridade masculina em fábricas britânicas.
19

Mellen 1978, para uma explicação despretensiosa mais sensível a aspetos mais
subtis do que Easthope 1986. Na corporação Playboy, veja Miller 1984. Enrenreich,
1983, interpreta esta história como parte de uma ‘fuga ao compromisso’ por parte
dos homens americanos, que tendem a confundir ideologia com realidade e perdem
a reconstituição corporativa da masculinidade.
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O facto de as relações de poder terem de ser praticadas permite a divergência no modo como elas são praticadas. O capítulo
8 discutiu a divergência entre as estratégias de masculinidade
que salientam a autoridade e as que destacam o conhecimento.
Isso é o habitual no mundo dos negócios e da política, como se vê
no conflito entre a gestão de linha e os profissionais, entre conservadores e liberais, entre empresários e burocratas. Isso aparece até mesmo na gestão de exércitos, entre os generais violentos
e os tecnocratas.
Tais divergências podem tornar difícil a identificação das políticas de género envolvidas. Não existe nenhum quartel general
do patriarcado, com bandeiras e limusinas, onde todas as estratégias são elaboradas. É normal que os diferentes tipos de homens, cada um em busca de um projeto de masculinidade
hegemónica, entrem em conflito entre si. Um exemplo clássico é
a luta anual entre a polícia e os motociclistas nas corridas de
motos de Bathurst, na Austrália.20
É importante, então, reconhecer que existe uma defesa ativa
da masculinidade hegemónica e da posição de domínio económico,
ideológico e sexual, realizada por homens heterossexuais. Esta
defesa assume uma variedade de formas e muitas vezes tem de
ceder terreno ou mudar de táticas, no entanto, possui recursos
formidáveis e, nas últimas décadas, tem sido surpreendentemente bem-sucedida a enfrentar desafios históricos.
As consequências desta defesa não são apenas o abrandamento ou o retrocesso das mudanças no campo do género, como
se observa na diminuição da representação parlamentar e na degradação das garantias para as mulheres na Europa Ocidental.
Essas consequências também se encontram nas tendências de
longo prazo na ordem institucional onde domina a masculinidade
hegemónica. Tais tendências incluem a crescente capacidade de
destruição da tecnologia militar (nomeadamente a proliferação
de armas nucleares), a degradação a longo prazo do ambiente e o
aumento da desigualdade económica à escala mundial. A manutenção bem-sucedida de uma masculinidade competitiva e orientada para o domínio, nas instituições centrais da ordem mundial,
20

Cunneen and Lynch, 1988.
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torna cada uma destas tendências mais perigosa e mais difícil de
reverter.

A Libertação gay
A principal alternativa à masculinidade hegemónica na história Ocidental recente é a masculinidade homossexual, e a oposição política mais explícita entre os homens foi articulada pelo
movimento de Libertação Homossexual.
A maioria das formas da ação política dos homens homossexuais ao longo dos últimos cem anos tem sido cautelosa no estilo
e severamente limitada nos seus objetivos. O Comité CientíficoHumanitário pioneiro de Magnus Hirschfeld, instituído em 1897,
apoiou-se fortemente no status de Hirschfeld como médico e nas
afirmações de que estaria a impulsionar o avanço do discurso científico. Uma segunda geração, que trabalhava por meio de organizações como a Sociedade Mattachine nos Estados Unidos (1950) e
a Sociedade de Reforma da Lei Homossexual (1958) na Grã-Bretanha, usou táticas de lóbi discretas para influenciar o Estado.
Sobre esta Sociedade, Jeffrey Weeks comentou que era “um clássico grupo de pressão de classe média em torno de uma questão
única”, marcado pela cautela e um desejo de respeitabilidade.21
Estas não foram as únicas tentativas para perseguir uma política de homossexualidade, mas foram peculiares na sua contenção. Havia até uma tendência para afastar as questões relativas
ao género (tendo a maioria dos teóricos do final do século XIX interpretado os homossexuais de alguma forma como um género intermédio) em direção a uma política de direitos individuais
desgenerificada.
O movimento de Libertação Homossexual desencadeado pela
Rebelião de Stonewall de 1968 em Nova Iorque – que consistiu
na resistência à polícia pela invasão de um bar de homossexuais
— pareceu, na altura, uma rutura dramática com a prudência das
21

Weeks 1977:71. Nesta história nos Estados Unidos, ver D’Emilio 1983; no Canadá,
Kinsman 1987; na Austrália, Wotherspoon 1991. Wolff 1986, sobre Hirschfeld, é
pobre em historiografia, mas tem material útil.
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últimas décadas. Os historiadores têm, desde então, dado destaque às sucessões de acontecimentos traçando o crescimento gradual das comunidades homossexuais urbanas, que foram
eletrizadas pelo movimento da Libertação Homossexual. No entanto, houve uma grande rutura nas políticas. A estreita relação
com o feminismo radical, que na época também crescia exponencialmente, e o desafio global ao poder estabelecido, em 1960, permitiram ao movimento de Libertação Homossexual lançar um
claro desafio à masculinidade hegemónica e à ordem de género
em que ela estava imersa.
Os homens heterossexuais, o patriarcado, a família e o heterossexismo foram referidos, declaração após declaração, como as
fontes da opressão homossexual. Como disse Dennis Altman em
Homosexual: Oppression and Liberation:
Em muitos aspetos, representamos o desafio mais flagrante de
todos aos costumes de uma sociedade organizada em torno da
crença na família nuclear e de uma diferenciação aguda de género.22

Certas ideias psicanalíticas levaram alguns teóricos da Libertação Homossexual, especialmente na Europa, a argumentar que
a política homossexual expressava um radicalismo de género necessário. Necessário, porque a homossexualidade era a verdade
reprimida da masculinidade convencional. Guy Hocquenghem argumentou em Homosexual Desire que o homossexual existe primeiro na imaginação das pessoas “normais” e que é produzido
como um tipo alienígena quando o fluxo do desejo é edipianizado,
ou seja, dominado pela família patriarcal. O desejo relacionado
com o ânus é o que é deixado de fora do mundo paranoico da normalidade masculina, onde as mulheres são os únicos objetos sexuais legítimos e os possuidores-de-falos lutam entre si para obter
poder e riqueza.
A psicanálise de Mario Mieli foi menos vanguardista do que a
de Hocquenghem, mas a sua doutrina de género em Homosexuality and Liberation foi ainda mais rude — ele argumentava que a
opressão dos homens heterossexuais sobre os homens homosse22

Altman 1972:56.
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xuais é uma consequência direta da repressão do que é feminino
nos homens, na tentativa de reforçar a supremacia masculina. A
violência resulta da força da repressão. A homossexualidade masculina contém necessariamente uma parte de feminilidade e uma
política radical de libertação homossexual deve afirmar isso. Consequentemente, Mieli celebrou assim queens, travestis, purpurina,
humor e paródia como partes essenciais de uma política transformadora. Já David Fernbach em The Spiral Path, menos espirituoso, mas mais sistemático, apresentou o sistema de género como
a base do problema dos homens e das mulheres homossexuais.
Fernbach viu como objetivo necessário da política homossexual a
abolição do próprio género.23
Esse desafio radical lançado ao género não se tornou, contudo,
a corrente dominante da vida da comunidade ou da política homossexual. Não foram os travestis, mas os “clones de Castro
Street”, equipados com calças de ganga e t-shirts, bigodes e cabelos curtos, que se tornaram os líderes internacionais da moda nas
comunidades homossexuais no final da década de 70. A diversificação da cena sexual trouxe maior destaque para o couro, o sadomasoquismo e a sexualidade brutal. Poderá ter havido, como
alguns argumentam, um elemento de paródia na adoção de estilos
hipermasculinos pelos homossexuais, mas restam poucas dúvidas
quanto ao deslocamento cultural para longe da feminilidade.
Ao mesmo tempo, as políticas da comunidade homossexual
foram reconfiguradas. A aliança com o feminismo enfraqueceu-se
à medida que o feminismo liberal ganhou terreno na instituição
e o feminismo radical avançou em direção ao separatismo. Um
novo tipo de política institucional surgiu quando representantes
homossexuais entraram em governos municipais e os empresários
homossexuais desenvolveram uma presença política. Na política
urbana dos Estados Unidos, o impulso revolucionário do movimento de Libertação Homossexual, foi substituído por algo que
se assemelha às políticas de grupos de pressão étnicos, disputando espaço dentro do sistema em vez de tentar derrubá-lo.
A epidemia do VIH/SIDA reforçou, na maior parte, essa tendência. As organizações de homossexuais funcionaram como gru23

Hocquenghem 1978, Mieli 1980, Fernbach 1981.
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pos de pressão (lóbis para fundos e mudanças na política) e como
prestadores de serviços (assistência, investigação, educação). Eles
representaram um círculo eleitoral numa série de comissões, conselhos, inquéritos e painéis. Isto não é monolítico. A política contestatária continuou, por exemplo com a ACT UP24 e a Queer
Nation.25 Mas a política de grupos de pressão é sem dúvida a principal tendência. O homossexual muito hétero do Capítulo 6 26 expressa um padrão nos assuntos públicos, bem como na vida
privada.27
Mas se as comunidades homossexuais desistiram da teoria
da Libertação Homossexual, os políticos homofóbicos continuaram a acreditar nela. A violência escabrosa contra os homossexuais acompanhou a epidemia de VIH em meados da década de
80. O início dos anos 90 nos Estados Unidos assistiu a uma nova
onda de campanhas homofóbicas. Os agitadores da direita religiosa imaginam os homossexuais como um exército de criminosos,
violando os mandamentos de Deus, ameaçando primeiro a família
e depois a ordem social mais ampla. A homofobia popular, até
onde eu consegui rastrear os seus temas, nada diz sobre Deus,
mas é explícita sobre o sexo. A sexualidade anal é um foco de repugnância e o sexo anal recetivo é uma marca de feminização. O
humor homofóbico entre homens heterossexuais ainda gira em
torno do pulso dobrado, do andar afetado e das insinuações sobre
a castração.28
Tampouco esses temas estão ausentes da cena cultural homossexual. Os Drag shows continuam a ser populares, mesmo
quando uma grande parte do público calça botas de cano alto e
24

N.T.: A autora refere um grupo internacional de advocacia a trabalhar diretamente
com pessoas infetadas com o vírus da SIDA.

25

N.T.: Referência a uma organização ativista LGBTQ fundada pelos ativistas de
VIH/AIDS da ACT UP.

26

N.T.: Capítulo 6: “Um Gay Muito Hétero” [“A Very Straight Gay”].

27

O significado da reviravolta masculina entre os homens homossexuais foi fortemente debatido; veja Humphries 1985. O paralelismo com a política étnica é desenvolvido por Altman 1982 e Epstein 1987.

28

Bryant 1997 faz um relato autobiográfico da campanha homofóbica; Altman 1986
investiga a política homofóbica na epidemia do VIH. Para a homofobia popular,
utilizei as entrevistas para o estudo da Parte II; Bersani 1987 sugere que esses
temas ressoam na América do Norte.
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tenha sido usado eficazmente como veículo de educação sobre a
SIDA. Os estilos Camp e “nellie” persistiram ao lado do estilo
“clone”; Judy Garland ainda não deixou de ser popular. Há um
grau de dissidência de género que persiste ao lado da dissidência
sexual, e que agora está a ser intensamente reavivado no estilo e
teoria “queer”.
Há, então, uma inevitável política de masculinidade dentro e
em torno da homossexualidade masculina contemporânea. Na
base estrutural dessa política está o principal tipo de masculinidade subordinada na ordem de género contemporânea. A turbulência da história que acabamos de esboçar mostra que a relação
entre essa política e a sua base social está longe de ser simples.
Não podemos pensar na comunidade homossexual masculina
como uma fonte homogénea de política de género radical.
De facto, a base está necessariamente dividida. Como argumentei no Capítulo 6, a definição social do objeto do desejo, através da masculinidade hegemónica, cria uma contradição dentro
e em torno da masculinidade homossexual que nenhuma mudança de estilo pode apagar. O crescimento de uma política respeitável nos moldes da política étnica em comunidades
homossexuais depende do facto de as convenções serem suficientemente respeitadas para que os representantes homossexuais
possam atuar em câmaras municipais, escritórios bancários e delegações médicas. Mario Mieli, com o seu vestido floral e os seus
saltos altos prateados, não conseguiria levar as coisas a bom
termo. A integração total é, contudo, impossível, dada a estrutura
geral das relações de género. A masculinidade hegemónica proíbe
os prazeres recetivos do ânus e opõe-se à assimilação. Os homens
homossexuais são assassinados em ataques homofóbicos, independentemente dos seus estilos pessoais.29
Está claro que uma comunidade homossexual masculina não
gera automaticamente uma política de masculinidade de oposição. No entanto, a presença de uma alternativa estável à masculinidade hegemónica — a conquista irreversível do último quarto
de século — reconfigura a política da masculinidade como um
29

Para o vestido e os saltos altos, Mieli 1980: 197. Os assassinatos incluem um dos
primeiros representantes eleitos, Harvey Milk, em San Francisco.
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todo, tornando a dissidência de género uma possibilidade permanente. Desafios práticos e teóricos para a ordem de género continuarão a surgir, não vindos necessariamente de uma comunidade
homossexual masculina parcialmente pacificada, mas seguramente da situação definida pela sua presença.

Políticas de saída
Implícito na ideia de prática está o princípio de que a ação social é sempre criativa. Nenhum homem heterossexual está automaticamente comprometido com a defesa da ordem de género,
assim como nenhum homem homossexual está automaticamente
comprometido em rejeitá-la. É possível que homens heterossexuais se oponham ao patriarcado e tentem sair dos mundos da
masculinidade hegemónica e cúmplice.
Essa foi a intenção da ala radical do movimento de Libertação
dos Homens nos anos 70. A sua estratégia consistia nos homens
confrontarem e transformarem a sua masculinidade (geralmente
entendida como expetativa de papéis sexuais internalizados) a
fim de buscar uma política de justiça social. A lógica correspondia
ao momento de contestação definido no capítulo 5.30
O intuito e as intenções dessa política são bem ilustrados pelo
documento britânico de 1980, intitulado “Uma autodefinição mínima do movimento masculino antissexista”, apresentado numa
conferência em Bristol. Esta afirmação expressou apoio ao movimento de Libertação das Mulheres e ao movimento de Libertação
dos Homossexuais, tendo rejeitado o racismo e o imperialismo.
Argumentava-se que o poder dos homens sobre as mulheres também distorcia a vida dos homens, e que mudar essa situação exigia uma ação conjunta dos homens. Isso exigia novas relações com
as crianças e mudanças na relação entre trabalho e vida doméstica. A mudança exigia a criação de uma cultura antissexista, bem
como uma reforma na vida pessoal.31
30

N.T.: Capítulo 5: “Um mundo Inteiramente Novo” [“A Whole New World”].

31

Conferência dos Homens Antissexistas de Bristol 1980.
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Havia uma partilha de ideias entre essa política e a fase inicial da terapia de masculinidade, uma perceção de que a vida dos
homens estava a ficar danificada e precisava de reparação. Mas
também havia uma grande diferença. Aqui o foco estava em contestar as desigualdades sociais de género, especialmente a subordinação das mulheres. Havia frequentemente um aroma de
homens-auxiliares-do-movimento das mulheres, tanto na prática
quanto na teoria: homens a gerir creches em reuniões de mulheres, homens sendo obrigados a ler livros feministas, homens mantendo discussões sob supervisão das mulheres.
Ser um auxiliar foi, de facto, proposto como uma estratégia
por alguns autores americanos: no vistoso Effeminist Manifesto
composto em Nova Iorque em 1973, e de forma mais consistente
por John Stoltenberg, cujo livro Refusing to Be a Man foi publicado recentemente. Os veementes argumentos de Stoltenberg
contra a pornografia ilustram o problema óbvio da estratégia.
Para que feminismo os homens deveriam ser auxiliares? – uma
vez que as feministas estão divididas nessa questão, como em
muitas outras. Como pode uma política cujo tema principal é a
raiva em relação aos homens servir para mobilizar amplamente
os homens?32
Dito isto, é impressionante a persistência de tentativas de organização de políticas antissexistas entre os homens. A antologia
de Jon Snodgrass, For Men Against Sexism, documenta os esforços americanos na década de 70 e The Limits of Masculinity, de
Andrew Tolson, documenta grupos britânicos do mesmo período.
A revista britânica Achilles Heel publicou discussões teóricas e
práticas de alta qualidade a partir do final da década de 70. As
discussões antissexistas alemãs são documentadas por Georg
Brzoska e Gerhard Hafner, a experiência canadiana por Michael
Kaufman em Cracking the Armor. Houve grupos como “Men Opposing Patriarchy” na Austrália, e tem havido discussões sobre
homens e feminismo na Suécia. Nos últimos anos, tem havido um
número crescente de cursos antissexistas sobre masculinidade
nas universidades dos Estados Unidos.
32

Dansky et al. 1977, Stoltenberg 1990. Para críticas feministas do movimento antipornografia, ver Segal e McIntosh 1993.
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A tentativa mais apoiada de organizar um movimento masculino é a Organização Nacional para Homens Contra o Sexismo,
nos Estados Unidos, fundada no início dos anos 80. Esta, anteriormente chamada Organização Nacional para Mudar os Homens; a mudança de nome em 1990 foi parte de uma tentativa de
definir uma política antipatriarcal mais aguda. Essa mudança refletiu a tensão entre a terapia de masculinidade e a política de
saída que perpassa a organização e sua revista associada, Changing Men. A revista é simultaneamente uma tentativa de popularizar as perspetivas antissexistas, um canal publicitário para
os terapeutas e um espaço para a arte e a literatura que exploram
as “questões dos homens”. Construir e manter essa organização
no clima dos anos 80 foi uma tarefa formidável. Nenhum movimento amplo se cristalizou em torno dela; NOMAS33 parece perfeitamente estabelecida a partir das suas bases nas universidades
e no meio terapêutico, mas não cresceu muito para além disso.34
Algumas características comuns desses esforços (nos países
de língua inglesa, pelo menos) são dignas de nota. A escala de projetos contrassexistas organizados entre os homens é geralmente
pequena; não há aqui mobilização comparável ao feminismo ou
ao movimento homossexual. Campanhas específicas podem obter
um apoio mais geral. A mais ampla foi a campanha da White Ribbon35 no Canadá, em oposição à violência contra as mulheres. A
homenagem às mulheres assassinadas em 1989 na escola de engenharia da Universidade de Montreal transformou-se numa
ação de massa, que ganhou apoio de um amplo espetro de homens
(incluindo homens proeminentes na política e na comunicação social), bem como de mulheres.
No entanto, o padrão geral é de grupos pequenos e não muito
estáveis. A pesquisa cuidadosa de Paul Lichterman sobre um
grupo antissexista MOVE (Men Overcoming Violence36) nos Estados Unidos, que trabalhou com agressores e perseguiu questões
públicas sobre masculinidade e violência, mostra como foi difícil
33

N.T.: Sigla que significa Organização Nacional para Homens contra o Sexismo.

34

Snodgrass 1977, Tolson 1977, Seidler 1991 (uma coleção de peças de Achilles Heel),
Brzoska and Hafner 1988, Kaufman 1993, Bengtsson and Frykman 1988.

35

N.T.: Em língua portuguesa, “Fita Branca”.

36

N.T.: Em língua portuguesa, “Homens Superando a Violência”.
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para o grupo sustentar uma postura consistentemente crítica em
relação à masculinidade. O impulso feminista foi gradualmente
deslocado, e o tom do grupo foi cada vez mais definido pelo aconselhamento de psicólogos envolvidos no desenvolvimento de uma
especialidade profissional em problemas masculinos.37
Os projetos contrassexistas dos homens envolvem geralmente
homens heterossexuais e homossexuais, e fazem pouca distinção
entre eles. Muitas vezes desenvolvem-se no contexto de outras
políticas radicais, tais como o ambientalismo ou o socialismo.
Esses pontos sugerem a inexistência de uma base social bem definida, um ponto ao qual voltarei.
Por fim, esses projetos partilham a experiência de serem deslegitimados num grau acentuado. O comentário feminista, embora às vezes acolha os esforços para a mudança, tem sido
geralmente cético em relação à organização entre os homens e às
vezes abertamente hostil, tratando-o como uma fraude reacionária. Os meios de comunicação e massa satirizam persistentemente “o novo homem sensível”, sem falar nos homens feministas
ativos. Do ponto de vista da masculinidade hegemónica, tudo isto
constitui um exercício ridículo de homens tentando transformarse em mulheres.38
Este é, naturalmente, o outro significado de “recusar-se a ser
homem” – sair do género em vez de tentar conduzir uma política
dissidente dentro dele. Neste caso limite de política da masculinidade, a prática é voltada para a masculinidade vivida, não para
modernizá-la ou restaurá-la, mas para desmantelá-la.
Os argumentos de Mario Mieli sobre a efeminação necessária
de homens homossexuais e a feminilidade reprimida de homens
heterossexuais levaram-no a defender uma estratégia “transexual” de libertação. A chamada “Radical drag”, que consiste na
mistura de componentes de género (como, por exemplo, combinar
um vestido com o uso de barba), era uma tática do movimento de
Libertação Homossexual no início dos anos 70.
37

Lichterman 1989.

38

Uma resposta feminista precoce e completamente hostil ao movimento de Libertação dos Homens será dada por Hanish 1975. Uma avaliação mais complexa está
em Segal 1990, cap. 10, que examina o envolvimento das questões da estratégia.
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Como vimos, a corrente dominante da vida da comunidade
homossexual afastou-se decisivamente do caminho de Mieli. A
saída da masculinidade pela violação do género, tem sido cada
vez mais definida não como uma estratégia política, mas como
uma identidade sexual especializada: mais exatamente duas,
“travesti” e “transexual”. A sexologia médica sustenta essa definição, criando síndromes a partir do fluxo da prática. A dissidência torna-se – numa expressão maravilhosa que encontrei nos
Archives of Sexual Behaviour – “disforias não homossexuais de
género”. A medicalização da dissidência de género torna um procedimento cirúrgico o critério de seriedade. Os médicos heterossexuais tornam-se os árbitros da elegância: é à ideologia de
género deles que os “transexuais” se devem conformar para ganhar o prémio de castração cirúrgica e remodelação genital. A
masculinidade hegemónica regula até mesmo a saída da masculinidade.39
A reafirmação da dicotomia de género pela cirurgia não eliminou da cultura a ambiguidade de género. A presença da drag é
endémica no teatro, por exemplo. Em Vested Interests, Marjorie
Garber tem inspiradamente documentado o cross-dressing como
um tema de ansiedade cultural numa notável variedade de campos, da ficção policial televisiva à música popular e às revistas de
antropologia. A teoria lacaniana que sustenta a sua análise é ahistórica, e Gerber tende a homogeneizar situações muito diferentes. Mas uma análise muito mais sensível à história traz um
argumento semelhante. Men, Women, and Chain Saws, de Carol
Clover, mostra como o cinema de terror que se desenvolveu nas
décadas de 70 e 80 respondeu à desestabilização cultural da masculinidade naquele período. Estes filmes fizeram isso tanto porque utilizaram personagens ambivalentes, ou personagens cujas
definições de género mudaram dentro da história, como porque –
de forma mais impressionante – colocaram uma audiência predo39

Blanchard 1989 é o autor da bela frase. O excelente estudo de Bolin de 1988 refuta
as alegações mais chocantes de Raymond 1979, mas as observações de Raymond
sobre a política sexual da profissão médica são bem apoiadas. Millot 1990, partindo
de uma perspetiva lacaniana, aponta para a resolução imperfeita fornecida pela
cirurgia.
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minantemente jovem e masculina numa relação de identificação
com personagens femininas.40
Uma tal forma de tratar a ambiguidade de género, não como
uma síndrome mas como uma forma de política cultural, está em
harmonia com o modelo de política sexual de Mieli e, juntos, oferecem uma importante pista para as origens de uma política contrassexista masculina. Esta não é uma política de masculinidade
com base num grande modelo de masculinidade, como o são os
outros três tipos discutidos neste capítulo. É, antes, uma política
que surge em relação com a estrutura geral da ordem de género.
O ponto aqui é que a fabricação da masculinidade, no momento do empenhamento definido nos estudos de caso da Parte
II, é estruturada, não apenas por relações sociais imediatas, mas
também pelo padrão da ordem de género como um todo. A masculinidade é moldada em relação a uma estrutura geral de poder
(a subordinação das mulheres aos homens) e em relação a um
simbolismo geral da diferença (a oposição entre feminilidade e
masculinidade). A política contrassexista dos homens é a dissidência dirigida para a primeira, a violação da norma de género é
a dissidência dirigida para o último. Elas não têm de atuar juntas
– daí que algumas feministas se oponham à transexualidade por
ser uma reafirmação do patriarcado – mas podem.
Dado que a política de saída diz respeito globalmente à estrutura da ordem de género, não dispõe de uma base local. Não pode
ser entendida como a busca do interesse concreto de qualquer
grupo de homens, uma vez que os homens em geral beneficiam
da subordinação das mulheres. Assim, a política de saída é difícil
de ser articulada e raramente se torna uma política de massa.
Resistir à integração da personalidade em torno da subordinação das mulheres ou da dicotomia entre masculinidade/feminilidade é a des-integração pura e simples, a vertigem de género
discutida no Capítulo 5. Isso é fortemente stressante, o oposto da
terapia de masculinidade. A política de saída, portanto, tende a
40

Garber 1992, Clover 1992. Sobre as várias formas de travesti, ver Kirk e Heath
1984, que juntamente com fotos chamativas têm evidências da história oral muito
interessantes sobre o meio obscuro de homossexuais/travestis em Londres nas décadas de 1940 e 1950, antes da marca de síndrome fazer efeito no processo.
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ser episódica. Ao mesmo tempo, pode surgir em qualquer parte
da estrutura. É impossível expurgá-la da ordem de género.
Atualmente operando à margem da política sexual de massa,
como uma realização cintilante de negações radicais da masculinidade hegemónica, é difícil ver a política de saída como o caminho mais fácil para o futuro dos homens heterossexuais. Mas
também é difícil ver qualquer futuro sem ela. Mais do que qualquer outra forma contemporânea de política de masculinidade,
ela representa o potencial de mudança na ordem de género como
um todo. No último capítulo41, discutirei as maneiras pelas quais
esse potencial ainda pode ser realizado.
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suas pesquisas no campo da prevenção da SIDA. Aposentou-se da Universidade de Sidney em 2014.
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http://bit.ly/livro-genero

O livro que agora se apresenta, segundo volume de um projeto de tradução para língua
portuguesa de textos essenciais na área dos
estudos de género e performance, procura
abarcar uma boa parte da multiplicidade
temática que o campo alberga e que se enraíza no campo dos Estudos Culturais.
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