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Prefácio

Da posse ∞ do corpo à violência ∞
A pandemia da violência doméstica
Fernanda de Castro & Maria Manuel Baptista

As mulheres já estão a sofrer o impacto fatal resultante do confinamento e da quarentena (...) Estas restrições são fundamentais mas aumentam o risco de violência contra as mulheres que
estão à mercê de parceiros abusivos.
António Guterres (2020)

O corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, agência: a pele
e a carne expõem-nos ao olhar dos outros, mas também ao toque,
e à violência, e os corpos põem-nos também em risco de se tornarem a agência e o instrumento de tudo isto.
Judith Butler, “Violência, Luto, Política” (2018, p.28)

V

alentina, Teresa, Lúcia, Sílvia, Teresa, Deolinda, Ana,
Cláudia, Paula, Ana Maria, Isabel, Marta, Manuela, Arminda, Maria, Eduarda, Carla, Maria Isabel, Celeste ...
Estes são alguns dos nomes que “identificam” civilmente os corpos
que sucumbiram às mãos dos seus agressores, em 2020, em plena
pandemia de COVID-19: 32 vítimas mortais no total, das quais
27 são mulheres. Em 2021, até à data de hoje, são já 4 as vítimas
mortais de violência doméstica, das quais 3 são mulheres. Por
que são os corpos femininos os mais vulneráveis e objeto
preferencial de violência?
7
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Ao longo de 2020 e ainda 2021, o COVID-19, inimigo invisível,
infetou milhões e ceifou a vida a mais de três milhões pessoas
mundialmente, levando o mundo a uma batalha biológica nunca
antes vista neste século. As medidas adotadas para tentar controlar a disseminação do vírus provocaram uma profunda recessão global, atingindo todos os setores sociais, económicos e até
políticos, sem exceção.
Neste primeiro aniversário pandémico, são já visíveis, evidentes e passíveis de estudo os efeitos sociais, pessoais, políticos e
económicos do confinamento total dos corpos e das mentes dos sujeitos: recessão económica grave, instabilidade política, falências
a vários níveis, aumento abrupto do desemprego e da ajuda alimentar, distúrbios alimentares, depressão, aumento do número
de divórcios, testamentos, violência de género, aumento da carga
de trabalho doméstico e stress associado a uma distribuição desigual de tarefas domésticas (Bonalume, 2020), em associação a um
regime de teletrabalho ansiogénico e extenuante.
Se há algo que este longo período de pandémico permitiu foi
a reflexão e análise, ainda que sem o distanciamento necessário
deste contexto, das inúmeras consequências resultantes da pandemia. Mais do que mortes provocadas pela COVID-19, a pandemia deixou (in)visibilizadas muitas outras vítimas colaterais,
vítimas de uma violência simbólica e concreta, com a afetação de
recursos ao combate deste inimigo biológico e invisível:
• doentes crónicos;
• doentes acometidos por outras doenças que requerem tratamentos ou intervenções (resultante da pressão brutal
sobre os sistemas de saúde, sobretudo em países com menos
recursos ou que se encontravam no início de 2020 em franca
recuperação económica e social);
• vítimas de violência doméstica;
• meninas e raparigas que foram impedidas, pelo confinamento, de frequentar a escola e que são obrigadas pela família ou por preceitos religiosos à mutilação genital e ao
matrimónio precoce e forçado e, consequentemente, ao
abandono escolar;
8
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• mulheres cujo confinamento dificultou o acesso à saúde e
aos direitos sexuais e reprodutivos;
• vítimas de tráfico humano que passam a circular e a serem
traficadas virtualmente com maior intensidade, com recurso às redes sociais;
• pessoas com empregos ou vínculos precários e com funções
nos serviços essenciais [produção, limpeza, assistência, trabalhadores domésticos (72% perdeu os empregos)] (ONU,
02/09/2020);
• mães e/ou esposas que encontram no lar um emprego (não
renumerado) que impulsiona e subsidia o sistema neoliberal e capitalista.

A pandemia expôs desigualdades, intensificando e aperfeiçoando novas formas de exploração e submissão dos mais fracos
e desprotegidos pelo sistema. Na senda de Ochy Curiel, a
obrigatoriedade da heterossexualidade está ligada (...) às formas de produção capitalistas (...) 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 (...)
Trata-se de uma imposição institucionalizada (...) para assegurar o direito masculino ao acesso físico, económico e emocional
às mulheres (2018, p.226).

O Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, salienta que “a ameaça da COVID-19 aos direitos e às liberdades
das mulheres vai muito além da violência física. A profunda crise
económica que acompanha a pandemia provavelmente terá um
rosto notoriamente feminino” (Guterres, 2020), não só pelo retrocesso significativo das ações e políticas implementadas no combate à desigualdade de género e à violência doméstica, mas pela
vulnerabilidade a que as mulheres estão sujeitas de uma forma
muito particular e que a pandemia veio amplificar. As mulheres
estão na linha da frente e representam cerca de 70% dos trabalhadores da área do cuidado e da saúde (ONU, 23/04/2020) e também são a maioria no trabalho informal (vendedoras ambulantes,
9
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temporárias, domésticas, cuidadoras). A pandemia de COVID-19
tornou evidente sobre quem recai o trabalho doméstico não remunerado, que se alia, por vezes, ao desemprego ou ao teletrabalho
em regime extenuante e que não conhece horários.
A pandemia contribuiu para o reforço das “desigualdades e
[d]as estruturas de poder que permitem a opressão patriarcal e
estrutural nas famílias e nas comunidades” (Ghosh, 2020). De
facto, com a pandemia as relações de poder no cerne do lar, e que
afetam as nossas vidas, e em particular a vida das mulheres vulneráveis à violência, articularam-se com um modo e organização
de vida tecnocrática, onde a biopolítica, como mecanismo regulatório, é influenciada por dinâmicas económicas, neoliberais e capitalistas. Por isso, não é surpreendente que a pandemia tenha,
com recurso a lógicas de mercado que submetem os corpos (os frágeis e mais vulneráveis), (re)produzido e amplificado dinâmicas
opressivas, submissões, injustiças e violências. De acordo com
María Lugones (2018) e Ankica Čakardić (2021), não é possível
refletir sobre o género sem ter em conta outros fatores que contribuem para a violência simbólica, que complexificam a formação
do género e colaboram para a construção de discursos de poder
dentro de uma matriz capitalista, colonial e patriarcal, categorias
analiticamente inseparáveis:
Entender a relação entre o nascimento do sistema de género
colonial/moderno e o nascimento do capitalismo colonial global
– considerando a centralidade da colonialidade de poder para
esse sistema de poder global – significa compreender de uma
nova maneira e organização da vida no presente (Lugones,
2018, pp.239-240).

Com a pandemia de COVID-19, os corpos das mulheres foram
obrigados a permanecer confinados, assumindo uma carga de trabalho em casa que aumentou exponencialmente: a cuidar, a teletrabalhar (ou a não trabalhar, com impacto negativo nos seus
meios de subsistência) e a conviver com os seus agressores no
mesmo espaço, 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana. O convívio
familiar, as tarefas domésticas, o exercício físico, o teletrabalho,
as pressões e as discussões conjugais, as violências verbais, físicas
e simbólicas acontecem dentro de um espaço circunscrito a que
10
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muitos chamam de lar. Segundo o último relatório da OMS, intitulado “Estimativas Globais, Regionais e Nacionais sobre Violência de Parceiros Próximos a Mulheres e Estimativas Globais e
Regionais de Violência Sexual advinda de Não-Parceiros”, publicado no dia 9 de março de 2021, dos 736 milhões de vítimas de
violência, 641 milhões foram agredidas pelo parceiro: 1 em cada
3 mulheres foi vítima de violência física ou sexual e as agressões
iniciam-se cada vez mais cedo e com maior gravidade em países
empobrecidos (ONU, 07/03/2021; 09/03/2021). Estes dados, recolhidos entre 2000 e 2018, não integram, por agora, dados relativos
ao período pandémico, o que nos leva a crer que o cenário será
ainda mais preocupante devido à exposição das mulheres à violência num contexto pandémico que favorece comportamentos
hostis de possíveis agressores, sobretudo devido ao aumento e
agravamento de consumos de estupefacientes, drogas, álcool verificado durante a pandemia e as desigualdades socioeconómicas
que intensificam o risco de violência doméstica.
Um estudo levado a cabo pelo Banco Mundial (2020) refere
que se constatou igualmente um aumento acentuado da violência
contra a mulher no Brasil durante a pandemia, tendo-se verificado um aumento da violência contra profissionais de saúde e um
aumento de 22% de casos de femicídio face ao período homólogo
(ONU, 19/09/2020). À semelhança de Portugal (menos 1.864 queixas face a 2019), observou-se uma redução do número de denúncias por violência doméstica nos primeiros meses da pandemia, o
que não nos parece estranho, uma vez que, com o confinamento
em vigor, a redução da mobilidade e os demais constrangimentos,
as vítimas são obrigadas a conviver diariamente, com os seus
agressores num clima de medo e ansiedade. Apesar dessa redução, já em abril de 2021, a Secretaria de Segurança Pública brasileira dava conta de um aumento exponencial de denúncias por
violência doméstica, levando, inclusive, à criação imediata de um
grupo de patrulhamento denominado “Patrulha Maria da Penha”,
tendo como objetivo garantir o cumprimento das medidas e determinações judiciais, articular esforços com a Polícia Civil e fornecer serviços de assistência social e ajuda psicológica às vítimas.
Segundo os dados da Secretaria, as denúncias de atos contra as
mulheres cresceram 555% (Folha de S.Paulo, 27/04/2021).
11
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Em Portugal, dados preliminares do projeto VD@COVID19,
levado a cabo pela Universidade Nova de Lisboa, indicam que um
terço dos inquiridos revela ter sido vítima de violência doméstica
pela primeira vez na vida durante a pandemia: 86,9% são mulheres (TVI24, 27/01/2021). Segundo registos oficiais do governo, os
dados trimestrais de violência doméstica de 2020, em Portugal,
apontam para uma diminuição do número de pessoas em situação
de acolhimento, como medida de proteção contra o agressor [3.596
(2019) para 3.033 pessoas (2020)]: 1.716 são mulheres e 1.317
crianças (Dados Trimestrais | Crimes de Violência Doméstica,
2020). Entre estes dados não existem registos de vítimas homens
em situação de acolhimento. Por que são os corpos femininos
os mais vulneráveis e objeto preferencial de violência?
O corpo da mulher é enquadrado num papel social e identitário que o cristaliza em quadros de poder previamente determinados [por instituições e aparelhos hegemónicos, falocêntricos e de
soberania masculina – Estado, Igreja, Família, etc (Gramsci,
1971)] e regulatórios da sua sexualidade (Butler, 1990, 1993,
2004). Estes quadros de poder que regulam os corpos, alicerçados
sob uma pretensa moralidade e pensamento conservador, normativo e religioso, operam essencialmente dentro de uma perspetiva
axiológica e ontológica que se baseia em ‘certezas’ e ‘verdades’
acríticas, a-históricas, a-teóricas e atemporais. O corpo objeto da
violência doméstica é relegado e submetido a um locus particular
de dominação e subserviência e que Bourdieu, por exemplo, entende como “lugares de elaboração e de imposição de princípios
de dominação que se exercem no interior do universo mais privado” (1999, p. 4). É pela mão de um agressor impune e, posteriormente, com uma certa conivência jurídica que se naturaliza e
se contribui para a manutenção de uma violência que é estrutural
e endémica. Naturalizar a violência de género é, segundo Patricia
Redondo, “uma fórmula para dominar, manter privilégios” (2021,
p. 228) e o poder sobre os outros corpos.
“O homem é Sujeito, o Absoluto” (Beauvoir, 1967, p.10), o que
detém os poderes simbólico e não-simbólico, o que ostenta a designação da humanidade (Homem) porque a língua/a palavra é
um instrumento e um direito androcêntrico (Wittig, 2018; Iriga12
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ray, 2018), ‘possui’ a pujança física, a confiança e o poder manipulatório sobre o Outro. Ao homem, ‘hierarquicamente superior’,
é atribuído o lugar central da sua existência e a do Outro. “Ela é
o Outro” (Beauvoir, 1967, p. 10), aquela que não detém qualquer
poder [e se algum possui é, quase sempre, relacionado com um
pretenso poder de sedução sexual (Redondo, 2021)], a quem historicamente foi atribuída a fraqueza física e intelectual, a origem
do pecado original e aquela que existe para que o seu corpo seja
possuído pelo Absoluto.
De acordo com o relatório “Situação da População Mundial
2021: O meu corpo é meu – Reivindicando a o direito à autonomia
e à autodeterminação” (2021), apenas 55% das raparigas e mulheres, entre os 15 e os 49 anos, possuem autonomia sobre o seu
corpo. Com efeito, entende-se por “autonomia corporal” o poder
de decisão sobre o próprio corpo, o direito à procura por atendimento médico, em que se incluem o uso de métodos contracetivos,
cuidados de saúde sexual, autodeterminação reprodutiva, liberdade de escolha de parceiro sexual e o direito de decisão sobre
quando e em que circunstâncias se dão as suas relações sexuais.
Para Alicia Puleo (2021) e para Ankica Čakardić (2020), por
exemplo, não é possível reivindicar a igualdade e autonomia sem
uma promoção ativa dos direitos sexuais e reprodutivos, uma educação sexual que questione os estereótipos e as construções de feminilidade e masculinidade e que promova a luta contra as
estruturas do estado patriarcal capitalista. Aliás, a este respeito,
o ecofeminismo crítico de que Alicia Puleo irá tratar no seu texto,
neste volume, propõe a reivindicação do corpo: a “livre determinação sobre o próprio corpo” (2021, p. 95).
O corpo da mulher não é dela. “O corpo tem a sua dimensão
invariavelmente pública” e política (no sentido butleriano e foucaultinano do termo), portanto, “os próprios corpos pelos quais lutamos não são apenas nossos” (Butler, 2018, p.28). Trata-se de
um corpo objetificado e instrumentalizado [para (re)produzir na
estrutura económica, para ser admirado, violado, oprimido e
opressor, etc], agrilhoado a um sistema de subordinação, pelo “Absoluto” (Beauvoir, 1967). Sobre este corpo recai um conjunto de
normas e instruções performáticas que são impostas, e por vezes,
13
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aceites e reproduzidas pela mulher: a oprimida será, algum dia
ou ao mesmo tempo, opressora (hooks, 2018; Puleo, 2021), reproduzirá o ciclo de violências simbólicas que eventualmente naturalizou e que é, cada vez mais, tecnologicamente mediado
(Haraway, 1997, 2009). Vejamos: o corpo feminino é exposto à tecnologia médica, a que revela o sexo do seu bebé ainda antes do
nascimento, para logo engendrar uma performance generificada
heteronormativa que é, posteriormente, incentivada de forma
contínua pelas instituições, pelo mercado e o capital e performada
pelo corpo feminino num eterno ciclo de violências simbólicas que
opera na esfera (re)produtiva privada ↔ pública, algumas delas
referidas por Čakardić (2021), Patricia Redondo (2021), Vogel
(2013) e Bhattacharya (2013):
• imposição de roupas e quartos com temas cor-de-rosa, elemento que é extensivamente explorado pelo mercado;
• a postura corporal;
• as intervenções estéticas para obter o almejado e padronizado “corpo danone” que é exigido à mulher (pelos homens,
pelo mercado, etc.);
• transferência da guarda da mulher do poder pátrio para a
figura do consorte (poder marital);
• a cobrança assídua e contínua do pretenso ‘dever’ reprodutivo da mulher (renovação geracional da força trabalhadora);
• a domesticidade e o papel cuidador da mulher (natural condição de reprodutora), que se reflete na elevada representatividade feminina em profissões como: cuidadoras
informais, empregada doméstica, assistência e cuidado (manutenção dos produtores diretos, manutenção dos membros
não-trabalhadores e manutenção das bases do modo de produção capitalista).

O corpo da mulher vítima de violência doméstica não é dela.
Pertence, pelo ‘direito de propriedade’, ao seu agressor. O que implica o corpo? A resposta de Judith Butler a esta questão é muito
14

DA POSSE ∞ DO CORPO À VIOLÊNCIA ∞. A PANDEMIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

nítida: “o corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, agência: a
pele e a carne expõem-nos ao olhar dos outros, mas também ao
toque, e à violência, e os corpos põem-nos também em risco de se
tornarem a agência e o instrumento de tudo isto (...)” (2018, p.28).
Para Butler, nós somos politicamente construídos a partir da “vulnerabilidade social dos nossos corpos” (2018, p.22) e inevitavelmente veiculados e expostos aos outros em permanente “risco de
violência em virtude dessa exposição” (Butler, 2018, p.22).
No caso da violência doméstica, esta vulnerabilidade torna-se
extremamente acentuada e naturalizada quando as vítimas estão
sob determinadas circunstâncias contextuais, quer políticas, sociais, quer económicas, sobretudo as que tornam a vivência quotidiana violenta e em que a capacidade e os meios de autodefesa
são insuficientes e ineficazes, levando, por vezes, a desfechos trágicos ou penas judiciais irrisórias e coniventes com o agressor:
“Existem mulheres que nascem, crescem e morrem vivendo num
ambiente de violência doméstica e nunca buscam ajuda. Muitas
vezes ela não se identifica como vítima de violência porque ela
viu isto dentro da família desde muito pequena e acha que é normal” (Folha de S.Paulo, 27/04/2021).
À semelhança do que reivindica Judith Butler (2018), Alicia
Puleo (2021) e Ankica Čakardić (2020), é fulcral exigir os direitos
de autonomia sobre os corpos, sobretudo os das mulheres cisgénero
e trans e homens trans, corpos que sofrem de uma maior fragilidade e vulnerabilidade. Estes corpos sofrem, em particular, do ‘direito à propriedade’ reivindicado simbolicamente pelo patriarcado,
o Outro compulsoriamente heterossexualista/heteronormativo e falocêntrico (Connell, 2019), o ‘Absoluto’ (Beauvoir, 1967), o dono do
poder, vigilante e auditor do padrão e das normas. Trata-se de um
sistema falocrata que naturaliza uma performatividade sociocultural generificada, com base numa ‘ideologia de género’ tradicional
e conservadora e numa relação de poder desigual e hierárquica, obviamente de acordo com uma pretensa biologia normativa, natural,
determinista e precária, alinhada com uma engrenagem capitalista, neoliberal, de extrema-direita, religiosa, totalitária e antidemocrática, onde tudo vale em nome dos seus ‘deuses’ (Zylinska,
2021). De acordo com Čakardić (2021), sob influência teórica de
15
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Clara Zetkin, o corpo feminino é duplamente oprimido pelo capitalismo e pela dependência e submissão na sua vida familiar.
A pandemia do COVID-19 veio expor, de forma amplificada,
a pandemia que é a violência doméstica, uma pandemia silenciosa
e silenciada pela violência, vulnerabilidade e precariedade aos
quais os corpos são sujeitos. Tornou-se evidente a precarização do
trabalho, a desumanização e descartabilidade de algumas vidas
em particular, em países cuja democracia se encontra em falência
e sob a ameaça evidente e iminente de regimes populistas, cristãos, totalitários, neonacionalistas e de partidos de extrema-direita no poder (Brasil, Itália, Polónia, República Checa, Croácia,
Estónia, Letónia, Hungria, Áustria, Suíça, Filipinas, Bulgária,
Turquia, Bolívia, Eslováquia e Noruega) ou em franca ascensão,
com representação partidária nos parlamentos nacionais (Portugal, Espanha, França, Suécia, Grécia, Chipre, Lituânia, Eslovénia, Alemanha, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlândia). É neste
contexto político e social em crise, em países com regimes de cariz
autoritário e despótico, que os direitos fundamentais, sobretudo
o direito ao corpo (ataque aos direitos LGBT, educação sexual e
de género, direitos reprodutivos, etc), são postos em causa.
Por que são os corpos femininos os mais vulneráveis e
objeto preferencial de violência? E Ursula Von der Leyen em
Ancara?1 A elefante, não no meio, mas num canto pouco diplomático de um salão turco? Há quem apelide a situação de ‘incidente’
diplomático. No entanto, que incidente há se, naquele país, se naturaliza e normaliza este tipo de violências simbólicas contra as
mulheres? Que incidente há quando se naturalizam, quotidianamente, as violências físicas e simbólicas nos corpos femininos cis
e corpos trans? Para Patricia Redondo, “as mulheres são o seu
corpo” (2021, p. 271), um corpo social, cultural e historicamente
construído a partir de uma matriz natural, determinista e androcentricamente instaurada.
1

Numa visita diplomática da Comissão Europeia a Ancara, na Turquia, no dia 7 de
abril de 2021, apenas Erdogan (Presidente da Turquia) e Charles Michel (Presidente do Conselho Europeu) tiveram direito a cadeiras no centro do salão de honras, enquanto a Ursula Von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia) foi
reservado um lugar secundário, não central e lateral do salão. Este incidente ficou
conhecido como sofagate (Público, 26/04/2021).
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O corpo de Ursula Von der Leyen é também esse corpo (embora privilegiado e empoderado política e institucionalmente), que
incomoda e que não deve ser exibido ou visibilizado, simbólica ou
materialmente, no centro do poder. É um corpo feminino construído e (re)produzido social e culturalmente pelo falocrata, pelas
instituições, e mantido e vigiado pela própria mulher (Bourdieu,
1999; hooks, 2018). É um corpo que incomoda quando colocado no
centro do poder. A mensagem foi cristalina e o corpo de Charles
Michel, pouco solidário, sentado na cadeira também. Quantos sofagates existirão longe das câmaras, no (des)conforto do lar, e na
dimensão privada dos corpos públicos e anónimos de mulheres
precárias sujeitas a uma violência pandémica e endémica?
É clara, e terá consequências devastadoras, também a decisão
da Turquia em abandonar a Convenção de Istambul (2011), que
tem como objetivo e compromisso a prevenção e o combate à violência contra mulheres e crianças e visa, igualmente, a promoção
da igualdade de género. Erdogan, o mesmo que tirou (ou melhor,
nem colocou) a cadeira a Von der Leyen, argumentou que o Tratado foi desviado “por um grupo de pessoas que tentam normalizar a homossexualidade – o que é incompatível com os valores
sociais e familiares da Turquia” (Presidency of the Republic of
Türkiye, 21/03/2021). Falamos de um país que, em 2020, registou
cerca de 300 femicídios e no dia em que este país comunicou formalmente a saída do Tratado, 6 mulheres foram assassinadas no
período de 12 horas (Global Voices, 05/04/2021). É notória e perigosa a ameaça de retrocesso no que diz respeito à igualdade de
género e à proteção dos direitos fundamentais, sobretudo, passados 10 anos sem que seis Estados-membros (Hungria, Eslováquia,
República Checa, Letónia, Lituânia e Bulgária) tenham ratificado
o Tratado. Curiosamente, e não por mero acaso, estes países são
também alguns dos que compõe a longa lista de países com governos ou partidos com assento parlamentar cuja orientação política é tendencialmente de extrema-direita, nacionalistas e
ultraconservadores. Esta associação não é inocente nem existe
por mero acaso. Há, no contexto político destes países, interesses
que atacam fervorosamente a cidadania sexual dos sujeitos e que
se coadunam com políticas de antigénero, de controlo dos corpos
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não-heteronormativos e de desproteção das vítimas de violência
de género.
O quarto volume da coleção Género e Performance: Textos Essenciais prossegue um esforço académico coletivo, que nasceu com
o propósito de disseminar e estimular a produção de ciência e reflexão em língua portuguesa. Trata-se de um projeto iniciado na
Universidade de Aveiro há quatro anos, que tem como objetivo
fundamental a democratização e consolidação do conhecimento
de questões, que se articulam com os Estudos Culturais e o campo
teórico-epistemológico dos Estudos de Género e da Performance.
Este quarto volume reúne 9 textos essenciais nesta área do conhecimento, textos traduzidos pela primeira vez em língua portuguesa, e é um projeto da responsabilidade do Grupo de Estudos
de Género e Performance (GECE)/Núcleo de Estudos em Cultura
e Ócio (NECO), do Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC) da Universidade de Aveiro - Portugal.
Este IV volume da coletânea Género e Performance: Textos Essenciais, organiza-se, assim, em três capítulos estruturais:
• Ecofeminismo & Antropoceno
• Feminismo & Género
• (In)visibilizações

No primeiro capítulo, “Ecofeminismo & Antropoceno”, apresentamos o livro completo de Joanna Zylinska, intitulado O fim
do Homem: um contra-apocalipse feminista e o texto de Alicia
Puleo, “Ecofeminismo para outro mundo possível”.
Abrindo com um profundo debate, que revela um posicionamento crítico e político face a problemas atuais que assombram a
humanidade, Zylinska e Puleo apresentam dois textos essenciais,
e que são de grande pertinência no contexto pandémico atual,
para compreender a influência e a direção do caminho traçado
pelas nossas sociedades num mundo apocalíptico e em contagem
decrescente. Estas autoras propõem um contra-apocalipse e um
“outro mundo possível” feito de atos revolucionários, que envolvam a aceitação da precariedade como forma de resistência e uni18

DA POSSE ∞ DO CORPO À VIOLÊNCIA ∞. A PANDEMIA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

versalização das virtudes do cuidado, em harmonia com os seres
humanos e não humanos.
Joanna Zylinska apresenta uma visão irónica e crítica sobre
a precariedade como condição, o crescimento do populismo de direita no mundo e a extinção da espécie humana, desafiando as
crenças de que a panaceia e a salvação do Homem dependem de
uma certa intervenção divina e tecnológica, que envolve o seu
aperfeiçoamento, rumo a uma pretensa imortalidade, e/ou uma
reterritorialização interplanetária. Curiosamente, esta vertigem
tecnologicamente mediada é um evento prometido pelos deuses
tecnológicos ou o Homo deus do Vale do Silício, os mesmos que aumentaram, exponencialmente, as suas fortunas durante a pandemia a duras penas dos corpos precários e frágeis (Diário de
Notícias, 07/10/2020).
Zylinska apresenta e desenvolve o conceito do Antropoceno
como fundamento teórico-epistemológico, que determina a intervenção humana irreversível na geo e biosfera, fruto da “invasiva
lógica de mercado neoliberal que já absorveu a natureza e o clima
para o seu domínio” (Zylinska, 2021, p. 35). Fundamentando-se
em Stengers, Tsing e Butler, a autora conclui o livro referindo que
é necessário abraçar tanto a precariedade material como condição
do nosso tempo, quanto a coexistência com os outros seres como
práxis ética. Para Zylinska esse processo conduzir-nos-á a uma
“aceitação pacífica [que não é de modo algum um conformismo resignado] das nossas vidas entre as ruínas industriais, impulsionada por um desejo ingénuo de nos reconectarmos com outros
não-humanos: florestas, fungos, micróbios” (Zylinska, 2021, p.
71). É a partir dessa aceitação e de uma observação que migra do
centro para a marg[em]inalidade, que se desenvolve a proposta
de um contra-apocalipse feminista que proporciona uma abertura
e união humanista de todas as vidas e corpos precários humanos
e não-humanos que “foram descartados no processo de encolhimento do semiocapitalismo disruptivo” (Zylinska, 2021, p. 74).
Na mesma linha de Zylinska, Alicia Puleo sublinha, ao contrário do que acontece atualmente no mundo resultante da emergência de fações de extrema-direita e fruto de novas formas de
exploração, desigualdade e precariedade, que
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é necessário um pensamento crítico que reivindique a igualdade, contribua para a autonomia das mulheres, aceite com extremo cuidado os benefícios da ciência e da técnica, incentive a
universalização dos valores da ética do cuidado com os seres
humanos, os animais e o resto da Natureza, aprenda com a interculturalidade e afirme a unidade e continuidade da Natureza desde o conhecimento evolucionista até ao sentimento de
compaixão (Puleo, 2021, p. 84).

Alicia Puleo argumentará que o ecofeminismo é um projeto
para redesenhar um horizonte utópico de justiça ambiental (ecojustiça) e uma tentativa de uma nova Ariadne para traçar um novo
itenerário que vise a reflexão a partir de “categorias de patriarcado, androcentrismo, cuidado, sexismo e género” (Puleo, 2021, p.
85). Puleo admite, igualmente, a existência de uma certa hipocrisia ambiental no Homem, que admite os perigos, as práticas ambientais reprováveis e a perda da biodiversidade, no fundo, um
antropocentrismo extremo com danos irreversíveis na Natureza,
que causam consequências negativas para si próprio. Nesta contínua agressão de tendência androcêntrica, a autora afirma que
as mulheres se encontram numa posição de violência muito particular, pela associação à Natureza, ao inferior e sub-humano e,
nesse sentido, propõe um projeto de resistência, com viés ecológico,
que passa pela construção de um ecofeminismo crítico e político e
uma cultura ecológica da igualdade, que reconheça a individualidade da mulher e desconstrua os costumes de cunho neoliberal,
os preconceitos patriarcais e as opressões generificadas.
Longe de defender um ecofeminismo clássico, essencialista, enclausurado sobre si próprio, com bases místicas, que estimula e alimenta, inclusive, o estereótipo mulher-mãe, Puleo assume e propõe
uma universalização das virtudes do cuidado, que foram, desde
sempre, reservadas ao feminino e uma “ética antropocêntrica moderada que promova a atitude empática e os sentimentos compassivos sem abandonar a linguagem dos direitos” (Puleo, 2021, p. 109).
A segunda parte deste volume, que intitulámos “Feminismo
& Género”, reúne quatro textos. Abre com o texto “Marx e a teoria
da reprodução social: três vertentes históricas diferente”, pela
pena Ankica Čakardić, autora já traduzida por nós no volume anterior, onde também discorre sobre a teoria da reprodução social,
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seguindo uma perspetiva luxemburguiana (2020). Neste novo
texto, a autora parte teoricamente de Marx, Zetkin, Luxemburgo,
Krupskaya, Kollontai e Federici. A análise que faz a partir da teoria da reprodução social (TRS), à luz de categorias específicas da
opressão de género, em articulação com os modos de produção capitalista, pretende demonstrar que a crítica marxista da economia política continua a ser de suma importância para a análise
de questões feministas, que compreendem a persistência da
“opressão de género, a reprodução social, a relação entre trabalho
produtivo e reprodutivo e a relação entre trabalho remunerado e
não remunerado” (Čakardić, 2021, p. 115).
É num quadro de idealização da figura masculina que Kam
Louie apresenta o texto “As vozes das mulheres: o homem idealizado pela mulher no século XX”, que explana e desenvolve uma reflexão crítica em torno dos recuos, impasses e até contradições sobre
um pretenso padrão de masculinidade e virilidade edificado pelas
mulheres na China, no século XX. Kam Louie sublinha, recorrendo
à análise de três produções literárias, [“Miss Sophia’s Diary” (1928),
“Lilies” (1958) e Brocade Valley (1987)] de três escritoras de ficção
de renome (Ding Ling, Ru Zhijuan e Wang Anyi), que os homens
são responsáveis pelo controlo de mecanismos hegemónicos que operam na construção de ideais sociais, onde se inclui a masculinidade
(heroicos) e a feminilidade (vítimas, boas esposas e exemplos de autossacrifício e abnegação). É através da ficção que estas autoras, investidas de poder e autoridade, subvertem e desfazem publicamente
o padrão da masculinidade instituído: por vezes os homens são objetos de desejo ou marionetes ficcionais, “fisicamente decrépitos e
moralmente imprestáveis” (Louie, 2021, p. 147).
O texto que se segue, de Tiina Rosenberg, intitulado “Da estética ativista feminista”, procura descrever os termos do ativismo de
género que se cruza com a performance no contexto sueco, nas últimas décadas do século XX, mas sobretudo nos anos 2000. De acordo
com a autora, “o estatuto da teoria pós-estruturalista tem sido amplamente debatido e o marxismo, que se baseia na análise de classes
voltou para a agenda política e estética na Suécia”. (Rosenberg,
2009, p. 179). Após uma ampla apresentação de performances e performers diversos de destaque no contexto sueco, a autor termina a
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sua reflexão acionando o conceito gramsciano de ‘intelectual orgânico’, articulando-o com o ativismo estético feminista:
Assumindo as artistas ativistas feministas a noção de solidariedade praticada e descolonizada de Mohanty, e combinando-a
com a noção de intelectual orgânico do teórico marxista italiano
Antonio Gramsci, podemos encontrar uma forma possível de
criar contacto com as artes, a academia e os movimentos sociais” (Rosenberg, 2021, p. 200).

Já o texto de Ellie Ragland discute de forma pormenorizada
as alegações de alguns movimentos feministas, que acusam o pensamento de Jacques Lacan de falocêntrico e antifeminista. A autora refere explicitamente a obra de Irigaray que, em sua opinião,
falha em compreender a dimensão metafórica e irónica da obra
lacaniana:
O que acho particularmente perturbador na análise de Irigaray
é a sua “resistência” em “perceber” Lacan. Porque interpreta
mal Lacan, ela perde a oportunidade de usar as teorias dele
para transcender as próprias limitações do pensamento lacaneano (como outras feministas fizeram com Freud), ou para desenvolver as sugestões que Lacan propositadamente deixou por
resolver. (Ragland, 1982, p. 211).

No texto “Jacques Lacan: feminismo e o problema da identidade de género”, a autora argumenta que, pelo contrário, a psicanálise lacaniana fornece as bases epistemológicas e ontológicas
para um feminismo renovado, desde que não se faça uma leitura
biológica e determinista da obra lacaniana:
(...) dentro de um contexto lacaniano, não pode haver um amanhã de igualitarismo Comunista que erradique estruturas de
poder, e nenhuma Utopia onde os valores superiores da mulher
substituam os valores corroídos do homem. Mas pode haver um
amanhã onde as diferenciações sejam feitas de forma mais
equitativa; um amanhã que evita a rigidez de género que deu
origem à mulher mamocrática, cujo poder não era menor do que
o do marido falocrático, apesar de serem necessários meios desviantes. (Ragland, 1982, p. 224).

A terceira e última parte deste quarto volume de textos essenciais em género e performance recolhe três textos que consideramos
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fundamentais no processo de visibilização de temas e campos que,
geralmente, se situam na marginalidade, quer no debate público,
quer na academia, tal como é referido por Maria do Mar Pereira
no texto “Um outsider-within? A posição e o estatuto dos Estudos
sobre Mulheres, Feministas e de Género na Academia”. Nele, a autora dá conta da institucionalização dos Estudos sobre Mulheres,
Feministas e de Género, os quais designa pela sigla EMFG.
A perspetiva dada pela autora, que reflete o trajeto dos EMFG,
parece-nos muito familiar quando olhamos para o processo de institucionalização dos Estudos Culturais na academia. Assim como
os Estudos Culturais, que gozam de grande afinidade teórico-epistemológica com os Estudos de Género, os EMFG caracterizam-se
pela interdisciplinaridade e contestação, gozando de “uma singular e atribulada relação com os prazeres, as mágoas, os encantos
e os perigos da institucionalização” (Nash & Owens, 2015, p.vii).
A investigadora salienta que o desenvolvimento e o estado do
campo dos EMFG não são uniformes, previsíveis e muito menos
lineares, coexistindo, inclusive, tendências opostas.
À semelhança da ‘marginalidade’, invisibilidade e hierarquia
inferiorizante sofrida pelos investigadores em Estudos Culturais
(muitas vezes pelos próprios pares), a autora aborda o modo como
o campo foi/é comumente considerado pouco rigoroso, trivial, superficial e excessivamente político, comprometido, ideológico, militante, e, portanto, não científico, perspetivas que são igualmente
confirmadas pela literatura. Aliás, é precisamente neste quadro
que entendemos a relação e forte articulação teórico-epistemológica entre os EMFG e os Estudos Culturais, sobretudo, no contexto atual de emergência da extrema-direita populista e da
ameaça constante das democracias. Tome-se como exemplo o encerramento de diversos cursos de Estudos de Género, na Hungria,
em 2018, e a dificuldade de institucionalizar, nas academias, o
campo dos Estudos Culturais.
Dentro desta marginalidade, os investigadores de EMFG resistem recorrendo a várias estratégias e negociações (incluindo
uma construção rigorosa, objetiva e precisa da nomenclatura dos
cursos, por exemplo) para dar forma ao estatuto epistémico do
campo como um todo e/ou ao dos seus cursos ou centros específicos
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(Pereira, 2021). Maria do Mar Pereira defende que a construção
do campo é “dinâmica, contínua e complexamente disputada” (Pereira, 2021, p. 247), sendo, por isso, essencial estudar a relação
entre institucionalização e o estatuto epistémico, por considerar
que existe ambiguidade e “confusão dos vínculos entre institucionalização e reconhecimento” (Pereira, 2021, p. 245).
É também de invisibilizações profundas que nos fala Patricia
Redondo no texto “Mulheres e toxicodependências. História de
uma invisibilização”. A abordagem da estudiosa passa por compreender e analisar por que razão as mulheres toxicodependentes
não chegam às redes de atendimento e que tipo de respostas e caminhos encontram para a sua reabilitação. Patricia Redondo admite que a maior parte dos estudos existentes explicam as
características dos consumos de estupefacientes recorrendo a argumentos redutores, essencialistas e deterministas que se baseiam na diferença sexual biológica. Debatendo as políticas de
identidade, subjetividade e as ideias preconcebidas de caráter naturalizante, Redondo propõe
identificar o que as afeta por serem ‘mulheres’, entendendo
‘mulheres’ como uma categoria social e cultural que gera identidade e subjetividade, compreendendo como isso afeta os processos de toxicodependência (...) definir os obstáculos de acesso
e a permanência nos tratamentos relacionados com a questão
de género (2021, p. 256).

A concluir este volume, apresentamos o texto de Ioannis
Theotokas & Chrysa Tsalichi, intitulado “O emprego de mulheres
no mar. Perceções, atitudes e experiências de homens marítimos
no contexto grego”, que analisa os fatores que influenciam a progressão na carreira das mulheres marítimas na Grécia, num meio
conservador e dominado por homens.
Os dados deste estudo revelam que o trabalho feminino a
bordo corresponde apenas a 2% do total de empregos com funções
marítimas. Isto acontece não só pela falta de oportunidades em
postos mais elevados na hierarquia naval, mas também pela incompatibilidade com a maternidade e formação de família, assédio
sexual e discriminação. Outra das razões apontadas tem justamente a ver com a possibilidade de surgirem tensões sexuais a
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bordo, que podem perturbar as relações laborais. O estudo também indica que os colegas homens aceitam com maior facilidade
colegas empregadas de hotelaria e de restauração do que colegas
com funções marítimas, pelo facto de as primeiras realizarem uma
performance mais próxima e consonante com a representação conservadora e falocêntrica tradicionalmente reservada à mulher
(Beauvoir, 1967; Irigaray, 1976), não colocando em risco a performance masculina, geralmente associada ao poder e à ocupação de
cargos hierarquicamente mais elevados.
São várias as instituições e os investigadores que têm trabalhado em prol da ciência e da compreensão dos fenómenos humanos, cabendo à academia, mesmo e sobretudo no contexto
pandémico, o papel de levantar questões e realizar a reflexão, estudo e análise das consequências e dos impactos diretos e indiretos que a pandemia trouxe aos corpos precários. Neste sentido, o
Centro de Línguas, Literaturas e Culturas (CLLC)/Universidade
de Aveiro junta-se, através do projeto Magenta, a muitas outras
instituições que estudam, neste momento as implicações sociais,
económicas e políticas da pandemia de COVID-192. O projeto Ma2

a) “O impacto do SARS-CoV-2 nos determinantes sociais da Violência de Género:
Propostas de Ação e Intervenção”, Instituto de Saúde Pública da Universidade
do Porto (ISPUP);
b) “Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (VMVD) em Tempos de
Pandemia: caracterização, desafios e oportunidades no apoio à distância (AaD),
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima;
c) “Violência online contra as mulheres: prevenir e combater a misoginia e a violência em contexto digital a partir da experiência da pandemia de COVID-19”,
Universidade de Coimbra;
d) “Violência nas relações de intimidade em tempos de Covid-19: desigualdades
de género e (novos) contornos da violência doméstica? (VD@Covid19)”, Universidade Nova de Lisboa;
e) “Limpezas em tempo de pandemia: entre a precariedade e os riscos na saúde
das trabalhadoras dos serviços de limpeza”, Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
f) “App SafeCheck – Avaliação e gestão do risco com vítimas de violência nas relações de intimidade”, Maiêutica, Cooperativa de Ensino Superior, C.R.L.;
g) “#Unstereotyped: Análise, avaliação e deteção automática de linguagem estereotipada na comunicação pública de prevenção e combate à COVID-19”, Universidade de Évora;
h) “Pandemia e Academia em casa – que efeitos no ensino, investigação e carreira?
Estudo sobre as mudanças no sistema científico e de ensino superior”, Centro
de Estudos Sociais (CES);
i) “Dias de confinamento e de violência: a resposta dos serviços de apoio a vítimas

25

FERNANDA DE CASTRO & MARIA MANUEL BAPTISTA

genta visa conhecer os impactos da pandemia no quotidiano
das(os) trabalhadoras(es) domésticos durante os dois períodos de
confinamento obrigatório (estado de emergência) em Portugal,
que estiveram em vigor, nos anos de 2020 e 2021. Sabemos que o
percurso não é nem será fácil, sobretudo num contexto mundial
de grande instabilidade política, social e económica, que atravessa
de forma mais catastrófica os corpos mais precários. É na investigação empírica e na reflexão teórica e epistemológica, rigorosamente fundamentada, e ainda na possibilidade de uma ação, que
possa materializar os resultados da nossa investigação, que reside
a nossa in(re)sistência.

de violência doméstica em tempos de pandemia de COVID19, em Portugal”,
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa;
j) “SAGE19: Scientific and Academic Gender (in)equality during Covid19”; ISCTE
– Instituto Universitário de Lisboa;
k) “O impacto da COVID-19 na violência contra as mulheres: uma análise longitudinal”; Universidade Nova de Lisboa;
l) FAROL – Ferramentas de Ação e Referenciais de formação, com o Objetivo de
apoiar uma vida Livre de violência de género e violência doméstica”, Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP-ULisboa);
m) “Mulheres e Homens em tempo de pandemia. Trabalho, rendimento, condições
de vida”, Centro de Estudos Sociais (CES);
n) “Como ficar em casa? Intervenções imediatas de combate à Covid-19 em bairros
precários da AML”, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa;
o) “Trabalho e género em tempos de COVID-19: a perspetiva de trabalhadores e
organizações”, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto;
p) “Saúde mental durante a gravidez e pós-parto em contexto de COVID-19: vulnerabilidades específicas das mulheres e estratégias de prevenção”, Faculdade
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1.
O fim do Homem:
um contra-apocalipse feminista1
Joanna Zylinska
Tradução de Larissa Latif
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Zylinska, Joanna. (2018). The end of man: a feminist counterapocalypse2.
Minneapolis/Minnesota: University of Minnesota Press3.

Primeiro como tragédia…
O fim do Homem: um contra-apocalipse feminista oferece uma
visão irónica de uma das narrativas apocalípticas dominantes dos
nossos tempos. A profecia contida no título do livro aponta ostensivamente para a extinção da espécie humana, mas também sinaliza a expiração do Homem Branco Cristão como o principal
sujeito da história. Adotando o espírito da série Forerunners:
Ideas First, no seu modo especulativo e no seu estilo descontraído,
este pequeno livro surge das minhas intervenções recentes – con1
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ferências, painéis de discussão e projetos artísticos – sobre a crise
planetária que envolve o ambiente, a economia, a política e a própria vida. Especificamente, O fim do Homem traz um desafio à
crença generalizada de que a salvação do atual apocalipse planetário virá de um além secularizado, mas, ainda assim, divino:
uma fuga para o paraíso na forma de uma transferência planetária, ou um efetivo aprimoramento dos seres humanos para o estatuto de deuses através da Inteligência Artificial (IA). Tais
soluções vindas do além têm sido atualmente propostas pela ciência e pela tecnologia, mas também são uma parte muito importante do nosso cenário político. Além de dirigir um olhar
desconfiado a várias promessas tecnocráticas vindas do Vale do
Silício, O fim do Homem lança uma interrogação sobre o atual
crescimento do populismo em todo o mundo, que se torna evidente
na viragem em direção às soluções antiespecialistas oferecidas
por autoproclamados salvadores vindos de fora do meio político.
Em resposta, o livro oferece a visão de um «contra-apocalipse feminista» que, ao adotar a precariedade como condição fundamental da vida no mundo pós-industrial global, contesta muitas das
soluções masculinistas e tecnicistas para a referida crise.

Apocalipse, agora!
De maneira mais ampla, O fim do Homem está concebido
como uma intervenção crítica sobre aquilo que nos dias de hoje
vem sendo tratado como um conceito que define os nossos tempos:
o Antropoceno. Postulado como uma nova época geológica em que
a influência humana na geo- e biosfera é, já, irreversível, o Antropoceno tornou-se um novo filtro epistemológico através do qual
nós, humanos, nos podemos ver. Também desencadeou a produção
de múltiplas imagens e narrativas sobre nós mesmos e sobre o
mundo ao nosso redor. O Antropoceno é frequentemente apresentado como uma consequência do uso excessivo dos recursos do
nosso planeta, que, através de um crescimento aparentemente interminável, acaba por levar ao esgotamento, à escassez e à crise
da vida nos seus aspectos biológicos e sociais. O termo engloba
não só «o pico do petróleo», «o pico da carne vermelha», «o pico do
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crescimento» e «o pico das coisas», mas também, de modo mais
ameaçador, «o pico do Homem»4. O Antropoceno é, portanto, uma
história sobre uma emergência planetária em curso que afeta regiões ricas e pobres do mundo – embora nem todas com o mesmo
impacto ou intensidade. No entanto, vale ressaltar que os tropos
apocalípticos que sustentam a narrativa do Antropoceno são, na
verdade, recorrentes na história cultural ocidental (e não ocidental) – desde textos religiosos pré-modernos como a Epopeia de Gilgamesh, o Livro de Daniel e o Livro do Apocalipse (também
conhecido como O Apocalipse de São João), passando por produções culturais contemporâneas como La Dolce Vita, de Federico
Fellini, os romances distópicos de Margaret Atwood, incluindo
The Handmaid’s Tale e MaddAddam, e séries de TV como Survivors e The Walking Dead. O crítico Frank Kermode observou que
“o apocalipse e os temas relacionados têm uma vida surpreendentemente longa”, enquanto a teóloga Catherine Keller chegou ao
ponto de sugerir que “nós estamos ... numa história inacabada de
finalidades apocalípticas” (Kermode, 2000; Keller, 2005).
Ao mesmo tempo, a narrativa apocalíptica recorrente, em
todas as suas mortíferas formas, adquiriu um novo sopro de vida
e uma nova direção depois de se ligar ao Antropoceno. Embora este
termo só tenha ganho espaço nos debates científicos e populares
nos últimos anos, ao início do Antropoceno são atribuídas diversas
datas, sejam os primeiros dias da agricultura, o arranque da Revolução Industrial, no século XVIII, ou a “grande aceleração” do
crescimento populacional e do uso de energia depois de 1945. A extinção humana e não humana e a destruição da vida como a conhecemos no nosso planeta surgem como o ponto final desta época.
Curiosamente, a inflexão desta narrativa apocalíptica em particular muda de acordo com quem conta a história. Por exemplo, o
conceito de Antropoceno pode ser usado para estabelecer um elo
inerente entre o capitalismo e o modo de vida moderno” (Klein,
2014), e assim alertar-nos para as injustiças da sempre invasiva
lógica do mercado neoliberal que já absorveu a natureza e o clima
para o seu domínio. Mas também pode ser mobilizado para louvar
4

Steve Howard, diretor de sustentabilidade da IKEA, citado por Zi-Ann Lum: “Steve
Howard, executivo da IKEA diz que o mundo atingiu o pico máximo de coisas”
(Lum, 2016).
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o engenho e a capacidade de resolução de problemas dos humanos,
ao ultrapassar problemas, e ao promover soluções para as mudanças climáticas direcionadas pelo capital, como a fissão nuclear, a
compensação de emissões de carbono e a geoengenharia (Lynas,
2011). Os cientistas ainda não chegaram a um acordo inequívoco
sobre se a declaração de uma nova época se justifica, contudo, o
Antropoceno já foi renomeado pelos teóricos culturais e políticos
como Antrobsceno, Capitaloceno, Chthuluceno, Euroceno, Plantationceno e Tecnoceno, como forma de desafiar a desigualdade e a
injustiça que a palavra original foi acusada de perpetuar. Portanto, embora não estejamos nem perto de resolver as questões
climáticas, para algumas áreas da teoria crítica já nos encontramos no pós-Antropoceno, ao que parece5.
A minha própria intervenção crítica inclui investigar este nó
de processos materiais, objetos e significados que se acumularam
em torno do termo nos últimos anos, numa variedade de disciplinas académicas e no cenário cultural e mediático mais amplo. Em
vez de tentar oferecer soluções em larga escala para problemas
ecológicos globais, ou até mesmo fazer uma crítica detalhada das
várias posições sobre o Antropoceno que emergiram de diferentes
quadrantes intelectuais e políticos, os meus objetivos neste livro
são mais modestos. Interesso-me predominantemente por explorar as “estruturas do luto” (Cohen, 2016), tanto aquelas sobre as
quais o Antropoceno se apoia quanto aquelas que ele introduz,
como a sua estrutura afetiva e a sua base intelectual. O meu foco
está no já mencionado «pico do Homem», o excesso iminente de
população que se afirma estar a impor constrangimentos insuportáveis ao nosso planeta e que, consequentemente, está a ser postulado por alguns como um prenúncio do fim da espécie humana.
Traçando os tons apocalípticos da história do Antropoceno como
uma história da crise existencial da humanidade, quero examinar
vários desenvolvimentos recentes acerca do humano, tanto como
um conceito filosófico quanto como uma materialidade de carne:
o pânico sobre a escassez de recursos disponíveis para nos sustentar; as preocupações com o envelhecimento das populações; a
atividade renovada em torno da Inteligência Artificial (IA) por
5

Claire Colebrook (2017) chega a afirmar que “nós sempre estivemos no pós-Antropoceno”.
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parte de pesquisadores e investidores do Vale do Silício; a pesquisa biotecnológica sobre formas de aprimorar o ser humano até
à imortalidade. Por último, mas não menos importante, quero localizar a recente viragem para o Antropoceno como um conceito
explicativo no horizonte de vários eventos políticos atuais em todo
o mundo: a guerra ao terror, a ascensão do populismo de direita,
a crise de refugiados, o fenómeno Trump, o Brexit.
De entre todas estas linhas conceptuais e tópicos de investigação diferentes, o que mais me preocupa são as ansiedades, desejos e fantasias não ditas que o finalismo denotado pela profecia
do “fim do Homem” ligada ao Antropoceno implica. Quero dar
atenção especial à generificação da história do Antropoceno, com
o objetivo de investigar algumas das suas suposições fundamentais e estruturas subjacentes. Com isto, pretendo dar alguns passos para esboçar uma narrativa diferente para o sujeito humano
que, mais uma vez, se encontra no precipício do tempo. Desejo
também gerar um sentido de resposta e uma responsabilidade
mais ancorados, mais corporificados e mais localizados para com
o meio a que nós, terráqueos, chamamos lar. O fim do Homem,
anunciado como parte do atual discurso apocalíptico pode, portanto, ser visto como uma promessa e uma abertura ética – e não
apenas como uma ameaça existencial. Se o Antropoceno nomeia
um período em que se diz que o humano se tornou um agente geológico, o meu plano é escavar algumas das camadas sedimentadas
de significado que já se acumularam em torno do Antropoceno –
e esculpir uma imagem melhor, mais ágil e mais responsável de
nós mesmos, aqui e agora.
Em última análise, o objetivo do livro é quebrar aquilo que
Keller chamou de “um hábito apocalíptico”. Este hábito manifesta-se numa “matriz ampliada de tendências inconscientes”
(Keller, 2015) que molda o pensamento finalista – com os seus
fundamentos moralistas – por meio do qual o moralismo ganha
espaço à custa da análise das relações de poder no terreno. O meu
método envolve trabalhar através de e atravessando várias narrativas académicas e populares acerca do Antropoceno. Do ponto
de vista temporal, O fim do Homem é uma continuação do meu
livro anterior, Minimal Ethics for the Anthropocene (Zylinska,
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2014), mas é também um projeto paralelo ou mesmo alternativo.
Embora partilhe com o volume anterior o espectro conceptual e o
minimalismo da forma, bem como o desejo de fazer uma intervenção crítica nos debates sobre o mundo em todas as suas formações
geofísicas, O fim do Homem também oferece um caminho diferente pelo debate sobre o Antropoceno. Este caminho não se faz
tanto pela via da filosofia e da ética, mas pelo mapeamento da
adaptação e da transformação de ideias filosóficas presentes num
conjunto mais amplo de programas culturais: jornalismo e outros
debates mediáticos, narrativas da indústria científico-tecnológica,
crenças religiosas explícitas e implícitas, eventos políticos.

A cosmovisão trágica do homem
O pensamento apocalíptico é um aspeto daquilo que foi denominado “a cosmovisão trágica”: uma estrutura cognitiva que representa a capacidade do ser humano de refletir sobre a finitude
da vida, juntamente com a sua incapacidade de aceitar esta finitude. Esta tensão entre estados cognitivos evoca no ser humano
uma sensação de tragédia, em que o apocalipse se torna sintoma
do pensamento trágico. Citando o historiador da religião Mircea
Eliade, o filósofo polaco Wojciech Załuski afirma que a cosmovisão
trágica, que ainda permanece, substituiu o esquema mental préhistórico ligado às primeiras religiões cósmicas. Nesse esquema
originário, o humano experimentava-se a si próprio como uma
parte indiferenciada da natureza, sendo a morte percebida como
apenas uma perturbação temporária e insignificante dentro da
contínua permanência da vida. Depois, através do processo histórico de individuação, o humano separou-se gradualmente do
mundo natural, ao mesmo tempo que aprendeu a compreender a
descontinuidade da vida – tanto a humana quanto a não humana.
Para Załuski, um pensador católico conservador, a cosmovisão
trágica apresenta-se então como uma consequência lógica da separação entre o homem e a natureza. A tragédia surge da impossibilidade de reconciliar a apreciação da vida num sentido amoral,
ou seja, a capacidade de experimentar o maravilhoso e admirar a
beleza como tal, com a incapacidade de conservar essas sensações
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– e os objetos dos quais elas surgem. O sentido da evanescência
do mundo é, portanto, uma pedra angular da cosmovisão trágica
(Zaluski, 2014).
Podemos dizer que a cosmovisão trágica se manifesta no fatalismo de Homero e de outros pensadores gregos da Antiguidade,
mas, ela também retorna, numa forma moderna, no dionisismo de
Friedrich Nietzsche, bem como no existencialismo de Jean-Paul
Sartre e Albert Camus. Significativamente, a cosmovisão pré-trágica associada às religiões naturalistas antigas e às cosmologias
alternativas que o pensamento ocidental posteriormente considerou “primitivas” nunca foi totalmente substituída: tornou-se manifesta em filosofias tão diversas quanto o hedonismo Epicurista,
o Estoicismo e o Budismo. No entanto, Załuski, no seu apego à sua
própria estrutura religiosa, vê a transição da cosmovisão cósmica
para a trágica como um sinal do amadurecimento da mente humana e, portanto, como um processo teleológico de crescimento e
progressão para além do estado de natureza. A filosofia da imanência desenvolvida, por exemplo, por Gilles Deleuze seria, portanto, vista como imatura a partir de uma perspetiva cristã
particularista. De facto, para Załuski, o processo de amadurecimento humano como espécie implica a descoberta gradual de uma
autêntica condição humana – que é condição da queda em desgraça ou da separação de Deus como a plenitude do ser. A própria
existência no mundo e o cuidado com ele, por parte do humano, só
podem ser apreendidos no curso da história. A tragédia inerente à
existência humana, resultante da sua finitude, é definitivamente
redimida no cristianismo pela promessa da vida eterna.
Vale a pena analisar os discursos finalistas conservadores, especialmente nas suas articulações bíblicas, porque muitos dos
seus tropos e figuras retornam nas narrativas dominantes no Antropoceno – apesar do seu aparente secularismo baseado na racionalidade científica. E, assim, quando o sexto selo do
pergaminho divino é quebrado no Livro do Apocalipse, ele revela
a ira de Deus ao proclamar a destruição total da configuração planetária estável, com todos os humanos, independentemente da
sua riqueza e posição social, a correr para se esconderem da catástrofe no meio dos escombros:
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[Houve um grande terramoto; e o sol ficou preto como um tecido
de crina negra, e a lua tornou-se como sangue;
E as estrelas do céu caíram na terra ...
E o céu recolheu-se como se recolhe um pergaminho; e todas as
montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares.
E os reis da terra, e os grandes homens, e os homens ricos, e os
principais capitães, e os homens poderosos, e todo o escravo, e
todo o homem livre, esconderam-se nas covas e nas rochas das
montanhas...6

O sentimento de aniquilação total é, no entanto, superado no
Livro do Apocalipse pela promessa do Novo Céu e da Nova Terra,
ou a Nova Jerusalém, com o rio da vida a revitalizar as pessoas e
a árvore da vida a oferecer-lhes abundância ilimitada (Revelation,
Rev.21-22).
Este tipo de imaginário apocalíptico bíblico forneceu aos humanos modernos um dispositivo de enquadramento para entender muitas das atuais questões sobre o Antropoceno: podemos
pensar aqui nas imagens do escurecimento do sol como resultado
do uso de combustíveis fósseis; nas imagens da erosão e colapso
da terra (ou do “céu a cair na terra”) devido à mineração; ou nos
relatos de terras como as Ilhas Salomão e Maldivas “removidas
de seus lugares” devido ao aumento do nível dos oceanos. No entanto, o mais preocupante é que não é apenas para fins de diagnóstico que os tropos apocalípticos redentores estão a ser
mobilizados hoje em dia: também se recorre a eles para oferecer
soluções. De facto, em muitos dos artigos científicos sobre o Antropoceno e nas suas versões popularizadas pelos média, há um
sentido muito claro de que a salvação do suposto finalismo do Antropoceno virá de um além divino, embora secularizado: uma fuga
para o céu (isto é, uma transferência planetária), ou um efetivo
aprimoramento dos humanos para o estatuto de Homo deus. Em
ambas estas narrativas o Homem chega à Nova Jerusalém do pósAntropoceno totalmente redimido – e redesenhado.
Este Homem supostamente individuado permanece indiferenciado, tanto sexual quanto biologicamente. De facto, o homem
6

Citação da Bíblia na versão do Rei Jaime, disponível na coleção digital da Biblioteca
da Universidade de Michigan: http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=5379618, Rev.6: 12–15.
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da cosmovisão trágica alcança o seu estatuto à custa do sacrifício
da diferença sexual e biológica, que é sempre mais do que uma.
Ao negar o seu parentesco com as mulheres e pessoas de género
não-binário, com os animais, micróbios e fungos, o Homem separa-se da “natureza” para emergir de pé, orgulhosamente ereto,
mas já ameaçado por contaminação, encolhimento e evanescência.
Esta negação é uma condição da preservação da autoconfiança e
da autoridade autodesignada do Homem, permitindo-lhe o contínuo “domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda a coisa rastejante
que rasteja sobre a terra.” (Revelation, Gen.1:26).

Os homens reparam o mundo para mim
Num ensaio de 2008 intitulado Men explain things to me, Rebecca Solnit, uma escritora talentosa, relata o seu encontro, numa
festa em Aspen, com “um homem imponente que havia ganho
muito dinheiro” (Solnit, 2013). Tendo acabado de publicar um
livro sobre tempo, espaço e tecnologia na obra do fotógrafo Eadweard Muybridge, Solnit tentou responder à pergunta do homem
sobre a sua carreira de escritora com a descrição do seu último
projeto, apenas para ser interrompida e informada de que outro
“livro muito importante” sobre o assunto saíra recentemente, e
que ele tinha lido sobre isso na “New York Times Book Review”.
As múltiplas interjeições da amiga de Solnit a explicar que, na
verdade, era sobre o livro de Solnit que o homem estava a falar,
foram continuamente ignoradas – até que ele finalmente entendeu, “ficou pálido” e depois “voltou à carga”. “Os homens explicam-me coisas, a mim e às outras mulheres, quer eles saibam ou
não o que estão a dizer”, conclui Solnit. “Alguns homens.” (Solnit,
2013). O ensaio impressionou muitos leitores, e principalmente
as mulheres, porque capturou, de maneira consciente e pungente,
a generificação contínua das epistemologias dominantes.
Embora eu seja cautelosa quanto a ganhar pontos com muita
facilidade através de uma essencialização do argumento político,
vinculando-o à identidade de género do seu autor – de facto, eu
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prefiro citar Barack Obama a Sarah Palin quando se trata de
saúde, Alain Juppé a Marine Le Pen quando o assunto é imigração e Jeremy Corbyn a Theresa May quando se fala sobre austeridade – as sugestões de Solnit parecem, lamentavelmente, ser
pertinentes quando se trata da estrutura da narrativa do Antropoceno e do modo como ela tem sido transmitida tanto na literatura académica como na literatura convencional. Foi por isso que
decidi adaptar a sua tirada humorística como um enquadramento
para abordar aqui a história do Antropoceno. Curiosamente, o
protagonista central desta história, o Homem do Antropoceno,
entra no palco já como uma falta. Tom Cohen e Claire Colebrook
ponderam se este Homem não será talvez apenas “um efeito dos
seus próprios delírios de auto-apagamento” (Cohen & Colebrook,
2016). Em seguida, sugerem que “a humanidade passa a existir,
tarde demais, quando declara que ela própria já não existe e
quando olha melancolicamente, de um modo demasiado humano,
para um mundo sem humanos. O humano é o efeito de uma declaração de não-ser: ‘eu não existo; logo, sou’” (Cohen & Colebrook,
2016). A história sobre o fim do homem foi, na verdade, usada
para engrandecer o Homem como sujeito e espécie, cobrindo o
vazio fundamental no seu centro e obscurecendo o próprio gesto
da ereção do Homem como homem. Kathryn Yusoff afirma que “o
Antropoceno fez do homem um fim e uma origem em si mesmo”,
excluindo ou mesmo impedindo neste processo “a apreensão de
formas importantes de diferenciação e de crítica genealógica que
podem ser úteis para prevenir a continuação das próprias condições que produziram este momento liminar” (Yussof, 2016). Portanto, o que me preocupa a respeito da narrativa do Antropoceno
não é tanto o género dos contadores da história, mas o modo e o
teor generificados desta narrativa, com as suas nuances messiânico-apocalípticas e as suas ambições masculinistas-solucionistas.
Como resultado, a narrativa apocalíptica do Antropoceno
também tem uma dimensão ontológica: ela produz um homem
temporariamente ferido mas em última instância redimido, que
pode conquistar o tempo e o espaço ao elevar-se acima da confusão
geológica que criou. As nuanças de género deste novo tipo de messianismo planetário reverberam em várias articulações da nova
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época. Quando o Grupo do Antropoceno, um subconjunto da Comissão Internacional de Estratigrafia, se reuniu pela primeira
vez em 2014, em Berlim, para discutir se a intensificação da atividade humana merecia ser designada por um novo termo, “[dos]
29 cientistas que o grupo de trabalho listou como membros no seu
site no momento da reunião, apenas um era mulher” (Rathworf,
20014)7 Esta situação levou a jornalista do The Guardian, Kate
Raworth, a sugerir: “basta chamá-lo Homentropoceno” (Rathworf,
20014). Mais uma vez, a minha principal preocupação não é tanto
o número de homens que “nos” informam sobre o Antropoceno –
uma situação que, antes de tudo, reflete o “enviesamento” estrutural de género das ciências em si –, mas sim a generificação do
debate sobre o Antropoceno, juntamente com a cegueira dos seus
principais autores em relação aos seus próprios tropos discursivos
e pontos de referência, para não mencionar as fontes utilizadas e
os autores citados.
E, assim, os homens explicam-me o Antropoceno: estou a pensar aqui não só nos membros do comité de Estratigrafia, sob a liderança de Jan Zalasiewicz; mas também noutros cientistas e
escritores de ciências, gestores de cultura e estudiosos das humanidades. Stephen Emmott, responsável da investigação em Ciência da Computação da Microsoft e autor do livro Ten Billion,
declarou “uma emergência planetária sem precedentes” (Emmot,
2013). Bernd M. Scherer, diretor da Haus der Kulturen der Welt
em Berlim, que dirigiu um projeto de dois anos sobre Antropoceno, anunciou que “chegámos a um momento crítico” (Scherer,
2015)8, enquanto o historiador pós-colonial Dipesh Chakrabarty
afirmou que “o que os cientistas disseram sobre as mudanças climáticas desafia não só as ideias sobre o humano que geralmente
sustentam a disciplina da História, mas também as estratégias
analíticas que os historiadores pós-coloniais e pós-imperiais desenvolveram nas últimas duas décadas em resposta ao cenário de
descolonização e globalização do pós-guerra.” (Chakrabarty, 2009,
197-222). Esta última declaração é particularmente reveladora,
porque, na conjuntura disciplinar que tem ocupado a vanguarda
7

Na sequência da comoção internacional, o número de mulheres no Comité já aumentou, ainda que apenas ligeiramente.

8

Ênfase presente no original.

43

JOANNA ZYLINSKA

dos desafios à generificação e à racialização normativas do sujeito
humano, o retorno do humano como agente da história voltou à
tona em muitos conceitos e unidades de análise anteriormente
contestados: ciência, objetividade, natureza, ambiente, crise – trazendo o Homem, sem sexo, mas ainda muitíssimo generificado,
outra vez ao ponto central da investigação e da ação. E, assim,
como destaca Colebrook: “Depois de anos de teorias que contestaram toda a naturalização daquilo que era, em última análise,
histórico e político, o ‘homem’ retornou” (Colebrook, 2016). Chakrabarty e outros parecem estar a dizer-nos que não há tempo para
jogos de linguagem textualistas e outros passatempos das humanidades, porque os “cientistas”, dizendo as coisas tal como elas
são, deram-nos uma tarefa mais urgente: temos de salvar o
mundo e a nós mesmos dentro dele. A narrativa do Antropoceno,
portanto, traz uma convocação dirigida à “humanidade como tal”
para que esta avance rápida e urgentemente – enquanto ainda
há tempo. De modo significativo, Cohen e Colebrook notam que a
narrativa dos seres humanos como uma espécie destrutiva não só
gerou o imperativo de sobreviver – “se ‘nós’ descobrimos que
somos um agente de destruição, então ‘nós’ precisamos de nos reformar, de nos re-agrupar e continuar a viver (Cohen & Colebrook, 2016)”; ela também produziu o que estes autores
chamaram um hiper-humanismo – que eu gostaria de renomear
aqui como Projeto Homem 2.0.

O projeto homem 2.0
Como pano de fundo destes desenvolvimentos, a temporalidade do Antropoceno trouxe consigo um retorno a modelos mais
interconectados de compreensão do mundo que têm muito em
comum com estruturas pré-modernas: o pensamento ecológico
que surge da ciência dos sistemas terrestres; a noção relacional
do mundo como Gaia promovida por Bruno Latour e Isabel Stengers; a ideia de companhia entre as espécies proposta por Donna
Haraway; ou as ontologias emaranhadas do humano-não-humano
de Karen Barad e Anna Lowenhaupt Tsing. De facto, Tsing destaca que “os emaranhados interespécies que antes pareciam ma44
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terial de fábulas são agora materiais para discussão séria entre
biólogos e ecologistas, que mostram como a vida exige a interação
de muitos tipos de seres” (Tsing, 2015). Numa aparente repreensão à narrativa teleológica e progressivista da ascensão cognitiva
do Homem, ela também aponta que “mulheres e homens de todo
o mundo exigiram ser incluídos no estatuto conferido ao Homem.
A nossa presença tumultuosa mina a intencionalidade moral da
masculinidade Cristã do Homem, que separou o Homem da Natureza” (Tsing, 2015). Este novo modo de pensar pós-Iluminista,
que rebaixa o Homem Cristão Branco da sua posição de sujeito
da razão e de telos do nosso planeta, implica uma promessa de
descolonização das nossas estruturas estabelecidas de pensamento. Mas, talvez sem surpresa, ele também se torna um horizonte no qual estão a ser realizadas atualmente uma série de
ações que pretendem o retorno à ontologia singular e à elevada
estatura do Homem.
Desdobrando-se neste horizonte composto por um emaranhado humano-não-humano, o projeto Homem 2.0 envolve uma
mobilização secular do imaginário religioso, com o Homem singular agora redesignado como Homo deus, ou a Espécie Divina. Este
último termo foi usado pelo jornalista Mark Lynas no seu livro de
divulgação científica com o mesmo nome (The God Species), que
esboça aquilo que descrevi anteriormente como uma abordagem
“solucionista” da mudança climática. O volume de Lynas pertence
ao género das narrativas de conversão. Um apóstata do ambientalismo, que passou anos a destruir culturas geneticamente modificadas para proteger a «natureza», Lynas finalmente viu a luz.
Ele descreve o modo como gradualmente percebeu não só que o
movimento verde não era uma solução para os problemas planetários, mas, também, que ele muitas vezes exacerbava esses problemas – por exemplo, ao facilitar a construção de centrais de
carvão em locais onde a construção de centrais nucleares tinha
sido cancelada (Storr, 2013). Para o recém-iluminado Lynas, qualquer solução para os problemas do planeta tinha de passar pela
gestão planetária consciente por parte dos humanos, adotando soluções baseadas na ciência e desistindo de qualquer fantasia
sobre uma natureza não contaminada. Até agora, tudo pacificamente não-problemático.
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No entanto, The God Species tem um estranho paroquialismo.
Isto manifesta-se na proposta de abandonar qualquer tipo de coisas desagradáveis, como apelos à limitação do crescimento económico e da produtividade humana ou, Deus nos livre, “do
capitalismo, do princípio do lucro, ou do mercado” (Lynas, 2011).
Lynas sugere que, em vez disso, nos foquemos em identificar “um
espaço seguro no sistema planetário no qual os humanos possam
agir e florescer indefinidamente, da maneira que escolherem”
(Lynas, 2011). O tom deste argumento já está definido na abertura
arrogante do livro: um relato da experiência do empresário J.
Craig Venter com a síntese da vida, recontada como uma história
neobíblica. O relato começa assim: “Então o Homem disse: ‘Façase vida’. E a vida fez-se.” (Lynas, 2011). O que isto quer dizer é que
o genoma sintético que Venter desenvolveu no seu laboratório em
2010 começou a reproduzir-se – exceto que esta não é a história
completa. A equipa de Venter teve de inserir o genoma fabricadopor-computador numa célula bacteriana húmida não sintética já
existente, cujo ADN nativo havia sido extraído, meramente desencadeando, portanto, alguns processos que imitavam os da vida
num meio que já comportava o que a biologia convencionalmente
reconhece como vida, em vez de criar qualquer tipo de vida a partir
do zero. Apesar desta pequena distinção ontológica, Lynas posiciona Venter como uma espécie de hacker ardiloso, não apenas da
vida como a conhecemos, mas também do Livro do Génesis, com
“o poder de Deus ... agora cada vez mais exercido por nós” (Lynas,
2011). Esta é a história da criação reescrita pelos investidores de
risco, afirmando o “domínio incontestável sobre todos os seres
vivos” (Lynas, 2011). No entanto, Lynas parece alheio às consequências políticas desta mudança. De facto, a descrição que ele
faz, por meio de metáforas teológicas, obscurece a distribuição desigual das consequências da intervenção planetária induzida pelos
humanos, postulando, em vez disso, o Antropoceno como uma suposta luta eterna do Homem contra a Natureza.
Porém, o nosso estatuto divino recentemente adquirido ainda
precisa de alguns ajustes. Lynas admite que nem tudo está bem
no paraíso do Antropoceno. “Como se Deus fosse cego, surdo e
burro, continuamos a errar sem nenhuma compreensão aparente
do nosso poder ou potencial.” (Lynas, 2011). Mas é apenas uma
46

O FIM DO HOMEM: UM CONTRA-APOCALIPSE FEMINISTA

questão de tempo e, mais importante, de inovação tecnológica e
investimento económico, para que as coisas se resolvam. Portanto,
nós não precisamos de nos preocupar: a nossa «natureza rebelde»
é uma garantia de sucesso. De facto, Lynas admite estar cansado
da “ideia da vitimização humana perene” (Lynas, 2011) e, assim,
oferece-se para reiniciar o ser humano como uma espécie divina
cuja única trajetória é a ascendente – desde que não fiquemos atolados nas narrativas melancólicas da brigada anti-progresso. Portanto, a sua narrativa é uma versão daquilo que outro
empreendedor ecológico, Erle Ellis, chamou de “um bom Antropoceno”: aquele no qual os seres humanos se podem orgulhar das
suas realizações, em vez de perderem demasiado sono com os efeitos colaterais. Esta abordagem tem como premissa “amar e abraçar a nossa natureza humana” (Ellis, 2009). Mas, “O Bom
Antropoceno”9 é, na verdade, uma nova versão do “Homem Bom”,
um Adão prelapsariano que pode voltar para Deus e comungar
com Ele – embora também saiba que Deus nada mais é do que
uma imagem espelhada de si mesmo. No fim das contas, existe
apenas Adão: um Adão Cristão branco, brincando consigo mesmo.
Não há Deus, nem serpente – e, talvez mais significativamente,
nenhuma Eva. De facto, nenhuma Eva se manifesta na Nova Jerusalém de Lynas, pois esta foi projetada como um espaço seguro
no qual o Homem Branco se pode regozijar com segurança da sua
própria engenhosidade. Também não há dissenso, conflito ou contradição inerente aos anseios e desejos dos habitantes deste espaço
seguro – porque todos são apenas clones (imaginários) do nosso
Homem 2.0. Portanto, talvez seja compreensível que Lynas declare
alegremente: “agora não é hora para pessimismo” (Lynas, 2011).
Contudo, ao ouvir a sua história sobre catástrofes planetárias e
as maneiras de superá-las, devemos estar atentos à reflexão de
Keller de que uma narrativa apocalíptica é “absolutamente otimista para com os seus próprios crentes, embora radicalmente
pessimista quanto às aspirações históricas humanas.” (Keller,
2015). No mundo de Lynas e seus ecoamigos pós-natureza, Eva e
outras criaturas terrenas é que se extinguiram.
9

Para uma crítica da ideia do “bom Antropoceno”, ver The Breakthrough Dialogue,
http://thebreakthrough.org/index.php/dialogue/past-dialogues/breakthrough-dialogue-2015. Ver também Rory Rowan, 2015.
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De qualquer modo, estas aspirações históricas do ser humano
podem em breve ser substituídas, porque o seu próprio portador
sofrerá uma transformação planetária. O apocalíptico “fim do
Homem” será, portanto, um aprimoramento: uma evolução do modelo de carne e osso que se está a tornar obsoleto diante dos atuais
desafios planetários. E assim, se o planeta tem provado estar cada
vez mais inabitável, o próximo passo lógico para os redentores de
hoje é alcançar o que Lynas chama, sem ironia, de «tecno-correção». Isto talvez explique o interesse renovado, por parte dos visionários do Vale do Silício, nos discursos sobre ciborgues da
década de 1980, que agora estão a regressar sob o disfarce de pesquisa de aprimoramento humano, gerontologia e, mutatis mutandis, IA. É, portanto, significativo que o Antropoceno introduza não
apenas narrativas apocalípticas sobre o desaparecimento do
Homem como espécie, mas também discursos redentores sobre o
aprimoramento do ser humano, ou seja, sobre a remodelação do
design antigo para a era pós-aquecimento global – juntamente
com pesquisas sobre longevidade e “a interrupção da morte”. O
Homem 2.0, como Homo deus, parece ser o cumprimento de uma
profecia emitida pelo empresário Stuart Brand sobre a fama do
Whole Earth Catalog10: “Somos como deuses e precisamos de ficar
bons nisso” (Lynas, 2011).
A noção de Homo deus11 fez recentemente uma aparição textual num volume homónimo escrito por outro visionário do mundo
uno: Yuval Noah Harari. Depois de Sapiens, (Harari, 2011), a sua
comercialmente bem-sucedida história cósmica do ser humano,
passada no “tempo profundo”, Harari voltou a sua atenção para
o género atualmente popular da profecia secular que, todavia,
permanece mergulhado em conotações religiosas. Dado que
fomes, pestes e guerras foram (supostamente) vencidas, ou pelo
menos controladas no que diz respeito às regiões prósperas do
10

N.T.: Whole Earth Catalog (tradução aproximada: Catálogo da Terra Una) foi uma
publicação americana entre 1968 e 1998 que agregava artigos, ensaios, e avaliações de produtos. Focava-se na autossuficiência, na ecologia, no faça-você-mesmo,
na educação alternativa, e no pensamento holístico.

11

Na expressão “Homo deus” sigo a regra latina da grafia dos nomes das espécies
(por exemplo, Homo sapiens) – a não ser quando refiro o livro de Yuval Noah Harari, Homo Deus (Londres: Harvill Secker, 2016), em cujo título ambas as palavras
estão escritas com letra maiúscula.
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mundo, com o açúcar a ser agora “mais perigoso que a pólvora”
(Harari, 2016), a única barreira que resta é a própria carnalidade,
afirma ele. No entanto, assim como a mudança climática é vista
pelos proponentes do Bom Antropoceno como exigindo uma correção técnica, o próprio antropos é visto como totalmente corrigível, a ponto de a morte ser renomeada como uma “falha técnica”
(Harari, 2016). Citando investigações e investimentos para “resolver a morte” feitos por Ray Kurzweil, inventor, Bill Marris, gerente de fundos de investimento da Google Ventures e Peter Thiel,
cofundador do PayPal, Harari conclui: “Os sinais são claros: a
igualdade já era – o que importa agora é a imortalidade” (Harari,
2016). A fantasia da imaculada concepção será, então, realizada
– aparentemente em 2200, com outros apontando o prazo para
2050 – ao instalarem-se os investidores de risco do Vale do Silício
como os pais da imortalidade, a (re)gerar a vida, uma célula de
cada vez.
Harari parece diagnosticar de forma neutra na maior parte
das vezes, embora, ocasionalmente a sua narrativa impassível
chegue ao limite do irónico ou do crítico – por exemplo, quando
examina a ideologia do Dataísmo, que reconceptualiza os seres
humanos como unidades de processamento de dados e depois
parte para a colheita dos benefícios desta reconceptualização. No
entanto, o Homo Deus, na verdade, preserva uma versão bastante
conservadora do Homem como sobrevivente à prova do futuro,
com órgãos regenerados e tecidos renovados geração após geração
– ou substituídos por partes não-orgânicas mais duráveis. Tais
desenvolvimentos ocorrem contra o Estranho Vale do Capital do
Silício12, com as suas linhas de falha geoeconómicas obscurecidas
pelos índices da Nasdaq. Embora Harari maliciosamente reconheça que qualquer esforço para prever como será o mundo daqui
a cem ou duzentos anos é “uma perda de tempo”, pois “[qualquer]
previsão válida deve ter em conta a capacidade de recriar mentes
humanas, e isso é impossível” (Harari, 2016). A sua atual narrativa do rumo do desenvolvimento ainda está focada no humano
como uma entidade independente e discreta. O capítulo de Harari
sobre o Antropoceno termina, então, com um triunfalismo humanista não reconhecido, através do qual a crítica ostensiva do mo12

N.T.: No original, “Uncanny Valley of Silicon Capital”.
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delo humanista, sustentada por noções como alma, linguagem ou
individualidade, acaba por celebrar o engenho humano. Este é o
engenho do sujeito humano, que acabará por se transformar num
deus graças à sua desenvolvida capacidade de cooperar com os
outros – mas também do autor masculino humano que narra esta
história do regresso do homem secular à Árvore Bíblica do Conhecimento, por meio da física, da química e da biologia. O que
falta no relato de Harari é a consciência e o reconhecimento do
próprio gesto deste autor humano de esculpir o Homo sapiens
como uma entidade discreta, de extraí-lo dos vários emaranhados
e dependências materiais e políticas e de especular sobre a sua
trajetória de desenvolvimento para o futuro, a evolução radical
da sua mente, a sua “fusão com robôs e computadores” (Harari,
2016). Harari reconhece que o humano é apenas mais um tipo de
animal e, na verdade, faz inúmeras defesas do veganismo como a
única posição eticamente defensável no que diz respeito à coexistência com outras espécies. No entanto, a orientação epistemológica da sua viagem no tempo permanece firme: a flecha do tempo
de Harari ainda voa ao lado da história do Homem como o conhecemos, apenas um pouco mais redesenhado. O problema, portanto, não está nas restrições cognitivas que o futuro nos impõe.
O problema está, antes, no ponto cego cognitivo que o próprio Harari traz para a sua compreensão do humano como um sujeito discreto da história: um Robocop diminuído, porém, em última
análise, solipsista, que apenas pode conseguir escapar a todo o
desconforto do Antropoceno, porque é melhor do que as outras espécies em unir-se a outros Robocops e em inventar histórias e
transmiti-las aos seus parentes genéticos (ratos, baratas e micróbios, que não são, tanto quanto sabemos, contadores de histórias,
provavelmente mostrarão que ele está errado...).

O homem de saída
No entanto, se o processo de atualização do Homem falhar ou
demorar muito, um plano contra-Antropoceno alternativo está
atualmente em desenvolvimento: a transferência planetária do
Homem. Diante da perspetiva de um apocalipse iminente na
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Terra, muitos cientistas, inventores e empresários já estão a fazer
fila para embarcar numa viagem celestial. O físico teórico de cadeira de rodas Stephen Hawking entrou nesta fila, anunciando
recentemente que
precisamos de uma nova geração de exploradores para nos
aventurar-nos no nosso sistema solar e mais além. Estes primeiros astronautas particulares serão pioneiros, e espero estar
entre eles. ... Acredito na possibilidade de viagens espaciais comerciais – para exploração e preservação da humanidade. Acredito que a vida na Terra corre um risco cada vez maior de ser
destruída por um desastre, como uma guerra nuclear repentina, um vírus geneticamente modificado ou outros perigos. Eu
acho que a raça humana não tem futuro se não for para o espaço (Hawking, 2016).

A suposta inevitabilidade da migração interplanetária é normalmente apresentada através da familiar retórica colonizadora,
com as suas suposições generificadas sobre domínio e conquista e
as suas fantasias escatológicas da mente desincorporada. Na verdade, não é surpreendente que Hawking adote este tipo de lógica
e argumentação, porque ele sintetiza perfeitamente, através da
performance continuamente mediada da sua identidade académica, a ideia do Homem como um génio autossuficiente singular.
Como argumentado por Hélène Mialet no seu livro provocador e
instigante Hawking Incorporated: Stephen Hawking and the Anthropology of the Knowing Subject, que analisa a construção da persona de Hawking pela colagem de atores humanos e não humanos
“o computador / o sintetizador / o assistente pessoal / o assistente
de pesquisa /os enfermeiros”, que transforma um homem privado
de fala e movimento ‘no génio que todos conhecemos’”.“Hawking
tornou-se um emblema da ideologia que domina a nossa compreensão da ciência, a saber: que a ciência é praticada por cientistas desinteressados, capazes de transcender os espaços políticos,
sociais e culturais que os seus corpos habitam, para viver no
mundo inalterado da mente pura” (Mialet, 2012). É precisamente
esta mente pura que se torna o condutor do atualmente aguardado
salto civilizacional – um salto que deve ocorrer, seja mentalmente,
como na teoria da singularidade de Ray Kurzweil, que prevê a explosão de superinteligências artificiais que se fundirão com a
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mente humana ou mesmo a controlarão; seja literalmente, na
forma da mudança para outros planetas. O mais interessante
sobre o livro de Mialet é que ela trata “Hawking” não como único
por ter de confiar numa rede externa de colaboradores e instrumentos por causa da sua deficiência, mas apenas como um caso
extremo no cenário de muitos grandes homens da ciência e da história que tiveram de funcionar como parte de uma intrincada rede
de humanos (esposas; secretárias; empregadas de limpeza; assistentes de investigação) e não-humanos (tecnologias da escrita; máquinas computacionais e estruturas de laboratório, de escritório e
domésticas) para realizar as coisas. No entanto, estas redes emaranhadas tiveram de permanecer obscurecidas para que o mito do
génio singular pudesse ser desenvolvido e sustentado.
Refiro aqui esta questão porque a noção de génio singular retorna nas especulações atuais sobre as viagens planetárias, com
as tentativas de nos levar a elas a serem apresentadas precisamente como uma aventura liderada por pioneiros escolhidos, corajosos e do sexo masculino, a aventurar-se corajosamente onde
poucos ousariam ir. As conotações de género destas ambições são
bastante explícitas. De facto, muitos esperançosos colonizadores
do espaço mal podem esperar para conhecer a sua “nova Jerusalém, enviada do céu por Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido” (Rev. 21). Elon Musk, inventor e
fundador da Tesla Motors e da SpaceX – sendo esta última uma
empresa cujo objetivo é permitir viagens espaciais acessíveis e
uma eventual colonização de Marte – é um exemplo disso. As “ambições em espiral” de Musk são amplamente elogiadas pelo Vale
do Silício, “com os comentadores a compararem-no frequentemente ao super-herói Homem de Ferro, epónimo de Tony Stark”
(Solon, 2016). Na sua palestra, apresentada no 67º Congresso Astronáutico Internacional em Guadalajara, México, em setembro
de 2016, Musk explicou que hoje em dia a humanidade estava perante “dois caminhos fundamentais”: permanecer na Terra e,
assim, eventualmente extinguir-se, ou transformar-se numa “civilização espacial e numa espécie multiplanetária” (Woolf, 2016).
Os sonhos de uma vida em Marte têm uma longa história –
desde os escritos do final do século XIX e início do século XX do
52

O FIM DO HOMEM: UM CONTRA-APOCALIPSE FEMINISTA

astrónomo e empresário Percival Lowell (Lowell, 1906; 1908), do
Instituto de Astrobiologia da NASA, que (erroneamente) postulou
a existência de canais e, portanto, de avançada vida alienígena
no Planeta Vermelho, até à “busca por evidências de química prebiótica e vida em Marte e noutros corpos do nosso Sistema Solar”
(Kember, 2011). O que há de novo no plano de Musk não é tanto
o seu desejo de encontrar vida, sofisticada ou emergente, em
Marte, mas antes a sua ambição de levar vida a Marte, na forma
de carga humana. De facto, Musk pretende estabelecer uma colónia sustentável de um milhão de pessoas nos próximos quarenta
a cem anos – embora ele enfatize que os primeiros viajantes
devem estar “preparados para morrer”. Planeando iniciar a colonização em 2022, ele apresentou “um cronograma muito agressivo” à grande multidão reunida no congresso de Guadalajara,
que ficou “absolutamente louca” ao ouvir os seus planos (Woolf,
2016). O principal obstáculo à sua realização, neste momento, é o
custo elevado da construção de naves espaciais, algo que Musk
promete abordar desenvolvendo o chamado «Sistema de Transporte Interplanetário SpaceX». A palestra de Musk no Congresso
Astronáutico foi ricamente ilustrada com imagens sedutoras de
foguetões rígidos e pontiagudos em forma de bala, com cabeças
arredondadas, fumegantes, pulsantes e depois a subir para perfurar a atmosfera rosa e macia da Terra na sua viagem para
Marte. Tratava-se de pornografia espacial IGC do mais alto calibre, e estava a ser consumida com deleite pela multidão selvagem
(Mosher, 2016).

O fim do Homem branco
As duas formas de escapismo tecnológico do Antropoceno descritas acima – seja em direção ao futuro ciborguiano do Homem
2.0, seja em direção ao futuro interplanetário do Mundo 2.0 – têm
uma vertente mais voltada para o interior, que vou chamar aqui,
com um aceno para o escritor de ficção científica Stanisław Lem,
“encistamento”. Lem usa este termo no seu tratado filosófico
Summa Technologiae para descrever o comportamento de uma civilização que está a passar por uma crise de informação e, por53
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tanto, ameaçada pela perda do controlo sobre a sua própria homeostase, como resultado de ter recebido demasiadas respostas
daquilo que Lem chama «Natureza.» Em resposta, esta civilização
poderá tornar-se “enquistada”, isto é, construirá “‘um mundo dentro de um mundo’, uma realidade autónoma que não está diretamente conectada à realidade material da Natureza” (Lem, 2013).
Envolvendo-se numa “concha cibernética-sociotécnica”, torna-se,
assim, num mundo voltado para si próprio, adiando, pelo menos
temporariamente, o espectro da explosão de informações, a entropia e o seu eventual desaparecimento.
O mecanismo do encistamento é regularmente mobilizado por
várias secções da população humana na tentativa de afastar todos
os tipos de ameaças, incluindo a ameaça existencial à nossa própria existência como espécie e à sobrevivência contínua da nossa
morada terrestre. A “concha cibernética-sociotécnica”, que hoje
emerge sob a forma de paredes, barreiras, proibições e saídas,
está a ser alimentada precisamente pelos discursos do excesso,
principalmente do excesso de corpos humanos – e dos seus produtos orgânicos e não orgânicos. E, assim, a política progressiva
do decrescimento à escala planetária em face do Antropoceno encontra, talvez com muita facilidade, o seu gémeo feio nos discursos localizados da sobrecarga de informação e de matéria:
ciberterrorismo, multiculturalismo, inundação de imigração, crise
de refugiados. O combustível para a manutenção de tantos mundos encistados é fornecido hoje em dia pela lógica do eu-mesmo: a
imagem do antropos fundador do Antropoceno, cuja masculinidade
está agora ameaçada pela tempestade de pessoas que não são
como ele. Nicholas Mirzoeff chegou ao ponto de argumentar que o
Antropoceno é uma manifestação de tendências suprematistas
brancas porque a ameaça que ela anuncia refere-se ao definhamento do homem branco imperialista como sujeito supostamente
atemporal da geo-história13. A ascensão mundial do movimento da
“direita alternativa” – que o Observer, do Reino Unido, chamou de
“uma nova vaga de racismo” – é um exemplo do recente ressurgimento destas tendências. Numa entrevista concedida a Sanjiv
13

Mirzoeff (2018) escreve: “Dado que o Antropos no Antropoceno acaba por ser o
nosso velho amigo, o homem branco (imperialista), o meu mantra tornou-se: não
é o Antropoceno, é o palco da supremacia branca.”
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Bhattacharya, do Observer, membros do Partido pela Liberdade
Americana14, da direita alternativa, declararam uma luta contra
“a intimidação sistemática dos homens brancos” e a “extinção iminente da raça branca” (Battacharya, 2016).
Quando Mirzoeff faz uma ligação entre o Antropoceno e a colonização da América, alegando, assim, que a nova época geológica
em debate começou “com um genocídio colonial massivo”, e depois
sugere que “o fracasso político em promover mudanças em relação
à crise do sistema terrestre” pode ter sido motivado “precisamente
pelo racismo sistémico” (Mirzoeff, 2016), está a ver o Antropoceno
como um facto e como uma evidência do colonialismo e do racismo.
Mas, e se a situação fosse ainda mais escandalosa do que isto? E
se, sem negar a relação constitutiva entre a violência e o surgimento do mundo moderno, que foi postulada por muitos (de entre
eles, e não os menos importantes, Walter Benjamin, Michel Foucault e Jacques Derrida), pudéssemos dar um passo adiante e realmente sugerir que a própria emergência do Antropoceno como
proposição e discurso serviu como alimento para as tendências supremacistas brancas, isto é, como uma maneira de conter e talvez
de afastar temporariamente as ansiedades sobre a extinção do
Homem Branco? Deste modo, é interessante que, ao comentar as
opiniões dos seus interlocutores da direita alternativa, Bhattacharya conclua: “O argumento deles é de que os brancos estão a derreter como as calotas polares e sentem um impulso primordial
para conter isto” (Battacharya, 2016). O “encistamento” descrito
acima é a solução que a direita alternativa oferece à ameaça da
excessiva mistura racial: em resposta a ela, defendem uma “Balcanização: territórios separados para tribos separadas” (Battacharya, 2016). Este pensamento é sustentado pela relação um tanto
confusa com a “Natureza”, que deve ser explicitamente superada
como o estado de bestialidade e selvajaria acima do qual o Homem
(Branco) se pode elevar, mas também deve ser a justificação implícita para esta hierarquia entre raças e “tribos”.
Como foi discutido anteriormente, a ideia de que a separação
do Homem da Natureza significa uma maturação teleológica está
na base da visão trágica do mundo. Esta visão é finalmente redi14

N.T.: No original, American Freedom Party.
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mida no cristianismo, com a promessa de salvação e vida eterna.
No entanto, o apocaliticismo tem algumas consequências sérias
para o surgimento das estruturas ético-políticas no nosso planeta.
Keller argumenta que “o individualismo finalista reforça as miopias seculares da cultura dos EUA [e não apenas dos EUA – JZ]
de hoje em dia – desejos infantis de gratificação e resgate”. Ela
prossegue sugerindo que a politização bem-sucedida dos cristãos
de direita “permite que a direita se aproveite, secretamente, da
potência revolucionária do apocalipse” (Keller, 2016), redirecionando a força da libertação codificada na narrativa apocalíptica
e manifestando-se nos movimentos revolucionários por todo o
mundo como uma reação contra estes mesmos movimentos. O discurso apocalíptico, em última análise, serve para manter o status
quo do eu-mesmo Homem Branco (Cristão) e protegê-lo contra o
que parece estranho e hostil: mulheres, transexuais, refugiados,
sem-abrigo. Como Colebrook aponta:
O “humano” supostamente universal foi sempre o homem,
branco, ocidental, moderno, fisicamente capaz e heterossexual;
o “sujeito”, que não é mais do que uma capacidade de autodiferenciação e autoconstituição, é o eu do capitalismo de mercado.
Voltar ao “antropos”, agora, depois de todos estes anos de diferença, parece apagar todo o trabalho feito no pós-colonialismo
que declarou o “homem” do iluminismo como uma ficção que
permitia que todo o mundo fosse “branco como eu”, e todo o trabalho do feminismo que expôs o homem, sujeito da razão, como
aquele que canibaliza todos os outros e os refaz à sua imagem.
O Antropoceno parece sobrepor-se a vastas quantidades de trabalhos críticos na teoria queer, nas transanimalidades, no póshumanismo e na teoria da deficiência que destruíram o falso
essencialismo do ser humano (Colebrook, 2016).

O apocaliticismo da antropocência revela-se, portanto, como
nada mais do que um exercício de narcisismo: uma negação do
“sentimento de ser o animal que tu és, nascido de outros animais,
feito para os espelhar” (Dombek, 2016). A negação da nossa animalidade ocorre às custas de projetarmos esta animalidade sobre os
outros: os parasitas da ordem social e económica aceite, que ficam
fechados nos centros de detenção e campos de refugiados, como a
“Selva” de Calais, em França, liquidada em outubro de 2016. Este
modo de pensar e agir promove o chauvinismo das espécies, com a
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elevação do Homem sobre os seus companheiros animais e os seus
constituintes não humanos. Isto também leva a um regresso à governação nacionalista ou regionalista através do enquistamento:
uma política conservadora de manutenção e preservação.
De forma importante – e preocupante – a politização bem-sucedida dos cristãos de direita à luz das narrativas apocalípticas
identificadas por Keller tem as suas consequências mais amplas
no ressurgimento do populismo de direita em todo o mundo como
uma resposta (talvez inconsciente) ao cataclismo planetário iminente. Francisco Panizza oferece uma leitura sintomática do populismo “como um discurso anti-status quo que simplifica o
espaço político ao dividir simbolicamente a sociedade entre o povo
(como o “perdedor”) e o seu outro.” (Panizza, 2005). O imaginário
do Antropoceno fornece uma justificação para os pronunciamentos finalistas de muitos políticos “pós-políticos” e seus seguidores,
com o populus a ser elevado à multiplicidade do Homem, aparentemente ameaçado, mas ainda de pé. Poder-se-á dizer que estamos a vivenciar a ascensão do populismo no mundo, ou até a sua
chegada em ondas recorrentes, há algum tempo. A coleção editada
por Panizza, Populism and the Mirror of Democracy, foi lançada
em 2005 e já incluía análises do crescimento do partido populista
de direita FPÖ (Partido da Liberdade da Áustria) no pós-1986,
sob a liderança de Jörg Haider; da ascensão do nova direita no
Canadá inglês desde 1987; do surgimento de elementos populistas
na “nova política” de Carlos Meném, na Argentina do pós-1989;
da viragem populista na África do Sul pós-apartheid; do surgimento do conservadorismo skinhead a partir do Thatcherismo no
Reino Unido entre 1997-2001; e do sucesso da lista eleitoral de
Pim Fortuyn na Holanda em 2002, no seguimento da consolidação
de sentimentos anti-imigração à luz das atividades políticas de
Fortuyn e do seu subsequente assassinato. No entanto, o ano que
deu impulso ao meu livro, 2016, viu de forma evidente uma intensificação das tendências populistas em vários eventos mundiais, desde o fenómeno Donald Trump até ao Brexit. Embora as
vozes populistas surjam em diferentes partes do mundo e não
apareçam exclusivamente à direita (cristã) – como evidenciado
na guerra mortal e, no entanto, popular, contra as drogas e na retórica anti-EUA racista e inflamatória do presidente das Filipi57
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nas, Rodrigo Duterte15, mas também no “populismo iluminado”16
de Emmanuel Macron ou no ressurgimento do populismo de esquerda como uma resposta política à mudança da composição
afectiva do eleitorado em todo o mundo – eu estou particularmente interessada na mobilização do populismo como uma arma
contra as supostas ameaças à identidade do homem cristão
branco, adotada por muitos líderes populistas como a marca por
excelência da civilização europeia.
A retórica política que mistura de forma selectiva os dogmas
da fé cristã e do fundamentalismo bíblico, desempenhou, de facto,
um papel no surgimento de partidos e posições de direita em várias partes do globo no início do século XXI – por exemplo, na Polónia sob a égide do partido Lei e Justiça (PiS), que consolidou o
poder governamental sobre várias instituições públicas, bem
como sobre os corpos e as vidas privadas dos cidadãos em 2016,
após o seu sucesso eleitoral no ano anterior. Esta retórica, também terá alimentado a popularidade de Donald Trump como candidato à presidência, o que culminou na sua eleição como
presidente, em novembro de 2016 – embora o próprio Trump não
seja um exemplo no que diz respeito a religião. No entanto, a religião não é um pré-requisito para o surgimento do sentimento
populista conservador e conservacionista: a paixão secular pode
facilmente tomar o seu lugar. Correndo o risco de sermos demasiado vagos, podemos pensar aqui em variados eventos, como a
rejeição do plano de migração da União Europeia em nome da soberania nacional pela Hungria de Viktor Orbán; o combate da Alternativa para a Alemanha contra a suposta ameaça de
islamização; a defesa do FPÖ pós-Heider da “liberdade e democracia” contra a União Europeia com todos os seus supostos dita15

Ernesto Laclau analisou extensivamente as tendências populistas na América Latina, concentrando-se em várias formas de populismo de esquerda. Veja também
Judis, 2016.

16

Esta frase foi proposta pelo comentador político polaco Sławomir Sierakowski. Ele
está a referir-se a uma contra-tendência ao populismo de direita, promovida por
políticos como o ex-primeiro-ministro da Polónia Donald Tusk e o francês Macron,
que suspenderam quaisquer afiliações tradicionais com políticas de esquerda ou
direita enquanto oferecem uma mistura agradável e sedutora de optimismo, progresso, modernidade e prosperidade no lugar de qualquer programa político coerente. Sierakowski (2017) Ver: «Populizm o wiecony», Polityka no 20 (3110), 17-23
de maio de 2017, pp. 47-49.
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mes; ou a mobilização do sentimento anti-europeu, cultivado ao
longo dos anos por meio do nexo de poder entre os média e a política tradicional, no Reino Unido, que resultou na vitória dos
apoiantes do Brexit no referendo de 2016. Proclamando-se como
contrária ao elitismo e à corrupção da política tradicional, esta
forma de populismo recente ainda toma muito de empréstimo ao
mito cristão da redenção: “oferece uma promessa de emancipação
após um caminho de sacrifício” (Panizza, 2005).
Não importando se o combustível para estes movimentos políticos é religioso ou secular, o seu némesis recente também tende
a ser uma figura religiosa: um homem muçulmano. Na retórica
política populista, ele nem sempre é terrorista, mas é sempre potencialmente perigoso: ele pode “radicalizar-se”, oprimir a sua esposa, agredir as “nossas” mulheres ou acabar por ser um violador.
Isto explica a (i)lógica por trás do ato de assassínio em massa de
Anders Behring Breivik em agosto de 2012, primeiro em Oslo e
depois na ilha de Utøya, num acampamento de verão, de mais de
setenta dos seus compatriotas noruegueses, que ele associou ao
“marxismo cultural”. Não sendo particularmente religioso, Breivik tinha uma forte sensação de que a identidade europeia estava
formativamente enredada com o cristianismo e que o seu principal inimigo era o Islão. No seu livro Heroes: Mass Murder and
Suicide, o filósofo italiano Franco «Bifo» Berardi observa de maneira bastante arrepiante que “a agenda política fundamental do
Sr. Breivik não está assim tão distante da agenda de movimentos
políticos conservadores por todo o mundo” (Berardi, 2015, p. 100).
O que temos testemunhado nas declarações dos seus apoiantes,
agora cada vez mais visíveis graças à Internet e às redes sociais,
é a defesa de uma versão específica da identidade eurocêntrica,
que lhes parece estar ameaçada tanto pela islamização quanto
pela desmasculinização. Isto é ilustrado no deslizamento misógino de “muçulmano” para «mulher» no discurso de Breivik: “A
feminização está a penetrar em todo o lado, e a feminização da
cultura europeia está quase concluída. A Europa é uma mulher
que prefere ser violada a arriscar ferimentos graves ao resistir.”
(Berardi, 2015).
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Ao escrever para a New York Review of Books, Jan-Werner
Müller analisa este “conflito político fundamental que pode ser
encontrado em muitas democracias ocidentais hoje em dia” precisamente em termos do medo da contaminação e da outrização
de género:
Não faz sentido descrever este conflito como um conflito entre as
“pessoas comuns e o establishment”. Na Áustria, o Partido da
Liberdade e o Partido Verde estão “estabelecidos” desde meados
da década de 1980; na Grã-Bretanha, Boris Johnson, um dos
principais rostos da campanha do Brexit, é do mais estabelecido
que há no Reino Unido; e Donald Trump dificilmente seria um
representante autêntico do homem comum. Em vez disso, de um
lado do novo conflito estão aqueles que defendem mais abertura:
em relação às minorias nos seus países e em relação ao envolvimento com o mundo exterior. Do outro lado, encontramos os Le
Pens, Farages e Trumps: fecha-se o estado-nação encerrando as
fronteiras e, deste modo, prometem eles, retoma-se o controlo;
mas também se preservam as hierarquias tradicionais que foram
ameaçadas a partir do seu interior. “Tornar a América grande
novamente17” significa acima de tudo: “Certificar-se de que os homens brancos governam novamente” (Müller, 2016).

Estes acontecimentos funcionam à base daquilo que Ernesto
Laclau chamou “a promessa da plenitude” (Laclau, 2005): uma
fantasia impossível que fornece um abrigo contra as ameaças que
se aproximam, reais e imaginárias. A promessa populista de hoje
envolve a expectativa de uma terra de abundância vinda de um
tempo que já passou. No entanto, o objeto desejado deve permanecer sem nome, uma vez que a própria sobrevivência não só do
líder populista, mas também do consenso democrático pós-político
que permite o surgimento do populismo, depende da sobrevivência e da prosperidade do atual regime político e económico. Reconhecer que “o povo” anseia por um mundo anterior à globalização
e ao capitalismo neoliberal implicaria um confronto com o facto
de que este estado dos acontecimentos aparentemente naturalizado está sujeito a mudanças e que pode precisar de mudar. É por
isso que poucos políticos que queiram ser vistos como “elegíveis”
estão a prometer – quanto mais a garantir realmente – a redução
do fosso salarial, políticas habitacionais mais acessíveis ou me17

N.T.: No original, “Make America Great Again”.
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lhor acesso à saúde18, uma vez que qualquer uma delas exigiria
uma séria reformulação do modelo económico neoliberal do qual
o mundo globalizado agora depende – e que é tanto um produto
quanto um motor do Antropoceno19. (Como foi explicado antes, enquanto certas tentativas de datar o Antropoceno remontam de
maneira diversa aos primeiros dias da agricultura, à colonização
do Novo Mundo ou à era do vapor, muitos pensadores apontam
para a intensificação, no pós-1945, da industrialização, do extrativismo, da urbanização e do transporte e comércio globais como
os seus marcadores mais significativos) (MacNeil & Engelke,
2016). Portanto, é muito mais fácil para o chamado “centro democrático” descartar aqueles que nutrem simpatias populistas como
xenófobos, ao mesmo tempo que adota parte das suas reivindicações: sentimento anti-União Europeia, apoio a «valores europeus»
e controlo da imigração. Este desenvolvimento acaba por deixar
intacto o status quo político e económico. Chantal Mouffe afirma
que “quando a política democrática perde a sua capacidade de
moldar a discussão sobre como devemos organizar a nossa vida
comum, e quando se limita a garantir as condições necessárias
para o bom funcionamento do mercado, as condições passam a
estar propícias para que demagogos talentosos articulem a frustração popular” (MacNeil & Engelke, 2016). Uma resposta a este
estado de situação leva ao que Mouffe identifica como “uma condenação moral e o estabelecimento de um cordão sanitário” (MacNeil & Engelke, 2016) em torno dos populistas, em vez de os
envolver em lutas políticas. É porque, na era do consenso económico, não há mais espaço para lutas políticas: só há espaço para
frustração, fúria, mania de perseguição – e, o que é mais preocupante, depressão e suicídio, ao que parece.

18

No Reino Unido, em 2017, a transformação de Jeremy Corbyn, na percepção pública, de um «inelegível» para um oponente político válido do partido conservador,
embora permaneça na oposição, pode ser uma exceção a essa tendência.

19

As vagas promessas de Trump de pôr fim à globalização e de «tornar a América
grande novamente» não estão associadas a nenhum desejo de eliminar a desigualdade económica – e, com efeito, visam fortalecer o mesmo sujeito político individualizado que sustenta a lógica neoliberal.
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O fim dos homens?
“O suicídio é o maior assassino de homens com menos de 45
anos no Reino Unido”20 e a segunda maior causa de morte de jovens do sexo masculino nos EUA (CDC, 2017)21. Estas estatísticas
levantam sérias questões sobre o bem-estar de um grande setor
da população no chamado mundo desenvolvido. Esta situação encontrou expressão literária num artigo de 2010, de Hannah Rosin,
no The Atlantic (posteriormente transformado em livro), intitulado The End of Men (Rosin, 2012). Uma espécie de «sociologiapop-encontra-o-apocaliticismo-para-emergir-triunfante-no-final»,
o livro de Rosin efetivamente discute o desaparecimento gradual
dos homens de várias facetas da vida pública e privada, mas, aparentemente, é sobre o fim do patriarcado. A sua argumentação,
apoiada por figuras supostamente vindas de todo o mundo (mas
com forte pendor em direção ao Kansas), destaca o facto de que
hoje há mais mulheres em todos os setores da educação e economia, mesmo que elas ainda não estejam no topo. Além disso, a antiga preferência por ter filhos rapazes também está supostamente
a erodir-se em todo o mundo. Com os empregos industriais a desaparecer e a força física a ser removida da lista de atributos essenciais dos trabalhadores, diz a autora que as mulheres estão a
prosperar na moderna economia de serviços. “E se a sociedade
pós-industrial moderna for simplesmente mais adequada para as
mulheres?” (Rosin, 2012), pergunta Rosin alegremente. A sua
análise não é particularmente académica ou exaustiva: está enraizada na suposição profundamente ideológica de que “a geopolítica e a cultura global são, em última análise, darwinianas”
(Rosin, 2012). Os homens estão a acabar, afirma Rosin, porque
não se encaixam no novo modelo económico, com as habilidades
interpessoais das mulheres – “inteligência social, comunicação
aberta, capacidade de estarem quietas e concentradas” (Rosin,
2012) – a serem mais adequadas ao mercado que Franco “Bifo”
Berardi chamou de semiocapitalismo: “o regime contemporâneo
de produção no qual a valorização do capital é baseada na cons20

Esta estatística foi citada por Jane Powell, CEO da organização de caridade de
prevenção ao suicídio Calm (Campaign against Living Miserably). Ver: Sarah Hughes, 2016.

21

Disponível em: https://www.cdc.gov/healthequity/lcod/index.htm
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tante emanação dos fluxos de informação.” (Berardi, 2005) A estrutura familiar também mudou, com as mulheres agora a estabelecerem os termos do relacionamento e a estarem menos
dispostas a dedicar as suas vidas a desempenhar um papel secundário na família – especialmente depois de terem perdido o
respeito pelo antigo “chefe de família”.
Embora se possa detetar um certo tom de lamento sobre o profetizado “fim dos homens” na narrativa de Rosin, em última análise
a sua história carece não só de compaixão ética, mas também de
compreensão política. Superficialmente empoderadora, nos mesmos moldes que Lean In, de Sheryl Sandberg, a argumentação de
Rosin é, na verdade, perniciosa, porque apresenta como naturais
as decisões políticas tomadas em relação ao atual modelo económico dominante e o que conta como valor dentro dele, com derivativos, dívidas e outras formas de abstração financeira a serem
vistos como mais lucrativos do que os objetos materiais do trabalho
e do comércio. No processo, ela demonstra ter uma compreensão
limitada tanto do patriarcado – que para ela parece implicar uma
competição entre os sexos em que só pode haver um vencedor –
quanto do feminismo, colocado como um processo de recuperação,
no qual as desigualdades inerentes ao sistema permanecem firmemente no lugar. Parece que, no universo de Rosin, as relações de
género podem mudar, na medida em que o domínio da masculinidade pode ser enfraquecido sociobiologicamente, mas o sistema económico que as sustenta não pode. Numa crítica bastante
contundente do livro de Rosin, Jennifer Homans observou que “‘O
fim dos homens’ é o fim de uma economia baseada na manufactura
e dos homens que trabalharam nela, muitos dos quais estão agora
desempregados, deprimidos e cada vez mais dependentes do Estado e das mulheres para se sustentarem” (Homans, 2012). No entanto, parafraseando Fredric Jameson, parece mais fácil para
Rosin imaginar o fim do Homem do que o fim do capitalismo22.
Como já deve estar claro, o “fim do Homem”, como o analisei
neste livro, não pretende ser mais um exemplo do “ataque aos homens”. Pelo contrário, a minha argumentação surge de uma pro22

Fredric Jameson (2003) relembra o ditado que diz que “é mais fácil imaginar o fim
do mundo do que imaginar o fim do capitalismo”.
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funda preocupação com a vida de seres humanos de diferentes e
diversas identificações de género, com todos os emaranhados não
humanos em que estão inseridos, nas condições e narrativas finalistas e apocalípticas dos dias atuais. Portanto, mesmo que o
“fim do Homem” possa de facto sinalizar o possível enfraquecimento de uma forma particular de subjetividade branca, cristã e
masculina como a orientação dominante dos nossos discursos culturais e políticos, ele deve ser interpretado como um diagnóstico
de uma condição política e o postulado de uma oportunidade política, em vez de como um diagnóstico psicológico ou biológico da
extinção de uma espécie em particular. (Também é preciso ter em
conta que, estruturalmente, não há nada num reino imaginário
de, digamos, mulheres, que garantisse a plenitude da sociedade
e a felicidade para sempre). Ao mesmo tempo, esta oportunidade
responde ao desdobramento de uma condição específica da precariedade económica e existencial explorada por ‘Bifo’ Berardi como
sintoma da atual iteração do hipercapitalismo, na qual os heróis
da era da produção foram transformados em fantasmas (Berardi,
2005, p. 5). Nesta perspetiva, faz sentido evocar o finalismo e o
apocalipse, porque “[...] sobreviver em tais condições significa literalmente sobreviver ao fim do mundo, numa condição de ausência de sentido e solidão, numa condição de impossibilidade
perpétua de troca de sinais significativos entre criaturas semelhantes.” (Berardi, 2005:162). É neste contexto que o fenómeno
Trump pode ser entendido como não só o último suspiro de uma
versão específica da masculinidade branca, mas também como
sintoma de uma vulnerabilidade geracional específica.
Em vez de lamentar a morte do heroísmo machista e, assim,
restabelecê-lo simbolicamente, Bifo faz um apelo à justiça na
forma de um réquiem pelas vidas perdidas para o suicídio de homens jovens e de meia-idade no mundo global: dos EUA até à Finlândia, Japão, Índia e Médio Oriente. Ele argumenta que nas
duas primeiras décadas do século XXI, um século “inaugurado por
um ato monumental de suicídio” (isto é, o 11 de setembro), “o suicídio passou a ser entendido cada vez mais como a única ação efetiva dos oprimidos, a única ação que pode realmente dissipar a
ansiedade, a depressão e a impotência” (Berardi, 2005:145-146).
Ao dizer isto, Bifo não está a impor nenhum tipo de relativismo
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moral, nem a equiparar os ataques terroristas a suicídios individuais de pós-trabalhadores angustiados. O que ele está a fazer é
reconhecer as várias manifestações de uma tendência autodestrutiva no centro da masculinidade contemporânea, que ele vincula a múltiplos desenvolvimentos sociopolíticos em diferentes
partes do mundo.
Como se desafiassem as esperanças hiper-humanistas do Vale
do Silício quanto ao surgimento do Homem 2.0, os não-heróis fantasma de Bifo estão a experienciar a psicose de viver no hiperreal. Na hiper-realidade, os tiroteios em massa seguidos de
suicídios em campi universitários e outros locais de encontro de
jovens, dos EUA à Noruega (Berardi, 2005:24), imitam a estética
recorrente do jogo de vídeo, ao passo que os ataques terroristas
já tinham sido vistos antes, como entretenimento mediático no
estilo do juízo final. À luz da angústia irresolúvel, bem como da
precariedade corporal e mental, o suicídio talvez se torne, de
facto, uma maneira de levar a cabo o “fim do Homem” mantendo
resquícios de autossoberania e dignidade. Esta forma de fuga não
parece ser mais psicótica do que os sonhos dos bilionários da tecnologia de escapar para outro planeta.23
De maneira intrigante, mas também preocupante, estes sonhos escapistas assumiram recentemente uma nova forma: viajar
no tempo sem deslocamento ou despesa. Com isto refiro-me à última oferta conceptual dos nossos salvadores do Vale do Silício,
na forma da “hipótese da simulação”, isto é, uma crença, ao estilo
Matrix, de que “o que experienciamos como realidade é na verdade uma simulação computadorizada gigante, criada por uma
inteligência mais sofisticada” (Solon, 2016). Acolhida, entre outros, por Elon Musk, da acima referida SpaceX, e pelo investidor
de risco Sam Altman, presidente do projeto OpenAI, a teoria da
simulação foi apresentada pelo filósofo Nick Bostrom. O artigo de
Bostrom sobre o tema, de 2003, começa com o seguinte credo:
“pelo menos uma das seguintes proposições é verdadeira: (1) é
muito provável que a espécie humana se extinga antes de atingir
23

Este é precisamente o argumento delineado por Mark Fisher, um crítico do capitalismo que também escreveu extensivamente sobre depressão, no seu estranhamente presciente Capitalist Realism: Is There No Alternative? (Winchester: Zer0
Books, 2009). Fisher suicidou-se no início de 2017.
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um estágio ‘pós-humano’; (2) é extremamente improvável que
qualquer civilização pós-humana venha a executar um número
significativo de simulações da sua própria história evolutiva (ou
variações da mesma); (3) estamos quase de certeza a viver numa
simulação computadorizada” (Bostrom, 2003). Bostrom não
afirma definitivamente que a tese da simulação supera as outras
duas, mas considera-a inteiramente plausível, podendo as futuras
civilizações, tecnologicamente avançadas, executar “simulações
detalhadas dos seus antepassados” (Bostrom, 2003). Com base no
pressuposto da “independência do substrato” (Bostrom, 2003), ou
seja, na convicção de que a vida é apenas um conjunto de processos computacionais que pode ser desencadeado em qualquer meio,
esta forma de pós-humanismo desencarnado – cuja crítica foi
muito bem feita por N. Katherine Hayles, em How We Became
Posthuman – difere daquilo que ficou conhecido como “pós-humanismo crítico” e que tem provocado incómodo na teoria cultural
na última década24. Numa linha similar ao meu conceito político,
orientado para o futuro, de “fim do Homem”, o pós-humanismo
crítico vê o pós-humano como uma abertura para uma conceptualização diferente da subjetividade, além das limitações do sujeito
humano singular liberal e da sua cegueira de género, raça e poder.
Diferente do pós- (ou trans-) humanismo dos ciberneticistas do
passado, de Bostrom e da atual brigada da IA, o pós-humanismo
crítico abraça a complexidade, a distribuição e a dependência do
contexto como necessárias à conceptualização da vida. Embora ele
reconheça que podem ocorrer vários tipos de processos computacionais de alto nível em diferentes meios e que experiências futuras
com a simulação e com a consciência podem, sem dúvida, surpreender ou até substituir os nossos eus atuais, ele também adota uma
noção “situada” (Haraway, 1998) da vida como um processo a ser
visto num organismo inteiro, ou mesmo em aglomerados de organismos (Margulis & Sagan, 2000). Tudo o resto torna-se um jogo
metafísico no qual esta substância nebulosa chamada vida, como
24

O pensamento crítico radical sobre a ideia do humano pode ser rastreado, pelo
menos, até à obra de Charles Darwin e Sigmund Freud, e, também pode ser encontrado nos escritos subsequentes de autores como Michel Foucault, Jacques Derrida e Donna Haraway. Alguns dos textos-chave mais recentes que se dedicaram
à crítica do conceito de pós-humanismo incluem Hayles, 1999; Wolfe, 2009; Braidotti, 2013 e Herbrechter, 2013.
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a antiga nous ou a alma cristã, pode ser transferida para sistemas
de computação de nível superior, acima de quaisquer das formas
materiais que a constituem. Dizer isto não é afirmar que o pós-humanismo crítico não pode imaginar uma corporeidade diferente
para a vida além da sua atual dependência do carbono. É, antes,
contestar a possibilidade de introduzir uma cesura estrutural radical entre o substrato (corpo à base de carbono, por exemplo) e o
conteúdo (isto é, esta “coisa” imutável, a vida, que pode ser extraída
sem problemas do seu substrato e transferida para um outro).
Enquanto Bifo permanece alerta em relação aos efeitos prejudiciais de se viver na simulação semiocapitalista, para os bilionários da tecnologia e outros defensores do aprimoramento humano
e da simulação da transcendência planetária ou da IA, este é apenas o próximo passo lógico no desenvolvimento da tecnologia no
nosso planeta. De facto, isto pode já ter acontecido, com as evidências a serem supostamente fornecidas pelo facto de que o universo
“comporta-se matematicamente e é dividido em pedaços (partículas subatómicas) como um jogo de vídeo pixelizado” (Solon, 2016a).
O que Bostrom identifica como uma “teogonia naturalista” (Bostrom, 2003) do seu mundo simulado, é, portanto, apenas uma versão do atual sistema político-económico, com a estética
estruturalista dos jogos de computador a ser usada para explicar
leis naturais supostamente eternas. Como Bostrom imagina:
De certa forma, os pós-humanos que executam uma simulação
são como deuses em relação às pessoas que habitam a simulação: os pós-humanos criaram o mundo que vemos; eles são de
uma inteligência superior; eles são «omnipotentes» no sentido
em que podem interferir no funcionamento do nosso mundo, até
mesmo de maneiras que violam as suas leis físicas; e são «omniscientes» no sentido de poderem monitorizar tudo o que acontece. No entanto, todos os semideuses, exceto os que ocupam o
nível fundamental da realidade, estão sujeitos a sanções pelos
deuses mais poderosos que vivem nos níveis inferiores (Bostrom, 2003).

Há algo de tranquilizador na fantasia metafísica da teoria da
simulação, porque ela promete aos ricos e poderosos que as coisas
vão mudar e ao mesmo tempo permanecer as mesmas, pelo menos
para os que mandam. Esta história é, portanto, música para os
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ouvidos da atual teocracia dos bilionários do Vale do Silício, que
estão cada vez mais no negócio de acompanhar ou mesmo substituir os Estados na prestação dos serviços básicos e da governação
das nossas vidas. Isto acontece porque eles se veem como se já
houvessem transcendido rumo ao estatuto de Homo deus, com o
seu capital a oferecer a promessa de uma atualização corporal, a
imortalidade (também conhecida como “solução para o problema
da morte”) ou uma saída planetária. Outros, aqueles menos capazes e menos bem-sucedidos, terão de se encaixar perfeitamente
nesta nova paisagem cibernética naturalizada.
É interessante que o Vale do Silício tenha permanecido relativamente silencioso no que diz respeito ao Antropoceno e às mudanças climáticas, preferindo renomear todos os tipos de questões
planetárias como problemas tecnológicos que exigem correções
tecnológicas. O apocaliticismo da narrativa do Antropoceno não
se encaixa bem no otimismo teleológico dos bilionários da tecnologia, mas decerto será fruto dele. A narrativa do Antropoceno é
uma espécie de “grande nivelador” (Turpin, 2013; Zylinska, 2016):
não porque trata todos os seres humanos como igualmente “culpados” de despojar a Terra, mas porque carrega consigo uma
forma final de Schadenfreude25 política. No evento da extinção,
os ricos finalmente serão iguais aos pobres e cairão da mesma
forma. O transcendentalismo do Vale do Silício, por sua vez, ostensivamente engajado no combate aos problemas globais, de
modo a “tornar o mundo um lugar melhor”, na verdade evita qualquer transformação planetária radical, deixando a porta de salvação aberta para a “classe divina”.

Um contra-apocalipse feminista
Em resposta ao teor apocalíptico dos discursos dominantes do
Antropoceno, quero esboçar uma microvisão alternativa: a perspetiva de um contra-apocalipse feminista, que leva a sério os desdobramentos geopolíticos no nosso planeta, ao mesmo tempo que
repensa as nossas relações com e para com ele exatamente como
relações. A meu ver, relacionalidade oferece um modelo de subje25

N.T.: Expressão germânica que designa o sentimento de felicidade ou prazer pela
infelicidade ou desventura alheia.
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tividade mais atrativo. Em vez de colocar um sujeito humano separado do mundo em que ele (sic) habita e no qual ele pode fazer
intervenções, ela reconhece a existência prévia de relações entre
aglomerados de matéria e energia que se estabilizam temporariamente em nós seres humanos como entidades – a nível molecular, celular e social. O modelo relacional de subjetividade, que
envolve uma transferência crítica de ideias científicas para um
contexto cultural, feito por académicas feministas como Donna
Haraway e Karen Barad (Haraway, 2003; Barad, 2007), desafia
o sujeito masculinista efetivo, que desinteressadamente vê o
mundo como propriedade sua e o seu parque de diversões. Ao reconhecer que nós somos do mundo, este modelo também apresenta instâncias de diferenciação entre sujeitos e objetos como
tarefas ético-políticas para os humanos. Estas tarefas incluem
considerar as assimetrias das relações, fazer «cortes agenciais»
(Barad, 2007, p. 140) nas disposições do mundo e tentar estabelecer relações melhores, isto é, mais equilibradas e justas.
O conceito de um contra-apocalipse feminista baseia-se no
trabalho de Catherine Keller, para quem “Um “contra-apocalipse”
se reconhece a si próprio como uma espécie de apocaliticismo; mas
depois tenta interromper o hábito. (…) Se o contra-apocalipse revela alguma coisa, fá-lo numa mimese irónica dos portentosos
tons do original – com o qual ele dança enquanto luta” (Keller,
2015). A microvisão que estou a apresentar aqui reflete e difrata
do trabalho de muitas outras pensadoras feministas que tentaram reduzir o tamanho do antropos no Antropoceno, não só ao entabular uma crítica explícita das relações de género na ciência e
na cultura, mas também, o que é mais importante, ao desafiar a
excecionalidade humana, e do seu sujeito fundamental, como um
quadro-chave para entender o mundo. Uma dessas autoras, com
a qual eu gostaria de começar a minha contra-caminhada feminista pelo território Antropoceno, é Anna Lowenhaupt Tsing, cujo
livro, The Mushroom at the End of the World, já referi brevemente. “Ao seguir um cogumelo” (Tsing, 2015), Tsing refaz as estruturas materiais e económicas da nossa “civilização”, chamando
a nossa atenção para as ecologias relacionais desenvolvidas a partir e ao redor dos fungos da espécie matsutake, tanto na floresta
quanto no mercado. Uma iguaria no Japão, o matsutake é relati69
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vamente raro, e, por isso, precisa de ser adquirido em lugares tão
remotos como Oregon, nos EUA e Yunnan, na China, estabelecendo, assim, uma intrigante rede global de cultivo, trabalho e
troca. Esta rede socioeconómica é tecida por dentro da microrrede
já existente das ecologias dos fungos que ligam “raízes e solos minerais, muito antes de produzir cogumelos” (Tsing, 2015).
O livro de Tsing inscreve-se no horizonte daquilo a que poderíamos chamar, com um aceno a Haraway, uma ruína naturalcultural: as consequências das mudanças climáticas aliadas ao
colapso do sonho do progresso industrial. No entanto, em vez de
apenas lamentar a passagem do mundo como nós (ou pelo menos
alguns de nós) o conhecemos, ela parte em busca da “vida nas ruínas do capitalismo”. O contexto socioeconómico da sua busca exploratória é fornecido pela situação dos apanhadores de
mastutake das florestas de Oregon: uma mistura de imigrantes
do sudeste asiático vindos do Cambodja, Laos e China, além de
americanos brancos que optaram por sair, voluntariamente ou
por um acaso do destino, “daquilo a que os liberais chamam ‘emprego padrão’” (Tsing, 2015, p. 77). Ao refletir sobre a vida precária dos apanhadores, Tsing também dá atenção à precariedade
das ecologias, de várias escalas, nas quais eles operam. De modo
significativo, ela amplia a ideia da precariedade como “a vida sem
a promessa de estabilidade” (Tsing, 2015, p. 2) desde a situação
dos que estão excluídos das circunstâncias socioeconómicas privilegiadas, ou pelo menos estáveis, até às condições estruturantes
da vida nas economias capitalistas pós-industriais. Num tom semelhante ao do argumento de Bifo sobre a natureza radicalmente
desestabilizada do emprego na era do semiocapitalismo, ela reconhece que “agora muitos de nós, no norte e no sul, enfrentamos a
condição de problemas sem fim” (Tsing, 2015). Para Tsing, a precariedade abrange não só fenómenos como a crescente insegurança no mercado de trabalho, mas também ameaças ambientais
ao nível de espécies individuais ameaçadas de extinção, bem como
ao de regiões inteiras ou mesmo ecossistemas. No que pode parecer um movimento surpreendente, de seguida ela desafia a visão
tradicional da precariedade como “uma exceção à maneira como
o mundo funciona” e propõe que, em vez disso, aceitemos a precariedade como “a condição do nosso tempo” (Tsing, 2015, p. 20).
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Esta sugestão não deve ser confundida com um sinal de resignação ou de capitulação política por parte de Tsing, uma aceitação
pacífica das nossas vidas entre as ruínas industriais, impulsionada por um desejo ingénuo de nos reconectarmos com outros
não-humanos: florestas, fungos, micróbios. Em vez disso, tratase de uma proposta profundamente ética que redefine o sujeito
autónomo da ética como, à partida, múltiplo, estranho e um estranho-para-si-mesmo. Tal sujeito não precisa de se abrir para os
outros porque já está invadido, ou contaminado, por eles. No entanto, ele precisa de se esforçar por entender que esta relação é
potencialmente uma relação de constituição mútua, e, portanto,
implica uma chamada à responsabilidade para com os outros.
Tsing escreve:
A precariedade é a condição de ser vulnerável aos outros. Encontros imprevisíveis transformam-nos; nós não temos o controlo nem de nós mesmos. Incapazes de confiar numa estrutura
estável de comunidade, somos atirados para agregações inconstantes, que nos refazem assim como aos nossos outros. Não podemos confiar no status quo; tudo está em fluxo, incluindo a
nossa capacidade de sobreviver. Pensar a partir da precariedade transforma a análise social. Um mundo precário é um
mundo sem teleologia. A indeterminação, a natureza não planeada do tempo, é assustadora, mas pensar a partir da precariedade torna evidente que a indeterminação também torna a
vida possível. A única razão porque tudo isto soa estranho é que
muitos de nós fomos criados dentro de sonhos de modernização
e progresso (Tsing, 2015).

Esta responsabilidade para com os outros e a disponibilidade
para ser vulnerável a eles não devem, evidentemente, ser reduzidas a apenas ser-se “simpático” para as outras pessoas, ou animais
de estimação, ou aceitar qualquer encontro ou invasão passivamente, seja ela por fungos ou células cancerígenas. Em vez disso,
implica o reconhecimento de que o envolvimento com os outros não
é apenas uma questão da nossa aceitação ou boa vontade, porque
ele precede o surgimento do sentido humano do eu.
A proposta de Tsing pode, portanto, ser lida como uma radicalização da ética da precariedade de Judith Butler, desenvolvida a
partir do trabalho de Emmanuel Levinas. Para Butler, a ética de71
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riva da apreensão da precariedade da vida do Outro: vítima de
guerra, refugiado, mas também o inimigo do estado proclamado
pelos média, com quem é um pouco mais difícil simpatizar (Butler,
2004). Esta precariedade manifesta-se no rosto ou, de forma mais
ampla, na figura de um humano que, ao mesmo tempo que ameaça
a minha sensação de segurança, faz-me uma exigência. A exigência do Outro é uma forma de acusação porque exige uma justificação para o meu conforto e estabilidade relativos quando este Outro
enfrenta uma ameaça política ou mesmo existencial.26 Assim, ela
introduz a precariedade como uma condição partilhada do ser humano, ao mesmo tempo que destaca o facto de que, sob circunstâncias sociopolíticas específicas, seres humanos diferentes
experimentam a precariedade de maneiras diferentes. A negação
da precariedade leva ao desenho de várias linhas de diferenciação,
como género, raça, classe ou capacidade física. A ética de Levinas,
e a reformulação de Butler, são sem dúvida humanistas, porque
adotam a figura e a voz humanas como articuladoras de uma exigência ética. No entanto, também se prestam a uma abertura póshumanista, porque colocam um desafio radical ao sujeito
autossuficiente e autocentrado da teoria moral (Zylinska, 2009).
Na ética da responsabilidade em relação à alteridade do Outro, o
sujeito moral está sempre já exposto, invadido, ou, para usar a
frase de Tsing, contaminado. “Indivíduos autossuficientes”, argumenta Tsing, por sua vez “não são transformados pelo encontro.
Maximizando os seus interesses, eles usam os encontros – mas
permanecem inalterados neles” (Tsing, 2015).
A proposta implícita de Tsing para uma ética não normativa
do encontro – na qual não nos é dito o que fazer, mas somos confrontados com uma chamada à responsabilidade – revela a sua articulação mais direta no convite que ela faz aos seres humanos
para abraçar a coexistência entre as espécies como uma maneira
ética de estar no mundo. Ao aprender a lição da “sobrevivência colaborativa” em tempos precários com o cogumelo matsutake, Tsing
argumenta que “permanecer vivo – para todas as espécies – exige
colaborações suportáveis. Colaboração significa trabalhar através
da diferença, o que leva à contaminação. Sem colaborações, todos
26

Ver: Levinas, Emmanuel. (1989). Ethics as First Philosophy. In The Levinas Reader, ed. Sean Hand. Blackwell: Oxford.
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nós morremos” (Tsing, 2015). O que está em jogo neste modelo de
entendimento das relações humano-não-humano não é o desenvolvimento de uma ontologia rasa, embora, finalmente, comum,
segundo a qual tudo está conectado com tudo; ou a decisão sobre,
como alguns podem dizer com irritação, se “eu” sou mais (ou
menos) importante que um cogumelo. Em vez disso, o que está
realmente em jogo aqui é a possibilidade de se reduzir o tamanho
do “eu” humano, supostamente único, ao mostrando-se que este
“eu” já é, literalmente, composto por outros.27 Mas esta possibilidade também precisa de incluir o reconhecimento da capacidade,
por parte daqueles que podem adotar o pronome humano “eu”, de
desenvolverem respostas éticas conscientes desta situação de emaranhamento material e ético contínuo que superem as meras reações instintivas a estímulos, e, então, de se tornarem capazes de
consolidar estas respostas numa ética estruturada. De facto, não
é possível pensarmos em nós próprios fora do nosso ponto de vista
humano, não importa o quanto de parentesco ou emaranhamento
com os “outros” identifiquemos. Também é quase impossível abandonar a nossa perceção humana e suspender as divisões materiais
e epistemológicas entre sujeito e objeto que nós humanos introduzimos no fluxo da matéria (incluindo o nosso postulado fundamental sobre aquilo que nos rodeia e faz de nós “matéria”) – apesar da
equivocada, mesmo que bem-intencionada, tentativa de pensar
como um morcego, andar como uma ovelha ou flutuar como uma
alforreca. Em vez de fantasiar sobre algum tipo de “mudança de
espécie” ontológica, a tarefa ética para nós humanos não é só
vermo-nos como contaminados, mas também prestar contas das
incisões que fazemos nas ecologias da vida, das diferenciações e
cortes que introduzimos e sustentamos, e dos valores que damos
às entidades que criamos a partir dessas ecologias com o nosso
aparelho percetivo e cognitivo.
Um contra-apocalipse feminista, portanto, desenvolve-se a
partir da aceitação da condição material da precariedade sem se
submeter aos “tons portentosos” do discurso da precariedade. Ao
parodiar o apocalipse como o Armagedom do Homem Branco, ele
também aceita a “intensidade” e o “impulso pela justiça” decorrentes da sua estrutura afectiva. A estrutura contra-apocalíptica
27

Estou grata a Piotr Boćkowski por me infetar com o pensamento fúngico.
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feminista cria um espaço para uma abertura ética para as vidas
e os corpos precários de outros humanos e não-humanos – incluindo os corpos e mentes masculinos que foram descartados no
processo de encolhimento do semiocapitalismo disruptivo. Ao
fazê-lo, ela promete a libertação da forma da subjetividade que
está presa a uma masculinidade competitiva, hiperexigente e que
ultrapassa os seus limites. Ela leva-nos, também, a perguntar: se
o progresso desenfreado já não é uma opção, que tipos de coexistências e colaborações queremos criar no futuro?
O conceito de Gaia de Isabelle Stengers talvez pudesse servir
de modelo ou figuração deste modo de ser (no) mundo. Gaia deriva
do pensamento interdisciplinar dos sistemas terrestres, que adota
a interação dinâmica entre as esferas da Terra – como atmosfera,
hidrosfera, geosfera ou biosfera – como unidade de análise. Para
não ser confundida com uma coexistência pacífica de entidades
sob a bandeira de uma “Natureza” não reconstruída e benigna,
Gaia, pelo menos no uso que Stengers faz do termo, implica apenas uma tentativa de mudar o ponto de observação humano do
centro da ação para as suas margens, ao mesmo tempo que reduz
em escala, escopo e significado os resultados da atividade humana
– sem isentar os humanos da responsabilidade pelas atividades
que praticam ou nas quais participam. De facto, há algo bastante
exigente ou mesmo violento em Gaia, que aparece sob a forma de
“intrusão” (Stengers, 2015), porque nos lembra que a Terra, em
todos os seus “sistemas”, não foi feita para o nosso prazer ou benefício. Neste sentido, a noção de Gaia pode ser vista como uma
alternativa à fantasia masculinista do Antropoceno, que acaba
por engrandecer o Homem no processo. Para Stengers, Gaia
faz as versões épicas da história humana, nas quais o Homem,
pondo-se de pé sobre as patas traseiras e aprendendo a decifrar
as leis da natureza, entende que é o mestre do seu próprio destino, livre de qualquer transcendência, parecerem bastante antigas. Gaia é o nome de uma forma de transcendência sem
precedentes ou esquecida: uma transcendência privada das nobres qualidades que permitiriam que ela fosse invocada como
árbitro, garantia ou recurso; um conjunto de forças delicado,
indiferente às nossas razões e aos nossos projetos (Stengers,
2015, p. 47).
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A adoção desta forma de humildade filosófica é apenas o primeiro passo. Ela precisa de ser seguida – de acordo com Stengers,
Tsing e outros pensadores contra-apocalípticos do fim do mundo
– pela adoção da precariedade como um horizonte político no qual
o sonho de progresso linear infinito se apresenta expirado. Para
que este horizonte seja político e não apenas esteticamente triste,
ele precisa de ter inscrito o mencionado “impulso para a justiça”,
que não é meramente escatológico, isto é, voltado para um futuro
celestial. Uma resposta política que surja deste horizonte pode
implicar, segundo Stengers, trabalhar para “a possibilidade de
um futuro que não seja bárbaro” (Stengers, 2015, p. 25) aqui na
Terra, e, ao mesmo tempo, a desistência da fantasia de uma coexistência pacífica entre indivíduos, espécies ou sistemas. De facto,
Tsing recorda-nos que abrir o horizonte político “para outros seres
muda tudo. A partir do momento em que incluímos pragas e doenças, não podemos esperar harmonia; o leão não se deitará com o
cordeiro. (…) O melhor que podemos fazer é almejar por mundos
“bons o suficiente”, sendo o “bom o suficiente” sempre imperfeito
e em revisão” (Tsing, 2015, p. 255). Um contra-apocalipse feminista que recria o finalismo como uma condição estruturante do
estar no mundo, ao mesmo tempo que nos atribui uma responsabilidade pelos nossos emaranhamentos nele e com ele, apresentase como uma resposta menos trágica e menos cómica à narrativa
do Antropoceno.

Coda: sentir o antropoceno
Embora este livro use um ensaio académico como meio, tem
sido minha ambição, há algum tempo, tentar esboçar um argumento teórico através de outros meios além das palavras. Neste
sentido, o meu filme fotográfico Exit Man oferece uma extensão à
minha narrativa contra-apocalíptica. Exit Man usa as minhas
próprias fotografias, tiradas numa espécie de “museu local do Antropoceno” que tenho vindo a construir há vários anos, complementando-as com algumas imagens de arquivo. Contém também
uma narração que recria os principais tópicos deste livro. As razões para experimentar este modo de pensamento distributivo,
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que se estende além das capas do livro ou das linhas de código do
seu arquivo digital, são múltiplas. Nicholas Mirzoeff argumentou
que o Antropoceno, que remonta a pelo menos 250 anos, aos primeiros dias de escavação e queima de combustíveis fósseis, não
pode ser visto e, portanto, conhecido por nós, seres humanos contemporâneos, devido à vastidão de tempo em que ocorre. «Ele só
pode ser visualizado» (Mirzoeff, 20014) de forma singular, ainda
que repetida. Estas visualizações assumem a forma de nebulosidade poética em pinturas como Impressão: Nascer do Sol, de
Claude Monet, de 1873 – que Mirzoeff interpreta em termos de
fumo de carvão – mas também de panoramas pós-industriais que
mostram paisagens despovoadas nas fotografias artísticas de
grande formato de Andreas Gursky e Edward Burtynsky. No entanto, estas visualizações incorporam e, portanto, perpetuam, os
mesmos tropos representacionais apocalípticos. Elas mostramnos o que os seus autores querem que vejamos, e o que somos capazes de ver, além de ofuscar a mensagem mais dramática da
narrativa do Antropoceno: o horror vacui, ou seja, o fim do
Homem e de tudo o resto. Noutras palavras, elas ocultam o facto
de que em breve não haverá nada para ver – e ninguém para o
ver. Assim, a visualidade do Antropoceno tem um efeito pacificador. É por isso que devemos primeiro que tudo tentar “desver” o
Antropoceno, sugere Mirzoeff, antes de embarcarmos em qualquer outra coisa.
Podemos argumentar que o Antropoceno nos apresenta uma
experiência visual porque se manifesta a nós humanos através
do ar alterado pela poluição, e, portanto, da luz, e através das partículas em suspensão que são refletidas nesta luz. No entanto, a
Antropocência não deve ser sentida apenas, ou mesmo primariamente, a nível visual: nós literalmente respiramo-la dia após dia.
O Antropoceno também pode ser saboreado, cheirado, percorrido,
tocado e ouvido – tal como manifestam projetos como o Museo
Aero Solar, de Tomás Saraceno, feito de sacos de plástico derretidos que formam esculturas flutuantes gigantes e exigem “uma
sensibilidade aos elementos, especialmente na forma como eles
são influenciados pelo sol” (Sarraceno, T; Engelman, S & Szerzynski, B, 2015), ou o “retrato acústico ” do gelo derretido no
fundo do nosso globo, intitulado Terra Nova: Sinfonia Antártica,
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de DJ Spooky. Poderíamos chegar ao ponto de dizer que já sentimos o Antropoceno antes mesmo de nos reconciliarmos com ele: é
este o caso, mesmo que o ignoremos ou o neguemos.
Explorar algumas maneiras melhores de sentir o Antropoceno
foi precisamente o modo como os artistas responderam a este conceito28. Indo além da resposta inconsciente primária do corpo exposto aos elementos, eles trabalharam com maneiras de
transformar a nossa experiência do Antropoceno para produzir
um encontro mais envolvente e mais significativo, além do efeito
de “choque e pavor” do sublime pós-industrial. Fabien Giraud e
Ida Soulard sugeriram que a incursão do Antropoceno no domínio
artístico resultou “na reavaliação da relação da arte com a racionalidade” (Giraud & Soulard, 2015). Para eles, a força da sua temporalidade geológica, que pode ser apreendida, mas não vista,
sutura as divisões epistemológicas estabelecidas, de modo que
“qualquer distinção clara entre o que podemos sentir dos movimentos do mundo e o que podemos saber deles – qualquer divisão
caracteristicamente moderna entre o sensível e o inteligível – é
fundida e apagada” (Giraud & Soulard, 2015). Significativamente, Giraud e Soulard não advogam relegar os nossos encontros com as questões da mudança climática e da transformação
planetária a uma “sala do pânico” artística, onde só podemos experienciar, e talvez até deleitar-nos, com o horror do apocalipse
planetário. Em vez disso, afirmam que “posicionarmo-nos neste
cenário turbulento exige, novamente, um assumir de questões
epistemológicas” (Giraud & Soulard, 2015, p. 168). Temos aqui
uma proposta intrigante para uma experiência incorporada e corpórea do Antropoceno que está associada à necessidade de refletirmos sobre essa mesma experiência – e sobre a própria
estruturação dos conceitos através dos quais ela nos é apresentada. Mesmo que, como discutido anteriormente, o Antropoceno
envolva todos os nossos sentidos, as suas apresentações, que muitas vezes se desenvolvem como parte da agenda de visualização
das mudanças climáticas, são frequentemente baseadas em imagens. Os tropos visuais típicos das mudanças climáticas e dos de28

O projeto teórico-prático de «cinema geológico» de Sasha Litvintseva, minha aluna
de doutoramento, é outro exemplo da tentativa de sentir o Antropoceno através
de diferentes meios de comunicação.

77

JOANNA ZYLINSKA

sastres ambientais, através dos quais somos levados a ver o Antropoceno, incluem “um urso polar num pedaço de gelo a derreter,
... uma imagem aérea de um derrame de crude ... uma fábrica a
lançar porcaria para o céu” (Paglen, 2012).
Partindo desta convocatória para vermos e sentirmos melhor,
quero lançar O fim do Homem como um convite, enviado aos humanos encarnados que ainda se reconhecem como tal, para olhar
em volta, respirar fundo e partir para a criação de um novo caminho entre o familiar e o possível. As ideias-imagem reunidas neste
livro, e também as que se espalham além dele, têm a intenção de
ser trampolins que, espero, nos possam levar a atravessar não só
o imperialismo humano da era colonial que Mirzoeff corretamente
liga ao Antropoceno (Mirzoeff, 2014), mas também o imperialismo
humanista da época do Antropoceno. Neste último, o Homem conseguiu elevar-se acima dos complexos processos planetários para
(re)ivindicar uma posição divina: a de criador e destruidor de
mundos. No entanto, como Cohen e Colebrook realçam de forma
contundente: “A formação de um ‘nós’ é gerada a partir da destruição e do reconhecimento da destruição: a humanidade como
antropos global passa a existir com o Antropoceno, com a declaração de que há uma unidade das espécies, e de que esta unidade
está no poder humano de marcar o planeta.” (Cohen & Colebrook,
2016). Dissolvendo o hábito apocalíptico, que também é a base da
unidade sempre fictícia do homem, The End of Man, juntamente
com o seu componente fotofílmico, Exit Man, tem como objetivo
ajudar-nos a repensar e re-sentir o Antropoceno – e também a nós
mesmos como seres humanos no e com o Antropoceno. Também
espera fazer-nos ver a nós próprios no terreno dos acontecimentos
e ouvir uma história diferente – menos austera, ainda que não
menos séria – do nosso planeta e das suas diversas espécies.

Assista ao filme Exit Man: https://vimeo.com/203887003
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Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.).

Nós, as mulheres, marchamos há muito tempo para denunciar
e exigir o fim da opressão que vivemos por sermos mulheres,
para dizer que a dominação, a exploração, o egoísmo e a procura
desenfreada do lucro que levam às injustiças, às guerras, às
conquistas e às violências devem terminar.
(Carta Mundial das Mulheres para a Humanidade)

N

ecessitamos de pensar a realidade do nosso mundo atual
com as chaves que o feminismo e o ecologismo nos proporcionam. O ecofeminismo dá-nos essa dupla visão e facilita-nos o percurso de um caminho crítico e construtivo. A minha
proposta baseia-se na convicção de que o ecofeminismo evitará os
perigos que a renúncia ao legado da Modernidade acarreta para
as mulheres. Para isso, é necessário um pensamento crítico que

1

Tradução a partir do espanhol 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).
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reivindique a igualdade, contribua para a autonomia das mulheres, aceite com extremo cuidado os benefícios da ciência e da técnica, incentive a universalização dos valores da ética do cuidado
com os seres humanos, os animais e o resto da Natureza, aprenda
com a interculturalidade e afirme a unidade e continuidade da
Natureza desde o conhecimento evolucionista até ao sentimento
de compaixão. A esta temática, a partir destas chaves, do mundo
humano e não humano, no âmbito dos crescentes problemas ambientais denomino-a ecofeminismo crítico, em alusão à história
emancipatória do pensamento iluminista, na medida em que
reúne mas também revê o seu legado ambíguo.
Indubitavelmente, o processo de desenvolvimento da Modernidade tem muitas caras e nem todas são desejáveis. Pode inclusive dizer-se que muitas são perversas. Mas não deixa de ser
verdade que as críticas preconceituosas e a ideia de igualdade
entre todos os homens têm sido decisivas para a emergência irrefreável das reivindicações das mulheres. Hoje podemos falar de
mais de dois séculos de teoria e praxis feministas. Nas últimas
quatro décadas, o neofeminismo manifestou uma extraordinária
multiplicidade de interesses e de referenciais teóricos e soube responder aos desafios de distintos debates emergentes com propostas inovadoras e análises férteis, que não poderiam ter sido
elaborados a partir de uma perspetiva cega à desigualdade de género. As abordagens de classe, raça e diversidade sexual, as teorias sobre o sujeito, a ética e a filosofia política foram visivelmente
enriquecidas por um pensamento que dá voz às mulheres num
impulso emancipatório inédito.
Quanto à relação com a Natureza, poderíamos dizer que a racionalidade moderna nos trouxe, no seu conjunto, grandes níveis
de bem-estar, mas também uma destruição nunca antes vista do
tecido da vida que nos sustenta e ameaças ao ecossistema global
inesperadas até há pouco tempo. Da mesma forma, como racionalidade reduzida do homo oeconomicus trouxe novas formas de
exploração e desigualdade. Nos últimos anos, apesar do interesse
em silenciar os problemas ambientais, setores cada vez mais vastos da população mundial, adquiriram uma consciência da crise
ecológica. Perante uma degradação dos ecossistemas que torna
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ainda mais difícil a vida quotidiana dos pobres nos países “em desenvolvimento”, começaram-se a vincular os direitos humanos à
proteção ambiental; o ideal de justiça ampliou-se à ecojustiça. O
que até ontem era a convicção de uns poucos cientistas e ecologistas converte-se gradualmente na certeza de uma matéria pendente perante um problema que afeta a nossa saúde, destrói a
biodiversidade e compromete seriamente o futuro do ser humano
na Terra. Este novo desafio aparece no âmbito de um já largo período de perplexidade e apatia cívica, numa época que recorda o
helenismo cético e hedonista, convencido da sua impotência para
endireitar a marcha do mundo.
Faz mais de três décadas que o feminismo aceitou o desafio
de refletir sobre a crise ecológica a partir dos seus códigos próprios. O resultado foi o aparecimento em cena do ecofeminismo:
uma tentativa de esboçar um novo horizonte utópico, abordando
a questão do meio ambiente a partir das categorias de patriarcado, androcentrismo, cuidado, sexismo e género. Nas suas pensadoras, encontrei reflexões originais e muito sugestivas sobre a
civilização tecnológica que estamos a viver. Todas elas trazem luz
a aspetos distintos do que podemos chamar, em alusão a um clássico da hermenêutica da suspeita, o mal-estar na cultura e na Natureza. Comecei este livro expondo as suas principais ideias para
traçar um mapa deste novo território do pensamento. Agora vou
concluí-lo resumindo as principais linhas da proposta ecofeminista que elaborei partindo das minhas próprias coordenadas vitais e intelectuais em diálogo e polémica com as suas. Trata-se de
uma abordagem que não nega a do Iluminismo, mas que é consciente dos seus erros e deficiências. Evita, além disso, recorrer às
definições essencialistas da diferença sexual próprias das chamadas “clássicas”. Estas primeiras versões do ecofeminismo, de duvidosos resultados emancipatórios, foram qualificados de
“feminismo da inversão acrítica” (Plumwood, 1993) pelas pensadoras ecofeministas posteriores. Percorri alguns corredores do labirinto da nova Ariadne, esse mundo de problemas inéditos, mas
também de inesperadas possibilidades que nos foram trazidas
pela corrente do devir histórico. É hora de recompor o novelo, apanhando os fios deste ecofeminismo que conserva o legado iluminista da igualdade e autonomia ao mesmo tempo que reivindica
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o sentido forte de “eco”, quero dizer, que não se limita a um simples ambientalismo feminista antropocêntrico no qual as relações
com a Natureza se cingem a propor uma boa gestão dos “recursos”. Trata-se de pensar e de nos pensar com outro olhar na urgência dos tempos das mudanças climáticas, sem recuar no
caminho percorrido pelo feminismo nem abandonar os fundamentos que nos permitiram avançar.

Um pensamento crítico
Numa época marcada tanto por uma certa insatisfação em relação à análise crítica como pelo avanço de fundamentalismos religiosos de diversos tipos, torna-se mais necessário que nunca
introduzir o pensamento e a praxis ecofeministas na tradição iluminista de denúncia das doutrinas e práticas opressivas. Vimos
que no Iluminismo se abandonou a noção cartesiana de razão
como conjunto de ideias inatas para passar a entendê-la como
força crítica que pode e deve aplicar-se a todos os âmbitos. Crenças e costumes terão que se apresentar perante o tribunal da
razão. Pensadores e pensadoras lançam-se no combate das ideias
sobre a organização social. Já não ouvem Descartes, que aconselhava moderação na crítica audaz ao campo epistemológico para
evitar conflitos com os poderes estabelecidos, versão filosófica de
“em Roma, sê romano”.
O espírito do Iluminismo é analítico; relutante, portanto, a
toda Palavra Revelada. A gravura que se dava aos assinantes da
famosa Enciclopédia ilustra-o claramente com um desenho que
mostra belas figuras femininas alegóricas: enquanto a Imaginação se prepara para enfeitar a Verdade com coroas de flores, a
Razão tenta remover os seus véus. Embora nos lembre as patriarcais e infelizes metáforas de Francis Bacon sobre o método científico2, esta imagem não deixa de nos remeter para a sempre
necessária vontade iluminista de adquirir conhecimentos livres
2

Veja-se o segundo capítulo. N.T.: Na página 105 do livro, a autora refere que Francis
Bacon, na obra Novum Organum, de 1620, critica os teólogos que defendiam que o
conhecimento científico ofendia a Deus, refutando que, bem pelo contrário, todas
as tentativas de dar a conhecer a Natureza lhe são agradáveis.
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dos discursos mistificadores utilizados com muita frequência com
propósitos ocultos de dominação.
Não obstante, devemos ter presente que mesmo as correntes
de pensamento mais inovadoras e progressistas tendem a petrificar-se com o tempo e a limitar o próprio pensamento. Para que
não sofra esse destino, o Iluminismo tem de ser entendido como
um processo. Há Iluminismo enquanto o pensamento conservar o
seu dinamismo sem se converter num corpo doutrinal contrário a
toda a dissidência. Daí que a tarefa do nosso presente pós-metafísico consista, nas palavras de Fernando Quesada (2006, p.55), em
“assumir o sentido profundo do Iluminismo enquanto crítica e,
consequentemente, atrevendo-nos a pensar por nós mesmos e a
determinar os seus limites”. A crítica não deve ser dirigida unicamente a crenças, costumes e preconceitos pré-modernos que sejam
opressores, mas à própria Modernidade nas suas deficiências,
erros e promessas por cumprir. Como já revelaram os fundadores
da Escola de Frankfurt, a própria razão tende a converter-se em
mito, renunciando a examinar os seus objetivos e limitando-se ao
cálculo de como alcançar metas irracionais estabelecidas por interesses económicos e pelo desejo de poder. Este fenómeno de mitificação alimenta atualmente as resistências numantinas3 a uma
revisão das relações do “Homem” com a “Natureza”. Há duas formas comuns de condenar qualquer tentativa de atribuir relevância moral e política ao mundo natural: retirar-lhe importância ou
afirmar que representa uma séria ameaça para o “Homem”. Para
lhe retirar importância, apresenta-se a alternativa ética como uma
pretensão anódina, tonta e sentimental – feminina – dos que são
incapazes de compreender as cruéis verdades económicas ou metafísicas do mundo. Quando, em vez disso, se reconhece o estatuto
político (e, portanto, masculino) da questão, fala-se de uma iniciativa anti-humanista perigosa. Em alguns autores, alternam-se ou
misturam-se as duas argumentações.
Para evitar perguntas ou críticas que nos exijam uma reavaliação de hábitos e crenças incompatíveis com a nova cultura eco3

N.T.: Significa uma forte resistência, apesar de grandes adversidades. O adjetivo
deve-se à forte resistência que os habitantes de uma antiga cidade espanhola, Numância, tiveram perante os ataques das legiões romanas de Publio Escipión, no
ano 133 a.C.
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lógica, acusa-se de irracionalismo e romanticismo qualquer tentativa de deixar para trás o antropocentrismo extremo (“forte”, na
terminologia filosófica) e avançar em direção a um antropocentrismo ou biocentrismo moderados (“fracos”) que levam em consideração o resto dos seres vivos e asseguram as condições de
preservação dos sistemas que sustentam as suas vidas e as nossas.
O antropocentrismo extremo só reconhece os danos à Natureza
como algo reprovável se os seres humanos sofrem alguma consequência negativa que se possa comprovar com recurso aos parâmetros em uso, ou seja, com observações a curto prazo e cálculos
incapazes de estabelecer relações como um todo. Admite que a
perda de biodiversidade é má se se demonstrar, por exemplo, que
limita as possibilidades de encontrar novos fármacos. Desaconselha práticas infantis sádicas contra os animais só porque geram
um tipo de personalidade que, mais tarde, pode apresentar tendência para a violência contra os seres humanos. O enfoque antropocêntrico extremo constitui uma visão narcisista sobre o mundo e
um preconceito especista auto-complacente. Quando combinado
com a lei de mercado, os resultados são simplesmente ecocidas e o
único anthropos que realmente conta é o que pode pagar os produtos oferecidos, convertendo o mundo num imenso armazém de matérias-primas e em centros de clonagem de comércio e consumo.
Tanto no feminismo como na ecologia, a noção de Natureza
ocupa um lugar importante da reflexão e da práxis, se bem que
por diferentes razões. A Natureza interna é o nosso corpo. A Natureza externa consiste no conjunto dos ecossistemas e os seus habitantes não humanos. Natureza não é um conceito meramente
descritivo, mas eminentemente político. No discurso filosófico hegemónico, foi designada à parte inferior do par Natureza/Cultura
(ou Humano/Natureza), aquilo que não tem finalidade em si
mesmo, aquilo que carece de sacralidade ou dignidade, o que é
meio para chegar a um fim que lhe é externo, o sujeito ao devir cíclico, o carente de história e de progresso, o que pode ser apropriado pelo homem racional e diligente, o absurdo na perspetiva
do pessimismo existencial. Ao mesmo tempo, serviu para lembrar
o que se considerava um dever ou simples normalidade, o que socialmente era exigido ou admitido. Como já vimos, nós, as mulheres, estamos numa posição particular no que diz respeito à
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Natureza. Fomos associadas, (e continuamos a ser) de alguma maneira, ao reino do inferior e sub-humano. As nossas reivindicações
foram e continuam a ser orientadas, em grande medida, para fugir
da Natureza para podermos ser reconhecidas como membros de
pleno direito do seu oposto: a Cultura, a Humanidade.
A maior parte das teorias ecofeministas exacerbaram a sua
crítica à racionalidade moderna, propondo um reencantamento
do mundo natural destinado a devolver-lhe a dignidade perdida.
Por vezes, este reencantamento surge a partir da mitificação de
novas formas ecológicas de vida comunitária como sendo isentas
de relações de poder de género. Outras vezes, mantém-se um discreto silêncio sobre tradições com forte conteúdo patriarcal. Como
se pode verificar no primeiro capítulo, algumas autoras4 (Plumwood, 1993; Shiva, 2006; Warren, 1997), no esforço de se demarcarem da demonização dos homens própria do ecofeminismo
clássico, e com o objetivo de denunciar as novas formas de colonização que afetam os países do Sul e de criar amplas frentes de resistência ao lado dos homens, omitem toda a crítica aos costumes
e preconceitos das culturas pré-modernas. Merece, apenas, condenação o patriarcado capitalista ocidental que tem tendência a
idealizar a vida das comunidades nativas. Esta atitude talvez
aponte, sobretudo, para a eficácia estratégica alter-globalista e
até pode ser o início do empoderamento e da consciência feminista
de muitas mulheres de países “subdesenvolvidos”. Assim o demonstra a evolução do movimento Chipko na Índia que surgiu a
partir da defesa dos bosques comuns em nome do princípio feminino de Natureza e culminou, mais tarde, na luta contra a violência de género e a favor da participação política das mulheres.
Em geral, nós, as mulheres, temos de ser cautelosas no resgate
do passado e das tradições referentes aos papéis e identidades de
género. O ecofeminismo crítico que apresento deverá rever os costumes baseados em pre-conceitos patriarcais, mesmo aqueles que
correspondam a culturas ecologicamente convenientes. Daí que a
declaração das mulheres do Fórum de Nyéléni pela Soberania Alimentar5 me pareça um excelente exemplo do protagonismo dessa
4

N.T.: Refere-se a Val Plumwood e Karen Warren entre outras.

5

Veja-se o capítulo 7. N.T.: A autora refere neste capítulo que as reivindicações feministas e ecologistas se expressam claramente na Declaração de Nyéléni.
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nova Ariadne que já não aceita nem as antigas opressões nem as
falsas promessas de uma modernização exploradora e destrutiva.
Uma interculturalidade que aponte para outro mundo possível e
desejável e que possa unir os direitos das mulheres, enquanto pessoas livres, e os direitos da Natureza.
Como já vimos, algumas ecofeministas realizaram a sua crítica à visão patriarcal do mundo a partir da teologia cristã e da
cosmologia neopagã6 (Daly, 1978; Ruether, 1993). Atualmente,
também se interessam pelas cosmovisões dos povos nativos. Em
todos os casos, apostam numa visão de divindade relacionada com
o panteísmo e claramente feminista, deixando para trás a conceção de um Deus Pai transcendente e de um mundo espiritual separado da Natureza. Partindo da ideia de que os seres humanos
necessitam de símbolos e de ritos religiosos, entendem que se
devem propor novas formas de crenças favoráveis às mulheres e
à Terra. De outra maneira, os símbolos patriarcais continuariam
a ser as únicas opções espirituais existentes. Este argumento não
carece de plausibilidade e força, numa época em que os dogmas
patriarcais das grandes religiões do Livro são apresentados como
a via salvadora para recuperar os valores morais e o sentido de
uma sociedade que perdeu toda a dimensão sagrada.
A dimensão religiosa é importante para muitas pessoas. Um
panteísmo feminista que reconcilie os humanos com a Terra e a
evolução parece-me uma expressão religiosa à altura dos tempos.
Se se tem fé, essas práticas dão segurança, confiança e consolo
numa afirmação optimista da unidade da vida. Prescindem de um
clero hierarquizado como mediador, não têm um corpo doutrinal
fixo, pregam a irmandade universal e procuram a reconciliação
com o corpo e os seus prazeres. São portadoras de uma carga crítica, que vale a muitas uma inserção muito difícil e precária, à
margem dos grupos religiosos a que pertencem. Em alguns aspectos, poderiam ser consideradas a expressão feminista e ecologista
contemporânea do deísmo do século das Luzes. Para quem sente
necessidade de ritos e crenças para expressar a sua espiritualidade, é indubitável que oferecem opções compatíveis com um
ethos emancipador. Mas apoiam-se em cosmovisões que precisam
6

N.T.: Refere-se à Rosemary Radford Ruether e Mary Daly, entre outras.
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da fé, a qual, segundo se diz, é um dom que nem todas as pessoas
recebem. Provavelmente, para muitas pessoas, sobretudo na Europa, esse caminho está encerrado.
Este problema não se apresenta ao ecofeminismo que proponho, já que pode ser uma opção repleta de sentido para quem não
tem sentimentos religiosos. Pode combater o niilismo consumista
a partir das ideias de igualdade de género e ecojustiça e de um
materialismo compassivo alargado ao mundo não humano. Desde
a Antiguidade que se conhece como “paradoxo do hedonismo” o
estado de insatisfação que acaba por se experimentar quando se
procura a felicidade só através da multiplicação de prazeres momentâneos. Para que estes nos satisfaçam plenamente, devem
estar acompanhados por um projeto que transcenda os interesses
egoístas. O niilismo consumista contemporâneo é a concretização
histórica mais ampla do paradoxo do hedonismo. Dada a capacidade de produção e a necessidade económica de incentivar o consumo compulsivo para manter a rentabilidade do sistema,
milhões de pessoas são apanhadas no paradoxo do hedonismo enquanto muitas mais não possuem o indispensável para sobreviver
em países empobrecidos pela espoliação sistemática. E se milhões
de seres humanos, aos quais em teoria se reconhece como portadores de direitos, estão no limiar da subsistência, que dizer dos
animais silvestres que estão a ser literalmente exterminados nos
seus espaços cada vez menores, através da caça, dos herbicidas e
pesticidas, das mudanças climáticas, numa palavra, pelo desaparecimento do seu mundo? É esta a Terra que queremos?
O ecofeminismo crítico pode contribuir para a construção de
uma sociedade sustentável e justa sem o apoio dos sentimentos
ecofeministas ou ecológicos de cariz místico e religioso, mas não
deve tentar fazê-lo contra eles. Quando as unem objetivos emancipadores comuns, as distintas correntes ecofeministas e ecologistas devem apoiar-se mutuamente na incerta luta deste século,
mesmo que os seus fundamentos filosóficos não coincidam.
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Igualdade e autonomia das mulheres
A palavra “ecofeminismo” ainda evoca desconfiança e rejeição
entre as feministas porque a associam com teorias que identificavam as mulheres com o mundo natural e com a maternidade. Esta
apreensão é totalmente compreensível se tivermos em conta que
o feminismo como teoria e como movimento pode entender-se como
um imenso esforço para libertar o coletivo feminino das heterodesignações patriarcais (Valcárcel, 1991) e que a identificação da Mulher com a Natureza foi uma delas. Simone de Beauvoir (1998)
tinha mostrado com eloquência que a identificação de Mulher e
Natureza, própria de numerosas culturas, faz parte dos discursos
de legitimação patriarcal. Mais tarde, durante a segunda onda do
feminismo, Sherry Ortner (1979, 1996) desenvolveu as suas observações. Atendendo aos debates antropológicos que se seguiram,
hoje podemos dizer que os significados e o baixo estatuto conferidos, tanto à Mulher como à Natureza, ao longo da constituição da
racionalidade ocidental provam desmesuradamente, se não a causalidade, pelo menos a sua função legitimadora de domínio. Não é
de estranhar, então, que a tendência essencialista das pensadoras
do ecofeminismo clássico tenha sido objeto de intensas críticas.
Encerrava o perigo de fomentar o estereótipo da mulher-mãe que
tinha sido um instrumento de exclusão.
A maternidade como destino, denunciada por Simone de
Beauvoir (1958, 1998) e a divisão sexual do trabalho pesam ainda
demasiado sobre a vida de muitas mulheres para não ter medo
dos elogios às habilidades femininas de cuidar. A exaltação da
“grande diferença” (Amorós, 2006) dos sexos realizada com fins
feministas produz fracos resultados emancipatórios para as mulheres. Esta observação pode aplicar-se aos ecofeminismos clássicos. Insistir na capacidade das mulheres de dar à luz pode
significar um retrocesso no que diz respeito à reivindicação beauvoireana da maternidade como opção livre e pessoal. Por isso,
frente a posições diferencialistas que ontologizaram a bipolarização sexual patriarcal Homem-Mulher, o ecofeminismo crítico reconhecerá a individualidade. Isto não significa que pretenda
ignorar os efeitos que tem sobre a individualização o locus no sistema social de relações entre os sexos. Papéis, identidade se92
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xuada, estereótipos, normas, sanções e estatutos são elementos
constitutivos do sistema de género em que todo o self se integra.
Como sujeitos, contribuímos para o manter e, eventualmente,
para o transformar. O feminismo mostrou a posição subordinada
do coletivo feminino e o seu acesso deficitário aos recursos e ao
reconhecimento em todas as sociedades conhecidas. O ecofeminismo, nas suas vertentes relacionadas com a Ecologia Política,
denunciou a distribuição desigual de custos e benefícios na utilização económica dos recursos naturais e contribuiu para tornar
visíveis estes conflitos distributivos. Chamou a atenção sobre os
efeitos negativos que o desenvolvimento destruidor do meio natural teve sobre inúmeras mulheres rurais do Sul e deu a conhecer internacionalmente a sua organização em movimentos de
resistência que, por vezes, foram bem sucedidos. Também assinalou os distintos efeitos nocivos da sociedade química em consumidoras e produtoras de acordo com a sua classe social e raça.
Perante estes novos problemas, o ecofeminismo crítico deve reafirmar a tradicional sororidade internacional feminista, neste
caso para fazer frente à contaminação, à destruição do meio natural, à aniquilação das formas campestres de produção sustentável e às consequências da miséria, doença e morte. Trata-se, por
outras palavras, de responder às reivindicações de ecojustiça do
chamado ecologismo dos pobres, juntando-se às vozes que denunciam o subdesenvolvimento.
Não se trata de pedir um novo sacrifício às mulheres, desta
vez para salvar o planeta e os seus habitantes, nem de se submeter
a um novo movimento que ignore ou minimize as nossas reivindicações ao que Celia Amorós (2006, p.321) chamou, justificadamente, de “alianças ruinosas” do feminismo. A defesa da
sustentabilidade tem de ser acompanhada do empoderamento do
coletivo feminino. Temos visto que, na América Latina, muitas mulheres são protagonistas da mudança com a sua atividade como
“multiplicadoras” ou “extensionistas”, ou seja, como camponesas
que oferecem a sua experiência e o seu conhecimento técnico em
agroecologia a outros camponeses e camponesas para que possam
produzir alimentos sem tóxicos e livres da dependência económica
que gera o modelo padronizado da agricultura industrial. Graças
à agroecologia, estas formadoras saem do círculo reduzido do seu
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lar, obtêm recursos económicos e o seu trabalho concede-lhes uma
certa liderança comunitária. O aparecimento de reivindicações feministas no âmbito dos movimentos agroecológicos prova que as
práticas sustentáveis favorecem a autoafirmação e o empoderamento das mulheres.
Na Europa, começa a detetar-se um movimento de regresso
ao campo de mulheres formadas e destemidas que querem ser
agricultoras e não a “mulher de agricultor”. E mais do que isso,
muitas delas desejam converter-se em agricultoras ecológicas
num momento particularmente difícil no qual as políticas agrárias, os mecanismos de mercado e as grandes corporações estrangulam as pequenas propriedades rurais. Por outro lado, agora
sabemos que as substâncias químicas tóxicas utilizadas no agronegócio afetam particularmente o corpo feminino. Fica claro que
enquanto produtoras e consumidoras temos interesses comuns a
defender. Porque não imaginar redes ecofeministas de produção
e consumo pela saúde, pela justiça, pelo futuro da humanidade e
da Terra?
Além disso, o Estado-Providência tem que reverdecer, em duplo
sentido, de parar de reduzir a sua influência de acordo com o modelo neoliberal e tornar-se Verde, ou seja, orientado para a sustentabilidade7. A ajuda às empreendedoras e a criação de emprego
para as mulheres a partir de uma dupla perspetiva feminista e ecológica deve ser apoiada pelos mecanismos incentivadores de que se
dispõe. A defesa da igualdade e da autonomia das mulheres não
diz apenas respeito ao acesso aos recursos. Exige também o reconhecimento da experiência das mulheres, geralmente menosprezada pelos peritos. Será necessário fomentar a participação das
mulheres nos empregos gerados pelas (autênticas) tecnologias verdes e nos processos de tomada de decisão dos projetos ecológicos,
combinando as políticas ambientais e as de ação positiva para a
igualdade de género. Em vez de um sacrifício, a conversão ecológica
da sociedade pode ser uma oportunidade para a plena integração
do coletivo feminino num âmbito público que é urgente redesenhar.
7

Sobre o Green New Deal (Novo Acordo Verde): para deter a destruição ecológica e
acabar com a extrema desigualdade e violência que se gerou após várias décadas
de neoliberalismo, veja-se Susan George, Sus crisis, nuestras soluciones, trad. Joan
Soler Chic, Barcelona, Icaria/Intermón Oxfam, 2010.
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Reivindicar a igualdade e a autonomia implica, além disso, promover os direitos sexuais e reprodutivos. Perante uma difusa exaltação da Vida que esconde a tradicional recusa em dar autonomia
sexual às mulheres, o ecofeminismo crítico que proponho defende
a livre determinação sobre o próprio corpo. É importante lembrar
que o texto em que se utilizou pela primeira vez o termo ecofeminismo era um artigo de François e d’Eaubonne (1990) que vinculava a libertação do coletivo feminino à necessária diminuição do
crescimento demográfico de acordo com critérios de liberdade e sustentabilidade. Esta ideia fragilizou-se nos desenvolvimentos ecofeministas posteriores que demonizaram os recursos tecnológicos
como expressão do patriarcado capitalista. Assim, a Feminist International Network of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering (FINRRAGE), organização presente em mais de 35
países, denunciou as tecnologias reprodutivas modernas como simples manipulação do corpo feminino que nega a sua fertilidade natural. Como observa Naila Kabeer (1998), a falta de flexibilidade
nas suas críticas reduz a credibilidade às suas posições. A rejeição
total da tecnologia ignora as necessidades de inúmeras mulheres
pobres para as quais persiste o problema da ausência de capacidade de decisão sobre os seus próprios corpos. Alguns discursos ecofeministas em torno do crescimento demográfico aproximam-se
perigosamente, sob vestes vanguardistas, de velhos mandamentos
opressivos, chegando a qualificar os bioéticos Peter Singer e Olga
Kushe de especistas e legitimadores de operações eugénicas sinistras (Kappeler, 1995, p.333). Maria Mies, uma figura importante
da FINRRAGE, acusa-os de negar a unicidade e santidade da vida
humana por diferenciarem o embrião do pré-embrião de menos de
duas semanas e por defenderem que o feto não pode ser considerado pessoa enquanto o seu sistema nervoso não se desenvolver. A
conhecida ecofeminista afirma que
O estabelecimento das relações vivas8 significa, do mesmo
modo, que o homem também aceite a responsabilidade da vida,
na qual se inclui a responsabilidade das consequências da re8

N.T.: Relaciones vivas foi a tradução de Maria Mies ao termo alemão der lebendige
Zussamenhang. A autora não se encontrava segura na tradução desta expressão
que, no original, implica os conceitos de materialidade e reciprocidade, porque acarreta a necessidade da existência de uma inter-relação ativa entre a vida e a sustentabilidade da vida na Terra, tanto a nível pessoal como social.
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lação sexual (...). Não vejo futuro na libertação da mulher se
por meio da tecnologia se elimina a carga que a nossa corporalidade feminina une ao nosso desejo, para que possamos disfrutar, assim como os homens, do «desejo puro» (Mies, 1998, p.105).

A oposição da FINRRAGE à lei da despenalização da eutanásia na Austrália mostra-nos até que ponto estas posições ecofeministas podem coincidir com os setores religiosos mais
conservadores e opositores à liberdade de escolha sobre as nossas
próprias vidas. Defendo que, entre o hedonismo niilista irresponsável sem objetivos de solidariedade e o retorno à sacralização dos
processos biológicos, há uma terceira possibilidade que passa pela
consciência ecológica que preserva a sua plena autonomia.
Quando a crítica ao patriarcado capitalista cai na mistificação
da natalidade no Terceiro Mundo, como foi o caso de Germaine
Greer (Puleo, 2005) no seu tempo, as mulheres concretas desaparecem como sujeitos. O futuro do ecofeminismo passa por um claro
posicionamento a favor do acesso das mulheres à livre decisão em
matéria reprodutiva. As mulheres devem ser reconhecidas como
sujeitos com poder de decisão em questões demográficas, ou seja,
senhoras da sua própria vida e, por isso, escolhem se vão, ou não,
ter filhos e, em caso de os desejarem, quando e quantos dão à luz
dentro de uma cultura ecológica de igualdade. Isto, por vezes,
exige a colaboração do conhecimento científico e da tecnologia.
Por outro lado, a espécie humana não pode continuar a multiplicar-se sem invadir e saquear os escassos territórios selvagens
que restam. A popular romancista norte-americana Sheri Tepper,
na fábula de matizes ecofeministas intitulada Beauty, associa a
política involutiva da direita norte-americana no que diz respeito
aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres à “apropriação
humana da produção primária líquida da biomassa”. A heroína
desta distopia acaba por descobrir que a estranha cidade do futuro
chamada Feedepoor, para a qual são canalizados todos os alimentos num mundo devastado pela técnica e coberto de cimento, deve
o seu nome ao aparentemente bem-intencionado slogan “feed the
poor” (alimentar os pobres) e que, na realidade, perseguia, sem limites, o aumento da produção e do consumo. Atualmente, as multinacionais dos transgénicos procuram convencer a opinião pública
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de que encontraram “a solução” para a fome no mundo e apresentam os ecologistas como um obstáculo à sua aplicação. Os portavozes destas empresas esquecem-se de especificar que são as
hortas sustentáveis das mulheres que dão de comer às pessoas
mais pobres e que o objetivo das suas gigantescas corporações não
é alimentar os pobres, mas vender sementes patenteadas e converter a terra num deserto verde de monoculturas para alimentar
os carros e o gado dos países ricos. Curiosamente, um simples romance de ficção científica sem pretensões filosóficas atreve-se a
mencionar a superpopulação como um problema, enquanto que tal
questão passou a ser tabu para muitas pensadoras ecofeministas.

Ciência e tecnologia sem danos colaterais
Os ídolos modernos por antonomásia são a ciência e a tecnologia. O culto desmesurado à tecnologia – a tecnolatria – é uma
atitude cada vez mais difundida. É indiscutível que muitas das
comodidades de que gozamos são possíveis, em grande medida,
graças ao desenvolvimento tecnológico. Esta convicção alimenta
uma confiança ilimitada, perigosa, no poder da invenção técnica.
Em consonância com o ecologismo, as diversas teorias ecofeministas marcaram uma forte distância crítica relativamente aos
fundamentos, objetivos e práticas do complexo tecnocientífico.
Trazendo para o centro das atenções factos geralmente ocultos à
opinião pública, como os fenómenos da iatrogenia ou os efeitos
perniciosos ambientais da civilização do petróleo sobre as mulheres, as suas teóricas equilibraram, com oportunas pinceladas de
sombra, um quadro demasiado resplandecente para ser real. Por
vezes, a leitura de alguns textos ecofeministas deixa-nos, todavia,
a impressão de se ter de optar por uma vida pré-industrial natural e solidária ou abandonar-se ao turbilhão egoísta, destrutivo e
culposo da sociedade de consumo do Ocidente. Como muito pouca
gente que pertença a esta última opção vai escolher a primeira, e
nem sequer a população rural do Sul deseja em massa renunciar
aos benefícios da modernização, a crítica anula-se apesar da sua
radicalidade, ou justamente por causa dela.
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O ecofeminismo crítico não é nem tecnofóbico nem tecnólatra.
Exige o cumprimento efetivo do princípio da precaução, assumido
pelo Conselho de Europa no ano de 2000, mas nem sempre respeitado9. Segundo este princípio, prevalecerá a prudência quando
existir incerteza científica relativamente ao risco que pode implicar para o meio ambiente ou para a saúde uma nova atividade ou
produto. Não é necessário que se tenha demonstrado de maneira
conclusiva o seu caráter nocivo para que se tomem medidas de
controle e prevenção. O ónus da prova recai em quem pretende
introduzir o novo produto ou atividade, e não em eventuais afetados. Perante as pretensões daqueles que priorizam os lucros
sobre os riscos, o princípio de precaução posiciona a transparência
e a participação democrática em debate. Que Segurança Social
vão poder assumir, nos próximos anos, a enorme quantidade de
pessoas doentes devido ao envenenamento massivo que estamos
a sofrer? Provavelmente, a solução passará por deixar abandonadas à sua sorte as que não podem custear as terapias que talvez
as pudessem salvar. A crescente privatização dos serviços de
saúde adianta-se a este fenómeno de aumento de doenças graves
em idades cada vez mais jovens como mais uma peça do quebracabeça neoliberal.
Para a minha proposta ecofeminista, o problema das modificações tecnocientíficas da Natureza não reside na alteração de
uma ordem sagrada, mas no caráter tosco e rudimentar da intervenção humana atual sobre adaptações sistémicas complexas com
um passado de milhões de anos. Os “danos colaterais” e a possível
irreversibilidade das mudanças introduzidas dizem-nos que devemos examinar as inovações à luz dos Direitos Humanos – particularmente o direito à saúde num meio ambiente saudável –,
da biodiversidade, do sofrimento dos outros seres vivos e da herança que deixamos às gerações futuras. Uma das razões pelas
9

Até parece cada vez menos respeitado, como o evidencia a aprovação unilateral da
Comissão Europeia, em 2010, ao cultivo de cinco sementes transgénicas (uma delas
com um gene resistente aos antibióticos), apesar da oposição manifestada pela opinião pública e por vários países da União Europeia. É uma autêntica ironia que,
em nome da segurança na saúde, se exija receita médica nas farmácias para adquirir antibióticos com o objetivo de não desenvolver resistências que resultam da
banalização do seu uso e, em vez disso, se permita o desenvolvimento de culturas
que podem acabar definitivamente com a sua eficácia terapêutica.
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quais a ecologia se converte numa questão feminista é, como já
referi, a contaminação ter particular incidência na saúde das mulheres e na saúde reprodutiva. Os seres humanos têm de adquirir
a consciência de que somos corpos que pertencem ao tecido de
vida múltipla e multiforme do planeta que habitamos, e de que a
sua destruição é, a médio ou longo prazo, a nossa.
Entre os atuais benefícios da ciência e da técnica deve destacar-se o campo aberto pelas tecnologias da informação e da comunicação (TIC). O feminismo tem uma longa trajetória de
esperança e de adesão à ciência moderna e refletiu nos últimos
anos sobre a necessidade de impulsionar a sua presença nesse
novo espaço aberto pela Rede das Redes (Miguel & Boix, 2002),
no que pode definir-se como vontade de participação democrática.
A utilização da Internet para campanhas ecofeministas sobre
saúde e sustentabilidade mostra que o que se procura não é um
retrocesso a formas pré-tecnológicas, mas uma perspetiva de futuro em que a informação seja democrática e a sociedade menos
obscura e fraudulenta.
A autonomia das mulheres foi aumentando com a civilização
tecnológica de diversas formas. Não desejamos voltar aos estados
anteriores. Porém, este reconhecimento não exige uma aceitação
cega. Podemos e devemos criticar os seus excessos destrutivos e
a instrumentalização que sempre nos ameaçou. Os gregos conheciam os perigos da arrogância humana que não admite limites.
Era, na sua opinião, a pior falta que se podia cometer. Chamaram
a esta forma de injustiça hybris, excesso.

Universalização do cuidado
Aceitemos ou não a existência de diferenças biológicas com
efeitos causais claros nas atitudes e nos comportamentos atribuídos a mulheres e homens, é evidente que a cultura e as relações
sociais têm um peso determinante na modelagem da atitude de
cada indivíduo. Podem reprimir, gerar e incentivar usos e costumes e, com isso, construir subjetividades. No início da Modernidade, o manual de conduta exemplar do homem e da mulher das
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elites europeias atribuía ao primeiro a força para conquistar e à
segunda a capacidade para conservar o conquistado. Esta bipartição de papéis não tem nada de excecional. Encontramo-la em
múltiplas culturas. As identidades de género que, estatisticamente, caracterizam as mulheres e os homens não são alheias à
história do sistema estratificado de género no qual socializamos.
Assim, pode dizer-se que as virtudes associadas às identidades
têm género.
A partir de um ecofeminismo não essencialista, portanto, proponho uma universalização das virtudes do cuidado que historicamente sempre foram femininas. Nas sociedades mais modernas
do último século, nós, as mulheres incorporamos em massa certas
características que tinham sido qualificadas como masculinas e
que são funcionais no âmbito do trabalho assalariado, da cultura
e da política. O fenómeno inverso produziu-se num grau infinitamente menor. Ainda que muitos homens comecem a romper com
os moldes patriarcais, a maioria não sentiu atração suficiente
pelas habilidades e atitudes que fazem parte da esfera doméstica.
Este facto, somado às inércias estruturais de carácter socioeconómico, conduziu-nos à exaustiva jornada dupla da superwoman.
As condutas e habilidades dos homens apresentam-se, simplesmente, como neutras, como atributos eminentemente humanos. Por isso, a sua adoção por parte das mulheres assume a forma
de conquista de um status que nos tinha sido negado injustamente. A desvalorização das atitudes e habilidades associadas às
mulheres, vividas e construídas como o particular, o contingente
e finito versus o universal, o necessário e eterno, bloqueia a saída
de uma situação de desigualdade dos papéis assimétricos. A necessidade de uma distribuição equitativa do trabalho doméstico é
uma reivindicação feminista justa. Mas a dimensão ecofeminista
pode dotá-las de novos argumentos. O ecofeminismo e o ecologismo
social coincidem em revelar que o mundo público, concebido tradicionalmente como esfera da liberdade, alimenta-se (literal e metaforicamente) do âmbito doméstico da necessidade e nesse âmbito
do quotidiano existem virtudes e obrigações morais relacionadas
com a sustentabilidade ambiental.
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Algumas ecofeministas concluíram que as mulheres e os outros grupos não dominantes, como os povos indígenas, partilham
um sentido do eu interligado com outras formas de vida, vinculado a uma ética do cuidado. Trata-se de uma noção coletiva de
concern (solicitude) que não seria baseada na competição e no conflito. Desta hipótese, que poderia ser defendida como generalização, com certo apoio empírico, deduziram que a ética do cuidado
deve substituir os direitos, qualificados como masculinos, e que
isto é suficiente para resolver o problema dos abusos humanos
sobre a Natureza. A ética dos direitos entre indivíduos seria algo
próprio da Modernidade patriarcal. Esta conclusão é altamente
problemática.
O reconhecimento da importância da empatia versus abordagens puramente cognitivas e processuais da chamada razão prática, ou deliberação prévia às nossas ações, manifesta um passo em
direção à superação do dualismo razão-emoção. Constitui um elemento importante para a crítica à constituição da identidade viril
patriarcal no que diz respeito à separação e negação dos valores do
cuidado representados pela figura materna feminina. Mas considero que este reconhecimento de “outra voz” na ética ecofeminista
não deverá chegar ao eliminacionismo, ou seja, a substituição completa dos princípios e direitos por considerações unicamente inspiradas no contexto em que ocorrem os atos. Como decidir entre
interpretações tão distintas sem um critério que nos sirva de guia?
Como adotar uma narrativa ao invés de outra? A rejeição do conceito de direitos devido ao seu suposto viés androcêntrico acaba,
paradoxalmente, por aceitar os dualismos patriarcais.
Não se pode substituir a denúncia dos interesses económicos
implicados na devastação do meio ambiente por uma crítica às
identidades de género. Porém, esta também não pode negligenciar-se se queremos uma transformação ético-política profunda
que vá além de uma gestão racional dos recursos. No que diz respeito à ética do cuidado, Celia Amorós (2006) advertiu que, se queremos que seja universal, teremos de a pregar especialmente aos
homens, sendo que, de outra maneira, se reforçariam os hábitos
de sacrifício femininos imemoriais. Estou de acordo. E é preciso
acrescentar, além disso, que a adoção das virtudes do cuidado por
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parte do género masculino vai conferir-lhe o prestígio do seu status. Mas também temos que saber que a formação e integração
das mais jovens numa sociedade menos sexista, mas muito androcêntrica, vai apagar a predisposição feminina para atender às
necessidades dos outros. E isto, já estamos a assistir, para o bem
e para o mal. A médio ou longo prazo, executivas agressivas e tecnólogas acríticas terão substituído totalmente a figura vitoriana
feminina do cuidado. Esta delicada flor de estufa civilizadora e
burguesa, enquanto modelo de subjetivação, tem levado muitas
mulheres a lutar pelos mais débeis e, em qualquer caso, a cultivar
uma afetividade que o mundo rígido da concorrência capitalista
tinha encerrado no contexto doméstico. Filósofos como Adorno,
Horkheimer (2001) e Marcuse expressaram receio perante o seu
previsível desaparecimento e vaticinaram um futuro em que a racionalidade instrumental estrangularia qualquer sentimento.
Hoje, talvez, nos encontremos mais perto deste pesadelo. A solução que propuseram, uma espécie de versão de esquerda da reserva espiritual do Ocidente, não era satisfatória para as
mulheres: consistia em permanecer voluntariamente à margem
do processo da Modernidade. Aconselharam-nos a abster-nos de
alcançar postos de poder e decisão, caso contrário perderíamos a
potencialidade revolucionária, própria daquelas que têm sido periféricas no sistema de dominação. Esta proposta sofria de dois
graves problemas. Em primeiro lugar, tal como o marxismo o
havia feito anteriormente, subordinava os objetivos emancipatórios das oprimidas a uma finalidade superior. Era evidente que
os seus autores não sofriam, na sua própria pele, a falta de autonomia e de reconhecimento que afetavam as pessoas do sexo sobre
o qual teorizavam, digo isto sem animosidade. Em segundo lugar,
era uma proposta que ia contra a corrente da dinâmica histórica
emancipatória gerada pelos princípios de igualdade e liberdade
das democracias modernas.
Nós, as feministas, não nos arrependemos de ter contribuído
para mudar o sistema de sexo-género. Agora estamos perante
uma nova realidade para a qual são necessárias soluções mais
complexas do que uma exortação à permanência na pureza das
origens. É necessário agir em prol da visibilização e crítica do androcentrismo. Nós, as mulheres, já fizemos a nossa mea culpa.
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Desde Mary Wollstonecraft (1994) e Simone de Beauvoir (1946,
1948, 1955, 1958, 1960, 1972, 1998) que temos assinalado muitas
deficiências nos modelos femininos. Com energia e entusiasmo,
saímos para a arena pública e aprendemos as artes e os ofícios do
coletivo do género dominante. Depois vivemos o nosso momento
de orgulho e até de autossatisfação ao descobrir que não tínhamos
apenas falhas, mas também qualidades. Agora trata-se de exigir,
ensinar e partilhar atitudes, papéis, artes, qualidades, profissões
e benefícios. É necessária uma profunda evolução das identidades
masculinas e da cultura no seu todo. Elogiar a ética do cuidado
sem uma visão crítica que denuncie as relações de poder conduz
a um discurso adocicado que não nos leva a parte alguma.
Universalizar uma ética do cuidado pós-género e ecológica é
uma matéria pendente na vida quotidiana e na educação. Como já
referi, a Educação Ambiental predominante continua sem visibilizar suficientemente as mulheres, proporcionar uma consciência
crítica dos papéis de género ou favorecer demasiado o aparecimento
dos sentimentos empáticos relativamente ao mundo natural. Neste
ponto funciona o dualismo razão/emoção que possui uma longa história patriarcal. Por estes motivos, pode dizer-se que, salvo algumas exceções, os desenvolvimentos da Educação Ambiental não
superam um exame crítico ecofeminista. Existe um amplo consenso
sobre a grande importância de educar nos valores ambientais,
tanto no domínio privado como nos media e na educação formal.
Mas, para que estes valores se transmitam da maneira ideal e
avancemos para uma cultura ecológica da igualdade, é imprescindível que a educação trabalhe com um conceito do humano que integre o sentir e as experiências históricas das mulheres.
A educação ambiental não pode ser alheia ao mainstreaming
de género. Tem de aplicar os critérios não sexistas que se consideram, desde há muito tempo, como imprescindíveis em qualquer
manual educativo. Deveria reconhecer as contribuições de importantes cientistas de ecologia e o valor das práticas sustentáveis
de milhões de mulheres no mundo. Mais ainda, deve superar o
seu claro viés de género. O seu foco exclusivamente instrumental
não deixa lugar para os sentimentos empáticos relativos ao não
humano. Não vamos convencer as novas gerações da necessidade
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de cuidar do “meio ambiente” se apresentarmos essa missão como
uma simples administração calculada dos “recursos”, como uma
“gestão dos resíduos”. A educação ambiental tem necessariamente
de passar pelas emoções. Não consiste só em adquirir informação.
Tem de cultivar a solidariedade, a emoção estética perante a beleza natural e a emoção ética do cuidado dos outros não humanos.
Na infância e na adolescência, habitualmente é-se sensível aos
animais. Porém, estes, de um modo geral, estão surpreendentemente ausentes dos textos de educação ambiental. Aparecem sob
classificações zoológicas, reduzidas a “fauna”. “Fauna” é o mesmo
que “os animais”? Não conseguiremos a grande mudança cultural
de que necessitamos só com uma Educação Ambiental “científica”
que não estabelece laços empáticos com o objeto de estudo. Alcançaremos uma educação ambiental plena quando superarmos a repressão androcêntrica dos sentimentos empáticos para com a
Natureza não humana. Embora existam excelentes iniciativas
para ir mais além das abordagens reducionistas, são, todavia, escassas, isoladas e não assumidas pela educação formal.
Não se trata apenas de obter maior eficácia pedagógica ou
uma distribuição equitativa das tarefas quotidianas básicas para
a vida humana. Implica a melhoria da qualidade de vida e uma
profunda mudança na definição do humano. Supõe o reconhecimento, depois de uma longa história de negação, das conexões do
processo dos sentimentos, o intelecto e a racionalidade prática.
Javier Muguerza (2002, p. 42, 43) classifica de “epimeteicas” as
tarefas incentivadas não pela confiança filosófica prometeica da
erradicação total e final do mal e da injustiça, mas “pela esperança mais humilde de que teremos sempre de lutar pelo que
acreditamos ser bom e justo ou, pelo menos, contra o que acreditamos ser mau e injusto”. Considerarei, pois, tarefa “epimeteica”
a que consiste em analisar a nossa autoconsciência como indivíduos e como espécie, tornando conscientes os dualismos opressivos que estão na base do nosso pensamento, reconhecendo na sua
génese histórica elementos de dominação de género, raça, classe,
orientação sexual e espécie.
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Aprendamos com a interculturalidade
Já me referi à tendência, presente em algumas formas de ecofeminismo, de suspender o juízo crítico quando se trata de outras
culturas. Enquanto os princípios e as práticas ocidentais aparecem como a causa de todos os males, contempla-se com benevolência e respeito culturas que nem sempre são o melhor dos
mundos possíveis. Se o ecofeminismo essencialista tende a idealizar um “nós” (mulheres) hipostasiado e quase biológico que estaria muito mais próximo da Natureza do que a virilidade, as
tendências desconstrutivas recentes atribuem uma importância
fundamental às categorias de classe e etnia, tornando visíveis as
diferenças entre as mulheres e mostrando as conexões entre as
diferentes dominações. Mas, nesta tarefa, a marca do multiculturalismo também conduz, em certos casos, a uma visão acrítica.
O multiculturalismo e o ecocentrismo, de que se alimenta esta
corrente desconstrutiva, têm em comum o ponto de partida holístico para o qual a comunidade ou o ecossistema possuem um valor
infinitamente superior ao individuo. Daí o fascínio por povos que
não participaram no processo de desenvolvimento da Modernidade, a qual, como sabemos, tem o rosto jânico10 dos direitos individuais e da destruição ambiental. O auge do multiculturalismo
e a atração que este exerce sobre imensas pensadoras feministas
que denunciam, com motivos justos, a globalização homogeneizadora e imperialista não nos devem fazer esquecer que o relativismo cultural funciona como interruptor de qualquer crítica à
dominação interna. Os oprimidos podem, e muitas vezes são, ao
mesmo tempo, opressores, embora o específico não envolva sempre dominação. Daí a conhecida advertência de Nancy Fraser
(1997) para que evitemos tanto uma versão indiscriminada do
pluralismo como a rejeição a toda a identidade diferenciada concebida como ficção repressiva.
Perante um multiculturalismo extremo que exalta qualquer
prática que esteja fundada na tradição, a aprendizagem intercultural permite-nos comparar, criticar e criticar-nos; concebe as dis10

N.T.: Provém do deus romano Jano, que é representado com dois rostos: um que
olha para o passado e o outro que olha para o futuro. É considerado pela mitologia
o Deus dos inícios e dos fins, das mudanças e das transições.
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tintas realidades culturais como processos dinâmicos que se enriquecem com a mútua interpelação e que são capazes de produzir
fenómenos de reflexividade indispensáveis para a construção da
igualdade entre os sexos. Numa referência polémica a LéviStrauss, Celia Amorós recorda-nos que “é necessário discutir
todas as normas de todas as tribos”11 (Amorós como citado em
Amorós & Miguel, 2005, p. 234). Aplicando esta afirmação ao projeto de um ecofeminismo crítico, tentaremos aprender, como civilização suicida, com as culturas sustentáveis, sem correr o risco
de cair numa admiração excessiva. Também temos de ser capazes
de reconhecer em nós próprios algo a oferecer aos outros. Tratase de construir em conjunto uma cultura ecológica da igualdade
e não de venerar os próprios costumes ou os de outros só por fazerem parte da tradição cultural. O passado foi, de um modo
geral, cruel com as mulheres e os animais não humanos.
A ecologia ensinou-nos o valor da biodiversidade. Agora sabemos que os ecossistemas são complexos relacionais em que todos
os elementos cumprem uma função e são produto de adaptações
imemoriais. Mas este reconhecimento não é automaticamente
passível de tradução às sociedades humanas e às suas práticas
através de um holismo ético que compromete a herança do liberalismo político no que diz respeito ao reconhecimento da individualidade, à qual, tradicionalmente, as mulheres eram poupadas.
Os critérios mínimos de comparação que proponho para dirigir a
ajuda mútua intercultural do ecofeminismo crítico são a sustentabilidade, os direitos humanos, com especial atenção aos das mulheres por terem sido os mais ignorados a nível transcultural, e o
tratamento dado aos animais.

Herdeiras de Darwin
A primeira década do século XXI mostra um inquietante ressurgimento dos fundamentalismos religiosos. Uma das suas ma11

O fundador da antropologia estruturalista opôs-se à admissão de uma mulher, a
escritora Marguerite Yourcenar, à Academia Francesa. O argumento apresentado
era o de que não se devia discutir as normas da tribo (veja-se Teo Sanz, Cómo leer
a Marguerite Yourcenar, Madrid-Gijón, Júcar, 1991).
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nifestações é a progressiva extensão do neocriacionismo, primeiro
nos Estados Unidos e, a partir daí, na Grã-Bretanha e noutros
países europeus. A teoria do design inteligente é a sua versão sofisticada que procura semear a dúvida como aríete contra a
razão12 (George, 2007). Os neocriacionistas das três grandes religiões monoteístas rejeitam a divisão entre ciência e religião e
negam a existência das mudanças climáticas. Opõem-se à teoria
da evolução, defendendo que esta conduz ao nazismo, ao comunismo e ao culto da Mãe Terra. Consideram que as verdades têm
de ser procuradas na leitura literal dos seus Livros sagrados. Pretendem que as narrativas religiosas sobre a origem do mundo figurem como explicações alternativas que possuem o mesmo grau
de verosimilhança do que as científicas, o que já deu lugar a conflitos em distintos centros educativos. Promovem o retorno a uma
moral sexual e aos papéis de género extremamente rígidos e tradicionais, nos quais o lugar natural das mulheres é o lar e a sua
função exclusiva, além do doutrinamento neocriacionista, passa
pelos papéis de esposas e mães. E um dado significativo: exercem
grande atração entre inúmeros jovens de ambos os sexos que
andam à procura de normas e certezas absolutas.
Numa época em que esta doutrina tenta deslegitimar as evidências científicas com o objetivo de devolver ao ser humano o
que Kant chamou de “menoridade culposa”, aumentar a desigualdade entre homens e mulheres, restaurar o abismo ontológico
entre humanos e não humanos e impedir que se adotem medidas
imprescindíveis para deter ou mitigar a devastação ambiental, o
ecofeminismo crítico afirmará a unidade e continuidade da Natureza num caminho aberto a partir da teoria da seleção natural
de Darwin até à simbiogénese de Lynn Margulís. As e os ecofeministas reconhecerão a herança de Darwin neste sentido. Não aceitaremos, indubitavelmente, o seu preconceito androcêntrico que
o levou a excluir as mulheres da evolução, exclusão tanto mais
incompreensível se tivermos em conta que, já no século XVIII, o
materialista Diderot tinha avançado a hipótese de uma origem
12

Sobre a teoria do design inteligente como disfarce do desenvolvimento insustentável e doutrina fundamentalista cujo perigo não é suficientemente tido em conta
pelas elites inteletuais dos Estados Unidos veja-se a obra de Susan George, El
pensamiento secuestrado (Barcelona, Icaría, 2007).
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materno-filial da consciência ética da humanidade. Seremos,
então, herdeiras/os de um Darwin corrigido precocemente por Antoinette Brown Blackwell13, sua seguidora feminista.
Corrigir não é destruir. A crítica feminista ao viés androcêntrico da ciência não deverá conduzir a uma deslegitimação da
razão. Corroer as bases iluministas da Modernidade sem distinção dos elementos que a compõem prepara o terreno para o regresso dos grilhões. O sonho da razão produz monstros. Quando
se abater sobre nós o cansaço diante dos discursos ininteligíveis
de alguns pós-modernos que ocultam o vazio conceptual após a
proliferação das palavras, quando as mentes tiverem perdido a
prática de pensar, esgotadas por tentativas vãs de encontrar alimento intelectual onde não o há, lá estarão, à espera, os pregadores com textos simples e irrevogáveis que dão uma resposta
concisa a todas as perguntas sobre conduta moral e o significado
da vida. O velho deserto patriarcal aguarda atrás da névoa do relativismo confuso.
Necessitamos de uma reconceptualização ecofeminista do humano que assuma o controlo da responsabilidade moral que implica o novo poder tecnológico da espécie. Órfãos de guias
providenciais e despojados de álibis teleológicos, descobrimos a
nossa insignificância na infinidade do cosmos. No universo desencantado com a ciência, a técnica e a filosofia, só um olhar empático
para humanos e não humanos pode resgatar-nos do niilismo. Não
somos os únicos seres atirados para o cruel turbilhão do devir,
possuímos o privilégio de o conceptualizar, mas não a exclusividade de o viver. O materialismo filosófico do Século das Luzes incluía a consideração moral para todos os seres vivos capazes de
sofrer. Ao cruzar os limites da nossa espécie era dado um primeiro
passo em direção às éticas ecológicas contemporâneas. Vemos,
então, que esta evolução da ética não só é compatível com o espí13

N.T.: Neste ponto, a obra refere: “veja-se o capítulo 2”, no entanto, trata-se de um
equívoco, uma vez que este tema é tratado no capítulo 3, mais precisamente na
página 144, onde a autora esclarece que quatro anos depois de Darwin ter publicado The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871), a sufragista
norte-americana Antoinette Brown Blackwell na obra The Sexes Throughout Nature defendia a hipótese da seleção natural também para as mulheres, desculpabilizando esta omissão por parte de Darwin com o argumento que isso lhe escapou
devido à dimensão da tarefa que tinha em mãos.
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rito iluminista, mas também pertence à sua própria história,
ainda que, como foi o caso do feminismo, considerado um pensamento minoritário e reduzido a questão de pouca importância.
Não é casualidade que as atitudes de compaixão para com os animais tenham sido tradicionalmente desvalorizadas e consideradas uma fraqueza feminina.
A minha posição ecofeminsta apoia-se numa ética antropocêntrica moderada, que promove a atitude empática e os sentimentos compassivos sem abandonar a linguagem dos direitos.
Estou consciente também da necessidade de uma compreensão
holística dos sistemas naturais, proporcionada pelos conhecimentos científicos da ecologia. A complexidade, proposta como pedra
de toque14 por algumas éticas ecocêntricas, mais que um critério
propriamente moral, parece-me um indicador do grau de risco de
desequilíbrio do sistema do qual dependem todos os seres vivos.
Mas tenho presente que a cosmovisão de outras culturas, como
as dos povos originários da América, ou a experiência emocional
ecocêntrica que podemos ter em algum momento das nossas
vidas, devem ser aceites como dúvida razoável sobre os limites da
nossa conceptualização do mundo e como companheiras de marcha em defesa da Terra.

Iguais num mundo sustentável
Como reflexão feminista sobre as relações humanas com a
Natureza, o ecofeminismo que proponho procura corrigir, graças
à articulação teórica da experiência histórica da emancipação das
mulheres, os vieses do antropocentrismo extremo e do androcentrismo pseudo-universalista do discurso iluminista.
Liberdade, igualdade, fraternidade foi o lema da revolução
que abriu as portas às democracias europeias modernas. “Fraternidade” era um conceito que provinha da linguagem religiosa e
do sentimento de pertença aos grémios de artesãos do Antigo Re14

N.T.: Pedra que é utilizada para conhecer a pureza do material de peças de ouro e
prata. Em sentido figurado, representa algo que permite calcular o valor real daquilo que está a ser examinado.
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gime. Até meados do século XX, o irmão (frater) excluiu a irmã
(soror) da cidadania democrática, legitimando essa injustiça com
o dualismo hierarquizado Natureza-Cultura. A sororidade feminista conquistou a inclusão das mulheres no novo sistema político, depois de uma longa luta em que teve de rejeitar a
naturalização e reclamar o acesso à Cultura.
A fraternidade, agora geralmente designada como solidariedade, tem sido relacionada com o sentimento moral que predispõe
a uma distribuição social mais justa dos bens materiais e simbólicos. Constitui um princípio normativo fundamental na moderna
teoria da justiça rawlsiana15. Há quem tenha considerado que,
como designava um sentimento, não devia ocupar um lugar junto
à igualdade e à liberdade. Mas, por acaso, podem os conceitos decidir a nossa ação sem vinculação alguma aos sentimentos éticos?
Na época das mudanças climáticas, da contaminação generalizada, da desertificação e da vertiginosa diminuição da biodiversidade, é evidente que a solidariedade não implica apenas a justiça
redistributiva e a justiça em reconhecimento das minorias. Hoje,
a solidariedade exige a base sólida da sustentabilidade. A construção de um mundo sustentável é o único caminho para um futuro
digno de ser vivido. Não pratico um optimismo antropológico que
me faça pensar que um dia a maldade ou a privação desaparecerão
por completo. Mas é evidente que podemos aprender com os erros.
Outros olhares e outras vozes também podem fazer-nos descobrir
caminhos alternativos mais razoáveis e satisfatórios. Podemos
trocar saberes e experiências. O devir histórico com as suas luzes
e as suas sombras ensina-nos que existem modelos éticos, políticos, culturais e económicos que se revelaram melhores, mais justos e mais propícios à felicidade, ou pelo menos, diminuem o
sofrimento no mundo.
Sustentabilidade é solidariedade com a cidadania no seu
todo, uma cidadania ecológica que não conhece fronteiras e com
a qual nos comprometemos a preservar o espaço da vida em
comum. É responsabilidade com as gerações futuras. É preocupação pelas pessoas mais vulneráveis à contaminação e à degradação do meio ambiente: mulheres, meninas e meninos,
15

N.T.: Refere-se ao conceito de justiça de John Rawls.
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trabalhadoras e trabalhadores afetados pela indústria e agricultura tóxicas, indígenas e povos empobrecidos do Sul. É escuta e
abertura às suas iniciativas transformadoras, ao seu novo protagonismo que apela à nossa solidariedade e nos ajuda a encontrar alternativas ao desenvolvimento desumano e ecocida. E, na
convicção de que “não há caminho somente rastos no mar”16, o
nosso olhar pós-metafísico que enfrenta a radical finitude de um
universo indiferente, no qual só as nossas pegadas traçam os caminhos, a sustentabilidade é também compaixão e justiça para
esse Outro, o animal não humano, silencioso e ignorado, mas
capaz de desejar, amar e sofrer.
Liberdade, igualdade e sustentabilidade pode ser um bom
lema para nos guiar na incerteza do século em que vivemos.
Temos uma longa luta pela frente porque o ecofeminismo é razão
e paixão para que outro mundo seja possível.

Referências bibliográficas
Amorós, C. (2005). Feminismo y multiculturalismo. Amoros, C. & de Miguel, A.
(eds), Teoria feminista. De la Ilustración a la globalización, vol. 3, pp.
32-34.
Amorós, C. (2006). La gran diferencia… y sus pequeñas consecuencias para las
luchas de las mujeres. Madrid: Cátedra.
Beauvoir, S. (1946). Tous les hommes sont mortels. Paris: Gallimard.
Beauvoir, S. (1948). L’Amérique au jour le jour. Paris: Morihien.
Beauvoir, S. (1955). Privilèges. Paris: Gallimard.
Beauvoir, S. (1958). Mémoirs d’une jeune fille rangée. Paris: Gallimard, Folio.
Beauvoir, S. (1960). La force de l’Âge. Paris: Gallimard.
Beauvoir, S. (1972). Tout compte fait. Paris: Gallimard.
Beauvoir, S. (1998). El Segundo Sexo, vol. I, Madrid: Cátedra.
Beauvoir, S. (1998). El Segundo Sexo, vol. II, Madrid: Cátedra.
Daly, M. (1978). Gyn/Ecology. The Metaethics of Radical Feminism, Boston:
Beacon Press.
D’Eaubonne, F. (1990). Que pourrait être une societé éco-feministe?. In Dayras,
M. (dir.), Liberté, égalité et les femmes?. Paris: Éditions du Libre arbitre.
Fraser, N. (1997). Justitia Interrupta. Santafé de Bogotá: Universidad de los
Andes.
Fórum Mundial pela Soberania Alimentar (2007). Declaraçao de Nyélény.
https://www.cidac.pt/files/5514/2539/9126/Declarao_de_Nylny.pdf
George, S. (2007). El pensamiento secuestrado. Barcelona: Icaría.
16

N.T.: Versos do poema “Caminante” do poeta espanhol Antonio Machado, traduzido
para português por Carlos Campos.

111

ALICIA PULEO

Horkheimer, M. & Adorno, T. (2001). Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos
filosóficos. Madrid: Trotta.
Kabeer, N. (1998). Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del desarrolo. México: Paidós-PUEG.
Kappeler, S. (1995). Speciesism, racism, nationalism . . . or the power of scientific
subjectivity. In Adams, C. e Donovan, J. (eds.), Animals and women: feminist theoretical explorations. Durham, N.C.: Duke University Press,
pp. 320-352.
Mies, M. (1998). Autodeterminación: ¿El fin de la utopía? In Mies, M. & Shiva,
V., La praxis del ecofeminismo, Biotecnologia, Consumo y Reproducción,
Barcelona: Icaria Editorial, S.A, pp. 89-106.
Miguel, A. & Boix, M. (2002). Los géneros de la red: los ciberfeminismos. El ciberfeminismo social. In Baeza-Yates, R., The role of humanity in the information age. A Latin Perspective. Chile: Universidade do Chile.
Muguerza, J. (2002). ¿Convicciones y/o responsabilidades? (Tres perspectivas
de la ética en el siglo XXI), Revista Laguna, 11, pp. 42,43.
Ortner, S. (1979). ¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con
respecto a la cultura? In Harris, O. & Young, K., Antropologia y Feminismo. Barcelona: Anagrama, pp. 109-131.
Ortner, S. (1996). Making Gender. The Politics and Erotics of Culture, Boston:
Beacon Press, pp. 173-180.
Plumwood, V. (1993). Feminism and the Mastery of Nature. London and New
York: Routledge.
Puleo, A. (2005). Lo personal es politico: el surgimiento del feminismo radical.
In Amoros, C. & de Miguel, A. (eds), In Teoría feminista: de la ilustración
a la globalización, Vol 2, pp. 35-67.
Quesada, F. (2006). Sendas da democracia. Entre la violencia y la globalización.
Rosario: Homo Sapiens, p. 55.
Ruether, R. R. (1993). Gaia y Dios. Una teologia ecofeminista para la recuperación de la Tierra. México: Demac.
Shiva, V. (2006). Manifiesto para una Democracia de la Tierra. Justicia, sostenibilidad y paz. Barcelona: Paidós.
Valcárcel, A. (1991). Sexo Y Filosofia. Barcelona: Anthropos.
Warren, K. (1997). El poder y la promesa de un Feminismo ecológico. In Agra,
M. X. (comp.), Ecología y feminismo, trad. Carme Adán Villamartín, Granada, Comares: Ecorama, pp. 117-146.
Wollstonecraft, M. (1994). Vindicación de los Derechos de la Mujer. Madrid: Cátedra.

112

II.
Feminismo & Género

3.
Marx e a teoria da reprodução social:
três vertentes históricas diferentes
Ankica Čakardić

Tradução de Alcina Fernandes

1

Čakardić, Ankica. (2020). Marx and social reproduction theory: three
different historical strands (pp.105-123). In K. Fakier, D. Mulinari & N.
Räthzel (Eds), Marxist-Feminist Theories and Struggles Today – Essential writings on Intersectionality, Labour and Ecofeminism. London: Zed
Books.

E

ste ensaio pretende contribuir para as discussões históricas e atuais sobre a importância da compreensão de Marx
acerca do problema da reprodução social, e a comprometer-se com o desenvolvimento da teoria marxista-feminista contemporânea. Ao mesmo tempo, ilustra como a crítica marxista da
economia política é relevante para o estudo de questões feministas cruciais, incluindo: opressão de género, a reprodução social, a
relação entre trabalho produtivo e reprodutivo e a relação entre
trabalho remunerado e não remunerado. Lise Vogel afirma:

1

Traduzido do inglês por Alcina Fernandes (alcina.fernandes@ua.pt). Doutoranda
do Programa de Doutoramento em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro.
Investigadora e membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do
Centro de Línguas Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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Marx, Engels e os seus seguidores imediatos contribuíram mais
para entender melhor a opressão das mulheres do que as participantes do movimento moderno das mulheres costumam reconhecer (Vogel, 2013, p. 141).

Diferentemente das abordagens trans-históricas que tendem
a romper as conexões entre exploração capitalista e opressão de
género, apresentamos diferentes vertentes da teoria da reprodução social que analisam determinantes específicas da opressão de
género e que interagem com os modos de produção capitalistas.
Após as crises de 2008, os efeitos empíricos do capitalismo global
“alteraram as condições materiais em que hoje vivemos” e, assim,
mudaram “a organização da reprodução” (Gimenez, 2018b, p. 26).
Em Marx, Women and Capitalist Social Reproduction, Martha
Gimenez observa que testemunhámos, nas últimas décadas, mudanças ideológicas e económicas importantes e que «estas mudanças afetaram trabalhadores e trabalhadoras de maneira
diferente» (Gimenez, 2018b, p. 27). À luz destas mudanças, consideramos importante usar e desenvolver a teoria da reprodução
social (TRS) como uma ferramenta para entender a persistência
da opressão de género no capitalismo e para descobrir maneiras
de a combater.
Num esforço para propor um modelo histórico-teórico que permita uma análise válida de relações de opressão (entendidas principalmente por meio de categorias de género, raça e sexualidade)
e exploração (entendidas principalmente através da categoria de
classe), utilizar-se-ia Marx como ponto de partida. Embora Marx
não analise sistematicamente a questão da opressão nas suas
obras, o seu modelo metodológico explicativo (principalmente n’O
Capital e parcialmente em Grundrisse) é crucial para analisar a
relação entre exploração e opressão. A crítica de Marx aos pressupostos trans-históricos da economia política clássica, a sua definição das particularidades das sociedades capitalistas como
“coleções gigantescas de mercadorias”2, bem como a sua representação de toda a circulação da produção e reprodução capitalistas,
são elementos cruciais da TRS (Marx, 1947a, p. 1). Usando as inovações epistemológicas de Marx mencionadas n’O Capital como
2

A expressão “reprodução social como um todo” é aqui usada para se referir ao nível
teórico em que o volume 3 d’O Capital opera.
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pontos de partida, a TRS concentra-se num aspeto particular da
relação entre trabalho produtivo e reprodutivo, que permaneceu,
como Tithi Bhattacharya sublinhou, “subdesenvolvido” ou “subteorizado” por Marx (Bhattacharya, 2017b, p. 12).
Levando isto em conta, os objetivos da TRS são os de analisar
fenómenos «ocultos» no processo de produção, averiguar o processo que permite ao trabalhador comparecer ao trabalho, investigar as condições de existência do trabalhador e examinar os
processos sociais relacionados com estas condições. Esta teoria
coloca a seguinte pergunta ao marxismo:
Se o trabalho dos trabalhadores produz toda a riqueza da sociedade, quem produz, então, o trabalhador? Dito de outra
forma: que tipo de processos permitem que a trabalhadora chegue às portas do seu local de trabalho todos os dias para poder
produzir a riqueza da sociedade? (Bhattacharya, 2017b, p. 1)

A seguir, pretendemos ilustrar a compreensão de Marx do
termo reprodução no modo de produção capitalista e as formas
pelas quais a TRS elabora estas premissas.

Marx: a reprodução do capitalismo como um todo
Marx usa o termo ‘reprodução social’ nas suas obras para expressar o sentido do processo de produção capitalista como um
todo (Bhattacharya, 2017b). Como explicam Ben Fine e Alfredo
Saad Filho, “O capital, como valor autoexpansível, é essencialmente o processo de reproduzir valor e produzir novo valor. O circuito do capital descreve este movimento” (Fine e Saad Filho,
2010, p. 46). O problema do sistema capitalista como um todo é
discutido extensiva e meticulosamente n’ O Capital, o projeto
científico abrangente de Marx. O Volume 1 d’ O Capital oferece
principalmente uma análise geral do capitalismo e ilustra como
as relações sociais “dão origem a realidades económicas e desenvolvimentos sociais em torno da produção” (Fine e Saad Filho,
2010, p. 44). Os outros dois volumes desenvolvem a tese principal
apresentada no Volume 1. É essencial ressaltar que, nos três pri117
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meiros capítulos do Volume 1, Marx centra-se nas mercadorias e
no dinheiro, não tecendo considerações sobre a ‘transformação’ –
várias formas que o capital assume – e a sua reprodução (Marx,
1947a). No entanto, uma vez terminado o desenvolvimento das
questões de produção e distinção entre capital fixo e capital variável (Marx,1947a), analisa minuciosamente, no Volume 2, o processo de circulação de capital e concentra-se na ‘natureza
periódica’ do seu movimento e ‘rotatividade’ (Marx, 1947b). ‘O
tempo total de rotatividade’ é, portanto, igual à soma do tempo
de produção e do tempo de circulação; é o período de tempo em
que um capitalista deve investir na aplicação de capital para o
‘fertilizar’. O modelo genérico do circuito do capital industrial é
apresentado, logo no início do Volume 2, através dos seus três estágios, pela fórmula ‘M-C ... P ... C-M’. Os fluxos circulares de capitais individualizados estão interconectados e pressupõem-se um
ao outro; o circuito de um capital precisa de encontrar no mercado
os produtos de outros capitais. A sua mútua corelação é novamente confirmada quando se considera que a reprodução de um
determinado capital é realizada exclusivamente como um componente constituinte da reprodução do capital social como um todo:
não pode ser entendida isoladamente. “Para que um capital social
total possa ser reproduzido», argumenta Michael Heinrich,
o produto total deve ter uma determinada proporção material:
por um lado, uma certa quantidade de meios de produção deve
ser produzida conforme exigido pelos capitais individualizados
como um todo e, por outro, têm de ser produzidos tantos meios
de subsistência quantos os que são consumidos por trabalhadores e capitalistas (Heinrich, 2012, p. 137).

Marx começa a sua explicação sobre a reprodução do sistema
capitalista como um todo com a análise da reprodução simples
(Fine e Saad Filho, 2010, pp. 52-61). A reprodução simples é entendida com o significado de que não há acumulação de capital e
que toda a mais-valia é usada para a subsistência e o consumo
dos capitalistas, portanto a produção não se expande (Marx,
1947b). Enquanto este estado de coisas dura, não são introduzidas novas inovações técnicas, o padrão de produção existente é
repetido e a economia é reproduzida ao nível preexistente de ati118
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vidade. Tendo em vista ilustrar o modo de funcionamento da reprodução simples, Marx dividiu a produção industrial em dois departamentos, denominados Departamentos I e II. Neste modelo,
o Departamento I produz os meios de produção, enquanto o Departamento II produz artigos para consumo. Certos requisitos
devem ser cumpridos e deve existir uma condição de equilíbrio
para se manter o fluxo bem-sucedido da reprodução simples entre
esses dois departamentos: p1 = c1 + c2 (o produto do Departamento I {p1} deve ser igual à soma do capital constante do Departamento I {c1} e do Departamento II {c2})3. De igual modo, os
artigos do Departamento II {p2} devem ser iguais à soma dos salários e das mais-valias de ambos os departamentos: p2 = v1 + s1
+ v2 + s2. Finalmente, estas duas equações dos departamentos de
reprodução simples podem ser combinadas numa única: c2 = v1 +
s1. Se um determinado capitalista não consome toda a mais-valia,
mas gasta a sua maior parte na compra de meios de produção adicionais ou novos, isso traduz-se numa presunção básica para a
acumulação de capital. Ao contrário da reprodução simples, no
modelo de reprodução expandida, um departamento assume a
forma de subsistência e necessidades do capitalista (r), enquanto
que o outro departamento acumula (a) e é dividido em duas partes: uma assegura os meios de produção adicionais (ac), e a outra
garante os salários dos trabalhadores recém-contratados para a
produção (av). Se a procura social pelos meios de produção dentro
da reprodução simples é expressa com c1 + c2, então a equação
para a reprodução expandida é c1 + ac1 + c2 + ac2. Por outras palavras, no caso da procura social de mercadorias para consumo
geral, esta equação é válida: v1 + s1 + v2 + s2. Consequentemente, os pré-requisitos para permitir a reprodução expandida
podem ser expressos com a seguinte equação: c2 + ac2 = v1 + r1
+ av1. Materiais específicos no processo de reprodução simples,
como mão-de-obra, matérias-primas e meios de produção, também são elementos de reprodução expandida, nos quais se supõe
3

Na equação de Marx do valor total, “p” indica o produto, “c” é o capital constante
(máquinas, ferramentas de trabalho, material auxiliar, matéria-prima), “v” é o capital variável (força de trabalho que agrega novo valor ao produto, por simplesmente trabalhar, enquanto que o capital constante mantém o valor existente), “s”
é a mais-valia (trabalho não remunerado que gera mais-lucro), “r” é a mais-valia
usada para a subsistência do capitalista, “a” é a mais-valia que se acumula.
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que a quantidade e não o «mercado» seja a categoria básica para
sua realização.
Fine & Saad Filho salientam que estes esquemas de reprodução têm sido interpretados de diversas maneiras, sendo o mais
conhecido o que propõe uma análise marxista “de equilíbrio estático ou dinâmico” (Fine e Saad Filho, 2010, p. 54). Os autores rejeitam as duas interpretações, explicando que a reprodução
simples e a expandida não são alternativas; “antes, a primeira
existe dentro da última» (Fine e Saad Filho, 2010, p. 55). Dito de
forma simples, e de acordo com Marx, a produção direta de capital
também representa o seu processo de trabalho e a acumulação de
valor, e o seu «motivo convincente é a produção de mais-valia»
(Marx, 1947b, p. 304). Marx resume o que determina crucialmente as relações de circulação do capital e a sua rotatividade:
O processo de reprodução do capital compreende não só este
processo direto de produção, como também as duas fases do processo de circulação propriamente dito, isto é, o circuito completo
que, como processo periódico – um processo que se repete constantemente em períodos definidos –, constitui a rotatividade de
capital (Marx, 1947b, p. 304).

Neste processo circular agregado, a ênfase está na renovação
perpétua e na realização repetida do capital, seja como produto,
atividade, dinheiro ou mercadoria. Aqui, cada forma de capital
manifesta-se como «uma fração individualizada, uma fração dotada de vida individual, por assim dizer, do capital social agregado, tal como todo o capitalista individual é apenas um elemento
individual da classe capitalista» (Marx, 1947b, p. 305). É crucial
destacar que o movimento do capital social é o movimento unificado dos seus fragmentos «individualizados», a rotatividade dos
capitais individuais e o seu movimento necessário, observado na
sua totalidade, inclui simultaneamente o movimento do capital e
o movimento das mercadorias em geral.
Será que nós esgotámos completamente o tópico da reprodução através do nosso modo atual de discussão? O que poderíamos
querer dizer ao insinuar que a crítica de Marx à economia política
está «inacabada»? Referimo-nos à noção de trabalho que está “no
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cerne da criação ou reprodução da sociedade como um todo” e à
noção que, “ironicamente, ele [Marx] próprio não conseguiu desenvolver completamente” (Bhattacharya, 2017b, p. 2). Baseamonos na alegação de Vogel de que a reprodução da força de trabalho
no contexto da reprodução social geral representa «um problema
teórico de importância fundamental» para o feminismo marxista
(Vogel, 2013, p. 142). «Os teóricos socialistas», escreve Vogel,
«nunca enfrentaram suficientemente este problema, ainda que os
rudimentos de uma abordagem útil estejam enterrados imediatamente abaixo da superfície da análise de Marx da reprodução
social n’O Capital» (Vogel, 2013, p. 142).
A existência da opressão sobre as mulheres nas sociedades de
classe é um fenómeno histórico (Vogel, 2013, p. 154). Vogel argumenta que, embora historicamente as mulheres tenham uma
maior responsabilidade nas tarefas contínuas do trabalho necessário nas sociedades de classe, «não é correto dizer-se que há alguma esfera doméstica universal separada do mundo da produção
pública» (Vogel, 2013, p. 152). Vogel continua a explicar que “a
classe dominante incentiva a supremacia masculina dentro das
classes exploradas”, e não é “a divisão sexual do trabalho em si
mesma, que constitui a base material para a subordinação das
mulheres na sociedade de classes” (Vogel, 2013, p. 153). Iris Young
argumenta de maneira semelhante quando aponta para o facto
de que,
[A] forma e a natureza da opressão das mulheres sofreram uma
transformação histórica fundamental [e] a existência do patriarcado pré-capitalista não precisa mais de ser levada em
conta como evidência de que a dominação masculina na sociedade capitalista tem os seus fundamentos numa estrutura de
relações sociais independentes do sistema do próprio capitalismo (Young, 1981, pp. 58–59).4
4

Em tom semelhante, Young argumenta: “Só no século XIX é que apareceram tratados que argumentavam que a verdadeira vocação das mulheres era a maternidade, que as mulheres eram demasiado frágeis para se envolverem no trabalho
pesado, que a atividade adequada das mulheres era nutrir e criar uma atmosfera
de abrigo e conforto para a sua família ‘(Young, 1981, p. 60).

121

ANKICA ČAKARDIĆ

O leque de produção marxista-feminista sobre a história da
opressão de género e reprodução social não forma um corpo de
trabalho teórico ou político coerente. A seguir, tentaremos oferecer
uma possível visão geral das teorias da reprodução social, três
vertentes históricas e duas teóricas.

Teoria da reprodução social: três vertentes históricas
e duas teóricas
Ao contrário do trabalho na esfera produtiva da sociedade, o
trabalho doméstico é realizado na esfera reprodutiva5. No capitalismo, a reprodução da classe trabalhadora representa três aspetos
do trabalho necessário: (a) manutenção dos produtores diretos, (b)
manutenção dos membros não-trabalhadores da classe subordinada (geralmente implicando assistência a idosos, crianças e desempregados) e (c) renovação geracional dos trabalhadores e das
suas vidas (nascimento dado como certo como reprodução biológica
da nova força de trabalho) (Vogel, 2013 & Bhattacharya, 2013).
Esta abordagem da questão da reprodução expressa o nível ontológico do problema: aquilo que não tem a importância do trabalho,
não é trabalho de todo. A matemática aplicada aqui é clara: se este
‘não-trabalho’ fosse transferido para o domínio, por exemplo, do
“Estado ou do capitalista que emprega o trabalhador, seria necessário que estes organizassem todo um conjunto de atividades e investissem tempo e dinheiro, ambos tendo sido tradicionalmente
um fardo da família, de forma a atender às necessidades”. A questão de uma redistribuição alternativa, mais igualitária do trabalho
reprodutivo exige mudanças estruturais nos posicionamentos face
aos mercados e à produção, mas essas mudanças têm um um
preço. Uma vez que as estruturas institucionalizadas da família
normalmente se convertem em locais sociais importantes para a
necessária manutenção, bem como reprodução geracional do trabalho no capitalismo, aqui reside, escreve Vogel, “uma fonte para
a divisão histórica do trabalho de acordo com o sexo que atribui
5

A reprodução da força de trabalho nos agregados familiares representa apenas um
modo possível de renovar os titulares da força de trabalho. Vogel salienta que os
campos de trabalho e os dormitórios também podem ser usados para manter os trabalhadores, e que a força de trabalho pode ser reabastecida através da imigração
ou escravização de populações estrangeiras, bem como pela substituição geracional
dos trabalhadores existentes (Vogel, 2013, pp. 144-145).

122

MARX E A TEORIA DA REPRODUÇÃO SOCIAL: TRÊS VERTENTES HISTÓRICAS DIFERENTES

às mulheres e aos homens papéis diferentes em relação ao trabalho necessário e excedente” (Vogel, 2013, p. 152).
As abordagens marxistas-feministas da questão da reprodução variam, e não é possível afirmar que existe uma teoria geral
(Arruzza, 2013, pp. 79-124). Por um lado, as «autonomistas marxistas», reunidas em torno da campanha «Salários pelo Trabalho
Doméstico», oferecem uma abordagem que utiliza a análise de sistemas duplos (Dalla Costa e James, 1975; Fortunati, 1981; Federici, 2012). Christine Delphy oferece uma abordagem materialista
estruturada em torno da premissa de que a reprodução social constitui um conjunto de ações realizadas no âmbito doméstico, percebidas por Delphy (1980)6 como um modo particular de produção.
Por fim, Lise Vogel (2013) oferece uma abordagem de «teoria unitária», segundo a qual a reprodução social implica a reprodução
simultânea da força de trabalho e da sociedade de classes. De seguida, vamos tentar ilustrar a linhagem contínua do conjunto de
trabalhos sobre a TRS durante três períodos de tempo diferentes7,
6

N.T.: Sobre este assunto ver o texto de Christine Delphy. (2018). Pensar o género:
problemas e resistência (pp. 197-213). In Maria Manuel Baptista (Org.), Género e
Performance: Textos Essenciais 1. Coimbra: Grácio Editor
(http://hdl.handle.net/10773/25237).

7

A genealogia sugerida não abrange totalmente todos os legados teóricos e práticos
dedicados às questões de reprodução social, habitação e bem-estar. Por exemplo, a
tradição marxista-feminista negra não deve ser negligenciada (Katsarova, 2015).
Katsarova enfatiza, com razão: “As feministas marxistas e socialistas, preocupadas
com as questões de reprodução e trabalho doméstico, na maioria das vezes, não reconheciam legados anteriores de mulheres racializadas que se organizavam em
torno de questões de reprodução social, em particular habitação e bem-estar. ... Ao
desenhar genealogias de reprodução social na perspetiva da experiência das mulheres negras, da escravatura às políticas racistas dos regimes de bem-estar, as feministas negras demonstraram que os limites domésticos da dona-de-casa eram o
problema das mulheres brancas da classe média trabalhadora. Algumas destas
ideias foram articuladas, pela primeira vez, no ensaio embrionário de Claudia
Jones, de 1949, “Acabar com a negligência dos problemas da mulher negra”, onde
cunhou a ideia de uma tripla opressão às mulheres negras da classe trabalhadora
(www.viewpointmag. com / 2015/10/31 / repressão – e – resistência – no terreno –
da reprodução social – de abertura – de trajetórias – históricas – contemporâneas).
Nakano Glenn escreve: “Historicamente, raça e género desenvolveram-se como tópicos de investigação separados, cada um com a sua própria literatura e conceitos.
Assim, as características da vida social consideradas centrais na compreensão de
um sistema foram negligenciadas nas análises do outro. Um domínio que foi explorado extensivamente nas análises de género, mas ignorado nos estudos de raça,
é a reprodução social” (Nakano Glenn, 1992, p. 1).
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e identificar semelhanças e diferenças que emergiram durante
esses períodos, dependendo se análise é estruturada num método
teórico de sistema duplo ou unitário. Vamos começar esta seção
com a identificação das origens da TRS.

Feminismo socialista8: teoria inicial da reprodução
social
Mulheres socialistas reunidas ao redor da Segunda Internacional fundamentaram as suas exigências universais em razões
socioeconómicas, com um entendimento pleno da interconexão
entre exploração e opressão. Ao contrário do feminismo burguês
da época que, ao exercer pressão por direitos iguais, se reforçava
com base na opressão de género das classes superiores, as feministas socialistas rejeitavam a ideia de uma luta baseada exclusivamente na identidade e chamaram a atenção para a conexão
iminente entre género e classe. Dentro da crítica ao feminismo
burguês na perspetiva marxista, houve quatro teóricas e revolucionárias, entre outras, que abordaram fortemente a questão do
trabalho de classe e reprodutivo: Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo,
Nadezhda Konstantinovna Krupskaya e Alexandra Kollontai.
Certamente, as suas conclusões devem ser interpretadas como a
TRS inicial, o que tentaremos ilustrar.
Clara Zetkin, perfeitamente consciente da posição das mulheres da classe trabalhadora no capitalismo, fez ressaltar que “as mulheres são duplamente oprimidas, pelo capitalismo e pela sua
dependência na vida familiar” (citada em Riddell, 2014). No seu
texto ‘Social-democracia e sufrágio feminino’, sumaria a questão
nuclear do trabalho reprodutivo e do seu valor e sublinha que é um
erro imputar o trabalho reprodutivo à ‘distribuição privada’, porque
esse mesmo trabalho desempenha um ‘papel social geral’: o serviço
prestado pela mãe no lar não é um serviço privado simplesmente
para o marido, mas uma atividade que é da mais alta importância
social’ (Zetkin, 1906). Mais adiante, no mesmo texto, Zetkin finaliza
a premissa básica da TRS, ao afirmar que o trabalho reprodutivo
8

Embora não sejam categorias totalmente idênticas, usaremos alternadamente os
termos «socialista» e «marxista» neste texto.
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e o produtivo devem ser analisados em termos equivalentes: ‘Tudo
isso prova o alto valor social do trabalho que uma mulher desempenha na produção e educação dos filhos” (Zetkin, 1906).
Rosa Luxemburgo investiga o problema da reprodução social
de maneira semelhante. Embora não tenha escrito muitos textos
sobre a chamada questão feminina e não tenha participado diretamente no trabalho de grupos de mulheres, ela apoiou fortemente
as organizações laborais de mulheres (Čakardić, 2017). O seu
apoio era mais frequentemente evidente na colaboração com a sua
amiga chegada Clara Zetkin. No entanto, nas ocasiões em que
abordou explicitamente a chamada «questão feminina», fê-lo colocando em foco questões estruturais do trabalho reprodutivo. Por
exemplo, no seu discurso de 1912, no qual criticou a estrutura capitalista da família (referindo-se a Engels), Luxemburgo afirma:
Este tipo de trabalho não é produtivo no sentido da atual economia capitalista, não importa o quão gigantesca seja a conquista, sacrifícios e a energia gastos, somam-se aos milhares
de pequenos esforços. Este é apenas o assunto particular do trabalhador, a sua felicidade e bênção e, por este motivo, inexistente para a nossa sociedade atual. Enquanto presidir o
capitalismo e o sistema de salários, apenas o tipo de trabalho
que produz a mais-valia geradora do lucro capitalista é considerado produtivo. Segundo este ponto de vista, a dançarina de
um clube noturno, cujas pernas varrem o lucro para o bolso do
seu empregador, é uma trabalhadora produtiva, enquanto que
todo o labor das mulheres e mães proletárias entre as quatro
paredes das suas casas é considerado improdutivo. Isto parece
brutal e insano, mas corresponde exatamente à brutalidade e
insanidade da nossa atual economia capitalista. E ver esta realidade brutal de maneira clara e precisa é a primeira tarefa da
mulher proletária (Luxemburgo, 2004, p. 241).

Nadezhda Krupskaya, uma grande revolucionária, ensaísta
e educadora, escreveu The Woman Worker em 1899. Originalmente, foi publicado e distribuído em 1901 sob o pseudónimo de
‘Sablina’, antes de ser proibido após ter sido suprimida a revolução de 1905. Foi republicado em 1925 com um novo prefácio de
Krupskaya. O seu significado provém do facto de estar entre os
primeiros trabalhos marxistas que abordam a situação das mulheres na Rússia. No seu folheto, descreve com vivacidade a con125
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dição/o sofrimento das mulheres camponesas na família e destaca
que, ‘como mãe, a mulher trabalhadora tem um interesse’ na ‘alegre felicidade da liberdade’ (Krupskaya, 2017, p. vi). Ao analisar
a condição da mulher na qualidade de membro da classe trabalhadora, Krupskaya demonstra como as mulheres proletárias sofrem não apenas como trabalhadoras, mas também por serem
mulheres que cuidam da casa e das crianças. A certa altura, ela
escreve: “Para a mulher trabalhadora, a vida familiar significa
estar obrigada a cuidar incessantemente dos filhos. … Com o nascimento de um filho, a camponesa enfrenta tarefas adicionais. Afinal, não se pode sair para trabalhar e cuidar das crianças”
(Krupskaya, 2017, p. 12). Analisando o problema das mulheres e
a educação dos filhos, Krupskaya faz uma clara distinção entre
as mulheres proletárias e as mulheres burguesas: “O burguês,
que não tem a sobrecarga de se preocupar em alimentar e criar
os filhos ... pode facultar todo o tipo de conforto, contratar todo o
tipo de enfermeiras, empregadas domésticas, governantas, serviçais” (Krupskaya, 2017, p.16). Krupskaya acreditava que as mulheres tinham de ser libertadas não só do domínio da exploração
capitalista, mas também do seu confinamento à casa e às tarefas
da família. O caminho da emancipação das mulheres proletárias
estava na conquista da sua independência económica e na substituição do capitalismo por um sistema socialista.
De todas as mulheres socialistas, foi Kollontai quem dedicou
mais atenção à análise da questão do trabalho reprodutivo. Em
Comunismo e a Família, ela afirma que o tempo e a energia investidos na realização do trabalho doméstico são «perdidos no
final do dia», ou seja, eles não produzem valor. Ela chama a este
tipo de trabalho de ‘improdutivo’:
A dona de casa pode passar o dia todo a limpar a casa, de manhã
à noite, pode lavar e passar a roupa diariamente, fazer todos os
esforços para manter as roupas em boas condições e preparar
quaisquer pratos que desejar, preparar quaisquer pratos que
queira e os seus recursos modestos permitam, e, mesmo assim,
terminará o dia sem ter criado nenhum valor. Apesar de sua indústria, ela nada terá feito que pudesse ser considerado um bem
... O trabalho das mulheres está a tornar-se menos útil para a
comunidade como um todo. Está a tornar-se improdutivo (Kollontai, 1977, p. 255).
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Se quisermos ilustrar uma linhagem teórica contínua do feminismo marxista que se estende ao longo do período do século
XIX, através do século XX, até pesquisas teóricas recentes e sobre
o problema da reprodução social, usaríamos Zetkin, Luxemburgo,
Krupskaya e Kollontai como os nossos pontos de partida. Embora
a posição das mulheres socialistas da Segunda Internacional, por
vezes, e pela sua natureza possa parecer funcionalista, essa posição oferece facilmente uma base sólida para uma linhagem teórica clara, que engloba, de maneiras particulares, todas as três
origens históricas da TRS acima mencionadas. A abordagem teórica que introduziu a questão da ‘dupla opressão’ (opressão nas
esferas económica e doméstica), como ilustrado pelas mulheres
socialistas da Segunda Internacional, foi adotada e desenvolvida
de maneira mais sistemática durante a década de 1970 por ‘feministas autonomistas’. O feminismo autonomista queria assumir
a premissa das mulheres socialistas de que a opressão e a exploração são fenómenos mutuamente separados e, ainda que conectados, cada um deles a funcionar de acordo com a sua própria
lógica. A base desta linha teórica é definida pela afirmação de que
o trabalho reprodutivo é trabalho em termos marxistas e que produz mais-valia. Precisamente, esta premissa será útil em relação
às abordagens recentes de uma TRS ‘unitária’, mas isto será discutido com mais detalhe quando terminarmos a reflexão sobre a
década de 1970.

Feminismo autonomista: teoria da reprodução social
da década de 1970
O feminismo autonomista é geralmente associado à campanha internacional «Salários pelo trabalho doméstico». Esta campanha começou em Itália na década de 1970, como parte da
organização feminista Lotta Femminista (‘Luta Feminista’), cujas
origens e práticas teóricas estavam intimamente associadas ao
Potere Operaio (‘Trabalhismo’, também conhecido globalmente
como Operaísmo) e à Autonomia Operaia (‘Autonomia Operária’)9.
9

O operaísmo foi uma corrente ativa de pensamento político nas décadas de 1960 e
1970 e foi desenvolvida por Raniero Panzieri, Mario Tronti, Romano Alquati e Antonio Negri.Veja-se Wright (2002).
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O foco na ‘massa trabalhadora’, o autonomismo tático e o anti-sindicalismo, o qual foi substituído pelo conceito de aquisição da
mais-valia pelos trabalhadores conforme os princípios da ação direta, constituem os pontos de partida naquele período com uma
forte influência em vários movimentos, inclusive no feminismo. A
‘luta feminista’, nas vertentes trabalhistas ou autonomistas, nasceu no meio destas circunstâncias.
Leopoldina Fortunati, uma das fundadoras da ‘luta feminista’, observa que o operaísmo desenvolveu uma estrutura epistemológica útil e instrumentos teórico-práticos cruciais para as
futuras lutas políticas, porém, esta luta marxista negligenciou a
‘experiência das mulheres’, apesar dos seus objetivos progressistas (Fortunati, 2013). Além disso, Fortunati acreditava que o operaísmo ‘reexaminou o marxismo ortodoxo’ de maneira poderosa,
embora “continuasse cego à realidade vivida pelas mulheres”
(Fortunati, 2013). O operaísmo e o seu discurso incluíram análises da vida fabril e do papel da classe trabalhadora alienada no
modo de produção capitalista, mas, como Fortunati destacou, no
final, ignoraram a questão do trabalho doméstico, sexualidade,
papéis familiares que fazem parte do capitalismo e da sua reprodução. Foi por isso que as feministas decidiram trabalhar na organização feminista ‘autonomista’, enraizada em princípios
operaísticos básicos. Na prática, as feministas autonomistas uniram-se em torno da campanha ‘Salários para o trabalho doméstico’, enquanto, na teoria, o feminismo autonomista emanava d’O
Capital de Marx e de uma crítica à economia política com conotações feministas. Nas próprias palavras de Fortunati,
Com base nestas experiências políticas, decidi dedicar o meu
principal esforço à análise das condições de vida das mulheres
sob a perspetiva da economia política, reconsiderada em termos
marxistas. É claro que tive que adaptar as categorias marxistas
à luz da experiência e da tradição política feministas. (Fortunati, 2013).

Os debates relativos aos salários do trabalho doméstico, que
costumavam ocorrer nos círculos feministas de esquerda norteamericanos, italianos e britânicos, atingiram o pico no início dos
anos 1970. Mariarosa Dalla Costa e Selma James, no folheto The
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Power of Women and the Subversion of the Community (Dalla
Costa & James, 1975), publicado em 1972, abriram o debate sobre
o trabalho doméstico não remunerado. Já em 1975, Federici publicou o artigo “Salários Contra o Trabalho Doméstico”, que funcionou como uma espécie de manifesto da campanha ‘Salários pelo
trabalho doméstico’ (Federici, 2012). Neste sentido, pretendemos
ilustrar a TRS como uma variante do feminismo autonomista.
Ao contrário da economia clássica e da sua insistência na procura, na sua crítica à economia política, Marx concentrou-se não
só nos custos de mão-de-obra, mas também no facto do capitalista
nunca pagar por todo o trabalho realizado pelo trabalhador e,
assim, alcançar a mais-valia. Marx demonstra que, se se tiver em
conta um dia útil de oito horas, um trabalhador deve receber cerca
de metade do valor do salário, para que o capitalista se possa apropriar do valor criado nas quatro horas seguintes. Utilizando a teoria do valor do trabalho de Marx como ponto de partida, o
feminismo autonomista salienta que, na teoria marxista, falta um
outro elemento «místico» necessário para a produção e reprodução
do excedente – a história «oculta» do trabalho não remunerado:
Devemos admitir que o capital teve muito sucesso ao esconder
o nosso trabalho. Criou uma verdadeira obra de arte às custas
das mulheres. Ao negar um salário às tarefas domésticas e
transformá-las num ato de amor, o capital matou vários pássaros de uma cajadada só …. Dizer que queremos salários para o
trabalho doméstico é revelar o facto de que o trabalho doméstico
já é, por si mesmo, dinheiro para o capital, que o capital fez e
ganha dinheiro com a nossa culinária, os nossos sorrisos e fodas
(Federici, 2012, pp. 17-19).

Aqui, Silvia Federici analisa o trabalho reprodutivo como um
tipo de trabalho com potencial produtivo permanente, que é absorvido e explorado com sucesso pelo capital. Esse argumento
torna-se ainda mais explícito por Dalla Costa e James, em The
Power of Women and the Subversion of the Community, no capítulo intitulado “Mais-valia e a Fábrica Social”, em que os autores
afirmam que “em sentido marxista, o trabalho doméstico, como
trabalho, é produtivo, isto é, produz valor” (Dalla Costa e James,
1975, p. 53). Segundo as feministas autonomistas, o trabalho do129
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méstico tem valor de troca e, portanto, participa sempre na produção do excedente.
No seu texto «Salários Contra o Trabalho Doméstico», Federici tentou esclarecer a confusão causada pelas interpretações inadequadas e restritivas da exigência de salários. Embora seja
difícil contestar o foco da campanha na questão do dinheiro, tanto
de uma forma simbólica quanto material, o que nos leva a acreditar que ‘pagar’ pelo trabalho doméstico é aqui a única discussão,
os membros da campanha ‘Salários para o trabalho doméstico’
destacam a importância da intenção por detrás da campanha de
sublinhar o papel político da demanda: “Quando lutamos por salários, lutamos sem ambiguidade e diretamente contra o nosso
papel social” (Federici, 2012, p. 19). Além disto, a revisão de Federici da parte mais crítica do título da campanha (‘pelos salários’
foi substituída por ‘contra salários’ para trabalhos domésticos)
está longe de ser acidental. É que ela sublinha, quase pedagogicamente, que o trabalho doméstico é trabalho e que a divisão simultânea de género no trabalho assegura, com sucesso, as bases
do modo de produção capitalista. As feministas autonomistas
veem estes fundamentos do capitalismo na opressão das mulheres
no «patriarcado». Muito semelhante à análise de Clara Zetkin,
discutida no capítulo anterior, o feminismo autonomista está
igualmente focado no fenómeno do ‘duplo fardo’ das mulheres.
O feminismo autonomista dissolveu a teoria marxista do valor
do trabalho e o conceito de ‘classe trabalhadora’, concentrando-se
no problema da ‘dona de casa’ e no seu papel nas organizações domésticas, capitalistas e de esquerda. Fortunati sugeriu uma unidade analítica dentro do contexto da TRS (Fortunati, 1981). A sua
crítica da economia política clássica funciona por meio – uma expressão que ela criou – da “antítese aparente”: produção / reprodução. De acordo com a premissa da autora, não é possível
examinar o modo de produção capitalista e a sua natureza circular
como um todo, se aplicarmos uma ontologia dual, na qual a produção implica valor e a reprodução implica não valor. A crítica ao
princípio da naturalização (que implica que o trabalho reprodutivo
seja assumido como originado de circunstâncias naturais e não de
relações de produção) também desafia, neste sentido, a premissa
130

MARX E A TEORIA DA REPRODUÇÃO SOCIAL: TRÊS VERTENTES HISTÓRICAS DIFERENTES

do trabalho produtivo que – diferentemente do trabalho reprodutivo – cria mais-valia. Na análise de Fortunati, o problema do trabalho reprodutivo é, pelo menos, triplo: é necessário estabelecer
matematicamente que a reprodução cria parcialmente mais-valor,
analisar porque é que a reprodução é principalmente entendida
como uma ‘força natural do trabalho social’ e esclarecer a distinção
entre categorias materiais e não materiais de reprodução. Fortunati usa esses três níveis para discutir as hipóteses marxistas ortodoxas, segundo as quais o trabalho reprodutivo é uma
pré-condição para a produção de mais-valor, mas, ao mesmo
tempo, não possui valor de troca em si mesmo.
Aproximadamente dez anos depois da campanha ‘Salários
pelo Trabalho Doméstico’ e das ideias trazidas pelo feminismo autonomista, Lise Vogel publicou Marxism and the Oppression of
Women, um livro que versa sobre a opressão das mulheres, e nele
é desenvolvida a chamada teoria «unitária». De certa forma, a
TRS ‘unitária’, ou, por assim dizer, a ‘terceira onda’ representa a
continuação do debate sobre a questão da reprodução, que ainda
hoje é relevante (Bhattacharya, 2017b). Diferentemente da teoria
dos sistemas duplos do feminismo autonomista, a abordagem metodológica unitária insiste na natureza inseparável do sistema de
opressão e exploração, alegando, com absoluta justificação, que
as categorias de género e de classe precisam de ser analisadas de
maneira uniforme ou ‘unitária’. Finalmente, vamos dar uma
breve olhadela às particularidades da abordagem unitária da
análise de género.

Voltando a Marx: teoria unitária da reprodução social
Ao contrário do conceito de TRS como padrão metodológico de
sistema duplo, a teoria ‘unitária’ desenvolveu uma abordagem
que insiste na compreensão integral e uniforme do processo de
produção de mercadorias e da reprodução da força de trabalho.
Ao contrário dos debates feministas autonomistas das décadas de
1970 e 1980, as atuais teorias marxistas da reprodução social geralmente concordam que o capitalismo e o patriarcado são anali131
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ticamente inseparáveis (De’Ath, 2018, p. 1536). Em abordagens
metodológicas mais rigorosas, os teóricos até descartam o termo
patriarcado se isso levar à conclusão de que a opressão das mulheres tem o seu lugar num sistema diferente do capitalismo.
Numa abordagem muito específica à questão do trabalho doméstico feminino, Linda Briskin escreve:
«Patriarcado» é um termo enganador, porque não tem uma realidade estrutural distinta e, portanto, uma teoria do patriarcado não nos pode fornecer uma explicação satisfatória sobre a
opressão das mulheres. Como a família muda com o modo de
produção, é mais útil investigar as ideias patriarcais e detalhar
a maneira pela qual a sua expressão e a sua forma são mediadas por tal modo de produção (Briskin, 1980, p. 147).

A autora argumenta que o trabalho doméstico faz parte do capitalismo, mas que se baseia num conjunto particular de relações
sociais que são moldadas “pela relação dominante” (Briskin, 1980,
p. 163). Foca a sua atenção na relação entre as leis que governam
a produção capitalista de valor e as relações sociais historicamente determinadas, características do capitalismo. Ao desenvolver o argumento de que o trabalho doméstico não produz valor –
seja ele de troca ou valor de uso (Briskin,1980, p. 154) – e ao distinguir entre a abstração da teoria do valor e a realidade histórica
do capitalismo, Briskin descreve o trabalho doméstico como uma
forma de trabalho que emerge com a ascensão do capitalismo e o
desenvolvimento do formato da família capitalista.
A chave metodológica para entender a opressão das mulheres
no capitalismo é ‘unitária’ quando rejeita as noções de que o trabalho reprodutivo em lares privatizados é ‘produtivo’, de mais-valia
– organizado em moldes capitalistas e sujeito à lei do valor (revelando especialização, inovação técnica e acumulação). De certa
forma, como resposta à TRS da década de 1970, Lise Vogel descarta a metodologia do duplo sistema de feminismo autonomista
no seu livro 10, argumentando que o trabalho reprodutivo produz
estritamente valor de uso, mas não valor de troca. Poderíamos re10

Para uma apresentação mais detalhada do debate entre sistemas duplos e teoria
unitária, bem como um debate sobre classe e patriarcado, veja a coleção de ensaios
editados por Sargent (1981).
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sumir a tese principal de Vogel alegando que é precisamente porque há atividades que não produzem valor, mas que são necessárias para criar a mais-valia, que a opressão de género persiste.
Embora os debates da década de 1970 relativos ao trabalho doméstico tenham originado posições contrárias à tradição unitária,
posições que viam, cada vez mais, o trabalho doméstico como «trabalho produtivo» e do qual dependia inteiramente a reprodução
da sociedade (capitalista), seria difícil analisar o desenvolvimento
de teoria unitária sem levar em consideração as claras contribuições epistemológicas do feminismo autonomista. Apesar das suas
diferenças, a sua linha contínua de teorias de reprodução social
dentro de uma estrutura marxista-feminista é indiscutível.
A tradição unitária, escreve Bhattacharya, “ofereceu duas
ideias fundamentais” (Bhattacharya 2017b, pp. 2–3). Tomando
Marx como ponto de partida, “a primeira ideia oferece uma premissa de que o trabalho humano é o próprio fundamento da produção e reprodução da sociedade como um todo”11. Em oposição
direta a um entendimento económico-clássico do trabalho, a TRS
destaca que a “naturalização” da realização do trabalho doméstico desativa a análise da totalidade sistémica do capitalismo, na
mesma linha em que a economia capitalista é reduzida a trabalhadores e proprietários, desconsiderando o facto, como destaca
Susan Ferguson, de que a reprodução da sociedade – mesmo nas
suas tarefas quotidianas em residências, escolas, hospitais, prisões, etc. – “sustenta o impulso para a acumulação” (in Bhattacharya, 2017b, p. 2). Por outras palavras, se a economia
capitalista implica que a produção de mercadorias e serviços requeira um «lugar», então a preparação da força de trabalho humano para essa produção ocorre fora do quadro da economia
formal – isto é, no lar (seja na forma de família, campos de trabalho ou dormitórios). A segunda ideia da TRS aborda a análise da
opressão de uma maneira não funcionalista: a opressão é estritamente interpretada através das relações estruturais no interior
11

Seria muito interessante desenvolver aqui a compreensão de Marx do trabalho
humano como um processo no qual “tanto o homem quanto a natureza participam”.
Assim, não apenas o trabalho humano é o fundamento da produção e reprodução
da sociedade como um todo, mas o trabalho em conjunto com a natureza (Marx,
1947b, p. 135; Foster & Burkett, 2017).
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do modo de produção capitalista (Bhattacharya, 2017b, p. 3). É,
então, interpretada de forma mais interseccional e não apenas
como um «complemento» para os processos económicos básicos.
Desde que Marxism and the Oppression of Women foi publicado
em 1983, e reeditado em 2014, a abordagem analítica essencial
sobre a opressão das mulheres, como determinado por Lise Vogel
no seu livro e desenvolvida posteriormente pela atual TRS marxista, pode ser resumida da seguinte forma12:
No início dos anos 80, a sentença estava proferida, pelo menos,
entre as feministas marxistas, que partilhavam o desejo de
substituir o dualismo das análises anteriores pelo que elas chamavam de versão ‘unitária’. Dito de outra maneira, em vez de
conceber a reprodução social como tendo dois aspetos componentes (por exemplo, produção de mercadorias e reprodução da
força de trabalho), elas procuraram desenvolver uma abordagem que incluísse tanto a produção como a reprodução dentro
de uma estrutura unitária (Vogel, 2017, p. x).

Para evitar o reducionismo de uma abordagem ao sistema
duplo, segundo a qual uma dinâmica muito complexa da relação
entre género e classe é reduzida à pergunta ‘o que veio primeiro
– género ou classe?’, a tradição unitária na TRS insiste em que
“tentemos pensar sobre a complexidade da sociedade capitalista
e a sua rede de relações de exploração, dominação e opressão, evitando simplificações inúteis, por mais tranquilizadoras que
sejam” (Arruzza, 2013, p. 21). Simplificando, a ênfase está na lógica unitária do capitalismo que implica, simultaneamente, tanto
exploração como opressão, isto é, unifica as «esferas» tanto de produção como de reprodução. Na sua crítica à teoria dos sistemas
duplos, Young escreve que tem “alguma dificuldade em compreender o que pode significar, a nível prático, a luta contra o patriarcado e o que a distingue da luta contra o capitalismo” (Young,
1981, p. 63). A autora prossegue, explicando como, por exemplo,
12

Pode-se dizer que a TRS é um dos aspetos mais vibrantes do desenvolvimento da
teoria e do pensamento marxistas marxistas hoje. De entre as contribuições mais
recentes para a TRS, consulte-se: Gimenez (2018b); ; De’Ath (2018); Farris (2017);
Bhattacharya (2017a); Ferguson (2016); Revista Viewpoint (2015); Arruzza (2014);
Gonzalez e Neton (2014); Ferguson e McNally (2013); Ferguson (2008). Além disto,
relatos do feminismo trans-marxista e TRS: Lewis (2018); Gleeson (2017a, 2017b);
Wilson (2016).
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as lutas pelos direitos reprodutivos envolvem necessariamente o
confronto com as estruturas do estado patriarcal capitalista.
“Do ponto de vista prático”, conclui Young, “não é simplesmente possível separar este aspeto mais central da luta contra as
estruturas patriarcais da luta contra as estruturas capitalistas”
(Young, 1981, p. 63).
É aqui que retornamos à primeira parte do texto, a Marx.
Lembremos: na sua teoria do valor do trabalho, Marx demonstrou
o modo como a mais-valia é criada e o que é crucial para a reprodução e acumulação de mais-valias. Se concordarmos que Marx
desenvolveu uma das descobertas analíticas historicamente mais
importantes com a sua crítica da economia política ortodoxa e que
ofereceu uma investigação sistemática acerca das particularidades do capitalismo, em oposição aos sistemas anteriores de produção e reprodução, somos obrigados a dar um passo em frente e
a providenciar mais espaço teórico com vista ao desenvolvimento
aprofundado da análise da ontologia do trabalho. A tradição unitária na TRS pode ter o potencial analítico que nos permite entender as ligações essenciais existentes entre a opressão e a
produção de mais-valia.
Segundo Marx, a nossa relação com o mundo está longe de se
esgotar no que nos parece realidade. Esta relação é incompleta se
for baseada exclusivamente naquilo que é direto e revelado agora.
De acordo com a premissa de que a realidade percecionada é apenas um fragmento da verdade complexa, Marx sugere que a realidade «completa» percecionada nada mais é do que o resultado
de uma forma histórica particular e específica. Por conseguinte,
como enfatiza Bhattacharya, precisamos de uma «ciência» que
seja capaz de lidar adequadamente com o fenómeno além dos limites da sua incidência ou essência superficial (Bhattacharya,
2017b, p. 15). Não só a realidade é sempre e essencialmente «fragmentada», mas também as categorias usadas para a descrever
são históricas, ao invés de trans-históricas. O Capital é, nesse
sentido, uma crítica a todo um mecanismo de uma categoria e representa uma revolução epistemológica contida exatamente na
“crítica”, ou, mais precisamente, na elaboração de categorias au135
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tocompreendidas e opiniões que dão suposta plausibilidade à economia política.
Além da crítica à ciência «burguesa» e ao enfraquecimento do
seu campo teórico, Marx também centrou a sua teoria na crítica
às relações sociais capitalistas. Muito embora a análise de Marx
implique, grosso modo, que o aumento do poder de produção social
é concretizado à custa de cada trabalhador, a crítica de Marx não
teve nenhuma dimensão moral. Marx foca-se nos potenciais «destrutivos» do capitalismo, profundamente inerentes ao capitalismo, e não em «padrões injustos». De acordo com Matthijs Krul,
Marx desejava que o seu livro fosse visto não só como polémico
face ao capitalismo, mas também como uma análise séria e sóbria
de como este realmente funciona (Krul, 2017).
Em relação à TRS, e levando em consideração o que foi escrito
até aqui, é possível tirar algumas conclusões determinantes. A
tradição da teoria unitária da reprodução social evita, tal como
Marx, modelos descritivos que servem como ‘explicações’ do sistema de opressão, e visa construir mecanismos analíticos válidos
com o potencial de explicar a conexão natural entre a produção
de mais-valia e os fenómenos invisíveis, ausente das descrições
predominantes da realidade. Estes mecanismos são urgentemente necessários, porque estes “fenómenos ocultos” (Bhattacharya, 2017b, p. 15) não são exibidos diante de nós, nem podem ser
compreendidos de imediato. Além disso, a realidade que assume
a sua forma como, por exemplo, ‘generificada’, não é uma coincidência, nem um produto de uma forma completa e homogénea
(Bhattacharya, 2017b, pp. 15-16). A interseccionalidade contribuiria para este debate, garantindo que a realidade representa
uma soma de várias “interseções” (género, classe, raça, nação,
etnia etc.) e resultando, ao invés, numa opressão ‘tripla’, quádrupla’ e assim por diante. Análogo a um padrão metodológico de um
sistema duplo, a questão do funcionalismo surge também aqui e,
tal como conceptualizado por David McNally, a questão de “mediações múltiplas das relações sociais e das suas formas”
(McNally, 2017, p. 104). De acordo com McNally, a interseccionalidade tem “falhas teóricas profundas” (McNally, 2017, p. 95) visíveis no facto de que, embora possa abordar a realidade de
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maneira descritiva, mas superficial, e descrever os fenómenos de
interseções e de sobreposições que surgem na sociedade, ela não
consegue, ‘como rotas mutuamente separadas’, falar-nos sobre a
‘lógica’ das suas sobreposições. Além disso, nos casos das ‘rotas’
separadas de fenómenos diferentes, cada rota, certamente, tem
uma lógica inerente a si mesma. Nas palavras de Vogel, “eu vejo-as
[interseções] como principalmente descritivas. Ou seja, elas fornecem uma estrutura conceptual para descrever e investigar a
«diversidade», mas, por si só, não explicam nada” (Vogel, 2018,
pp. 281-282). Ao contrário da interseccionalidade ou da metodologia de sistemas duplos, a tradição unitária da TRS tenta interpretar a análise social de maneira uniforme, na sua totalidade, e
distanciada das premissas teóricas sobre a soma de interseções
díspares, que supostamente definem a realidade complexa.
Para finalizar, apresentamos mais algumas ideias para concluir a interpretação discutida, tomando Marx como ponto de partida para a análise das relações de opressão e exploração. Este
ensaio não pretende preencher uma lacuna, mas demonstrar a
contínua relevância dos conceitos de Marx da reprodução social
capitalista e reprodução social, para feministas marxistas contemporâneas13. O feminismo autónomo e a TRS inicial, ao refletir
sobre Marx, apresentaram modelos epistemológicos críticos para
a compreensão da questão da opressão. Não obstante as suas deficiências metodológicas, a TRS da década de 1980 manteve a relevância da questão da reprodução, desta vez, através da
metodologia da teoria unitária14. Precisamente esta tradição da
TRS representa uma oportunidade para suplementar as categorias de Marx de “reprodução”, “trabalho”, “valor”, “economia”,
“classe trabalhadora” e assim por diante, com significados contemporâneos, como Marx imaginava com a sua crítica da transhistoricidade. Isto não significa, de forma alguma, que as suas
categorias sejam inúteis ou obsoletas. Pelo contrário, embora
estas categorias tenham sido desenvolvidas no século XIX, devem
ser historicizadas, rigorosamente analisadas e inseridas num con13

Para uma análise mais detalhada da diferença entre reprodução social capitalista
e reprodução social, ver Gimenez (2018a).

14

Também existem referências importantes à tradição unitária já na década de 1970:
ver Vogel (1973); Gerstein (1973); Gardiner et al. (1975); Fee (1976).
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texto político-histórico contemporâneo. Os trabalhos tardios de
Marx representam uma série de descobertas epistemológicas excecionais, em parte, devido às conclusões políticas decorrentes
destes trabalhos e, noutra parte, devido à crítica «mais radical»
da economia política e da sociedade alguma vez apresentada. Isto
vai além da crítica de determinados elementos corrosivos e destrutivos da economia, e aborda a premissa mais ambiciosa e revolucionária de Marx de que a própria economia é um elemento
destrutivo. Consequentemente, a tradição unitária da TRS representa um modelo excecionalmente útil e válido para a compreensão da sociedade, uma vez que desenvolve todo o projeto científico
de Marx numa teoria substancial, destacando a importância da
sua crítica e análise dos processos económicos que formam a realidade social. Isto é feito analisando tanto os fenómenos que definem parcialmente a realidade social «percecionada» como os
fenómenos ocultos.
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4.
As vozes das mulheres: o homem
idealizado pela mulher1 no século
XX2
Kam Louie
Tradução de António Pernas

1 2

Louie, Kam. (2009). Womens’s Voices: The Ideal “Woman’s Man” in the
Twentieth Century (pp. 98–118). In Kam Louie, Theorising Chinese
Masculinity - Society and Gender in China. Cambridge: Cambridge University Press.

C

omecei este livro por defender que a masculinidade chinesa
precisava de ser teorizada e estudada mais sistemática e
intensamente visto que, apesar de o género e a sexualidade
chinesas terem recebido atenção, o foco tem estado principalmente
nas mulheres. Mesmo quando os autores protestam que as mulheres têm sido “silenciadas” (Ming-Bao, 1993), os holofotes permanecem fixos nas suas dificuldades. Com a emergência de uma
“indústria de mulheres escritoras” nas últimas duas ou três décadas do século XX (Edwards, 1999), as discussões levantadas sobre
1

N.T.: A expressão no original é «the ideal ‘woman’s man’». A origem desta expressão
remonta ao século XVI, tendo sido usada pelo poeta Nicholas Breton. Estamos perante um significante que favorece a ideia de um homem que sente uma maior popularidade, sentindo-se mesmo mais à-vontade junto das mulheres do que com
outros homens. Fisicamente, falamos de um homem atraente, diríamos mesmo, um
homem feminino, galante.

2

Tradução do inglês por António Pernas (antonio.pernas@ua.pt). Doutorando do Programa Doutoral em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro, investigador e
membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE).
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ou pelo género “silenciado” tornaram-se quase ensurdecedoras.
Contudo, da mesma forma que muitos homens usam as mulheres
como medida do seu próprio valor, as mulheres também se preocupam com os seus relacionamentos com os homens, mesmo
quando estão a falar de si próprias. O género e a sexualidade são
apenas compreensíveis se os vários géneros e sexualidades estiverem relacionados entre si, e não tratados isoladamente.
Como vimos em capítulos anteriores3, uma vez que os homens
geralmente controlavam os mecanismos ideológicos das formações
sociais, eram eles os principais responsáveis pelas construções de
ideais sociais, incluindo o da masculinidade. O wen-wu4 foi então
definido de forma a ser apenas aplicado aos homens e para sua
vantagem em relação às mulheres. As mulheres simplesmente não
faziam parte do domínio wen-wu. Certamente, no cânone literário,
as vozes femininas foram maioritariamente transmitidas por (muitas vezes defeituosos) amplificadores masculinos. E nem sempre é
fácil recuperar as vozes “amordaçadas” das mulheres por entre o
ruído e ouvir os seus comentários sobre os homens. No século XX,
as mulheres começaram a assumir o controlo de parte do aparelho
ideológico e, como resultado, as suas vozes têm sido cada vez menos
mediadas, logo, mais audíveis. Em particular na segunda metade
do século, as mulheres participaram cada vez mais, publicamente,
em muitas formas de meios de comunicação, como a literatura –
mas o seu estatuto marginal é ainda evidente a partir do hábito
dos críticos identificarem o papel profissional dos autores como
tendo acrescentado “um valor estranho enquanto mulher escritora”
(Barlow, 1989). A minha intenção aqui não é adotar a atitude de
que as mulheres escritoras têm um maior direito à verdade porque
são mulheres. Ou, para parafrasear David Wang, não quero dar a
impressão de que ao enfatizar a capacidade das leitoras e escritoras
mulheres de entender os problemas femininos neste capítulo, estou
a tentar reduzir o feminismo a uma simples dialética de homem
3

N.T.: O autor refere-se aos capítulos 1. “Introducing wen-wu: Towards a Definition
of Chinese Masculinity”; 2. “Portrait of the God of War Guan Yu: Sex, Politics and
wu Masculinity”; 3. “Confucius as Sage, Teacher, Businessman: Transformations
of the wen Icon”; 4. “Scholars and Intellectuals: Representations of wen Masculinity
Past and Present”; 5. “The Working-class Hero: Images of wu in Traditional and
Post-Mao Fiction”.

4

N.T.: Arquétipo de masculinidade chinesa: Wen refere a dimensão cultural ou civil
e Wu o aspeto físico ou marcial.
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vs. mulher (Wang, 1989). Contudo, penso que é importante num
livro sobre masculinidade examinar como as mulheres constroem
a virilidade. Não só os vários ideais masculinos que elas produzem
são importantes para nos mostrar “o que as mulheres querem”,
como também ilustram que o wen-wu é uma construção social que
é constantemente manipulada de acordo com os objetivos daqueles
que controlam os meios para o fazer.
Neste capítulo, defendo que, quando as mulheres chinesas
modernas escrevem5, os homens são retratados como objetos de
desejo6. Os homens são objetos para serem contemplados e avaliados. Como consequência, sob as penas das mulheres escritoras,
a masculinidade é associada a todo um rol de características como
a inocência juvenil, ingenuidade sexual, ternura e exotismo – características que têm sido tradicionalmente associadas à feminilidade, e não ao wen-wu.
Naturalmente, como os objetos sob consideração são homens
desejáveis, é inconcebível que o wen-wu não se manifeste de uma
forma ou de outra. Este capítulo examina essas formas, analisando
os trabalhos mais representativos de três escritoras de ficção importantes, Ding Ling (1904-1985), Ru Zhijuan (1925-) e Wang Anyi
(1954). Os trabalhos são “Miss Sophia’s Diary” (Ling, 1928), “Lilies”
(Zhijuan, 1958) e Brocade Valley (Anyi, 1987). Separadas umas das
outras por 30 anos, elas são escolhidas porque representam as atitudes de três gerações de mulheres na China pós-Imperial. As três
histórias apresentam os pensamentos e sentimentos de mulheres
jovens em momentos de grandes mudanças sociopolíticas.
A mulher “moderna” em “Miss Sophia’s Diary” de Ding Ling,
enfrenta o dilema da geração do Quatro de Maio7 que, desejando
5

Para uma discussão sobre a relação entre a “nova mulher” e a literatura, ver Wendy
Larson, Women and Writing in Modern China, Stanford University Press, 1998, p.
131-165.

6

O que pode também ser evidenciado, como vimos anteriormente, pelo aparecimento
de revistas nos anos 1980s como Nanzihan (Real Men).

7

N.T.: O Quatro de Maio (Dia da Juventude) na China é a data simbólica que catapultou e fez despertar o país, em 1919, rumo a tempos modernos, quebrando um
tradicionalismo milenar e promovendo, através do maior movimento de massas até
então conhecido, diversas manifestações conduzidas por jovens universitários, intelectuais e onde participou grande parte da população, dando origem à intitulada
“renovação cultural” chinesa.
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abandonar as normas tradicionais, procura o glorificado individualismo europeizado, prometido pelo modo de vida moderno8. A heroína tinha abandonado os valores tradicionais, mas não é evidente
que alternativas estavam ao seu dispor. A segunda história, “Lilies”
de Ru Zhijuan, desenvolve-se durante o ponto de viragem histórico
da guerra civil entre os Nacionalistas e os Comunistas. Ou seja,
entre os períodos “moderno” e comunista. Neste caso, a simpatia
da protagonista recai de forma inequívoca sobre os comunistas, e
o leitor sabe que a vitória da causa comunista foi um facto histórico.
A última história passa-se numa altura em que os ideais comunistas foram praticamente deixados para atrás pelo impacto dececionante da Revolução Cultural e o seu rescaldo. É precursora da
cultura do consumismo hedonista dos anos 90 e seguintes.
Escolhi estas três histórias como estudos representativos das
construções femininas chinesas sobre os homens, pois todas elas
foram escritas conscientemente por mulheres, refletindo as mudanças nas suas perceções das relações homem-mulher. O protagonista masculino na primeira história é um chinês que está no
estrangeiro. Ele representa todos os desejos por coisas ocidentais,
característicos do período do Quatro de Maio. O segundo protagonista masculino é um jovem soldado, um herói típico das primeiras décadas comunistas. O amante na terceira história é um
escritor que tem um caso extraconjugal com a narradora. A sua
ambiguidade moral torna-o ainda mais um ídolo nos tempos incertos do final do século XX. As três histórias tornaram-se polémicas e influentes quase desde que surgiram, refletindo as
preocupações sociais dos respetivos períodos. Todas foram traduzidas e amplamente criticadas, quer em chinês quer em inglês.
Contudo, a maior parte das críticas focou-se nas subjetividades
femininas das autoras. Destacarei em vez disso, não apenas as
suas descrições das relações homem-mulher, mas mais particularmente, os atributos dos seus protagonistas masculinos.
8

Alguns críticos assumem uma interpretação não tão simpática, afirmando que Sophia é duplamente vitimizada ao encontrar-se presa entre o pensamento feudal e
burguês. Zhang Yongquan, “Zai heianzhong xunqiu guangming de nüxing – Shafei
xingxiang de zai pingjia” (“Women Who Search doe Light in the Midst of Darkness
– A Reappraisal of the Sophia Image”), Ding Ling zuopin pinglunji (Critical Essays
on Ding Ling’s Works), Pequim: Zhonggio wenlian chubangongsi, 1984, pp. 143-163.
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Ding Ling e o homem ocidentalizado
Começo com a história de 1928, de Ding Ling. Escrita numa
altura em que o imperialismo ocidental era humilhantemente
bem-sucedido na China, descreve um período em que os homens
chineses estavam totalmente desmoralizados. Como apresentarei
no capítulo 89, a expressão, nessa altura corrente, “homem doente
da Ásia Oriental”, ainda hoje se recorda com amargura. Algumas
das melhoras escritoras dos anos 20 e 30 do século passado, como
Lu Xun, Yu Dafu e Guo Moruo, retrataram os homens chineses
como fisicamente decrépitos e moralmente imprestáveis. Tanto
as autoras como as personagens que criaram partilham um traço
comum à época: a tendência para o romantismo. Parte desta inclinação para os anseios românticos, como se verá no próximo capítulo10, consistia em imitar os comportamentos ocidentais. A
maioria das escritoras mais influentes deste período tinha estudado ideias modernas na Europa, América ou Japão. Contudo,
sentiam-se inseguras acerca das suas perspetivas de carreira imediatas e do futuro da China. Assim, esta “geração romântica”
cedia frequentemente ao sentimentalismo e à autopiedade narcisista. Na realidade, as histórias desta altura ritualisticamente
descrevem o homem como incapaz ou sem vontade de tomar conta
de si próprio e da família. Portanto, muitas vezes as mulheres
morriam ou eram vendidas como prostitutas ou amas de leite11.
O tema do “desaparecimento” para as mulheres não se limita
à literatura chinesa12 nem apenas às mulheres. Contudo, como
Bonnie McDougall assinala,
a tendência dos autores masculinos em projetar a morte ou o
sofrimento nas personagens femininas reflete a preocupação
9

N.T.: O autor refere-se ao capítulo “Bruce Lee, Jackie Chan and Chow Yun Fat: Internationalising wu Masculinity”.

10

N.T.: O autor refere-se ao capítulo 7, “Lao She’s The Two Mas and Foreig Wives:
Constructing wen Masculinity for the Modern World”.

11

Ver, por exemplo, Rou Shi, “A Hired Wife” in Lu Xun e outros, Masterpieces of Modern Chinese Fiction 1919-1949, Pequim: Foreign Languages Press, 1983, pp. 205229, e Shen Congwen, “The Husband”, in ibid., pp.308-417.

12

Pelos seus trabalhos sobre literatura ocidental, ver Elisabeth Ermarth, “Fictional Consensus and Female Casualties” in C. G. Heilbrun e M. H. Higgonet (eds), The Representation of Women, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1983, pp. 1-18.
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dominante destes escritores relativamente ao destino dos homens. As personagens femininas morrem ou desaparecem frequentemente; quando surgem enquanto protagonistas trágicas,
o seu fim infeliz é, frequentemente, ocasião para reflexões sobre
as ansiedades masculinas; e uma protagonista feminina serve
muitas vezes como símbolo para um projeto centrado na masculinidade (McDougall, 1998).

Quer seja o homem ou a mulher a desaparecer, a literatura
moderna chinesa escrita por homens retrata, geralmente, as mulheres como vítimas13.
A representação das mulheres como vítimas no Quatro de
Maio foi apenas uma interpretação moderna de um tema antigo.
Apesar dos gestos solidários e das expressões de indignação dos
escritores relativamente ao destino das mulheres, a sua escrita
ecoa, no geral, sentimentos semelhantes aos expressos na ficção
tradicional. Em várias narrativas pré-modernas, as mulheres são
representadas como enganadas pelos homens e/ou sacrificadas
pelo bem dos homens. O papel de autossacrifício desempenhado
pelas mulheres nos contos tradicionais alcançava frequentemente
proporções de tal forma super-humanas que elas eram representadas como tendo poderes supernaturais14. A deificação das mulheres como espíritos supernaturais permitiu aos autores criarem
“um símbolo da boa esposa que é mantido na sociedade chinesa”
(Wu, 1996). O seu estatuto celestial fornece a lógica para padrões
impossíveis. Apesar de estas mulheres aparentemente ocuparem
um papel central nas narrativas, essa posição apenas permite que
as suas discretas virtudes se manifestem para emulação por todas
as mulheres. Com o surgimento de escritoras mulheres, contudo,
surge uma perspetiva diferente. Mulheres escritoras especiali13

Compreensivelmente, esta tendência reflete-se nas análises literárias destes trabalhos. Além disso, como Jankowiak observa, esta tendência é ainda evidente em
muito do conhecimento sobre o género chinês. William Jankowiak, “Chinese
Women Gender and Sexuality: A Critical Review of Recent Studies”, Bulletin of
Concerned Asian Scholars 31.1 (1999), p. 31. Apesar de esta observação parecer
praticamente incontestável, é interessante verificar que desagradou de forma
óbvia a muitos académicos da área. Ver Jude Howell et al., “Responses”, Bulletin
of Concerned Asian Scholars 31.1 (1999), p. 37-47.

14

Para exemplos, ver as histórias nas secções “a donzela super-humana” e “esposa
fantasma” in Y.W. Ma e Joseph S.M. Lau (eds), Traditional Chinese Stories: Themes and Variations, Nova Iorque: Columbia University Press, 1978, pp. 337-409.
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zam-se em grande medida também na descrição das suas próprias
necessidades e desejos, mas as suas atitudes para com os homens
e avaliações que deles fazem diferem drasticamente das representações feitas anteriormente pelos escritores homens. Este capítulo examinará algumas das diferenças fundamentais entre as
caracterizações masculinas e femininas do wen-wu ideal.
Quando “Miss Sophia’s Diary” de Ding Ling surgiu em 1928,
os críticos leram-no como um texto pioneiro que enunciava os desejos de mulheres jovens e modernas. Alguns compararam-no a
“uma bomba atirada para a cena literária mortalmente calma”
(Feurwerker, 1982). O diário em questão é muito simples, cobrindo alguns meses de dezembro a março. Como o seu nome implica, Sophia é uma jovem moderna, ocidentalizada. Todas as
personagens mais importantes na narrativa são também jovens,
homens e mulheres, ocidentalizados. Ela abandonara a família e
vive sozinha num quarto de hotel. A sua história é então uma resposta possível à especulação feita por Lu Xun sobre o futuro de
Nora, de Ibsen, se esta saísse de casa. Na realidade, a vida de
Sophia não é feliz. Sofre de tuberculose e é incapaz de trabalhar
ou estudar de forma regular, cedendo à introspeção e à fantasia.
Mantém um diário onde regista as alterações da sua doença e as
flutuações do seu temperamento. Um jovem chamado Weidi está
apaixonado por ela, mas ela sente que ele não a compreende e
tem prazer em brincar com as emoções dele. Sente-se atraída por
Ling Jishi, um estudante de negócios de Singapura, e o diário pormenoriza o seu desejo ardente, e por vezes ambivalente, por este
homem. Para ficar mais próxima dele, muda-se para um quarto
húmido numa pousada, apesar de isso agravar a sua doença. O
diário termina quando Miss Sophia concretiza o seu maior desejo:
sentir os lábios cheios e vermelhos de Ling nos dela. Apesar de se
sentir vitoriosa, o beijo também a faz sentir-se humilhada. Submersa em autopiedade, decide abandonar Pequim e mudar-se
para o sul.
De acordo com Amy Lai, Ding Ling delineou «outra forma de
‘silêncio’ em “The Diary of Miss Sophia”, que significa o impasse
do eu feminino» porque Sophia acaba em desespero, parte para o
sul e termina o diário (Lai, 1998). Se considerarmos que o diário
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é o trabalho de uma mulher e as acesas discussões subsequentes
sobre o mesmo são feitas principalmente por mulheres, essa conclusão dificilmente se justifica. Naquela que muitas vezes se considera a primeira história feminista na literatura chinesa
moderna, Ding Ling emprega uma técnica que permite à narradora ceder aos seus sentimentos e emoções de forma extremamente narcisista. Por muito miserável que seja, ela não é
silenciosa. Sem piedade, ela disseca e ridiculariza todos à sua
volta. O formato de diário permite-lhe tratar todos os seus relacionamentos em termos puramente egoístas – ficamos sem qualquer dúvida relativamente ao mundo ter apenas algum
significado por causa da intervenção de Sophia. Em particular,
ela coloca os dois homens na sua vida – Weidi e Ling Jishi – sob
um escrutínio apertado e discute com franqueza a importância
deles na sua paisagem mental.
Debaterei Weidi em primeiro lugar. É típico da espécie de
macho excessivamente sentimental e dependente encontrado na
ficção do Quatro de Maio. Traduzido à letra, o nome Weidi significa “Pequeno Irmão Wei”. Em chinês, as pessoas chamam com
frequência aos que lhes são próximos “irmão” ou “irmã”. Contudo,
tendo em conta a quantidade de espaço que alguns críticos, como
Tani Barlow, ocuparam a discutir a importância do nome de Sophia, em relação às suas origens europeias e significado, é surpreendente que pouco se diga sobre o nome de Weidi, além de que
significa intimidade. Que tipo de intimidade é aqui significada?
Ao contrário do significado “mais novo” de “di”, Weidi é quatro
anos mais velho. Não só ele não se incomoda por ser tratado por
“Irmão Mais Novo”, como também chama a Sophia “Jiejie” ou
“Irmã Mais Velha” em vez de a chamar pelo seu nome. Além disso,
apesar de ele ter cerca de 25 anos, o seu comportamento é extremamente juvenil, e ele amua e desata a chorar com frequência,
quando Sophia é má para ele.
Um jovem tão suscetível e centrado em si próprio poderia ter
sido cativante na ficção de Ming-Qing (como Jia Bayu), ou mesmo
na ficção moderna de escritores homens como Yu Dafu, mas aos
olhos de uma mulher chinesa moderna, este tipo de homem não
é apenas não romântico, como francamente irritante. Na sua
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apresentação de Weidi, Sophia descreve as suas excessivas manifestações de afeto e afirma que ela acabou “por ter pena dele
porque ele é tão fácil de explorar e porque ele tem um dom de
fazer o mais errado no amor” (Barlow, 1989). Ela manipula os ciúmes que Weidi tem de Ling Jishi e deixa-o ler o diário. Mas após
lê-lo, ele apenas mostra mais autopiedade e queixa-se “eu não
gosto daquele homem alto”, referindo-se a Ling Jishi. Contudo,
como Lydia Liu aponta, quando Ding Ling escreveu “Miss Sophia’s Diary”, esforçava-se por afirmar-se (através da narradora
feminina) “não como a filha, irmã, amante ou amiga de alguém,
mas como um sujeito autónomo” (Liu, 1993). O diário de Sophia é
sobre Sophia, não sobre Weidi ou Ling Jishi. Apesar da personalidade essencialmente autocentrada de Weidi, os seus contínuos
protestos de estar apaixonado por Sophia vão contra os ideais de
individualismo e liberdade do Quatro de Maio, e é precisamente
esse o motivo pelo qual uma mulher moderna como Sophia não
sente nada a não ser desdém por ele.
Esta observação pode parecer autoevidente. Mas contrastese isto com a forma como as jovens mulheres desfalecem perante
Jia Baoyu e outros jovens rapazes igualmente hipersensíveis e
mimados da literatura tradicional, e a alteração dos ideais de
atração masculina torna-se óbvia. Jia Baoyu poderá gostar da
companhia das raparigas e de coisas femininas, mas ele controla
a sua própria vida. Enquanto rapaz e jovem, ele brinca a fazer de
rapariga, mas quando amadurece, ainda faz os exames do serviço
civil e tem um filho antes de partir para uma vida como eremita
budista. Então, como Scholar Zhang do drama Yuan West Wing,
a sua aparente falta de controlo encobre um caizi que consegue
sem qualquer esforço desempenhar tarefas wen como passar nos
exames do serviço civil. Ao mesmo tempo que ele desdenha os aspetos wu da masculinidade, não há nunca qualquer dúvida de que
os seus feitos wen são soberbos.
Por seu lado, nos anos 20 do século passado, os desempenhos
petulantes, mal-humorados e rancorosos de Weidi fazem-no parecer patético e idiota. Baoyu, nos seus dias mais emocionais, é
apenas um jovem adolescente, não tinha 25 anos como Weidi.
Além disso, Weidi é quatro anos mais velho do que a mulher que
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adula. Wen-wu não é algo que se aplique a crianças e a “velhos de
joelhos fracos”. Ao contrário de Baoyu e de Scholar Zhang, que
exibem sinais de sucesso literário e por isso mesmo têm o crédito
de ser um caizi (wenren nascente), Weidi, que é infantil, mas não
uma criança, e choroso, mas não talentoso, é apenas desprezível,
especialmente para uma “mulher moderna”, como Sophia. Perdeu
a capacidade para a controlar, e as suas lágrimas frequentes são
apenas uma prova adicional de que também perdeu o controlo
sobre si próprio. Não admira, então, que “à frente de Weidi, parece
que Sophia se transformou num homem, e Weidi numa mulher,
cheia de preocupações e tristezas” (Daxuan , 1991).
A imagem caizi tradicional não apela, claramente, à mulher
moderna. Qual é a alternativa? Como veremos no próximo capítulo15, um ideal é um jovem ocidentalizado a estudar comércio.
Tal homem também é descrito em “Miss Sophia’s Diary”. Ele é
Ling Jishi, educado no Ocidente. No início, Sophia considera-o
exótico e sexualmente atrativo, em parte porque ele é de fora da
China. Quando o conhece pela primeira vez, descreve-o do seguinte modo:
Aquele homem alto é deslumbrante. Pela primeira vez, encontro-me realmente atraída pela beleza masculina… como posso
descrever a beleza deste homem estranho? A sua estatura, traços pálidos e delicados, lábios finos e cabelo macio são esplêndidos. Mas há nele uma elegância, difícil de descrever, uma
qualidade indiscritível, que me abalou profundamente. Quando
lhe perguntei o nome, estendeu-me o seu cartão com uma graça
e delicadeza extraordinárias. Levantei os meus olhos. Olhei
para os seus lábios suaves, vermelhos e húmidos e soltei um
leve suspiro. Como posso admitir a alguém que olhei para aqueles lábios provocadores como uma criança esfomeada olha para
os doces? (Barlow, 1989)

Se mudássemos os pronomes de “ele” para “ela” nesta passagem, teríamos uma mulher linda e sensual. As fantasias de Sophia sobre Ling Jishi, apesar de muito eróticas, não são
especificamente sexuais. Como Lydia Liu sugere, «não só a narradora objetifica os “lábios” do homem como se fossem doces, como
ela ignora o falo e feminiza a sexualidade masculina associando15

N.T.: Cf. N.T. 9.
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a aos lábios» (Liu, 1993). Este homem não é um homem. Ele é,
pelo menos no início, entendido como uma imagem em espelho de
uma mulher ocidentalizada e exótica. Mais ainda, no âmbito da
masculinidade chinesa, tanto as características wen como wu desapareceram. Ele não é nem um académico que consegue escrever
poesia clássica bêbedo, nem um espadachim especialista que consegue combater um exército sozinho. Ele é uma fantasia.
A fantasia da inversão de género tem os seus equivalentes raciais e culturais. O Quatro de Maio foi uma altura em que os chineses estavam a ocidentalizar o Oeste, quando o estereótipo para
o Ocidente era que este era sexualmente livre. Quando Sophia vê
pela primeira vez Ling Jishi, romantiza-o como um homem alto,
de uma terra estranha, um homem atraente e sedutor. Ele não é
na realidade um homem branco e alto, mas chegado de Singapura
com uma educação ocidentalizada, tem para Sophia uma conotação britânica e exótica. Mais uma vez, de acordo com Lydia Liu:
“a fantasia de Sophia não é exatamente sobre um homem caucasiano, mas sim um homem chinês com um sex appeal de um
homem caucasiano” (Liu, 1995). Mesmo assim, quando no fim
Sophia acaba por beijar aqueles lábios, porque é que o considera
tão repugnante?
Vindo do “Ocidente”, ele não tem de ter nenhuma das restrições que são parte das virtudes masculinas tradicionais wen-wu
chinesas. Contudo, como um chinês étnico que não é “realmente”
chinês, ele não é nem oriental nem ocidental. Um híbrido que alterna entre as fronteiras rigorosas da raça e nacionalidade pode
não só ofender como também fascinar aqueles que anseiam por
certezas. Após concretizar as fantasias de o beijar e provocar, o
que fica é o que Sophia entende como exercícios materialistas de
estudantes universitários ocidentais. O ocidentalismo cumpre-se
a si próprio. No início, Sophia chega a pedir-lhe que lhe ensine
inglês, a língua do Ocidente misterioso. No entanto, à medida que
ele se revela mais e mais, ela acaba por perceber que a única língua que ele entende é a do sucesso na carreira e a de fazer dinheiro. Aos olhos do célebre autor masculino Lao She – discutido
no próximo capítulo – esta qualidade, que é tão hostil ao wen-wu,
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poderá ainda ser retratada como patriótica e viril, mas, para Sophia, o homem é imprestável.16
A sua desilusão e desdém por Ling Jishi são explicitamente
interpretados como uma ligação equivocada às noções ocidentais
de amor romântico. Por exemplo, a entrada de 21 de março é:
“Tudo pelo cabelo suave e lábios vermelhos daquele homem…
eram os corajosos cavaleiros europeus com quem eu sonhava. E
continua a não ser uma má comparação; alguém que olhe para
Ling Jishi consegue vê-lo, embora ele mantenha a sua própria e
especial gentileza oriental” (Barlow, 1989). A irrealidade dos sonhos dos cavaleiros e da honra europeus torna-se evidente porque
a esta entrada segue-se a revelação, nessa mesma noite, de que
Ling Jishi é casado, teve casos extramatrimoniais em Singapura
e frequenta bordéis. Sophia declara então que ele não consegue
entender a natureza do amor de uma mulher e decide “ensinar a
este jovem universitário uma lição” (Barlow, 1989).
Portanto, Ling Jishi pode parecer um cavaleiro andante, mas
é um embuste. No dia seguinte a entender isto, ela mostra o diário
a Weidi, que também não consegue compreendê-la na totalidade.
Ela passa rapidamente à próxima fase, beijando Ling Jishi, e depois abandona Pequim, em direção ao Sul. Ao beijar os lábios voluptuosos de Ling Jishi, ela alcança um certo grau de “vitória”.
Fica curada tanto das suas fantasias relativas ao cavaleiro europeu como do prazer que retira da dependência de Weidi por ela.
Abandona-os aos dois em busca da sua própria saúde e ideais
num Sul mais agradável.
A partida de Sophia para o Sul parece sugerir que, tal como
com as “mulheres que desaparecem” tão prevalentes na ficção do
Quatro de Maio, há um grau de “autoapagamento”, assim como de
autoafirmação17. De acordo com Feuerwerker, “as lutas de Sophia
na direção da afirmação e da compreensão do Eu através da escrita acabaram por se tornar autodestruidoras em parte porque o
16

A ideia de que os homens chineses transcontinentais só conseguiam ser bem-sucedidos a fazer dinheiro (e assim não tendo nem wen nem wu) era aceite de forma
abrangente, ocasionando os estereótipos discutidos no próximo capítulo.

17

Este é o argumento defendido por críticos como Shunzhu Wang, “The Double-Voiced Feminine Discourses in Ding Ling”, “Miss Sophia’s Diary” e Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God, Tamkang Review 28.1 (1997), pp. 131-158.
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formato do diário, como ela o emprega, se revela unicamente adaptado a essa derrota” (Feurwerker, 1982). Esta é uma possível leitura do texto, mas que leva demasiado à letra os protestos de
Sophia relativamente a ter perdido demasiado tempo e energia a
escrever o diário e as suas autorrecriminações por se ter deixado
enganar pelo aspeto de Ling Jishi. Ao contrário de tantas personagens femininas em textos produzidos por homens, o seu desaparecimento autoencenado é o resultado de uma escolha positiva
para se mudar para um clima melhor, e ri dos homens ao fazê-lo,
dizendo “Ganhei, ganhei”. Como diarista, ela alcança uma medida
de independência, banindo os homens da sua mente e terminando
o diário de vez. Nos seus termos, são os homens que desaparecem.
Acima de tudo, enquanto autora omnisciente, Ding Ling produziu uma vitória para as mulheres no braço-de-ferro entre os
sexos que nenhum outro chinês tinha conseguido alcançar. No
passado, os autores masculinos tentaram muitas vezes adotar o
ponto de vista feminino, mas falam inevitavelmente na voz de um
homem. Em última análise, as mulheres vitimizadas nos seus trabalhos servem como um lembrete do fracasso dos seus homens
em protegê-las dos malefícios de um sistema patriarcal. O sofrimento das mulheres serve apenas para refletir as preocupações
dos homens: o seu poder, as suas características wen e wu. Para
a criação de Ding Ling, Sophia, a ausência da masculinidade wenwu tradicional à sua volta tem pouco significado, mas ela considera os homens desprezíveis e repugnantes. Ela tem consciência
de que os homens perderam a masculinidade wen-wu tradicional,
mas que não conseguiram adquirir aquela que deriva do cavalheirismo europeu. Contudo, em vez de se deixar ser o espelho das
preocupações dos homens pela sua própria autoimagem, as pessoas à sua volta servem como objetos sobre os quais ela pode exercer a sua vontade. O desenvolvimento da moderna “literatura
feminina” chinesa após Ding Ling mostra que a masculinidade
foi muitas vezes ativa e publicamente formatada e transformada
pelas mulheres.
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Ru Zhijuan e o soldado
De acordo com Zheng Daqun, a literatura que investigava os
direitos das mulheres “teve uma morte prematura” após os anos
40 e não foi reavivada até aos anos 80 do século passado (Daqun,
2000). Tal afirmação é correta apenas se esperarmos que o material literário se refira explicitamente às relações sexuais ou românticas, ou à sexualidade feminina (xing). Contudo, no âmbito
dos textos acerca das relações homem-mulher ou da literatura
sobre os direitos das mulheres, produziu-se uma multiplicidade
de histórias durante este período, muitas com o objetivo específico
de promover a igualdade de género. O “nivelamento sexual” estava manifesto nos penteados e nos estilos, tanto de homens como
de mulheres, que pareciam tornar-se mais semelhantes (Finnane,
1996). Enquanto as energias de ambos os sexos se voltavam cada
vez mais para a revolução e a reconstrução sociais, eram categoricamente desencorajadas as “vaidades” individuais. Nos anos 50,
este credo coletivista era geralmente aceite. Tentativas muito hesitantes para divergir desta tendência ocorreram apenas durante
o período das Cem Flores quando algumas das “ervas venenosas”
como “At the Precipice” (Youmei, 1991) e “Red Beans” (Pu, 1983)
foram publicadas. Estas histórias trouxeram temas como as aspirações individuais e os desejos sexuais. Falavam especificamente sobre os papéis que os homens e as mulheres deviam
desempenhar nesta grandiosa experiência socialista: que tinham
um papel social e de género. Contudo, mesmo essas tímidas tentativas para revitalizar os tradicionais e individualistas papéis
sexuais e de género foram duramente criticadas.
Um tal ambiente puritano dava aos forasteiros a impressão
de que as primeiras décadas da RPC foram destituídas das alegrias e tristezas das relações conjugais, românticas e sexuais. As
variações no namoro e nas relações conjugais e extraconjugais
que forneciam os ingredientes para as narrativas tradicionais estavam agora totalmente ao serviço das políticas económicas e sociais nacionais. Tais restrições tornaram difícil, se não impossível,
a criação de histórias de amor tradicionais. Mas estes não eram
tempos tradicionais. As mulheres, por exemplo, escreviam em
maior número, e a doutrina política da igualdade sexual servia
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pela primeira vez a sua ânsia coletiva. Apesar de a atmosfera política ser draconiana, a arte de propaganda produziu algumas
peças verdadeiramente notáveis. “Lilies” de Ru Zhijuan é uma
das mais delicadas “histórias de amor” a surgir nos anos 50 do
século passado. Seja ou não feminista, é sem dúvida uma boa ilustração de como as mulheres encaravam a masculinidade nas primeiras décadas da República Popular. O soldado em “Lilies”
tipifica os heróis desta época, sendo os mais famosos os soldados
da vida real Dong Cunrui (1929-1948) e Huang Jiguang (19301952)18.
Estes modelos eram vastamente promovidos para que a população imitasse o seu comportamento patriótico e altruísta.
Eram na generalidade destemidos, frugais e, inevitavelmente,
das classes trabalhadoras. No que diz respeito a uma análise da
masculinidade, tinham, curiosamente, uma coisa em comum:
eram retratados como as mulheres virtuosas da China tradicional. Ou seja, eram atraentes, de uma lealdade extrema (no caso
das mulheres tradicionais, lealdade aos amantes, no destes homens, aos seus camaradas) e, mais importante, morrem jovens.
Na realidade, morrem com a virgindade intacta, garantindo que
eram desprovidos de qualquer poluição e não contaminados por
quaisquer ideias capitalistas. Da mesma forma que o jovem soldado em “Lilies”, os heróis modelo como Dong Cunrui e Huang
Jiguang sacrificam as próprias vidas em prol dos seus camaradas.
Assim, Ru Zhijuan teve modelos “vivos” a partir dos quais escreveu a sua história. Para enfatizar este facto, Ru Zhijuan conta
que o soldado na história se baseia em dois soldados reais que conheceu quando estava no campo de batalha (Siu, 1990). Esta personagem “baseada na vida” da sua primeira fase de produção é
típica do realismo socialista dos anos 50 do século passado, retratando pessoas “típicas” e comuns que apresentavam virtudes consistentes com os dogmas da época do Partido Comunista Chinês
(Luxi, 1982). Quase assim que surgiu pela primeira vez, em 1958,
“Lilies” foi elogiada por Mao Dun (Luxi, 1982), e consagrou a reputação de Ru Zhijuan enquanto uma grande escritora que con18

Alguns pormenores sobre estes modelos militares podem encontrar-se em Cihai
(See of Words), Xangai, Shanghai cishu chubanshe, 1980, pp. 559 e 2056.
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seguia recrear de forma sensível o amor entre o exército e o povo
(Luxi, 1982).
A história passa-se na altura da ofensiva comunista contra os
Nacionalistas no outono de 1946. A narradora, membro de uma
trupe de teatro, foi enviada para a linha da frente como assistente
de primeiros socorros. Um jovem soldado do ELP19 (tão jovem que
o seu estatuto é de “mensageiro” e não de combatente regular) é
destacado para lhe mostrar o caminho para a clínica e ela repara
com simpatia na sua timidez e dedicação. Ele não consegue obter
roupa de cama para a clínica, de uma mulher recentemente casada na vila, apesar de a narradora não ter qualquer problema
em conseguir uma nova colcha, dada por essa mesma mulher. Enquanto o soldado resmunga que a mulher da vila é feudal nas
suas atitudes, é óbvio que os dois jovens se sentem embaraçados
na companhia um do outro. Pouco depois deste episódio, o jovem
soldado morre ao atirar-se para cima de uma granada para salvar
os camaradas. A noiva embrulha o soldado morto na sua nova colcha, bordada com lírios, como uma mortalha. Ostensivamente baseado em temas convencionais, como a interdependência entre o
ELP e as pessoas comuns, os sentimentos mostrados pelo soldado
e pela jovem noiva sugerem emoções mais fortes, ou mesmo desejos escondidos.
No contexto dos anos 50 do século passado, quando Ru Zhijuan escreveu esta história, se a jovem noiva sente ou não alguma
atração sexual pelo jovem soldado não será talvez assim tão relevante. Contudo, esta cena da morte tem um significado mais
amplo, pelas suas implicações nas relações homem-mulher.
Dizem-nos que a colcha é o seu tesouro nupcial que ela apenas
usou uma ou duas vezes, se tanto. “Pertence-lhe”, a si e ao seu
novo marido, que está longe (presumivelmente no exército, a proteger a sua nova casa) e simboliza a sua união matrimonial e intimidade. É por isso que os espetadores ficam tão horrorizados
quando ela enrola o soldado morto nessa colcha, como mortalha.
Simbolicamente, ela uniu dois homens – o marido e o “apaixonado” – fazendo com que partilhassem o seu bem mais pessoal e
precioso. A história não nos diz qual seria a reação do marido, mas
19

N.T.: ELP – Exército de Libertação Popular.
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o seu sentido aponta claramente para uma reação permissiva:
aprovação, dor, mas, mais importante, uma sensação de camaradagem para com o morto. Esta nova reviravolta comunista é
aceite como tão normal que nenhum dos críticos lhe faz referência. Contudo, é verdadeiramente revolucionária na sua avaliação
do papel da mulher. As mulheres tinham sido, anteriormente, retratadas como uma ameaça ao ideal da fraternidade. Os homens
criavam laços contra as mulheres. Contudo, neste caso, a mulher
age como mediadora do vínculo masculino. Ela já não é a temida
sedutora que vai destruir o amor fraterno, mas é instrumental no
processo de criação de laços. Sem surpresas, a história é escrita
por uma mulher.
Como sublinhei num outro texto, “a história lida com dois potentes conjuntos opostos, entre homens e mulheres, e entre os valores tradicionais e os novos valores da China socialista moderna”
(Hodge, 1998). Portanto, do mesmo modo que para o caso das alterações implicadas nos papéis de género, também alguns aspetos
dos padrões tradicionais permanecem: os homens interpretam
soldados e as mulheres interpretam enfermeiras, ou ficam para
trás, em casa. Contudo, do mesmo modo que para o novo papel
da jovem noiva discutido acima, podem verificar-se outras alterações significativas na relação triangular entre a narradora, o
soldado e a jovem noiva. Apesar de esta história não ser no formato de diário, é narrada na primeira pessoa e, sem qualquer ambiguidade, pela perspetiva da narradora, que é a mulher mais
velha. Assim, embora seja descrita uma relação triangular, a história, como “Miss Sophia’s Diary”, pretende ser autobiográfica, e
a perspetiva omnipotente da narradora feminina nunca é posta
em causa. Ela controla e conta a história. Apesar de Ru Zhijuan
ter afirmado em 1980 que «nenhuma das personagens ou acontecimentos em “Lilies” são reais, nem baseados em pessoas ou acontecimentos reais»,20 observa no mesmo artigo que o soldado é um
compósito de pessoas reais que conheceu.
É a partir desta perspetiva que a construção do soldado se
torna significativa. Quase todos os críticos chineses identificam o
soldado como adorável (ke’ai), inocente (tianzhen) e simples
20

Ru Zhijuan, «How I Came to Write “Lillies on a Comforter”», p. 297.
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(hanzhi)21. Os críticos consideram-no cativante principalmente
porque ele parece tão sexualmente inexperiente e vulnerável. Na
história, ele é tão tímido que, na primeira vez em que a narradora
fala com ele, “o seu rosto incha como Guan Gong”22. A alusão ao
deus wu Guan Yu invoca todos os vários elementos da misoginia
(talvez ginofobia seja uma palavra melhor) que discutimos no capítulo 223. O relacionamento do soldado com as duas mulheres parece indicar que ele não deseja qualquer tipo de interação com
elas, e quando é forçado a fazê-lo, fá-lo de uma forma reativa e
negativa. Ele mantém literalmente a narradora à distância, ao
ponto de ela, enquanto mulher emancipada, ficar zangada. Mais
uma vez, ele mostra essa faceta quando interage com a jovem
noiva, recusando-se a ir com ela buscar a colcha.
Contudo, consideramos que em ambos os casos, o seu rubor
em frente das mulheres não é uma repetição do deus wu misógino
Guan Yu, mas sim embaraço e timidez por não saber como falar
com o sexo oposto. O novo soldado era um homem wu com todos
os aspetos tradicionais mais desagradáveis apagados. De facto, a
sua timidez face às mulheres reverbera as interações entre os
“académicos talentosos” (caizi) e as “mulheres bonitas” (jiaren)
nas histórias tradicionais. Da mesma forma que as jovens e lindas
mulheres nessas histórias engendram sentimentos de proteção e
posse por parte dos homens, o soldado provoca um afeto maternal
e fraternal na narradora mais velha, e uma ligação romântica
subtil, mas profunda, na jovem noiva. Do ponto de vista do leitor,
a parecença com as heroínas trágicas na ficção tradicional é ainda
mais pronunciada porque o leitor sabe que ele morre a proteger
os camaradas. Como Robert Hegel defende de forma convincente,
o seu “último ato consciente transforma a personagem, de camponês cómico em herói ideal” (Hegel, 1990).
21

Ver por exemplo Lü Yi, “Chunpu de shipian” (“Simple Poetry”) in Sun Luxi e Wang
Fengbo (eds.), pp. 255-280; e Tang Ming, “Melli de huaduo, chunpu de shipian”
(“Beautiful Flower, Simple Poetry”), in ibid., pp. 261-264.
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Isto está no original chinês, mas não na tradução inglesa. Ver Ru Zhijuan, “Baihehua” (“Lilies”), Zhongguo dangdai zuopiin xuanbian 1949-1986 (Readings from
Chinese Writters 1949-1986), vol. 1, Pequim: Sinolingua, 1989, p. 166.
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N.T.: O autor refere-se ao capítulo “Portrait of the God of War Guan Yu: Sex, Politics and wu Masculinity”.
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Este sacrifício da sua própria vida pela segurança dos seus
camaradas – ele atira-se para cima de uma granada que explode
– tipifica os modelos heroicos dos anos 50 e 60 do século passado.
Este ato lembra os sacrifícios feitos por mulheres virtuosas na
China Imperial e ultrapassa até o código de fraternidade do deus
wu Guan Yu, que apenas acedeu a morrer no mesmo dia que os
seus irmãos, mas não antes. O autossacrifício era uma virtude
muito promovida pela propaganda comunista na altura, e é este
o único ato que derrete por completo os corações das mulheres na
história. Nos romances tradicionais, as mulheres matam-se, ou
são mortas, para receber grandes elogios pelo seu comportamento, que deve ser imitado e adorado. Nas primeiras obras da
literatura de propaganda comunista, os homens também realizavam atos altruístas para alcançar um estatuto de herói. Contudo,
os homens como Dong Cunrui e Huang Jiguang morriam por outros homens. Permaneciam heróis assexuados. O soldado aqui parece ser como estes homens, mas como se trata de uma escritora
a descrevê-lo, altera-se a natureza da matriz de masculinidade
que o toma como modelo. Tal como as mulheres virtuosas tradicionais cujas mortes sinistras deleitavam as fantasias sexuais dos
homens, aqui temos um homem atraente e virginal que provoca
emoções profundas nas mulheres. Pode ser tímido, mas assexual
é que ele não é.
As inversões sexuais e de género encontram paralelo aqui na
relação sujeito-objeto. Enquanto na literatura tradicional, os homens observam as mulheres, aqui o soldado está sob a mira das
duas mulheres. A narradora olha para ele carinhosamente, referindo o seu corpo bem constituído, os “ombros fortes” e “os galhos
no cano da sua espingarda… postos lá mais para ornamentar do
que para camuflar”24. A jovem esposa ri do seu embaraço e faz com
que rasgue o seu uniforme. Elas gostam de o provocar, mas ao
mesmo tempo sentem-se protetoras em relação a ele, tanto antes
como depois da sua morte. Ele não as ameaça sexualmente, enquanto elas lhe incitam um grande desconforto, de forma óbvia.
Aqui, ele mais uma vez se comporta como as jovens recatadas nos
contos tradicionais, corando e não se atrevendo a olhar nos olhos
do sexo oposto.
24

Ru Zhijuan, “Lilies” (trad. Gladys Yang), p. 8.
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O facto de a narradora supostamente estar a contar a história
de um modo objetivo torna ainda mais pungente a sua objetificação do soldado. Ela assume o controlo do soldado desde o início,
apesar de não ser fisicamente tão forte. Este papel dominante
torna-a mais “masculina” no sentido tradicional. Não só é a narradora uma mulher, como também o é a autora, Ru Zhijuan.
Ambas as mulheres na história e a autora têm a vantagem que
os homens tiveram durante gerações: a autoridade sobre a criação
de um ideal e a narração de uma história. Infelizmente, o homem
ideal criado, como as mulheres ideais de antigamente, morre.
Apesar de a razão aparente para a morte ser apresentada no âmbito político e não de género, as manifestações concretas nas suas
consequências remetem para o mundo da mulher.
A apropriação feminina da voz subjetiva permite que as inversões sexuais e de género vão ainda mais longe. Relativamente
à formulação da mulher que desaparece, aqui é o homem que desaparece. É ele que morre e que continuará a viver nos corações
das mulheres, e não o oposto, como acontece nos contos tradicionais. Apesar de ele ser um soldado (mas um jovem mensageiro no
exército), como não tem refinamento cultural nem formação marcial, não é wen nem wu no sentido tradicional. Mas estava manifestamente destinado a ser um herói, e garante um lugar no
panteão dos homens verdadeiros. Nos anos 50 e 60 do século passado, os papéis de género e masculinidade mudaram de forma
dramática, pelo menos na literatura escrita por mulheres. A promoção do ideal trabalhador-camponês-soldado teve consequências
devastadoras para as perspetivas tradicionais de classe e políticas
de género. A masculinidade wen-wu teve de ser reconfigurada.
Vimos nos capítulos anteriores25 como as transformações de wen
e de wu continuam mesmo no século XXI. No século XX, a alteração mais significativa nas perspetivas da masculinidade chegou
com a emergência das mulheres que podiam também participar
na definição deste conceito no domínio público.
Nos primeiros anos do regime comunista, sob as canetas das
escritoras como Ru Zhijuan, os homens jovens são delicadamente
construídos como criaturas adoráveis, para serem apreciados e
25

N.T.: Cf. N.T. 3.
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adorados pelas mulheres, as quais assumem papéis ativos como
percetoras, protetoras e criadoras, papéis tradicionalmente reservados aos homens. Em “Lilies”, ambas as mulheres nutrem uma
preocupação maternal e fraternal pelo jovem soldado, assim como
sentimentos ternos que estão no limite do romance. Aqueles eram
os primeiros tempos do comunismo, quando um romance individual era desencorajado e os sentimentos sexuais não podiam ser
expressos explicitamente no papel. Tal ambiente puritano devia
ser conveniente ao ideal wen-wu. Mas aos olhos das mulheres, as
perspetivas tradicionais deste ideal são quase irrelevantes. Supondo-se que os diferenciais de poder entre as classes e os géneros
tinham mudado, do mesmo modo o wen e o wu, sendo tão integrantes a essas relações de poder, também tinham de ser vistos
como tendo mudado.
Em retrospetiva, é agora relativamente fácil verificar que
muito do “realismo socialista” dos anos 50 do século passado apresentava poucas semelhanças com o socialismo ou com a realidade.
No entanto, as construções do ideal masculino que foram criadas
nessa altura eram louváveis. O seu impacto durou até aos anos
80. Durante a Revolução Cultural, em particular, enfatizou-se que
as mulheres e os camponeses dominaram as habilidades wen-wu
por mérito próprio. Estes eram ideais românticos. Após as experiências dececionantes da Revolução Cultural, os próprios ideais
foram ridicularizados como ilusões. O retrocesso que se seguiu
teve um impacto tremendo nas construções da masculinidade,
como já se verificou. Para as mulheres, o homem ideal também
se tornou um sujeito favorito de investigação, e focar-me-ei em
Wang Anyi, filha de Ru Zhijuan, para analisar alguns dos modelos
propostos.

Wang Anyi e o escritor
Semelhante ao período do Quatro de Maio quando os homens
chineses ficaram com os seus egos estilhaçados pelo imperialismo
ocidental, a década de 80 do século passado foi uma altura de uma
grande agitação na China. Foi um período em que os homens
questionavam tudo sobre eles próprios, uma altura em que, segundo as palavras de Zhong Xueping, sentiam que a sua mascu163
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linidade estava “sitiada” (Zhong, 2000). Mesmo aqueles que usavam a força bruta para atingir os seus objetivos eram “cercados”
(Hillenbrand, 1999). De acordo com Margaret Hillenbrand, apenas pelo uso de uma gestão estratégica das relações de poder
como as adotadas por Zhang Xianliang conseguiriam os homens
ser capazes de continuar a dominar. Assim, mesmo enquanto os
homens se queixavam de serem assediados, a sua resposta era
agressiva, de forma a se projetarem como obstinados e poderosos,
tanto mental como fisicamente.
Para as mulheres, isto era um desafio. Na verdade, este era
um período em que os heróis revolucionários já não provocavam
qualquer atração. Os homens já não enfrentavam um inimigo e as
mulheres queriam homens que representassem o conforto físico e
tivessem expetativas de carreira, não soldados que rebentam e que
coram à vista do sexo oposto. O herói de “Lilies” poderá ter agitado
o coração de pedófilos e necrófilos, mas os anos 80 e 90 do século
passado foram um período cínico, quando o comportamento tímido
deste herói seria alvo de gozo por parte de muitas pessoas. Os “homens selvagens” nos livros e filmes de homens nos anos 80 eram,
pelo contrário, muito influentes. Estes homens não apresentavam
nenhum fervor patriótico ou revolucionário. As suas exibições de
masculinidade vinham da sua força e da sua capacidade para fazer
dinheiro. Sentiam prazer em ser maus e perigosos, e a escrita das
mulheres poderia ser vista como fornecendo formas de controlar
as bestas que os homens tinham criado.
Logo em 1980, a geração mais velha (representada pela mãe
em “The Love of Daughters and Sons” de Ru Zhijuan) já lamenta
o facto de a geração mais nova ser egocêntrica e sem ideais (Zhijuan, 1983). No início da década de 80, ainda se podiam debater
os méritos relativos de uma posição revolucionária e de classe versus um estatuto material e corporativo. No fim das décadas de 80
e 90, já não era discutível que o valor de um homem seria medido
por ter uma carreira. Existiam, obviamente, muitos outros critérios para o homem ideal, exemplificados pelas primeiras escolhas
simplistas desenhadas por Zhang Kangkang quando as suas jovens protagonistas tentavam engatar homens de vários matizes
de cérebros e músculos (wen-wu) em histórias como “Northern
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Lights” (Kangkang, 1980). Em meados da década de 80 do século
passado, o lamento comum das escritoras femininas era que “não
existem verdadeiros homens na China contemporânea” (Li, 1994).
É neste clima de “escrita de mulheres” que Wang Anyi escreveu.
O trabalho mais conhecido de Wang Anyi sobre “o que as mulheres querem” é uma trilogia sobre o amor e sexo extraconjugal
publicado a meio da década de 80: Love on a Barren Mountain
(1986), Love on a Small Town (1986) e Brocade Valley (1987)26.
Neste capítulo, concentro-me no último romance porque os protagonistas masculinos em Brocade Valley parecem condensar na
perfeição os ideais wen. Apesar de o romance ser sobre uma conjuntura particular na vida da personagem feminina central, faz,
tal como nas duas histórias anteriores, um excelente trabalho ao
olhar para as personagens masculinas a partir da sua perspetiva.
Um é o seu marido, um intelectual com modos doces, que faz as
tarefas domésticas e tolera as suas birras. O outro é o amante
ideal que ela conhece numa conferência: um escritor que é inteligente, respeitado e sensível às suas necessidades. Sabemos como
a mãe de Wang Anyi, Ru Zhijuan, trata um soldado, um homem
wu dos anos 50, em “Lilies”. Mostrarei que, seguindo as mudanças
no tempo, a filha centra-se agora nos homens wen, mas a avaliação da masculinidade ainda parte da dos contos tradicionais.
A heroína em Brocade Valley é uma assistente editorial numa
editora cujo casamento se tornou rotineiro e aborrecido. Numa
conferência de escritores no glamoroso resort de montanha Lushan, ela conhece um escritor famoso. Sente-se inebriada por sentimentos de paixão que não vibravam nela há muito tempo. Após
regressar a casa, para o mesmo ambiente mundano, espera por
uma carta do escritor. A sua frustração cresce à medida que não
tem notícias dele, mas por fim ela percebe que não estava assim
tão apaixonada por ele, mas sim pelo “ele” que o seu caso tinha
criado. Para os leitores ocidentais, a história é quase tão aborrecida como a vida da heroína. Mesmo para os leitores em Taiwan,
“este tópico das relações extramatrimoniais não tem qualquer interesse em particular” (Xinyuan, 1988). Contudo, a literatura chi26

As três histórias foram reunidas em Wang Anyi, Huangshan shi lian (Love in a
Barren Mountain), Hong Kong: Nanyue chubanshe, 1988.
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nesa desde o Quatro de Maio era tão puritana que alguns críticos
afirmam que Wang Anyi é «uma das mais ousadas escritoras femininas desde o “Quatro de Maio”» (Hong, 1987). Ao mesmo
tempo, este crítico censura Wang Anyi por ter introduzido “coisas
excessivamente obscenas e desagradáveis” nos “corredores elegantes da literatura”.
O nosso foco está nos homens da história: neste caso, no marido e no amante. De certa forma, o triângulo amoroso é semelhante à situação de Sophia com Weidi e Ling Jishi. Neste caso, o
marido da heroína não é um miúdo mimado. Pelo contrário, faz
muitas tarefas domésticas e atura o seu mau feitio sem se queixar. Em contraste com o entusiasmo estrondoso de Weidi, “ele
aguentou tudo em silêncio”27. Infelizmente para ele, foi a atitude
errada. “Ao ver a sua indulgência silenciosa e ação prudente, ela
sentiu-se mal por ele, mas ainda pior por si própria” (Anyi, 1992,
p.17). O marido nesta história não é incompetente como Weidi,
apenas aborrecido. Mas a reação da sua esposa em relação a ele
ecoa as agitações emocionais de Sophia.
A história começa com a heroína a acordar na cama junto ao
marido, e a olhar para ele:
Ele estava deitado na cama, de barriga para cima, com os braços e as pernas bem abertos, ocupando o espaço que ela tinha
acabado de abandonar. O vento soprou a persiana de bambu,
alterando a luz do sol matinal; o seu corpo estava no escuro
num minuto e banhado pela luz no seguinte. A mente dela também mudou do escuro para o brilhante, e novamente para o escuro, como se estivesse num baloiço a ir para cima e para baixo,
até ela se sentir ligeiramente nauseada. Mas ele ficou ali deitado sem se mexer.
Finalmente, como se ouvisse algum chamamento no seu sonho,
ele fez um movimento brusco com os membros, virou-se e sentou-se de pernas cruzadas na cama. Primeiro, ficou ali sentado
inexpressivamente, a olhar para nada, como num transe.
Abruptamente, esticou uma mão e tateou em cima da mesa de
cabeceira. O primeiro objeto que agarrou foi um cotonete e começou a limpar as orelhas. Quando o cotonete entrou na orelha,
27

Vou usar a tradução de Bonnie S. McDougall e Chen Maiping neste capítulo. Wang
Anyi, Brocade Valley, Nova Iorque: New Directions, 1992, p. 17.
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os olhos estreitaram-se; uma centelha de emoção passou na sua
face – e finalmente algum sinal de vida (Anyi, 1992, p.2).

No fim da história, quando ela regressa para ele após o seu
breve caso, repete-se esta cena exata. Ele obtém um maior prazer
ao mexer nos seus próprios orifícios do que através do contacto
com ela. Mesmo quando ambos se vestiam e “ficavam com um aspeto imaculado”, “conheciam-se um ao outro tão intimamente que
já não existia qualquer hipótese de admiração mútua” (Anyi,
1992, p.3). Para a mulher, o homem de todos os dias na sua vida
é apenas isso: mundano. Mesmo que ele ponha as armaduras brilhantes de um cavaleiro europeu ou o uniforme de um soldado da
RPC, ela não sente nada por ele, para além de irritação.
A conferência em Lushan fornece uma pausa nesta existência
monótona. Lushan é um famoso e bonito resort na montanha,
cheio de encantamento e cenários dignos de um postal. Ela é uma
assistente editorial cujo trabalho é pôr em ordem o trabalho criativo dos escritores. Pela primeira vez, tem a oportunidade de conhecer escritores famosos. O cenário é perfeito para que os seus
sentimentos românticos sejam estimulados. E ela acaba mesmo
por se apaixonar perdidamente por um escritor famoso. Não é
exatamente a mesma paixão expressa por Sophia em relação a
Ling Jishi. Os tempos mudaram. Esta jovem mulher não sofre da
“febre da primavera” (Dafu, 1984) dos dias do Quatro de Maio, induzida pelas condições tuberculosas da vida citadina húmida e
apertada. Ela não está enfeitiçada por um jovem estudante “estrangeiro”, mas por um homem mais velho, casado. Contudo, na
primeira noite após conhecê-lo, ela adormece a examinar “as suas
próprias ações e comportamento ao longo do dia, como uma estudante a rever a sua conduta” (Anyi, 1992). De facto, ao longo da
conferência, ela continua a sentir-se “tímida e ingénua como uma
menina da escola” (Anyi, 1992, p.64). Pelo contrário, para além
de ser um escritor muito conhecido e fumador inveterado, não se
diz muito sobre ele. Mas não deixa de ser um companheiro atento
e atencioso. Por exemplo, ele ajuda-a a levar a mala durante uma
caminhada e anda do lado do penhasco, para que ela não tenha
medo da altura (Anyi, 1992, p.45).
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Dos homens que examinamos neste capítulo, ele é o mais parecido com os académicos de formulação “académico-belo” dos romances tradicionais. É gentil, culto, bem-sucedido e charmoso.
Possui todas as armadilhas de uma pessoa wen. De facto, é um
escritor, e com sucesso. Ela adora-o pela sua fama e ama-o pelas
suas habilidades verbais, mais do que pelo seu controlo de conhecedor, em várias situações como andar do lado correto de um penhasco. Tudo parece adequar-se ao padrão tradicional ou mesmo
ao do Quatro de Maio. Contudo, há uma grande diferença. Como
assistente editorial, o trabalho dela é pedir manuscritos a pessoas
como ele, e editá-los. Ela agora pode rescrevê-lo, e pode inclusive
apagá-lo por completo se assim o desejar. Resumindo, ela tornouse agora o árbitro final da sua masculinidade. E pode criá-lo com
qualquer imagem que queira.
Como a própria Wang Anyi afirma num outro contexto,
“quando uma mulher ama um homem, não tem nada que ver com
o valor intrínseco do homem. É realmente sobre a realização dos
seus próprios ideais de amor”28. Como Peng Nin aponta, o objetivo
principal do caso amoroso é que a jovem mulher possa levar a
imagem do amante de volta para o seu aborrecido casamento,
uma imagem que pode recordar e com a qual pode brincar a qualquer altura (Bin, 1989). Curiosamente, Wang Anyi, na sua exposição de como chegou a escrever esta história, parece assumir que
todos os casamentos e maridos acabam por se tornar “naturalmente” obsoletos29. Por outro lado, nesta e noutras histórias como
“Love Cannot Be Forgotten” de Zhang Jie, assume-se que é muito
melhor amar um ideal na mente, algo que se pode guardar como
um tesouro e com o qual não tem de se interagir na vida real. Os
homens são simplesmente aborrecidos, assim que os conhecemos
bem. Logo, ao pôr a mulher a ir para casa e o homem a desaparecer de cena por completo, a autora/narradora mulher tem a oportunidade de dar forma ao ideal para satisfação do seu coração.
28

Wang Anyi, Huangshan zhi lian, p. 94. Wu Liang também marca a sua posição na
sua crítica de Brocade Valley. Ver Wu Liang, “Ai de jieju yu chulu” (“The Way Out
for Love”), Shangai wenxue (Shangai Literature) 4 (1987), p. 89.

29

Citado em Guo Li, «Wang Anyi hua “San lian”» («Wang Anyi on the “Three
Loves”»), Zuopin yu zhengming (Literary Works and Controversy) 3 (1988), p. 76.
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Portanto, como Ling Jishi antes de Sophia o beijar, o homem
ideal é melhor quando é apenas uma fantasia. Estes ideais são figuras que vivem nas mentes das mulheres, um pouco como as raposas-fadas e as esposas fantasmas que povoam as histórias de
fantasmas tradicionais. Nestas primeiras representações das relações homens-mulheres, há duas mulheres arquétipo: a santa ou
o demónio. Por vezes, uma mulher (ou espírito) pode começar com
uma intenção extremamente maléfica em relação ao homem, mas
acabar por ser “salva” e dedicar a sua vida a servi-lo. A maioria
dos críticos literários concentrou-se neste tipo, cuja função parece
ser fornecer um modelo para as mulheres mortais. Estes seres supernaturais eram sem dúvida produtos da imaginação que serviam bem aos homens. Embora possa ter havido subtis
ornamentações destas histórias que apresentavam o sexo feminino de modo mais positivo nas suas reencarnações populares,
como óperas e outras formas de arte performativa, o modelo
homem=consumidor vs. mulher=consumida nunca muda.
Um dos mais interessantes aspetos de género sobre estas fantasias tradicionais e histórias de fantasmas é que as sensuais raposas-fadas e fantasmas são quase sempre mulheres. Das
centenas de histórias de fantasmas sobre assuntos românticos ou
matrimoniais, muito poucas são sobre maridos fantasmas. Este
facto ilustra de forma impressionante a perspetiva imutável centrada no homem adotada pelos autores, que não gostavam de representar os homens (o género provável dos autores) como anjos
ou demónios a sacrificar-se pelas mulheres. As mulheres belas
(seja qual for a sua moral), são para os seus olhos e o seu consumo. As mulheres também interiorizavam estas imagens, claro,
mas apenas como lições sobre como se tornarem mais desejadas
e consumíveis.
As três histórias que analisámos mostram que é apenas
quando as mulheres assumem o papel de fazedoras de mitos que
temos amantes e maridos fantasmas. Apesar de o estudante estrangeiro, o soldado e o escritor nestas histórias não serem raposas-fadas nem fantasmas, as intenções das autoras são
suficientemente evidentes. Estes homens são objetos artificiais,
destinados a ser gozados e estimados na mente. São todos captu169
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rados como fantasmas em fuga, talvez desejáveis, mas não “homens reais”, que podem ser juvenis, aborrecidos ou apodrecer naturalmente antes de desaparecer. A realidade não é tão boa como
a fantasia. Os homens reais comem, bebem e não estão sempre
felizes. Eles soltam gases, arrotam, tiram cera dos ouvidos e por
vezes recusam-se a desaparecer. Até os mais vitimizados entre
eles tentam afirmar algum grau de autodefinição. Os homens
reais também jogam jogos de poder. De facto, para os homens chineses, alcançar o wen-wu é o equivalente a alcançar o poder sobre
o corpo e a mente.
Não admira, então, que o wen e o wu, que dependem tanto do
autocontrolo e do controlo sobre os outros, tenham sido transformados, para além do reconhecimento, nestes ideais criados por
mulheres. Nestas criações, os homens podem exibir traços de wen
e de wu, mas com o componente do controlo diminuído ou ausente,
não invocam de forma alguma o tipo de poder e masculinidade
inerente aos ícones tradicionais de Confúcio e Guan Yu. O estudante de Singapura de Ding Ling é um pseudo-estrangeiro que
sabe inglês (yingwen, literalmente o heroico wen). Ele pode não
estar sujeito a nenhuma das limitações impostas aos homens chineses comuns. Ele pode até ser sexualmente tentador. Mas não
pode ser wen nem wu, em parte porque é meio estrangeiro e o
wen-wu era nessa altura ainda reservado apenas aos homens chineses. É por isso que, quando é beijado, se torna repugnante. De
forma idêntica, o soldado de Ru Zhijuan pode não apresentar a
misoginia dos heróis wu do passado e ser adorável, mas isso devese ao facto de ter sido feminizado, o que se verifica expressamente
na sua arma (a sua wuqi, literalmente a ferramenta wu), a qual
está decorada com flores e outros objetos ornamentais. Mais um
rapaz do que um herói wu, morre sem sequer ter disparado a sua
arma. O escritor de Wang Anyi é um wenren de profissão, e o seu
comportamento é reminiscente dos académicos wen do passado.
Contudo, como vimos anteriormente, os académicos masculinos
podem bem não ter mudado, mas as mulheres mudaram. Agora,
elas conseguem jogar um jogo hegemónico. A mulher aqui é uma
assistente editorial, cujo trabalho é controlar precisamente os escritos destes homens (o wenzhang, literalmente as suas peças
wen). O protagonista masculino é “deliberadamente ofuscado” e
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torna-se insignificante, mas a autora feminina “imagina, produz
e deseja que o caso recrie a sua individualidade” (Chen, 1998).
A afirmação da individualidade pelas escritoras mulheres enquadra-se no âmbito da competição pelo poder e o domínio. Na segunda metade da década de 90, o desafio feminino ao patriarcado
alcançou o ponto de os seus escritos apresentarem uma consciência perspicaz das noções das políticas sexuais de subjugação e
opressão. Nesse contexto, as histórias da polémica escritora Chen
Ran (nascida em 1962) são reveladoras. Escreveu um grande número de histórias sobre jovens mulheres e a sua busca pela autoidentidade. Apesar de as personagens femininas poderem ser
confusas ou vitimizadas, crescem e afirmam a sua autoidentidade.
As personagens masculinas de Chen Ran são figuras autoritárias,
como pais, médicos e professores30. Estes homens podem aproveitar-se sexualmente das jovens mulheres nos trabalhos de Chen
Ran, mas enquanto o abuso da autoridade, na literatura anterior,
mostrava as mulheres como vítimas sem recurso à justiça exceto
como fantasmas, as personagens femininas de Chen Ran crescem
e definem-se a si próprias. Por seu lado, ao abusar do seu poder,
os homens renunciam ao direito de ser um junzi ou líder de homens. O poder máximo é-lhes negado. Nas histórias de Chen Ran,
estes homens não são vilões, mas sim figuras patéticas que ajudam as protagonistas mulheres a crescer31.
Embora a literatura tradicional chinesa contenha material
escrito insuficiente por mulheres para nos permitir comentar facilmente a forma como as mulheres entendiam e construíam o
wen-wu, existe o suficiente no período moderno para fazer algumas observações sobre as suas perspetivas. Geralmente, o wenwu, como é tradicionalmente compreendido, não é um critério
primordial para as suas construções do homem modelo. Os homens wen, os homens wu e os homens “estrangeiros” são todos
tratados com condescendência ou desconfiança. Mesmo que na
vida real os homens tenham mais autoridade, nos jogos mentais
30

A maior parte das personagens masculinas no trabalho de Chan Ran é quase tão
má como os homens denunciados pela feminista americana Andrea Dworkin,
Woman Hating, Nova Iorque: E. P. Dutton, 1974.

31

Ver em particular o seu romance Chen Ran, Siren shenghuo (A Private Life), Pequim: Zuojia chubanshe, 1996.
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da sua criadora feminina, eles são meros peões. Tal facto revelase pouco surpreendente se, como se mostra neste livro, o impulso
central do wen-wu é o controlo: sobre o próprio e sobre os outros.
As histórias podem ser sobre temas de amor e casamento, mas o
problema subjacente continua a ser relativo às políticas sexuais.
E as mulheres querem tanto o poder como qualquer pessoa. O perigo na pressa para descobrir as suas “verdadeiras” identidades,
para além de serem a filha, mãe, mulher, amante ou amiga de alguém, é que, como os homens que elas repudiam, também elas se
podem tornar alienadas e auto-objetificadas32. Os laços tradicionais como as “cinco relações humanas” (wu lun) são incompatíveis
com o mundo moderno, mas os humanos não conseguem existir
sem laços.
Na pressa para criar novos laços, é uma pena que algumas
mulheres tenham seguido o caminho mais fácil, revertendo simplesmente os velhos laços. Na compilação que fez dos trabalhos
de autoras femininas dos anos 80 e 90 do século passado, Xiaojiang Li observa que: “Nenhuma das histórias segue a narrativa
romântica tradicional. As mulheres assumem o papel principal,
os homens passam para segundo plano” (Li, 1999). No que respeita às relações sujeito-objeto, as mulheres assumem um papel
ativo e exercem poder e autoridade sobre as desafortunadas personagens masculinas. Contudo, como “Miss Sophia’s Diary” indica, mesmo da perspetiva da mulher, a autodescoberta e a
“vitória” não levam necessariamente à felicidade. Também devemos ter em conta que, embora as mulheres leitoras e escritoras
estejam a aumentar, o impacto que têm na sociedade, no seu todo,
ainda é relativamente pequeno. Por exemplo, os resultados de um
inquérito, de 1998, de 500 agregados domésticos e de 500 frequentadores de livrarias em Pequim, mostraram que dos 10 escritores
chineses modernos no top ten nomeados pelos inquiridos, nenhum
é mulher (Nielsen, 2000). A verdade é que o poder de compra das
consumidoras mulheres é agora maior, mas a maioria prefere ler
“literatura popular” de escritoras mulheres com nomes artísticos
32

Isto também é verdade para os escritores mais jovens, nascidos na década de 70 do
século passado, uma geração de mulheres que eu não tomei em linha de conta neste
capítulo. Um romance polémico, recente, de autoexposição desta geração é de Wei
Hui, Shanghai Baby (trad. Bruce Humes), Londres: Constable Publishers, 2001.
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como “Huang Who Loves Goodies” (“Huang Aidongxi”). Este material trata de assuntos mundanos e triviais e não tem nenhuma
pretensão relativamente a querer mudar o mundo33.
Nas histórias que analisámos, as mulheres manipulam as
suas personagens masculinas para as controlar, mas parece que
o melhor resultado que podem esperar deste conflito é a consciência de que podem sobreviver sem os homens, e fugir: ou fisicamente ou para as suas mentes. Ou, como no caso de Ru Zhijuan,
fazer o homem morrer. De qualquer forma, a resolução é livrarse do objeto de desejo. Ao tornar os homens redundantes, o wenwu também se torna supérfluo. Este abandono do apreciado (pelos
homens) esquema wen-wu é reminiscente da análise de Lacan do
falo enquanto significante. De acordo com esta análise, para entrar no poderoso mundo patriarcal, os homens trocam os seus
“pénis”, ou seja, um homem “renuncia ao acesso direto à sua própria sexualidade” (Silverman, 1983), uma vez que o “falo”, que
simboliza o poder patriarcal. Assim, experienciam uma “falta”
neles próprios. As mulheres não têm de suportar esta “castração”
porque de qualquer forma nunca tiveram um “pénis”. Contudo,
esta falta torna-os mais agradáveis a um sistema simbólico no
qual o género é inespecífico.
Do mesmo modo, tendo negado o wen-wu nas velhas estruturas simbólicas de poder, as mulheres chinesas podem assumir ou
abandonar os resquícios das características tradicionais wen-wu,
sem ficar em “falta” com nada, no que respeita à sua feminilidade.
Elas não têm nada a perder, têm antes todo um novo mundo a ganhar. Este capítulo revela alguns dos primeiros passos na direção
desse mundo. Como indiquei ao longo deste livro34, e usando as
palavras de Judith Butler, as mulheres têm mostrado há séculos
que são capazes de “fazer” façanhas wen-wu. Contudo, para reconhecer uma mulher atrás dos feitos, elas terão de fazer mais do
que produzir “performativamente” resultados wen-wu. Elas terão
de participar na produção das “práticas reguladoras de coerência
33

Ver o debate em Kam Louie e Chiu-yee Cheung, “Three Kingdoms: The Chinese
Cultural Scene Today”, in Joseph Y. S. Cheng (ed.), China Review, Hong Kong:
Chinese University Press, 1998, p. 550.
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N.T.: Referência à obra Theorising Chinese Masculinity – Society and Gender in
China.

173

KAM LOUIE

de género” (Butler, 1990). Demonstrei alguns dos efeitos deste
processo neste capítulo. Nos próximos dois capítulos35, seguirei a
trajetória do wen-wu enquanto este traça um caminho por terras
estrangeiras, onde, uma vez mais, o wen-wu não foi feito para ser
encontrado.
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Num mundo onde as mulheres são supostamente ‘frágeis como
uma flor’, é extremamente importante levantar-se e ser a derrotada que se atreve a falar sobre como eles não conseguiam
parar de comer até ficarem com um nó na tripa, cagarem-se e
serem limpos e lavados por uma enfermeira. O que eu quero é
que as raparigas que me viram no palco saiam sem se sentirem
tristes, feias ou insuficientes. Quero que sintam: “Se a Lo pode,
então eu também posso”. Porque sei que não estou sozinha em
coisas como esta. Na realidade, poucas pessoas vivem uma telenovela cor-de-rosa, e se contarmos mais histórias deste tipo –
histórias verdadeiras – as pessoas vão sentir-se muito melhor.
Lo Kauppi (Poppius, 2004)
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“P

odem as práticas artísticas desempenhar ainda um
papel crítico numa sociedade onde a diferença entre a
arte e a publicidade se tornou nebulosa e onde os artistas e os trabalhadores culturais se transformaram numa parte necessária da produção capitalista”, pergunta a teórica política
Chantal Mouffe (2007). Terá a arte perdido o seu poder crítico,
uma vez que qualquer forma de crítica é automaticamente recuperada e neutralizada pelo capitalismo? Não há dúvida que vivemos tempos exigentes com um planeta cuja saúde física e biológica
se encontra a cada dia cada vez mais ameaçada. Problemas recorrentes, tais como militarização, pobreza, tráfico, aquecimento global, a crise da Sida, violência, sem abrigo, homofobia, sexismo,
racismo, e desrespeito pelos direitos humanos exigem medidas
proactivas, se os filósofos desejarem não apenas interpretar o
mundo de diferentes formas, mas também transformá-lo, como famosamente o colocaram então Karl Marx e Friedrich Engels.
Em situações históricas específicas certas teorias e termos são
mais vendáveis do que outros. O que hoje é moda inevitavelmente
vai ficar amanhã fora de moda, mas não para sempre. As ideias
vêm e vão, e existem formas inesperadas de continuidades e alianças tanto teóricas quanto artísticas. Isto não diz respeito apenas
a teorias, mas também ao interesse pela própria teorização. Após
o intenso interesse pelo marxismo e o estruturalismo do final dos
anos de 1960 e início dos anos de 1970, o interesse pelas teorias
diminuiu no final dos anos 70. O desenvolvimento acelerado da
teoria pós-estruturalista nas décadas de 1980 e 1990 foi, igualmente, seguido por um certo cansaço no final dos anos 90 e início
dos anos 2000. Livros e artigos intitulados A Morte da Teoria e Depois da Teoria, e a Teoria – como o pós-estruturalismo era conhecido no meio académico – pareciam na mudança de ambiente
político dos anos 2000 “como o 10 de setembro!” [(Anderson (1998);
Eagleton, Terry (2003); Cusset, Francois (2008); Davis, Colin
(2004); Hill, Gary; Birchall, Clare (eds.), (2006); Fredric (1991)].
A fim de compreender esta mudança na teoria e nas práticas
artísticas, é importante, em determinado momento, criar o distanciamento para contextualizar o pós-modernismo, o pós-estruturalismo e a pós-modernidade, ou melhor, os debates à volta
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destas questões e termos a partir dos anos 60 em diante. Como
enfatiza o teórico cultural Frederic Jameson, é sempre necessário
historicizar. O autor aponta para uma compreensão definidora do
pós-moderno, enquanto desaparecimento do sentido da história
na cultura, uma generalizada falta de profundidade, um “presente perpétuo” no qual a tradição da memória desapareceu (Jameson, 1991).
Nos anos de 1980, o pós-modernismo parecia ser a coisa mais
excitante de sempre, mas o entusiasmo desvaneceu-se e perdeu
a sua aura nas artes visuais, performance, literatura, e arquitetura, em meados da década de 1990. Estratégias estéticas da contracultura, como os géneros do documentário, a proximidade com
a vida quotidiana, e o restabelecimento da arte política, ressurgem no final dos anos 90 e mantêm-se nos anos 2000. Estudiosos
que sintetizaram a era do pós-estruturalismo apontaram o ataque
de 11 de setembro de 2011 como causa simbólica para a principal
mudança na teoria e na política. Políticas económicas de direita,
agressivamente neoliberais, “a guerra contra o terrorismo”, as alterações climáticas, a crescente desigualdade global e a pobreza,
bem como a falta de justiça social são as razões para o regresso
da teoria marxista e das questões de classe, simultaneamente, na
teoria crítica, nas políticas feministas e na performance. A “terceira via de pensamento” pós-política, para além da política de
esquerda ou de direita, é rejeitada por Chantal Mouffe em On the
Political (2005), onde ela defende políticas apaixonadas e salienta
a importância de criar formas de identificação coletiva anti-essencialistas, em torno de objetivos democráticos (Mouffe, 2005).
Neste artigo desejo abordar algumas tendências da teoria crítica e estética ativista na performance feminista contemporânea
na Suécia. Os anos 2000 testemunharam pelo menos duas “mudanças” na teoria feminista, a denominada afetiva e a social, ou
como eu lhe chamo, as mudanças solidárias. O estatuto da teoria
pós-estruturalista tem sido amplamente debatido e as análises
marxistas baseadas na classe ressurgiram na agenda política e
estética na Suécia. De novo, o foco mudou do fazer artístico individual para os coletivos, que optaram por trabalhar e lutar juntos.
O pano de fundo desta discussão consiste na mudança de um es179
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tado de bem-estar social-democrata para um neoliberal. Na sociedade civil, a distinção entre neoliberal e social-democrático reside na extensão da(s) liberdade(s) individual(ais), incluindo
direitos sexuais e reprodutivos, e se os compromissos interpessoais são marcados por comercializações e desigualdades ou pela
mutualidade e igualdade (Walby, 2009).

Lutas pela hegemonia feminista nos anos 90
Os debates feministas dos anos 90 pós-estruturalistas foram
fortemente dominados pelas teorias de género e queer de Judith
Butler, que explicitamente desenvolveu o trabalho de Michel Foucault em relação às teorias feministas de género, a fim de expor e
explorar modelos normativos e naturalizados de género e heterossexualidade. Nos anos 90 tratou-se também de lutas hegemónicas
na teoria e nas políticas feministas. As teorias queer e pós-coloniais desafiaram a hegemonia do feminismo da classe média
branca e heterossexual. Este conflito cresceu no terreno das lutas
de raça e sexualidade dos anos 70 e 80, mas na década de 1990
tanto as feministas queer como as pós-coloniais foram, pelo menos
até certo ponto, bem-sucedidas na sua exigência por visibilidade e
participação igual na teoria e no movimento feminista.
O trabalho de Butler restituiu ao género uma posição central
na análise dos desejos e das relações sexuais, mas não no sentido
de os preservar como alicerces para a solidariedade política (Butler, 1990). Em vez disso, adotou o argumento de Foucault de que
a “sexualidade” é produzida discursivamente e ampliou-o para incluir o género. Butler apresentou o género como um efeito performativo, experienciado pelo indivíduo como uma identidade
natural, argumentando contra a suposição de que a categoria
identitária generificada de “mulher” pudesse ser o fundamento
para políticas feministas, com base na ideia de que tentar implantar qualquer identidade como fundamento, irá inevitavelmente,
senão inadvertidamente, sustentar as estruturas binárias e normativas do sexo em geral, do género e das relações libidinais.
Não há dúvida sobre o brilhantismo do pensamento foucaultiano e butleriano. Eles permanecem influentes, estando presen180
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tes em teóricas como Sara Ahmed que combina teorias feministas,
pós-coloniais e queer com fenomenologia, e académicas como
Chandra Talpade Mohanty com a tentativa de descolonizar a teoria e prática solidária (Ahmed, 2004; Mohanty, 2003).
Chantal Mouffe observa que as práticas artísticas podem contribuir para a luta contra a dominação capitalista, mas isso requer um entendimento adequado das dinâmicas das políticas
democráticas (Mouffe, 2007, p. 2). A democracia cultural é um direito, tal como o é a democracia económica e política. Uma forma
de a alcançar é praticar a solidariedade. Chandra Talpade Mohanty define solidariedade em termos de mutualidade, responsabilidade e reconhecimento de interesses comuns como bases para
o relacionamento entre diversas comunidades (Mohanty, 2003, p.
7). A autora também considera que as comunidades são importantes e escreve: “Em vez de a comunidade assumir uma partilha
forçada da opressão, a prática da solidariedade traz para primeiro
plano as comunidades de pessoas que escolheram trabalhar e
lutar juntas. Diversidade e diferença são aqui valores centrais –
ser reconhecido assim como respeitado, não ignorado na construção de alianças” (Mohanty, 2003, p. 7).
Mohanty usa a noção de solidariedade reflexiva do cientista
político Jodi Dean, a qual considera particularmente útil. Dean
argumenta que a solidariedade reflexiva é trabalhada por uma
interação que envolve três pessoas. A tematização da terceira voz
é para reconstruir a solidariedade como um ideal inclusivo, bem
melhor que a noção “nós versus eles” (Dean,1996). Mohanty argumenta que a ideia de Dean de um entendimento do processo
comunicativo do “nós” é útil, dado que a solidariedade é sempre
uma conquista, o resultado de uma luta ativa na construção do
universal na base de particularidades e diferenças (Mohanty,
2003, p. 7).
“É a práxis-orientada, a luta política ativa incorporada nesta
noção de solidariedade, que é importante para o meu pensamento
– e a razão pela qual eu prefiro focar a atenção na solidariedade,
ao invés de no conceito de ‘irmandade’” (2003, p.7), escreve Mohanty. Ela considera que a solidariedade feminista, constitui o caminho principal para atravessar fronteiras – para descolonizar o
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conhecimento e praticar a crítica anticapitalista. Mohanty não
quer dizer que a vida e a luta dessas mulheres sejam as mesmas
em todo o lado, mas que elas são comparáveis. Por isso, ela defende uma noção de solidariedade política, e interesses comuns,
definida como uma comunidade ou coletividade de mulheres trabalhadoras, transversal à classe, raça e limites nacionais, isto é,
baseada na partilha de interesses materiais e formas comuns de
ler o mundo.
Mohanty concentra-se nas continuidades, porque “isso possibilita uma via de leitura da operação do capital a partir de um local
(o das mulheres trabalhadoras do Terceiro Mundo) o que, embora
forme o alicerce de um certo tipo de exploração global do trabalho,
permanece de alguma forma invisível e sub-teorizado” (Mohanty,
2003, p. 145). A sua escolha é estratégica, e não significa que não
existam descontinuidades e diferenças nas experiências, ou que
elas sejam insignificantes. Esta é a razão pela qual Mohanty postula a solidariedade, ao invés de irmandade, como base para relações mutuamente responsáveis e equitativas entre as diferentes
comunidades de mulheres, em vez de ser promovida a noção contestada de “irmandade universal” (Mohanty, 2003, p.193).

Um clássico retro: Jösses Flickor!
Os temas da continuidade feminista e o da irmandade foram
caracterizados, de forma interessante, por justaposição de Jösses
Flickor: Befrielsen är nära (Meu Deus, raparigas: a libertação está
perto) de 1974 e de Jösses Flickor: Å terkomsten (Meu Deus, raparigas: o regresso) em 2006.
A dramaturga Malin Axelsson e a encenadora Maria Löfgren
eram crianças quando estreou Meu Deus, raparigas: a libertação
está perto. “É divertido e uma honra assumir a batuta e deixar a
nossa própria marca” disse Löfgren (Ångström, 2004). Ela viu o
projeto como um meio de recuperar a história feminista e demonstrar que na sociedade as mulheres ainda são uma exceção da
norma masculina. É importante que as feministas (mais) jovens
conquistem um lugar na história feminista – um espaço só seu –,
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mas no feminismo o momento intergeracional é também importante: uma passagem de legado, memória, e ainda as perguntas
sem resposta e conflitos por resolver, referentes a lutas políticas
e intelectuais, que são demasiado importantes para deixar para
trás sem o diálogo entre as gerações.
“Sê feliz, não chores, resiste, ataca!” cantou o grupo feminista
Grupp 8, nos anos de 1970 na Suécia, interrompendo sermões prolixos com a sua canção. Muitas pessoas conheciam as músicas de
Suzanne Osten e Margareta Garpe do espetáculo Meu Deus, raparigas: a libertação está perto. O teatro sueco tem uma herança
invulgarmente rica de músicas da época dourada do teatro político dos anos de 1970. Estas canções têm sido especialmente significativas para o movimento das mulheres. Muitas dessas
músicas parecem entradas de diário, com o tipo de franqueza comovente e embaraçosa que poderíamos encontrar num diário. A
impressão mais forte é a do otimismo, a sensação de se estar próximo de um futuro brilhante, enquanto se tenta relacionar com o
passado. A aproximação apaixonada é similar àquela dos artistas
contemporâneos tais como Le Tigre, Peaches, e Chicks on Speed,
mesmo que o estilo musical seja muito diferente. E os problemas
de então e de agora são, em larga medida, os mesmos: as questões
práticas e teóricas. A pergunta presente numa das músicas “Podemos, devemos, ousamos?” é ainda relevante na atualidade.
Nos espetáculos Tjejsnack (Conversa de Rapariga, 1971), Kärleksföreställningen (A Performance do Amor, 1973), e Jösses Flickor: Befrielsen är nära (Meu Deus, raparigas: a libertação está
perto, 1974), Osten apresentou as questões feministas no Teatro
Municipal de Estocolmo. Conversa de Rapariga era sobre a imagem que as mulheres e os homens jovens deviam ter. Osten observou o quão quietas estavam as mulheres jovens e de como elas
dificilmente se atreviam a abrir as suas bocas. Conversa de Rapariga encorajou-as a falar e lutar pelos seus direitos. As mulheres devem ousar exigir a atenção nas escolas, no mercado de
trabalho e na vida social. Conversa de Rapariga também foi apresentada gratuitamente em associações juvenis. Quando Osten
constituiu o seu próprio grupo, Unga Klara (Jovem Klara), no
Teatro Municipal de Estocolmo nos anos de 70, manteve-se sem183
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pre fiel a esta tradição de realizar algumas das atividades fora do
edifício teatral e ir ao encontro do público, especialmente em espaços frequentados por crianças e jovens [Garpe; Osten (1977)].
Meu Deus, raparigas: a libertação está perto é uma peça em
dois atos e 32 cenas, que conta por dentro a história da libertação
da mulher moderna na Suécia. Nesta peça Garpe e Osten não só
encorajaram a rebelião, mas também deram uma perspetiva histórica das mulheres esquecidas. A história recua 50 anos, e narra
as histórias dos membros das Gosh Girls até 1974 (Svens, 2002).
Estas três peças foram solidamente fundamentadas no contexto
da época. O teatro feminista contemporâneo enfatizou a importância de expor em palco as experiências de mulheres e de as encorajar a escrever sobre mulheres. Na altura, temas como os da
situação das mulheres no mercado de trabalho e em casa, e a exploração das mulheres na indústria porno, ambos foram temas
chave no debate entre feministas e discutidos energicamente na
imprensa e literatura feminista, simultaneamente na Suécia e internacionalmente. O desejo de tornar a história das mulheres visível pelo recurso às características das pioneiras do movimento
das mulheres, tais como Rosa Luxemburgo, Alexandra Kollontai,
e outras, estava em linha com o poderoso ensaio Meu Deus, raparigas: a libertação está perto ao apresentar as experiências de mulheres (Rosenberg, 2000, p.116).
Quando Meu Deus, Raparigas: o Regresso estreou no Teatro
Municipal de Estocolmo em 2006, esta foi para muitos uma reunião querida. A estreia juntou em bloco jovens e mulheres mais
velhas, militantes feministas, que tiveram a sua quota parte na
história. O primeiro ato ficou preso ao original de 1974, enquanto
no segundo foi apresentado um movimento rebelde e desprestigiado de mulheres, no qual um número crescente de grupos de
mulheres reclamava atenção. Quer a encenadora quer a dramaturga foram fiéis à tradição feminista, mas as suas heroínas pareciam diferentes. As feministas mais jovens utilizaram
estratégias ligeiramente diferentes e também consideraram ser
mais fácil aceitar a falta de consensos no movimento. Este encontro histórico tornou óbvio que, mesmo que haja continuidade, a
nova era requer novas abordagens e novas formas estéticas de ex184
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pressão. A irmandade feminista também tinha sido enriquecida
por mais mulheres imigrantes e feministas queer. Isto foi um
sinal de uma nova diversidade, que não era muito comum no movimento das mulheres suecas na década de 70.

A estética ativista e a rua
A prática queer antirracista feminista e as teorias de classe
levam-nos para as ruas. Movimentos sociais em prol do género,
sexo, classe, raça e libertação étnica tiveram as suas estéticas específicas em forma de manifestações, protestos, teatro de guerrilha,
música, poesia, cultura visual, e eventos dos media que ocorreram
na “rua”, significando esta o espaço público (Felshin, 1995).
A cientista política Jane Mansbridge chama a este conhecimento ativista orientado para a prática de teoria das ruas, por
contraste com as teorias produzidas dentro da academia. A teoria
das ruas é criada nas e pelas comunidades. Por vezes, estas ideias
são captadas pela cultura académica, rearticuladas, redefinidas,
e frequentemente acabam por significar outra coisa diferente daquela que significavam no seu período de rua. É problemático que
os historiadores que narram os movimentos políticos raramente
abordem desenvolvimentos paralelos na escrita académica, e os
teóricos académicos não são muito consistentes no reconhecimento da influência das ações-diretas políticas nas suas áreas de
estudo (Mansbridge, 1995).
A historiadora de arte Nina Felshin refere que a prática cultural híbrida chamada de ativismo artístico é formada tanto pelo
“mundo real” como pelo mundo artístico. Felshin escreveu em
1995 que a “arte ativista representa uma confluência da estética,
do político-social, e dos impulsos tecnológicos dos últimos vinte e
cinco anos ou mais, que tentaram desafiar, explorar ou esbater os
limites e hierarquias que tradicionalmente definem a cultura tal
como representada por aqueles que estão no poder. Esta forma
cultural é o culminar de uma urgência democrática, no sentido
de dar voz e visibilidade aos excluídos, e conectar a arte com um
público mais amplo. Nasce de uma união entre o ativismo político
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e a democratização das tendências estéticas, que tiveram origem
na arte conceptual dos finais dos anos 60 e inícios dos 70” (Felshin, 1995, p. 10).
A arte ativista é sinal de participação comunitária ou pública,
como um meio de efetivar a mudança social e promover a justiça
social. Isto pode significar trabalho em organizações de inquilinos,
feministas, radicais, ou em grupos de solidariedade, sindicatos,
na força do trabalho cultural dos pequenos partidos de esquerda,
ou com organizações do meio ambiente, pacifistas, LGBT e antirracistas, grupos que oferecem modos de conexão com aqueles que
estejam interessados (Lippard, 1984). A arte ativista, quer nas
suas formas quer nos seus métodos, é orientada para o processo
– ao invés de o ser para um objeto – ou orientada para o produto.
A arte ativista acontece nos espaços públicos, em vez de o ser dentro do contexto dos fóruns do mundo da arte. Enquanto prática,
ela toma frequentemente a forma de intervenções temporais, tais
como a performance, ou atividades baseadas na performance,
eventos dos media, exposições e instalações.
As feministas na Suécia e no estrangeiro têm utilizado meios
espetaculares e teatrais para demonstrar como as mulheres são
objetivadas, de variadas formas em diferentes sistemas de dominação cultural e de representação social. Por exemplo, grupos de
ação feminista organizaram uma contra performance em relação
à Miss Mundo e outros concursos de beleza, decorando os seus
próprios corpos com luzes intermitentes, presas nos seus seios e
virilhas, ou decorando manequins de lojas com vários símbolos a
denegrir as mulheres. Em agosto de 1968, a manifestação “No
More Miss America” foi o começo da imagem popular das feministas como queimadoras de sutiãs. Este tipo de manifestação
está a ser utilizado novamente, por exemplo pelo grupo ativista
feminista sueco, Unfucked Pussy, composto por Joanna Rytel e
Fia-Stina Sandlund, na ação Gubbslem (Velho Viscoso) contra o
concurso Miss Suécia em 2001. As primeiras manifestações de rua
e as ações diretas desencadearam a crítica de género e das representações sexuais centradas no corpo, crítica que dominou o teatro feminista, a prática e a teoria na década de 1980 (Aston, 1999;
Rosenberg, 2007).
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A performance é um ato ao vivo difícil de definir, uma forma
de arte performativa, não necessariamente ligada às competências ou tradições do palco. Como género, a performance é eficaz
nas apresentações rápidas, improvisadas e espetaculares, e está
enraizada nos primeiros eventos futuristas, surrealistas e dadaístas, e outras formas de artes multidisciplinares da década de 60.
Performance relaciona-se com o apresentar e promulgar, mas não
está necessariamente ancorada na atuação teatral tradicional. A
performance é um híbrido, onde nenhuma regra limita o que pode
ou como pode ser misturado. Assim, é um lugar desordenado para
encontros entre ativismo político, autobiografia, cultura popular,
arte corporal ritual, e o “vulgar” lugar comum. Um traço significativo na performance são as vozes múltiplas, a ausência de hierarquia nos seus componentes. Em vez disso, na performance há
um esforço para se atingir a simultaneidade, um efeito paralelo
em que o público é livre para estruturar e avaliar por si próprio
(Rosenberg, 2009 & 2009).
Quando as artistas feministas suecas adotaram a arte performativa como uma forma de arte de palco, isso deu-lhes uma maior
liberdade. O foco mudou do texto e da perícia para os pensamentos e as ideias. Na arte performativa cada um é livre de usar a
forma de expressão que transmite de modo mais eficaz o conteúdo. O foco está na ação direta, na mistura de estilos e géneros,
como sejam a poesia falada, música, dança, circo e elementos da
cultura popular com variadas brincadeiras improvisadas e truques lançados, mas que também utiliza com frequência, quando
necessário, as tradições teatrais baseadas em texto.

O corpo explícito
No teatro e na performance de vanguarda das mulheres, o
corpo feminino, o corpo adorado e profundamente mitológico,
transformou-se numa personagem principal desnudada e cada
vez mais desconstruída. Rebecca Schneider chama a isto o corpo
explícito (Schneider, 1997). Então, o que é um corpo explícito? De
acordo com Schneider é o corpo apresentado por artistas feministas com o propósito de desafiar categorias, como o género, classe
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social, sexualidade e etnicidade, usando meios performativos.
Historicamente, as análises de Schneider abrangem os happenings e a arte performativa, entre o final dos anos 60 até meados
dos anos 90. Ela descreve como as artistas feministas usaram o
explícito, o claramente expresso, e apresentaram o corpo feminino
por mais de 30 anos para expressarem a sua opinião sobre como
a nossa cultura expõe e compreende os corpos das mulheres. Este
teatro é uma forma de luta de guerrilha, com o corpo feminino
como campo de batalha, para usar a imagem da artista americana
Barbara Kruger.
Quando a artista sueca Marie-Louise Ekman apareceu nua
na revista de arte Paletten em 1969 (1969, 1), numa edição temática sobre o papel da artista, ela apresentou-se como uma pinup.
Esta foi uma provocação dirigida tanto ao público convencional
como ao domínio dos homens na cena artística. A sua estratégia
foi colocar o seu próprio corpo como uma mulher real na foto, abalando toda a posição clássica da mulher enquanto objeto, algo que
inegavelmente desafiou a perspetiva do sujeito tradicional e único
(o masculino). O corpo feminino como agente foi contra o texto patriarcal e desafiou toda a estrutura representativa ao recusar participar nela e ao introduzir novos e múltiplos textos, com base nas
experiências e sexualidades de mulheres reais.
Os limites heteronormativos para o corpo feminino e as definições estreitas de feminilidade são o tema central do grupo artístico High Heel Sisters3, que explora fisicamente situações
sociais concretas. Com a sua crítica ao poder, procuram renegociar
as regras que determinam os jogos sociais. Os métodos do grupo
baseiam-se na cooperação em termos de irmandade para encorajar as mulheres a apoiarem-se mutuamente e de uma vez por
todas abandonarem o mito do génio artístico masculino. Na presunção de que o género é performativo, as High Heel Sisters exageram comportamentos em várias situações dos seus trabalhos,
para sublinhar que tudo é uma questão de códigos sociais. Desta
forma, procuram minar esses códigos.
As High Heel Sisters conheceram-se na inauguração de uma
exposição: “Nós estávamos paradas umas ao lado das outras
3

N.T. Irmãs de Salto Alto.
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numa inauguração e descobrimos que tínhamos os mesmos traços
físicos: temos mais de 1,78m de altura, mais de 30 anos, calçamos
sapatos do tamanho 41 e tínhamos umas lindas pernas peludas.
Nós sentimos que isto era poder.”4 O método artístico das High
Heel Sisters consistiu na realização pelos próprios membros do
grupo de atividades concretas ou na escolha das situações a serem
exploradas. Por exemplo: para a sua primeira apresentação, atribuíram a si mesmas uma tarefa que teria de ser resolvida no decurso de um dia: ver quanto tempo conseguiam aguentar
penduradas juntas numa árvore, ficar paradas juntas, situações
específicas que queriam estudar, as suas próprias limitações físicas, mas também confrontando mecanismos de normalização da
sociedade. O que é que determina se algo é arte ou não?
To walk together across a square5 (2003) foi uma performance
na qual as High Heel Sisters convidaram mulheres a caminhar
juntas, por uma hora, com passos decididos, na praça Sergels
Torg, em Estocolmo. O convite dizia:
As High Heel Sisters convidam-na e a todas as outras mulheres
a andar para trás e para a frente com passos decididos na Sergels Torg, durante uma hora. Dediquem uma hora a caminhar
juntas pela praça. Sejam bem-vindas a participar na quartafeira, 27 de agosto das 12h às13h. Instruções: caminhe com passos decididos, devagar e com orgulho, em direção a um ponto
fixo do outro lado da praça. Ao chegar lá, vire-se e fixe o olhar
num novo ponto, etc. Não fale enquanto estiver a fazer isto.
Sinta que o espaço nos pertence.6

O objetivo era criar um sentimento de pertença em relação ao
maior espaço público da Suécia, ganhar uma experiência física de
redefinição e dar às outras mulheres uma oportunidade de parti4

Citação de Eva Hallin, “Med motstånd mot för-ändring: Samtal med Sapphos do¨
ttrar, High Heel Sisters, Johanna Gustafsson e Fia-Stina Sandlund” (Nyström; Andersson; Jensner; Livion; Werkmäster; Östlind, 2005).

5

NT. Caminhar juntas por uma praça.

6

Correio eletrónico de High Heel Sisters, 26 de agosto, 2003. Para mais informações
sobre as High Heels Sisters ver:
http://www.sixpackfilm.com/archive/veranstaltung/festivals/13-lessons/13-les;
http://www.rolloverallover.blogspot.com;
http://www.highheelsisters.com (acedido a 17 de março, 2009).
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lhar esta experiência. Um outro trabalho, Never too much7 (2004),
inverte o streap-tease. As High Heel Sisters começaram a performance nuas, lendo em voz alta livros de Gertrude Stein, Judith
Butler, e Julia Kristeva e no final subiram ao palco e vestiram as
roupas. As ações e atividades artísticas do grupo são usadas simultaneamente como forma de criar e de entrar em situações sociais, de modo a revelar relações de poder a diferentes níveis
(Hallin, 2005, p. 159).

O corpo autobiográfico
A arte performativa e a performance teatral das jovens artistas performativas feministas suecas, nos anos 2000, exibem dois
traços distintos, que as unem à tradição feminista precedente. O
primeiro é o forte elemento autobiográfico, e o segundo é a maneira como este elemento autobiográfico quase sempre se relaciona com o corpo. Uma das performances com mais sucesso em
2004-2005 foi Bergsprängardottern som exploderate (A filha do
Rock-Blaster que explodiu) de Lo Kauppi, na qual ela apresenta
um relato nu, poderoso e sincero da sua vida e origem em termos
de classe, ao mesmo tempo que dá ao seu público quer uma reportagem social, quer a energia para continuar. “Senti-me como
se tivesse passado pela escola de teatro apenas para ser capaz de
contar esta história”, disse Kauppi (Skawonius, 2004). E havia
muitos que a queriam ouvir.
A história de vida da Kauppi não era só uma anedota privada,
mas também uma crítica política feroz contra as cortes e os maus
serviços na saúde. Ela alimentou-se da sua própria fúria e das
suas perpétuas questões. Kauppi sublinhou que ninguém na escola de teatro percebeu o que ela queria dizer com teatro político.
“Eu senti-me tão perdida – e se eu tivesse escolhido a profissão
errada? E agora tudo se encaixou. Eu era capaz de fazer teatro
político”, disse ela (Skawonius, 2004). No programa, Kauppi resumiu quanto custou à sociedade: dois milhões de coroas suecas.
E quanto menos ela teria custado – um sétimo desse valor – se
7

N.T. Nunca é demais.
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ela tivesse tido o tratamento adequado quando começou a ter problemas por volta dos 14 anos. Durante a sua adolescência, Kauppi
tentou resolver o seu caos interior fazendo dieta. O seu distúrbio
alimentar decorreu num ambiente da classe trabalhadora, numa
família de viciados, onde, diz ela, era costume disputar sobre
quem seria o mais doente. Isso foi seguido por anos de abuso de
drogas e outros problemas sociais. “Eu estou extremamente grata
por ter crescido na Suécia de Olof Palme. Não importa o que
dizem os conservadores, eu nunca teria sobrevivido numa sociedade mais competitiva”, diz Kauppi, agradecendo à sociedade
sueca social democrata pela sua vida (Skawonius, 2004).
Com a sua performance Bergsprängardottern som exploderate, Kauppi sentiu que, finalmente, era capaz de obter o perdão
e a aceitação. O teatro foi a sua forma de expressar os seus sentimentos. Ela aceitou o risco, bem ciente de que o teatro exige que
se coloque um corpo no palco, o corpo que ela tinha tentado alterar
desde os 14 anos.
Eu fiz tantas coisas estúpidas na minha vida; roubei, lutei e
magoei-me, perdendo de maneiras diferentes, e estando sempre
convencida que tudo acontecia por minha culpa, que apenas me
devia culpar a mim própria. Mas, agora que estou mais velha,
percebi que tudo pode estar conectado e que talvez façamos coisas quando somos pequenos apenas porque temos de as fazer,
e, no meu caso, era tudo apenas um grito de socorro que tinha
que ver com o meu pai, para que parasse de beber. (...) Não
estou a tentar fugir da responsabilidade, estou apenas a explicar. A explicar porque fiz todas essas coisas. Para mostrar que
pode haver uma razão pela qual algumas pessoas se comportam
como idiotas e não se deve ficar com raiva daqueles que falham.
Para mostrar como é ser-se um adolescente e perceber-se que
não se é realmente um ser humano, mas uma mulher condenada a ser um objeto que excite os homens velhos, que toda a
gente tem o direito de criticar e rebaixar, e como é difícil defenderes-te contra a constante publicidade que apresenta modelos
anoréticos, quando tudo é caos em casa e não há ninguém que
te possa dizer que estás bem da maneira que és. Como é que
esse tipo de coisas afeta a tua vida e se torna demasiado pesada
para alguns de nós (Poppius, 2004).
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A necessidade de uma narrativa autobiográfica parece ser insaciável. Ocorre não só no teatro feminista, mas também no teatro gay e antirracista. Uma narrativa autobiográfica pretende ser
comovente e parecer familiar a outros numa situação similar. De
facto, este desejo fundamental de identificação é contraditório à
performance enquanto género, e à nossa estrutura teórica contemporânea, que é tão crítica da identificação. Contudo, parece
haver uma necessidade para estas narrativas autobiográficas,
uma vez que são tão predominantes e populares. Assim, a dimensão política identitária manteve-se forte nas artes performativas
feministas. A autobiografia tem sido um meio de politizar e retratar a raiva e a frustração sentida por muitas feministas.
Sara Ahmed escreveu em The Cultural Politics of Emotion8 e
Ann Cvetkovich em An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality,
and Lesbian Public Cultures 9 que as perceções queer e feminista
são baseadas no sentimento que algo está errado no mundo.
Ahmed demonstra como o caminho emocional para o feminismo
passa por uma série de sentimentos tais como dor e raiva, onde a
raiva é uma reação ao facto de a dor ser errada (Ahmed, 2004, p.
174). Ahmed analisa a raiva que alimenta as ativistas queer e feministas, quando em simultâneo a pessoa zangada precisa de seguir em frente e apresentar esta raiva ao mundo. Assim, estes
sentimentos não deixam de ser raiva e dor, mas são transformados num novo poder feminista e queer.
Cvetkovich liga o conceito de trauma com a vida quotidiana e
identifica-o nas culturas lésbicas e queer (Cvetkovich, 2003). Ela
fala da vida quotidiana onde o trauma não está necessariamente
relacionado com eventos “principais”, decisivos, tais como guerra
ou morte. O trauma é apenas algo comum na vida quotidiana.
Nas análises de Cvetkovich, os limites difusos entre os sentimentos “positivo” e “negativo” conduzem a novas formações culturais,
incluindo perspetivas feministas e queer, sem que os participantes destas culturas se percebam como vítimas. Pelo contrário,
raiva e dor são politizadas e transformadas em ação decisiva.
Outro exemplo de teatro corporal autobiográfico é o trabalho
da atriz Lotti Törnros Mitt liv som tijock (A minha vida enquanto
8

N.T. As políticas culturais da emoção.

9

N.T. Um arquivo de sentimentos: trauma, sexualidade, e culturas públicas lésbicas.
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gorducha, 2005). A sua performance é sobre a obesidade e é um
tributo ao corpo inteiro. Nas pequenas instalações da cave do Teatro Scenario, em Estocolmo, o público foi colocado em contacto
próximo com uma criança pequena com excesso de peso, que sofria de bullying e solidão, ao mesmo tempo que Törnros também
conseguiu expressar como era ter um corpo redondo que muitos
achavam atrativo, apesar das normas sociais vigentes. Ao retratar cenas da vida que finalmente decidiu apresentar, ela atreveuse a aparecer nua em frente do público, com uma barriga
proeminente e coxas gelatinosas.
Numa entrevista Törnros disse que já não sonha em ser alguém que não é, nomeadamente, outra mulher mais magra, ou
que os seus 100kg são um erro temporário. “Cada célula gorda inchada do meu corpo é um movimento de protesto!” proclamou ela
(Thunberg, 2005). Perto da entrada da pequena cave do teatro,
Törnros havia colocado um grande conjunto de balanças, tendo
sido pedido ao público para se pesar nelas e anotar o seu peso
num caderno antes da performance. Muitas pessoas recusaram,
pelo menos quando se tratou de escrever quanto pesavam. Outras, cujo peso corporal era “normal”, explicaram numa nota que,
pelo menos dois quilos, podiam ser atribuídos à roupa.
A performance de Törnros foi mais um elo na cadeia da tradição da performance feminista que retratava a vergonha, usando
a autobiografia e o corpo. De há muitos anos para cá, ela tem
vindo a brincar com a ideia de escrever a sua própria história.
Uma noite, ela sonhou que a peça estava terminada, que a tinha
realizado e que tinha sido um sucesso. O banho de água fria, disse
ela, chegou no dia a seguir; quando um dos seus amigos masculinos lhe disse que foi a coisa mais embaraçosa que já tinha visto.
No sonho, ela assumiu a opinião dele como sendo a verdade e decidiu telefonar a todos os homens que conhecia e pedir desculpa
(Thunberg, 2005). A vergonha tem sido uma parte tangível da
vida de Törnros, assim como para outros grupos que estão excluídos da comunidade social. Ela diz que agora a sua vergonha acabou e defende o direito de ter um corpo volumoso:
Eu não estou a negar que existem perigos associados a comer.
Mas a estigmatização da pessoa gorda também leva a proble193
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mas de saúde. Muitas pessoas confirmarão que as suas vidas
têm vindo a ser restringidas, que se sentem excluídas e não se
atrevem a exigir atenção. Eu acredito que tudo isto é um risco
muito maior para a saúde do que ser gorda. Quando eu era fumadora e as pessoas me diziam que era perigoso, eu começava
a fumar ainda mais (Thunberg, 2005).

“Se as mulheres tivessem investido tanta energia na líbido feminina como despendemos para fazer dieta ou vestir, estaríamos
agora no poder,” diz Suzanne Osten (Rosenberg, 2004, p. 263). O
clássico empoderamento de género ainda é vibrante nas artes performativas femininas contemporâneas. Vai de mãos dadas com o
tema autobiográfico, dando ao público simultaneamente esclarecimento e conforto. Desde o início dos anos 90 que tem havido uma
forte “tendência de mal-estar” na arte, literatura, drama e performance feminista da juventude sueca, focando-se em grande medida nas desordens alimentares, automutilação e doença mental.
O sentimento de ser insuficiente é familiar a muitas mulheres, e
A minha vida enquanto gorducha era especificamente sobre esse
doloroso sentimento de insuficiência e exclusão. A exposição física
ao público é uma estratégia feminista para desafiar o olhar do espetador-voyeur para o corpo feminino e consciencializar o público
de como o seu próprio olhar faz parte de toda a história.

Humor
A ideia de combater a repressão com partidas e sarcasmo tem
raízes antigas. No ativismo artístico feminista contemporâneo as
Raparigas Guerrilheiras, que já são hoje veteranas da resistência
cultural feminista, ainda se descrevem como “combatendo a discriminação com factos, humor e disfarce”. A agitação política faz
uso muitas vezes do humor porque o humor é desarmante. Mesmo
que a frustração possa certamente ajudar a alimentar o ativismo
feminista, o humor é comunicativo e faz com que o público se sinta
incluído sem a sensação de acusação. Comum à maioria destes
atos, e um recurso que talvez os diferencie do teatro feminista dos
anos 70, é que eles assumem um outro formato. Eles incluem um
grande número de monólogos, performances e elementos da cultura popular. A artista performativa D Muttant, alter ego de
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Maya Hald, apresentou a sua mensagem em forma de rap, para
citar apenas um exemplo.
Quero que as mulheres que veem o meu espetáculo se sintam
encorajadas pelo facto da D Muttant fazer o que faz. Mas elas
não têm que concordar com tudo. Mas eu quero transmitir uma
mensagem de autorização, a de que “eu posso fazer tudo”. (…)
Há muitas e muitas de nós. Há uma multidão de artistas performativas feministas que começam a instalar-se, mas também
uma multiplicidade delas que são promissoras e que continuarão a trabalhar. Isto não é algo que vá desaparecer nos próximos anos (Kalmteg, 2005).

D Muttant apareceu por vezes ao lado de Y Puss (Åse Fougner) como uma dupla feminista de hip-hop, em meados dos anos
2000. Este duo preferiu não ser etiquetado. A sua música era baseada em ritmos simples produzidos com uma bateria eletrónica
de brincar. O som era monótono, com cortes bruscos e mudanças
bruscas. O seu conceito era que o feminismo vem primeiro e que
o hip-hop era uma ferramenta para gritar a sua mensagem. E a
mensagem neste caso era em voz alta e clara: as mulheres são
oprimidas, e Y Puss/ D Muttant queriam mudar a relação de
poder. D Muttant estava vestida com meias de rede sob um vestido de latex vermelho com um buraco triangular por cima das virilhas. Na cabeça usou um chapéu verde ornamentado com a
palavra “subba” (puta). Y Puss vestiu umas calças rosa com bolsos
e tachas, um colete rosa brilhante e um chapéu de lã.
A geração feminista mais jovem, seguindo os passos das feministas mais velhas, tinha dado uma cara à cona, como claramente
indicam o nome do grupo ativista Unfucked Pussy e o grupo de comédia PomoDori com o espetáculo Lilla Fittan på prärien (Pequena cona na pradaria, 2005). Agora, como antes, as feministas
apresentam a genitália feminina e demonstram que a genitália
ainda é um assunto sensível. Pequena cona na pradaria refere-se
a Uma casa na pradaria, onde todos são sempre bons e simpáticos,
mas as semelhanças acabam por aqui. O material foi selecionado
pelos membros do grupo, a partir da vida quotidiana e de situações
concretas que eles experienciaram. Uma grande parte era sobre a
exigência de se ser uma pessoa feliz e sobre as normas sociais para
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as mulheres. O grupo tentou pensar sobre quantas pessoas andariam por aí a sentir-se uma espécie de falsificação. PromoDori queria alcançar o “fracassado” que todos temos em nós. Mesmo que o
seu humor fosse sofisticado, PromoDori também lhes deu permissão para serem ofensivas, físicas, feias e grosseiras da mesma
forma que os homens estão autorizados a sê-lo. Elas também queriam desafiar o facto de que muito do que é representado por mulheres nos teatros convencionais é escrito por homens. Dessa
maneira, as mulheres tornam-se as lacaias obedientes dos homens, em vez de rebeldes. Por seu lado, elas resolveram esta questão trabalhando num grupo só de mulheres.

Dança feminista queer
Em 2004, Dansens hus, o principal teatro de dança de Estocolmo, empenhou-se em promover jovens coreógrafas, incluindo
Malin Hellkvist Sellén e Anna Vnuk. Vários bailarinos começaram a usar a arte da performance como um meio de dissolver as
regras rígidas que são impostas nessa forma artística. Muitos jovens bailarinos já não se sentiam confortáveis no papel autoritário de coreógrafo. A dança, com o seu treino rigoroso, contém um
perfecionismo que tem muito de controlo. A imagem da bailarina
ocidental tem sido muitas vezes associada a uma dieta severa,
exercício extremo, dolorosas sapatilhas de ponta e um processo
“natural” de seleção, que exclui raparigas gordinhas e com mais
de 1,80m. É suposto as bailarinas complementarem os seus pares
de dança e serem fáceis de levantar. Ao mesmo tempo, a dança
moderna, especialmente fora das principais instituições públicas,
tem ajudado a desenvolver novas representações de género e normas físicas. Bailarinas atléticas e coreógrafas, algumas das quais
começaram como atletas, têm-se tornado cada vez mais comuns
na Suécia. As fronteiras entre dança e teatro, música e outras formas de arte também se desintegraram e tornaram o género da
performance muito popular na dança.
Com o seu padrão de movimentos extrovertidos e atléticos, variedades da dança contemporânea, tal como a dança de rua e o
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hip-hop, passaram a representar um estilo mais dinâmico e ativo.
No entanto, muito poucos transgrediram os papéis habituais de
género na dança. Uma coreógrafa que não gosta da perfeição, do
que é agradável e correto, é Malin Hellkvist Sellén. Para ela, o ativismo vem primeiro e ela quer criar um diálogo à volta da sua arte.
Ela também procura politizar o não-político mundo da dança.
Hellkvist Sellén dedicou-se a criar uma série completa sobre dança
e género, sob o título Never-Ending Fight incluindo performances
como Projekt: Genusneutral armé på uppdrag (Projeto: exército género-neutro em missão, 2003), Dom ger tanken kropp (Elas dão
corpo ao pensamento, 2004), Kung Kristina (Rei Cristina, 2005) –
uma performance para crianças sobre papéis de género, a qual foi
apresentada numa coreografia concisa e exata para cinco bailarinas, numa tentativa de criar movimentos que não são nem femininos nem masculinos. Hellkvist Sellén desenvolveu ainda mais
o seu conceito em En kristen kväl (Uma noite cristã, 2008) e Rosa
löften (Promessas cor-de-rosa, 2008). Atualmente está a trabalhar
numa nova peça com pessoas que odeiam dançar. Ela também coreografou Meu Deus, raparigas: o regresso (2006).
Hellkvist Sellén faz parte da comunidade feminista queer, que
emergiu em Estocolmo nos anos 2000, misturando feminismo e
teoria queer, e focando-se nas variações de género e no radicalismo
sexual feminista. Enquanto bailarina e coreógrafa, Hellkvist Sellén esforça-se por aplicar estas ideias nos seus trabalhos. “Queremos estar lá fora numa espécie de realidade, e que isso abra as
portas para um novo público” diz ela (Claeson, 2006). Como uma
coreógrafa não está restrita ao estilo psicológico-realista que domina a arte dramática na Suécia, ela pôde relacionar-se mais livremente com o seu material. Hellkvist Sellén está convencida que
corpo, género e sexualidade não são mais estáticos do que movimento e dança. Pelo contrário, são processos contínuos.
Anna Vnuk é outro exemplo interessante de uma jovem coreógrafa feminista. No Solofestival med mig sjäalv (Festival só
comigo própria, 2013) ela descreve alguns dos papéis que dançou
até agora na sua carreira: “árvore, puta, cor e figura abstrata.”10
Portanto, o Solofestival med mig sjäalv foi um relançamento para
10

Notas da apresentação no Dansens hus em Estocolmo a 6 de março, 2006.
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Vnuk. Foi nesse momento que ela decidiu ignorar todas as expectativas e simplesmente usar-se a si própria como ponto de partida. O resultado foi uma narrativa sobre a sua infância em
Hertsön, perto de Luleä, no norte da Suécia, misturando dança,
conversa e artistas convidados.
Solofestival med mig sjäalv foi um momento de reviravolta
mental para mim. Algo mudou na minha abordagem. Eu sempre senti que tinha algo cá dentro que precisava de sair. Era a
minha própria atitude e as minhas próprias perspetivas de
como as coisas deveriam ser contra as quais eu precisava de me
revoltar (Blomgren, 2004).

Depois de Solofestival med mig sjäalv, Vnuk prosseguiu na
criação de outra obra, Anna Vnuk sätter upp Cats (Anna Vnuk
produz gatos), um musical sem cantor. Não se tratava nem do
musical Cats (que, aliás, nunca viu), nem dos poemas de T.S. Eliot
(que ela nunca leu). “Cats é a minha própria história, de certa
forma”, explica Anna Vnuk (Pauli, 2004). Segundo ela, os gatos
são um bom ponto de partida para retratar sentimentos. Parecem
irracionais, mas o que eles fazem é expressar imediatamente as
suas reações. “Para mim, os gatos representam sentimentos gloriosos e magníficos, exibições deslumbrantes”, diz ela (Pauli,
2004). A performance é sobre ser abandonada. Anna Vnuk mostra
toda a simpatia pelo abandonado e nenhuma pelo abandonador.
A performance começa com uma grande banda de música funk e
três homens grandes com chapéus de gatos peludos contorcendose no palco. Mas após esta introdução a música para. Entra Anna
Vnuk que se vira para o público e diz: “Não fomos mais longe. Porque Anders, com quem eu estive junta seis anos, deixou-me. O
resto desta performance vai ser sobre isso” (Blomgren, 2004). No
palco, ela então prosseguiu lendo alto sobre gatos, ao mesmo
tempo que lia um texto sobre ser abandonada. Desta forma, Vnuk
misturou dança e movimento com discurso e declamação.
Anna Vnuk descreve-se como uma colecionadora de narrativas de outras pessoas e das suas próprias. Muitas vezes remove
recortes das colunas de cartas dos jornais. A sua linguagem corporal idiossincrática é sobre pequenos fragmentos da vida real.
Coleciona histórias de vida, “escritas” por pessoas cujos gestos e
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movimentos transmitem todo o tipo de gritos de ajuda. Os trabalhos de Vnuk, como a sua mais recente atuação Hårdare, snabbar
Anna Vnuk! (Mais forte, mais rápido, Anna Vnuk! 2009) são
muitas vezes autobiográficos e ela lembra-se exatamente de
quando se tornou feminista. Tinha 19 anos e estava à espera, enquanto o namorado ensaiava com a sua banda:
Em casa, aprendi que era tão boa como os rapazes. Quando conheci feministas, costumava reagir e pensar: “Mas eu nunca fui
humilhada.” Costumava pensar que era humilhante assumir
que fui humilhada como mulher, acenando à frente dos rapazes
e dizer que éramos tão bons como eles. Não tinha analisado sequer a minha posição (Blomgren, 2004).

Vnuk quer que as suas produções sejam acessíveis, mas sem
as simplificar demasiado. Ela pede ao seu público para que compreenda e contribua. Este desejo de comunicação faz com que o
público sinta que é participante e que o seu papel de espectador
é crítico. Embora isto possa não ser novo em si próprio, o mundo,
as pessoas e os tempos são agora diferentes e precisam de ser reformulados com outros parâmetros. As linhas divisórias, quase
desaparecidas, entre domínio privado e público tornaram mais difícil, para nós, saber se estamos em casa ou longe dela, ou se por
acaso estamos algures. Nas suas performances Vnuk faz malabarismos com mudanças sensíveis e precisas nestas esferas. Agarrase à estética contemporânea, vira-a de cabeça para os pés e cria
algo novo. O domínio privado está presente, mas a apresentação
entrelaça-o com o pessoal. Vnuk afasta-se do papel voyeurístico
do público. Ela quer que as suas performances sejam sentidas
como urgentes e quer que o público as perceba como tal.

O artista ativista como intelectual orgânico
Nos anos 2000, a Suécia viveu uma verdadeira explosão da
performance feminista. Apesar das ações feministas, peças de teatro, espetáculos, e performances existirem anteriormente, eventos
feministas com diferentes abordagens de performance têm emergido com vigor na década atual. Os festivais de cultura feminista
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sucedem-se uns aos outros rapidamente, e a dança, teatro e performance feminista ocasionalmente atraem públicos mais amplos.
Esta popularização da arte performativa feminista está relacionada com o vigoroso ativismo feminista na Suécia. Tal como o ativismo político dos anos 2000 está a ser reformulado pelas
condições políticas desta década, a arte ativista também está a
ser formatada pelo mundo da arte, dança e teatro nos anos 2000.
Como adverte Chantal Mouffe, com a crescente aceitação da arte
ativista feminista, os artistas ativistas devem estar muito atentos
para não serem automaticamente recuperados e neutralizados
pelo capitalismo.
Assumindo as artistas ativistas feministas a noção de solidariedade praticada e descolonizada de Mohanty, e combinando-a
com a noção de intelectual orgânico do teórico marxista italiano
Antonio Gramsci, podemos encontrar uma forma possível de criar
contacto com as artes, a academia e os movimentos sociais.
Gramsci via o papel do intelectual como crucial no contexto da
criação, como uma contra-hegemonia. Ele identificou dois tipos
de intelectuais – o tradicional e o orgânico (Gramsci, 1971). Isto
também serve para os artistas. Artistas intelectuais e artistas tradicionais são aqueles que se consideram autónomos e independentes do grupo social dominante e são considerados como tal
pela população em geral. Eles parecem autónomos e independentes, e dão-se a si mesmos uma aura de continuidade histórica,
apesar de todas as agitações sociais que possam atravessar. Eles
são essencialmente conservadores aliados e auxiliares do grupo
dominante na sociedade.
O segundo tipo é o intelectual orgânico, incluindo-se aqui o artista ativista orgânico. Este é o grupo que cresce organicamente
com o grupo social dominante, a classe dominante, e é o seu elemento pensante e organizador. Para Gramsci foi importante vê-los
pelo que eram. Eles foram produzidos pelo sistema educativo para
desempenhar uma função para o grupo social dominante na sociedade (Gramsci, 1971). É através deste grupo que a classe dominante mantém a sua hegemonia sobre a restante sociedade.
Gramsci, nos seus Cadernos do Cárcere, escreveu que não só deviam aderir à causa revolucionária um número significativo de in200
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telectuais “tradicionais”, mas também os movimentos da classe trabalhadora deviam produzir os seus próprios intelectuais orgânicos.
Gramsci viu como um dos seus papéis apoiar a criação de intelectuais orgânicos a partir da classe trabalhadora e ainda a conquista
do máximo possível de intelectuais tradicionais para a causa revolucionária. O domínio intelectual não é para ser visto como algo
confinado a uma elite, mas como algo enraizado na vida quotidiana.
Gramsci escreveu que “o modo de ser do novo intelectual não mais
pode consistir na eloquência […] mas numa participação ativa na
vida prática, como construtor, organizador, ‘persuasor permanente
e não apenas um simples orador”’ (Gramsci, 1971, p.10).
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Jacques Lacan: feminismo e o problema da identidade de género1
Ellie Ragland
Tradução de Joana Pereira

1

Ragland, Ellie. (1982). Jacques Lacan: Feminism and the Problem of
Gender Identity (pp. 6-20), SubStance, 11(3).

L

acan nunca se cansou de repetir que Totem e Tabu (1912)
estava errado e que o complexo de Édipo era uma neurose
do próprio Freud. Como alternativa, Lacan ofereceu a sua
própria teoria da metáfora paterna e da estrutura edipiana,
usando os seus conceitos inovadores de Falo, Castração, Desejo e
jouissance (Roudinesco, 1973). Ao reformular a imagem realista
do complexo de Édipo de Freud, para lá do mito e da biologia,
Lacan introduziu o conceito de uma estrutura que é formada pela
intervenção de um terceiro elemento na díade original bebé-mãe:
a Lei do Nome-do-pai. Passando da esfera do triângulo sexual
freudiano para a do efeito simbólico, Lacan deixa a cena do tabu
do incesto para dramaturgos e antropólogos. A identidade sexual
não se baseia no género biológico, ou em qualquer outro fator
inato, mas é aprendida através das dinâmicas da identificação e
da linguagem.
1

Tradução do inglês por Joana Pereira (maria.joana.pereira@ua.pt). Doutoranda do
Programa de Doutoramento em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro e Investigadora e membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro
de Línguas Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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Na epistemologia de Lacan encontramos dois sistemas de significado diferentes, cada um completo na sua própria esfera: o da
linguagem e o de um discurso inconsciente. No sistema inconsciente, que Lacan chama de discurso do Outro, o significado não
vem da substância ou da essência, mas de associações estruturais
e efeitos significantes. Neste contexto, não só o mito edipiano, mas
o mito em geral é simplesmente «a tentativa de dar forma épica
àquilo que opera a partir da estrutura» (Lacan, 1978, p. 51). No
início da década de 1950, Lacan usou a palavra «estrutura» para
significar aquilo que funciona como uma linguagem; isto é, por
transformações. Do mesmo modo que o discurso e o léxico são governados pelas leis fundamentais da linguagem que Roman Jakobson chama de metáfora e metonímia, Lacan retratou um
inconsciente que transforma as suas redes representacionais de
relações imagéticas através de procedimentos análogos de combinação, condensação, substituição e deslocamento (Lacan, 1975).
À luz da imagem estrutural do inconsciente de Lacan, qualquer
ligação direta da sua estrutura edipiana com a biologia através
da configuração corporal, do género, da experiência genital ou da
sua «resolução» na satisfação genital, é uma interpretação completamente errada de um drama simbólico, representacional e
transformacional.
Lacan viu o efeito da relação edipiana como aquela que decide
o pressuposto do sexo, onde o sexo é correlacionado com a identidade e não com o género (Lacan & Miller, 1975). Pode-se descrever a sua estrutura edipiana como a obrigação que todas as
crianças têm de submeter a sua sexualidade a certas restrições e
às leis de organização e intercâmbio dentro de um grupo sexualmente diferenciado, e assim encontrar o seu lugar dentro dessa
sociedade (Lemaire, 1977). A crise edipiana ocorre, não porque a
criança queira possuir a sua mãe sexualmente, mas quando a
criança compreende as regras sexuais numa sociedade. A crise é
resolvida quando as regras são aceites e acedidas. Estas regras
são transmitidas pelo que Lacan chama de ordem simbólica, mas
por «simbólico» ele não quer dizer aquilo que é representativo de
uma segunda coisa ou essência oculta. Em vez disso, ele quer
dizer a ordem da vida que inclui linguagem, códigos e convenções
culturais, e cuja principal função é diferenciar uma coisa da outra,
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e mediar entre experiências não-verbais – a ordem Imaginária de
identificações – e eventos reais – o Real. Por outras palavras, a
ordem Simbólica lacaniana interpreta, simboliza, articula e universaliza tanto o experiencial como o concreto, o qual já moldou,
de maneira paradoxalmente circular.
Numa sessão do Seminário XX de Lacan (1972-73), ele sugeriu que talvez uma das mulheres devesse escrever um livro intitulado Para além do Falo, parodiando a obra de Freud Para Além
do Princípio do Prazer (1920). «Isso seria ótimo», disse Lacan, “e
daria outra consistência ao movimento de libertação das mulheres. Um prazer ou êxtase (jouissance) para além do falo” (Lacan,
1975, p. 69). A frase «para além do falo», de Lacan, é impressionante porque condensa a controvérsia crescente em torno das
suas teorias sobre o Falo e a Castração na sua relação com a estruturação da identidade de género e da personalidade sexual.
Mais adiante, irei analisar as razões do tom aparentemente irónico da piada em jeito de desafio de Lacan. Contudo, algumas feministas não encararam as teorias de Lacan como uma piada e
atacaram o seu pensamento, alegando que ele era um falocrata.
Eu, pelo contrário, acredito que o pensamento de Lacan é uma
chave para a compreensão dos processos de socialização e simbolização que moldaram a especificidade da mulher ao longo dos
tempos.
Lacan localizou a fonte da identidade sexual num período préedipiano, que ocorre ainda antes do proposto por Freud. Os pilares estruturais sobre os quais qualquer identidade é construída
são Desejo e Lei. Deste modo, as raízes da identidade são éticas,
não ontológicas (Lacan, 1973). Mas nada disto faz sentido, exceto
se o considerarmos à luz da visão inovadora de Lacan da identidade humana; aquilo a que normalmente chamamos de ego, ou
eu, ou personalidade. Para Lacan, a identidade não deriva de predisposições genéticas, nem de um desenrolar de sequências de desenvolvimento neurofisiológicas; nem é o produto de uma guerra
entre forças biológicas e culturais, nem o reflexo de arquétipos coletivos. A identidade é construída como um composto de imagens
e efeitos – isto é, representações mentais – retiradas do mundo
exterior desde o início da vida, que são desenvolvidas na relação
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com o Desejo de reconhecimento e os requisitos sociais posteriores
para a submissão a uma Lei arbitrária.
Nascido prematuro em termos de funções fisiológicas por comparação com outros animais, o bebé humano é mais dependente
do mundo ao seu redor. O recém-nascido humano transcende o seu
desamparo e insuficiências por fusão com outras pessoas, principalmente o primeiro Outro (NT. Other, em inglês) – normalmente
a mãe (NT. (m)Other, em inglês), que cedo o amamenta e dele
cuida (Dodson, 1970)2. Deste modo, o Outro-Mãe (NT. (m)Other),
torna-se o «centro» da identidade que falta à criança, servindo
como uma espécie de espelho com o qual o bebé se identifica mimeticamente. Lacan chama a este período, entre os seis e os dezoito meses de idade, o estádio do espelho. Por volta dos dezoito
meses ocorrem duas grandes mudanças. A criança começa a usar
mais coerentemente a linguagem e também percebe que a presença do pai – ou de qualquer outra terceira pessoa – é uma força
proibitiva para a fusão da criança com o Outro-Mãe [(NT.
(m)Other)]. A criança começa a perceber a sua própria separação
do Outro-Mãe [(NT. (m)Other)] apenas quando é forçada a essa
consciência por aquilo que Lacan chama de significante fálico ou
de metáfora paterna. Mas, por «significante», Lacan quer dizer
algo diferente do conceito de Saussure. O significante lacaniano
assemelha-se ao signo saussuriano. A combinação de som e conceito, que adquire significado em relação a outros sons e conceitos
– por outras palavras, discurso articulado – é o que Lacan pretende dizer com significante. Por significado, o autor refere-se aos
efeitos cumulativos causados pelos significantes que são reprimidos no inconsciente, mas depois aparecem como temas de identidade fixos do ser de uma pessoa3. O significante fálico da diferença
2

Dodson relata a experiência realizada por Frederico II da Prússia. Ao tentar descobrir a língua «original» da humanidade - o grego ou o latim - Frederico II isolou
vários recém-nascidos e proibiu as enfermeiras de falarem com eles. O monarca esperava descobrir qual era a língua inata quando os bebés eventualmente falassem.
Embora os bebés fossem fisicamente bem cuidados, não viveram o suficiente para
falar. Todos morreram de causas desconhecidas.

3

Lacan reformulou o conceito de signo de Saussure, no qual significado (conceito) é
superior ao significante (som ou forma) na determinação do sentido. Lacan igualou
o significado com o inconsciente e o significante com a linguagem articulada. Mas,
ao tornar o inconsciente num sistema de sentido superior, acima e além do sentido
linguístico, Lacan inverteu a ordem de Saussure.
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impõe um senso de limitações e «auto» limites sobre a ilusão psíquica da totalidade simbiótica no estádio do espelho. Ao mesmo
tempo, o significante fálico introduz a possibilidade da autorrepresentação reflexiva através da nomeação (Wilden, 1968)4. Brincando com as palavras francesas non e nom, Lacan diz que o Nome
do pai parece significar «não». Assim, a linguagem contribui para
reforçar a imposição fálica no sentido da diferenciação ao oferecer
possibilidades substitutivas de compensação pela perda da espontaneidade natural. A cultura começou, assim, a impor-se à natureza.
A aprendizagem da diferenciação psíquica do Outro-Mãe
[(NT. (m)Other)], é tão dolorosa que Lacan descreve a experiência
como Castração; isto é, o bebé sente-se incompleto, danificado,
uma hommelette5. Mas não se deve interpretar este termo literalmente. Não há aqui nenhum desejo de incesto a ser punido por
medo da perda de órgãos. O medo é mais global; medo da perda
da «auto» continuidade. Paradoxalmente, a linguagem cria, simultaneamente, um espaço inconsciente no ser – um sentimento
permanente de perda, ou de ser um Outro – pela introdução de
um diferir da experiência «vivida», mas também se torna num
mecanismo para ajudar os seres humanos a dominar a sua própria incompletude. A criança reprime a dor da separação e também interioriza o significante fálico. O resíduo deste drama é o
que Lacan chamou de Desejo: uma inadequação estrutural no sujeito humano que leva os indivíduos a esforçarem-se para sempre,
a procurar novas maneiras de compensar a perda elementar de
uma ilusão psíquica de unidade. Pessoas, a própria linguagem,
bens materiais, sistemas de crenças e de significado, todos desempenham papéis substitutivos no deslocamento do(s) objeto(s) perdido(s) ao longo de uma cadeia significante de Desejo. Lacan faz
equivaler Desejo a líbido, mas localiza a fonte numa falta no
Outro – uma falta que procura superar-se a si mesma – em vez
de um impulso biológico ou sexual (Lacan, 1977). À medida que
os indivíduos se tornam cada vez mais alienados nas regras e normas objetificadas da linguagem, códigos e leis sociais, e cada vez
4

Wilden refere-se aqui ao Séminaire (1956), Livre IV não editado, de Lacan.

5

Lacan criou a palavra hommelette para descrever a natureza dual do ego humano,
dividido em duas metades como o ovo que faz a omelete.
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mais distantes do sentido de unidade diádica pré-edipiana, sentem uma carência-de-ser (manque-à-être) que não é existencial,
nem real, nem metafísica, nem material. É uma «subversão do
sujeito humano que o ou a faz almejar, não à renúncia ou à repressão, mas à realização do Desejo, por outras palavras, à redefinição de um eu pré-social» (Jameson, 1977, p. 395).
Por «subversão» do sujeito Lacan entende as experiências inconscientes de fusão e separação – Desejo e Lei – que circunscrevem consciência e linguagem e, assim, subvertem a perceção e a
intencionalidade do domínio da objetividade e da ação desejada
para o domínio do efeito estrutural e do ditame. O sujeito consciente, falante, procura as raízes da sua própria formação inconsciente pelo simples facto de usar a linguagem, mas mais
especificamente através de todo o sistema simbólico de substituição. O objetivo almejado é a repetição, a substituição do prazer
(jouissance) na ilusão da totalidade, que foi característica do período pré-fálico. Jouissance, uma palavra que Lacan recomenda
que nem se traduza para o inglês, significa orgasmo, ou a liberação puramente sexual da tensão experimentada no plaisir
(Schneiderman, 1980). Falando de forma abstrata, jouissance
torna-se no prazer temporário proporcionado pelo reconhecimento
dos outros, substitutos do Outro original. Mas os substitutos são
necessariamente imperfeitos, pois a lacuna ou falta no ser é o inconsciente que, por definição, é desconhecido.
Em contradição direta com a prevalência das psicologias do
ego no pensamento anglo-americano, Lacan mostra o sujeito humano como nem unificado, nem completo, nem autónomo. Dividido entre linguagem e individualidade, entre «dizer» e «ser», o
sujeito é operado pelas estruturas do Desejo e da Lei, que são
ambas explicáveis em termos matemáticos. A dualidade, no estádio do espelho, da simbiose mãe-bebé, é experienciada pelo bebé
como uma singularidade ou unidade, e é percebida apenas como
a díade que na verdade é, a partir da perspetiva da triangularidade edipiana. Este humilde drama mãe-bebé-pai coloca os fundamentos da ontologia humana numa divisão estrutural.
Introduz um impulso permanente em direção à identificação com,
e reconhecimento de outros – num esforço para negar as intuições
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indesejadas da fragilidade da existência, com as suas implícitas
ameaças de morte: isto é, uma lacuna no ser; uma identidade
composta por fragmentos. A tendência humana de procurar unidades através do amor, significado, crença, etc., deriva da experiência, no estádio do espelho, de assumir uma identidade
estranha e um Desejo como nosso e depois reprimi-lo. A tendência
paradoxalmente oposta e igualmente forte, é lutar pela diferença
para ceder às forças que inicialmente dividiram o sujeito em partes sociais e pessoais. Tais fundamentos estruturais denotam a
ordem Imaginária de identificação e homogeneidade e a ordem
Simbólica de individuação e heterogeneidade. Estas inclinações
conflituosas vão sempre delimitar o comportamento humano a esforços unitários, e a substituições e deslocamentos binários.
Embora os significados específicos associados às estruturas
do Desejo e da Lei variem de acordo com a experiência pessoal e
o contexto histórico, as próprias experiências moldam quer a História quer a trajetória pessoal. O «inimigo» que as feministas têm
de enfrentar, portanto, não é a estrutura de classes nem o patriarcado per se, mas o processo do estádio do espelho pelo qual um
sujeito humano assume as suas formas e fixações essenciais
numa equação matematicamente formalizável. Na medida em
que a sensação primordial da semelhança está ligada ao OutroMãe [(NT.(m)Other)], o Desejo – como falta – está elementarmente ligado à fêmea. Na medida em que a experiência
secundária de individuação ou diferença está ligada ao pai, a Lei
está ligada ao homem. O erro de Freud, segundo Lacan, foi confundir este drama simbólico e estrutural com um drama natural
de base biológica. Lacan, pelo contrário, retrata a tragédia do ser
natural. A escolha dada a qualquer criança é ou a individuação
via Castração psíquica – ou seja, aprender a diferença pela alienação na linguagem, convenções sociais e regras – ou então, a
falha na evolução de uma identidade adequada ao funcionamento
social. Vemos imediatamente que a Lei lacaniana é uma faca de
dois gumes. Por um lado, «salva» as pessoas da dominação do
Outro-Mãe [(N.T.[(m)Other)], mas, por outro lado, tiraniza porque
é arbitrária e artificial.
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Uma das escritoras feministas francesas mais prolíficas da
cena contemporânea é Luce Irigaray. Como o filósofo Gilles Deleuze
e o psicanalista Felix Guattari, Irigaray vê a ordem simbólica lacaniana como território inimigo, governado por falocratas, patriarcas e pederastas. É uma ordem que deve ser resistida para que as
mulheres obtenham a liberdade da sua própria especificidade. Mas
Irigaray lê Lacan ideológica e substantivamente e, portanto, acusao de fazer declarações prescritivas. Ao equiparar o significante fálico ao patriarcado, ela substancia biologicamente o conceito, de
modo que Falo = pénis = macho. Mas ela apenas se remete a determinismos biológicos mais antigos ao insinuar que homens e mulheres têm atributos psíquicos «naturais» em consonância com o
género. Ao não ver que o significante fálico é intrinsecamente neutro, sem sentido por si só, e que só ganha poder a partir de associações catalisadas no drama edipiano, Irigaray não entende que
Lacan está a descrever causas primárias, sem as aprovar.
Em Speculum de l’autre femme (1974), Irigaray acusa a psicanálise de um «viés masculino», de estar presa na fase fálica, e
de equiparar a sexualidade feminina à maternidade (Irigaray,
1974). Em Ce sexe qui n’est pas un6(1977), a autora descreve
Lacan como um especulador cínico que retira prazer, poder e amor
de ser um Mestre (Irigaray, 1977)7. Ao rejeitar a teoria lacaniana
de uma fixação fálica do destino sexual de uma criança, Irigaray
trata o estádio do espelho como implicitamente masculino. Diz
Irigaray (Schor, n.d.)8 que o espelho dele torna-se na versão mais
recente de um topos filosófico cuja raison d’etre é valorizar igualdade e visibilidade. No caso de Lacan, o padrão de uniformidade
é o Falo. Irigaray pergunta: «E no que diz respeito ao organismo,
o que é que acontece quando o espelho não revela nada para ver?
6

N.T.: Texto traduzido no I volume desta coleção: Irigaray, Luce. (2018). Este sexo que
não é um (pp. 61-70). In Baptista, M. M. (Org.), Género e Performance: Textos Essenciais 1. Coimbra: Grácio Editor. Disponível em: http://hdl.handle.net/10773/25237.

7

Num dos capítulos intitulado «Così fan tutti», Irigaray compara Lacan a Don Alfonso da ópera de Mozart com o mesmo nome. Don Alfonso ganha dinheiro apostando num malentendu permanente entre os sexos (Gallop, 1980).

8

Artigo não publicado, apresentado em janeiro 1981 na Universidade de Vermont,
Departamento de Francês. Acessível num volume The m(other) Tongue: Essays in
Feminist Psychoanalitic Literary Interpretation. Eds. M. S. Gohlke, S. A. Garner,
C. Kahane.
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Nenhum sexo, por exemplo, como é o caso da menina» (Irigaray,
1977, p. 55)9. Embora Irigaray não ofereça ‘outra’ perceção em
Speculum, ela avança com algumas ideias próprias em Ce Sexe.
A autora conclui que a teoria de Lacan de uma fixação fálica da
identidade sexual é homossexual na sua exclusão da alteridade,
ao utilizar a heterossexualidade meramente como uma forma homossexual mediadora na sua troca de mulheres entre homens.
Como um obstáculo para uma economia sexual fálica, ela propõe
a subtileza e docilidade da mulher, a sua «resistência débil» (Irigaray, 1977, p. 214)10.
O que acho particularmente perturbador na análise de Irigaray é a sua “resistência” em “perceber” Lacan. Porque interpreta
mal Lacan, ela perde a oportunidade de usar as teorias dele para
transcender as próprias limitações do pensamento lacaneano
(como outras feministas fizeram com Freud), ou para desenvolver
as sugestões que Lacan propositadamente deixou por resolver. Na
representação que faz do estádio do espelho lacaniano como o primeiro de uma série de estádios históricos que oprimem as mulheres, Irigaray reduz esse estádio ao literal e ao biológico. De facto,
o conceito de estádio do espelho de Lacan é uma metáfora para
um processo mimético, que ocorre nas relações intersociais com
ou sem um espelho. Inicialmente, o estádio do espelho refere-se à
representação de uma unidade corporal, visual com a qual o bebé
se identifica, em contraste com a agitação interna sentida por
causa da prematuridade da habilidade motora e neurológica no
nascimento e nos meses seguintes. Lacan coloca a hipótese de que
os bebés se fundem percetivamente com imagens e objetos no
mundo exterior nos primeiros seis meses de vida, na verdade tornam-se neles nas suas fantasias elementares. Lacan compara
esta perceção primordial como o 0 matemático de Frege. Quando
o bebé se identifica com a forma humana – a do Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)] e a sua própria, ao espelho –, passou cognitivamente de 0 a 1. Mas, ao identificar um centro de unidade fora de
9

A citação de Irigaray refere-se ao ensaio de Lacan «Le stade du miroir», nos Écrits
(Paris: Seuil, 1966).

10

Num capítulo intitulado «Quand nos lèvre se parlent», Irigaray exorta as mulheres
a combater a falocracia, resistindo à militância fálica. Ela elogia a subtileza da
mulher como estratégia.
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si próprio, ao considerar-se ele próprio como um-outro, a perceção
humana da diferença começa com base numa mentira – numa
disjunção ou assimetria – cujos efeitos posteriores variam desde
a produção de um duplo, como no fenómeno Doppelgänger, a uma
desintegração corporal como a representada pelas figuras de Hieronimus Bosch (Benoist, 1980). Na vida adulta, a estrutura reprimida do estádio do espelho funciona dinamicamente para
difratar a suposta unidade do sujeito falante, e impede as pessoas
de se sentirem «unas» consigo mesmas. E esta vitimização pelo
discurso de um Outro, que serve como centro reprimido do ser,
assombra tanto homens quanto mulheres.
A confusão de Irigaray da fixação de uma Gestalt durante o
período do estádio do espelho, dos seis aos dezoito meses, com a
fixação fálica da identidade sexual que ocorre após o estádio do
espelho, cega-a em relação ao que acho mais importante para a
teoria feminista: que a epistemologia de Lacan é aquela que mais
se aproxima da desmistificação das causas e diferenças básicas
da personalidade sexual. A sua descrição das estruturas subjacentes à ordem patriarcal não é, certamente, um suporte ideológico para manter essa ordem. O drama essencial é de efeito
estrutural. A confusão de órgãos sexuais e género é uma ocorrência secundária, que é solidificada e se torna substantiva na linguagem, consagrada no mito e transmitida como verdade
«natural». Michèle Montrelay, uma psicanalista no ativo em
Paris, usou a teoria lacaniana para conectar a linguagem com os
órgãos corporais:
Confusão e coincidências: ouvir é muito próximo do olho, que é
visto pela criança como um olho-ouvido, um orifício aberto (...)
A confusão de órgãos dá-nos não só a imagem da confusão de
nomes, mas também a sua conivência com o jouissance (Schneiderman, 1980, p. 83).

Talvez esta confusão de órgãos e linguagem tenha levado vários críticos a agrupar o estádio do espelho e a metáfora paterna.
Pois o significante fálico lacaniano, de facto, traz o Simbólico para
o estádio do espelho por volta dos dezoito meses de idade, num
ponto nodal que fornece a estrutura essencial do inconsciente,
bem como a fixação elementar da identidade.
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O filósofo francês Jean-Marie Benoist descreveu a função fálica ou edipiana como um operador semântico-sintático do Desejo.
Como o operador ausente – ou seja, figurativo ou metafórico – do
inconsciente, o significante fálico prende o sujeito no Simbólico,
ensina o limite do Desejo e permite que qualquer configuração social triangular se simbolize a si própria (Benoist, 1980). Também
coincide com a aprendizagem da linguagem, vinculando deste
modo o logos ao Desejo e à Lei. O complexo edipiano que Freud
definiu como o conjunto organizado de desejos amorosos e hostis
sentidos pela criança em relação aos seus pais, foi reformulado por
Lacan para explicar a evolução que pouco a pouco substitui o pai
pela mãe. É a isso que Irigaray se refere como a fixação fálica da
identidade sexual. No resumo do psicanalista francês Serge Leclaire, a mãe é considerada como a personagem central e primordial no complexo, e o pai como a referência principal e última. A
identificação no estádio do espelho, com uma imagem corporal unificada do «eu», corresponde mais ou menos à identificação com o
corpo do Outro-Mãe [(NT. (m)Other)]. Gradualmente, a criança
identifica-se também com o objeto de Desejo do Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)]. Querendo ser tudo para ela, a criança quer ser o
significante do seu Desejo; isto é, o Falo no sentido simbólico e significante, como algo que substitui a falta (Lacan, 1971). Pois, do
ponto de vista Imaginário, o Falo é o significante da falta inerente
ao Desejo. Neste contexto, o primeiro significado para uma criança
é a metáfora paterna. Mas, como uma criança não sabe qual é realmente o Desejo do Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)], o primeiro e único
significante real e concreto é o Desejo da criança de se fundir com
– ou seja, agradar – ao Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)]. Assim, as
crianças rapidamente se desapegam de qualquer outra identificação primária com o que quer que seja que substitua a falta do
Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)], pois veem que, apesar dos seus esforços para serem o que o Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] quer, ela
ainda permanece insatisfeita. Este facto direciona a criança para
a alteridade: isto é, a referencialidade do pai. E assim, o primeiro
significante metafórico ou «puro» é o Nome-do-pai, que indica proibição, separação, diferença, compromisso: isto é, Castração. Neste
estádio, o Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] é o mediador que abre o caminho para permitir o nascimento do Desejo e da Lei: a criança
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não pode preencher todos os desejos da mãe. Nesta fase, a criança
aprende a relação do Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] com o nome do
pai. Na terceira fase, o verdadeiro órgão sexual do pai é equiparado a ter o Falo ou não; ou seja, como estando em falta ou não. A
evolução psíquica do complexo edipiano consiste então numa reformulação identificativa do sujeito, que é concluída quando a
criança fixa uma identidade sexual, identificando-se ou com o
Outro-Mãe (N.T.(m)Other) ou com o pai. As complicações de género
deste drama significam que, quando uma criança renuncia à identificação com a possibilidade de ser “tudo” para a Mamã, essa preocupação é transferida para a tentativa de compreensão da
diferença de género a nível social (Schneiderman, 1980).
O crítico Frederick Jameson escreveu que «muitos dos ataques à doutrina lacaniana do significante fálico parecem inspirados pela sua confusão do pénis como órgão com o falo que é
significante, função ou metáfora» (Jameson, 1977, p. 352). Muitos
críticos que acusam Lacan de ser um falocrata também culpam o
sexo masculino per se pela opressão da mulher. Infelizmente,
qualquer implicação que o patriarcado herde no domínio da consciência e da «vontade», condena os sexos a uma repetição da história que é o inconsciente. Para que as feministas reescrevam a
sua própria história, é essencial que analisemos o drama estrutural que manteve o patriarcado prevalecente por milhares de
anos e que, perversamente, culpa a Mulher pela perda que ocorreu a mando do pai. Uma razão é que este drama estrutural associa conhecimento com consciência, vida pública, e
masculinidade, enquanto o «mais que a linguagem» – o indizível
– está associado ao inconsciente, à vida pessoal e à feminilidade.
Como primeiro significante «puro» da diferença ou da alteridade,
o significante fálico é o ponto de referência para o desenvolvimento da capacidade da criança de usar símbolos e palavras como
significantes. Lacan usou o jogo Fort! Da! do neto de Freud com
o rolo da bobina como paradigma da conexão entre linguagem, separação e simbolização. A criança diz Foi-se! Aqui!, usando as palavras, tanto para representar como para dominar o trauma da
Castração. As próprias palavras podem parecer autónomas, ao
invés de simbólicas – significando o simbólico unidades discretas,
ao mesmo tempo autónomas e irredutíveis, e cujos sons de fala
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são dotados de significado em referência a outras dessas unidades. Gradualmente, uma criança perde de vista a função representativa – «objeto transacional» – inicial das palavras. Porém,
ao nível no qual as palavras funcionam como símbolos, Lacan desubstantiva a linguagem, e coloca-a como hipótese de um meio
«material» para preencher a lacuna entre um defeito estrutural
no sujeito e as exigências da sociedade.
Como primeiro significante da ordem Simbólica, o significante
fálico exige troca e comunicação, mas, paradoxalmente, também
simboliza o não encerramento e a desunião, que assim são introduzidos permanentemente na estrutura fundacional do sujeito. A
este drama simbólico-estrutural são dadas uma miríade de interpretações diversas de cultura para cultura, e ele dita a função da
identidade da criança, configurando tudo isto ainda muito antes
do nascimento. A única constante entre as várias interpretações
da diferença sexual parece ser a associação da experiência do estádio do espelho com mulheres e a estrutura edipiana com homens. O sucesso da cultura sobre a natureza não está, portanto,
como disse Lévi-Strauss, na troca do casamento, mas na aprendizagem de compromisso e submissão através da repressão do
Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] e da introdução da Lei do Nome-dopai aos dezoito meses de idade. Embora a identificação original
com o Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)], proporcionasse um senso de
unidade e triunfo sobre a sensação inicial de fragmentação e incompreensão, a identificação secundária com o pai divide este
senso de unidade já ficcional e frágil, colocando a fundação ontológica do conhecimento humano – para ambos os sexos – na autoalienação e no Desejo.
Apesar do Falo lacaniano não se referir ao pai real, ou ao
órgão biológico, o termo sublinha a ideia de que o pai real, a parteobjeto peniana, e a função diferencial fálica, estão confundidos na
linguagem. Uma lógica identificativa localiza o significante fálico
na origem da cultura, e vincula arbitrariamente o macho – como
pai – aos princípios da lei e da realidade, estabelecendo-o em oposição aos princípios de Desejo e subjetividade vinculados à mãe.
A crise ontológica shakespeariana do ser podia ser entendida em
termos lacanianos nos termos de uma finalização da frase como
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«ser ou não ser, o Falo». A dificuldade histórica da mulher tem
sido o mal-entendido linguístico e representacional que traduz
«ser» como «ter» e Falo como pénis11. Em defesa da teoria de que
não há causalidade natural para a identidade sexual, Lacan diz
que homem e mulher existem como significantes puros, sendo a
natureza das coisas a natureza das palavras (Lacan, 1975). Mas
Lacan não defende que as palavras componham o discurso inconsciente de uma qualquer maneira transparente ou unívoca.
A influência da linguística moderna no pensamento de Lacan
é bem conhecida. Saussure ensinou que a linguagem é um sistema sempre em fluxo, referencial, diferencial e arbitrário. Lacan
acrescenta a isto o que falta à teoria de Saussure: um contexto. A
linguagem não é, como Freud acreditava, um conjunto de sons
simplesmente recebidos. É uma rede abrangente cujos efeitos
criam impressões e reações e, posteriormente, atribuem significados e rótulos, os quais acabam por se vincular a redes de imagens e relações percetuais do estádio do espelho. Existem dois
sistemas significantes diferentes na epistemologia de Lacan: um
identificador e outro linguístico, embora o sistema identificador
registe imagens acústicas, bem como visuais. A rede identificadora de relações e associações fantasmáticas transforma-se gradualmente numa identidade organizada que, não obstante, não
consegue refletir sobre as suas raízes. No entanto, os dois sistemas de significado sobrepõem-se e «amortecem» o discurso linguístico neutro e atemático dos rótulos e nomes com a lógica
inconsciente do Desejo e da Lei.
Vemos que, para Lacan, a linguagem não é um meio estático e
transparente através do qual se desvendam significados ocultos.
Nem as suas profundezas serão examinadas por um esclarecimento
adequado de todos os seus possíveis códigos e mecanismos organizacionais. Tampouco é apenas uma série de inverdades, aguardando a desconstrução derridiana. A linguagem é um corpo denso
e opaco, que luta para incorporar experiências e símbolos Reais e
11

Na tradução de Sheridan de «A Significação do Phallus» (Écrits, 1977), Lacan diz
que as relações entre os sexos são na verdade governadas por um «parecer» que
substitui o «ter» [o Phallus]. O «parecer» recobre a confusão do significante fálico
com o órgão fálico, para o proteger do lado masculino e mascarar a sua falta de lado
feminino, e que projeta as manifestações ideais ou típicas de cada sexo (p. 289).
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Imaginários, a qual só permite aproximação por causa da sua natureza intrinsecamente representacional e diferida. Assim, enquanto os filósofos se colocam no pensamento e na linguagem
conscientes, vendo-se a si próprios como seus correlatos, Lacan
situa-se a si próprio no interior do sentido inconsciente, que faz a
linguagem normativa «significar» mais do que diz. Ele fala dos esforços do inconsciente para, simultaneamente, conhecer e negar as
suas próprias mensagens e estruturas através das elaborações materiais dos sistemas de linguagem consciente. Sob as mãos moldadoras de Lacan, a linguagem não pode mais ser vista como um meio
imaculado de tradução do pensamento, mas tornou-se o «caminho
real» para o inconsciente e uma ponte paradoxal de regresso à consciência. O que o psicanalista francês oferece à teoria feminista é,
portanto, uma imagem do lugar do homem e da mulher numa história da estruturação, simbolização e sentido (Lacan, 1975).
Ao considerar a linguística e a antropologia cultural, Lacan
não se restringe a uma explicação biológica ou espácio-temporal
como Freud. Ao contrário de Lacan, Freud não reconheceu a natureza relativa do complexo de Édipo (Lemaire, 1977). Lacan vê a
estrutura edipiana como problemática, como uma manifestação
do esforço humano para se posicionar em direção a um efeito Real,
através de interpretações culturais. Pode-se até sugerir que as teorias de Lacan sobre o estádio do espelho e as estruturas edipianas
oferecem uma teoria viável dos processos elementares de informação do sistema de símbolos humanos, e culminam numa explicação
parcial de como a «mente» humana reside no cérebro12. O bebé humano nasce prematuro, mas com capacidades percetuais sofisticadas. Em compensação pelo seu desamparo e incapacidade de
processar informações, adota uma identidade representacional.
Com o advento da linguagem, esta identidade é dividida numa
parte reprimida e numa parte que evolui na linguagem. A ideia de
Lacan de perda, ou falta de objeto, refere-se ao Outro-Mãe
12

O cientista social Herbert Simon foi citado recentemente num resumo do status
da ciência comportamental e social como tendo dito: «Uma vez que a mente humana reside no cérebro, não podemos ficar satisfeitos com as nossas explicações
do pensamento humano até que possamos especificar os substratos neurais para
os processos de informação elementares do sistema simbólico humano. Acerca dessas conexões não sabemos quase nada» (Science, July 1980). Citado por Peter Barglow, M.D., em Commentary, outubro 1980, p.10.
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[(N.T.(m)Other)] reprimido, cuja voz, mensagens, Desejo, corpo, e
ficções – tanto no totum quanto em imagens fragmentárias – são
construídos ao longo da infância para desenvolver o sistema de
significado inconsciente. Ao nível linguístico, consciente, a estrutura edipiana serve para organizar papéis de género, funções e rituais em torno da diferença entre machos e fêmeas. A formação de
estruturas sociais em torno dos estereótipos sexuais surge do tratamento de uma ilusão – uma perceção Imaginária – como um
facto Real. Com Lacan, estamos num universo que reverte a noção
familiar de biologia como o principal motor da cultura. Em vez
disso, a natureza conservadora e persistente da ordem Simbólica
objetifica realidades subjetivas, fixando comportamento consciente
e mensagens inconscientes num beco sem saída em forma de círculo. Literalmente, a ordem Simbólica androcêntrica submerge e
transcende a mulher (Lacan, 1980).
No ensaio «Deus e o jouissance da mulher», Lacan diz que as
palavras retrataram historicamente o homem como completo em
si mesmo, um tout, enquanto a mulher é retratada como pastoute. Pois, na medida em que o significante fálico cria as próprias
condições para o significado – a separação requer representação
– o macho será visto como padrão e a fêmea como derivada13. Ou
seja, tanto o patriarcado quanto o estatuto adjunto da mulher são
sintomas criados pelos efeitos Reais da estrutura edipiana. Mas
estas interpretações arbitrárias das diferenças de género não só
são perceções ficcionais, como também são deturpações da função
fálica. O significante fálico refere-se à incompletude, à diferença,
a outra coisa e, de facto, pertence ao pas tout da linguagem ou do
discurso. Mas porquê, mesmo na ilusão, a identificação com o falo
haveria de significar que alguém é tout? No meu entendimento,
porque a perda está associada à mulher como Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)]. O Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] é reprimido en13

Lacan postulou que, em vez de um fluxo livre de energia instintiva que Freud imaginou, há um fluxo livre de significado, um movimento infinito de possibilidades
significantes. Na cadeia significante da linguagem, cada significante é um signo
interdependente e irredutível, cujo sentido é determinado em relação a outro significante ao qual está ligado pelas leis específicas da metáfora e da metonímia.
Assim, o significante «significa» sincronicamente em termos de referencial, oposição de elementos, e diacronicamente por meio de substituições e combinações (Sheridan, Ecrits, pp. 255 e 303).
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quanto Outro Real ou inconsciente primordial, e, portanto, está
permanentemente ligado à repressão, negação e perda da «verdade» do ser. A ordem Simbólica, pelo contrário, valoriza a diferença, isto é, a fuga da perda. A ordem Imaginária da semelhança
identificatória ou parecença, é inseparável do Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)] / mulher. E os seres humanos fogem da similaridade do eu através da diferença dos outros.
John Berger disse que «o pesquisador da mulher em si mesma
é masculino» (Berger, 1972, p. 47). Na medida em que a ordem Simbólica atribui valor aos significantes e determina o lugar de machos
e fêmeas numa escala hierárquica, ele está certo. Mas, mais elementar que o olhar masculino dentro do olhar feminino, é o olhar
feminino dentro de todos nós. Assim, Lacan continua a tradição
que retrata a mulher como verdade. Mas ele mostra os fios de marioneta que operam o mito de um «eterno feminino». A mulher é o
Outro primordial que profere o discurso das verdades escondidas
do ser; o rosto de Deus, disse Lacan. Ela fala, no entanto, não a
partir da superioridade ou inferioridade de género, mas porque a
linguagem e o mito devem de alguma forma interpretar os efeitos
inevitáveis da perda no ser. As respostas para o «mistério da identidade» residem, portanto, na verificação do Desejo reprimido do
Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)]. Mais precisamente, as suas atitudes
em relação ao Falo irão revelar o caminho do desenvolvimento da
identidade de género de uma criança específica (Lacan, 1975). Começa-se a compreender as dimensões trágicas do drama. O OutroMãe [(N.T.(m)Other)] comunica as suas atitudes inconscientes em
relação ao Falo, bem como os seus sentimentos imediatos sobre o
lugar de uma criança específica no drama simbólico.
Ao examinar a história da opressão da mulher, eu proporia o
conceito de uma dupla Castração. Ao nível da Castração primária,
tanto os machos como as fêmeas experienciam perda e adquirem
um inconsciente e uma personalidade social. Ao nível secundário,
este drama estrutural é substantivado, interpretado, explicado.
Uma vez que o Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] interior é a parte sombria de todos nós, a ideia de dominação invisível ou poder secreto
é deslocada para a mulher. Ela torna-se alguém a quem temer,
negar, ignorar, lutar, conquistar ou, inversamente, adorar e con219
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sagrar. Quer sejam exaltadas ou denegridas, as pessoas assumem
indiretamente uma posição em relação às suas próprias verdades
inconscientes na sua posição fundamental em relação à mulher.
Os mitos que cresceram para elaborar este drama simbólico são
então propostos como verdades «naturais», encontrando a sua validação na teologia, biologia, genética, ciência, política, economia,
mitologia e assim por diante.
Percebe-se facilmente que as feministas que consideram as
ideias de Lacan de um modo literal iriam rejeitar a sua argumentação por ser finalística e determinística. Eu, pelo contrário, encontro a base teórica para uma reescrita feminista continuada do
discurso e do Desejo do Outro, que prescreve a mudança à luz da
compreensão informada de causa e efeito estruturais. No entanto,
eu faria aqui uma distinção entre feminilidade e feminismo. Vejo
a feminilidade como aliando-se com o arcaico corporal do OutroMãe [(N.T.(m)Other)], bem como com o Outro-Mãe enquanto um
princípio de perda. Neste quadro, a masculinidade torna-se uma
fuga do feminino, uma rejeição da dor da perda e da Castração.
Ao mesmo tempo, o Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] do estádio do espelho permanece como um princípio internalizado de sensualidade e experiência corporal, elevando assim a questão da
sexualidade feminina a um nível problemático tanto para homens
como mulheres. Quer a mulher seja temida como sedutora, procurada como objeto sexual ou idealizada como mãe, é suposto que
o seu valor primeiro resida no seu ser físico. A persistência da associação do feminino com o sexual explica, em parte, a razão pela
qual as feministas ameaçam a própria economia sexual sobre a
qual a identidade de género está estabelecida.
Na minha opinião, a tragédia específica para as filhas que se
identificam com os seus Outros-Mães [(N.T.(m)Other)] alinhando
pelos tradicionais papéis de género, é que elas evitam a Castração
primária – isto é, diferença ou separação psíquica – e, ao fazê-lo,
confirmam os mitos que revelam a Castração secundária. Desta
forma, valorizam-se principalmente como articuladas ao princípio
fálico. Tudo isto seria uma questão de preferência pessoal se as consequências não fossem tão terríveis. Os estudos psicanalíticos confirmam que as mulheres permanecem atoladas na melancolia,
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pagam um preço mais alto que os homens (Schor, n.d.). O livro recente de Maggie Scarf, Unfinished Business, mostra que as mulheres estão mais deprimidas que os homens numa proporção de
quatro para um (Scarf, 1981). Eu sugeriria que quando os homens
se identificam para lá do Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] interior, confirmam a necessidade da Castração primária – isto é, de individuação – e são forçados a criar um eu fora do domínio do Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)]. Aqueles machos ou fêmeas que permanecem subjugados a uma identificação «natural», fusional com o Outro-Mãe
[(N.T.(m)Other)] estão intimamente ligados à natureza sufocante
da dialética Imaginária, subjugada às ficções e Desejos de um
Outro estranho. Aqueles que se submetem à Castração primária
afirmam a sua posição na esfera Simbólica da diferença e da identidade social. O(s) feminismo(s), tal como a estrutura fálica, podem
fornecer uma imagem da diferença, alteridade, separação.
Se interpretarmos literalmente a piada de Lacan «para além
do falo», ele está a perguntar se existe prazer sexual para além
do falo. Num contexto mais amplo, ele certamente pretendia enfatizar a impossibilidade final de totalidade psíquica, quer para
homens, quer para mulheres através da conexão sexual. Em termos abstratos, a jouissance refere-se a um prazer narcisista obtido em ser-se reconhecido positivamente por um outro,
assemelhando-se à ilusão de unidade do estádio do espelho entre
o bebé e Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)]. Esta sensação de totalidade
não só era apenas uma ficção, mas também só pode ser reposta
temporariamente por meio de substituições. Não se pode reencontrar uma totalidade perdida, pois a unidade era ilusória desde o
início. A conexão sexual é apenas mais um deslocamento para a
incompletude psíquica. Em vez disso, Lacan está interessado no
que a estrutura e a linguagem fazem das nossas naturezas corporais. E é a este nível que devemos levar a sério a sua piada. Se
perguntarmos se pode haver êxtase ou prazer para além da ordem
social – pois o Falo lacaniano simboliza essa ordem – somos confrontados com o antigo dilema da submissão a máximas arbitrárias versus rebelião em nome da verdade, ideais, prazer e por aí
adiante. No entanto, os esforços para subverter a ordem Simbólica ou fálica estão presentes desde a sua génese. A ordem Imaginária é percetivamente baseada na fusão e vai sempre
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reafirmar-se num esforço para derrubar a ordem Simbólica da diferença, na sua procura pela unidade (jouissance).
Lacan afirmava que uma das muitas funções da linguagem é
compensar a divisão psíquica sofrida pela divisão edipiana. Embora não exista uma correspondência entre a «linguagem» consciente e a inconsciente, as experiências inconscientes de uma
pessoa determinam mais tarde o seu uso da linguagem numa intencionalidade invisível. Por exemplo, uma pessoa que se identifique com forças fálicas usará a linguagem para representar o seu
ego na esteia do mestre; alguém que baseia a autoridade no «conhecimento». O histérico, pelo contrário, coloca a própria questão
do ser ao dirigir o seu discurso ao mestre (Lacan, 1975). Embora
a intencionalidade que informa estas estruturas discursivas não
esteja ligada ao sexo, a ordem patriarcal tende a fazer dos homens
mestres, e das mulheres histéricas. Mas, por mestre, Lacan não
entende alguém que «sabe». Ele descreve um discurso baseado na
ignorância e na opinião, que mascara a verdade do inconsciente.
Ao negar a Castração, o discurso do mestre perpetua a negação e
a supressão da divisão no sujeito, mantendo assim uma crença
incontestada na autonomia do consciente e na unidade do ser.
Lacan localiza o discurso do histérico próximo do do analista, isto
é, próximo da procura de significado enquanto verdades do inconsciente. Quer se trate do mestre, do histérico, do analista ou
do académico, as pessoas falam para dominar os significantes
ocultos no discurso do Outro. Neste sentido, falar acarreta o risco
de tornar-se visível ao nível da intencionalidade inconsciente.
Então, em termos de discurso, a diferença anatómica é um correlato de usos diferentes da linguagem. Ou seja, o género caracteriza-se por modos específicos de entrada no discurso geral como
um posicionamento de si mesmo em relação à metáfora paterna.
Deste ponto de vista, não devia ser surpreendente que muitos críticos literários feministas tenham descoberto que as escritoras
mulheres «falam» uma linguagem diferente da dos seus colegas
masculinos (Gilbert, & Gubar, 1979). Ao nível macro, no entanto,
eu defenderia que a própria literatura – não a crítica literária –
é uma subversão da ordem fálica e, como tal, está num nível feminino e histérico.
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Não existe «para além do falo», portanto, se por isso nos queremos referir a um para além da diferenciação, sociedade, linguagem, lei e realidade. A ordem Simbólica impede os seus sujeitos
de mergulhar de cabeça em seduções incestuosas e desejos alucinatórios, sendo a psicose uma submersão total na ordem Imaginária do Outro. A Castração primária, vista como diferenciação
do Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)], é inevitável e universal para que
as pessoas vivam em sanidade. A Castração secundária atribui
significado a este drama em termos de diferença de género. De
um modo geral, os homens procuram ser o Falo, para incorporar
poder e prestígio. E as mulheres tentam casar-se o mais alto possível na escada fálica. No entanto, ninguém pode ser o Falo, pois
ele é apenas um significante: algo que representa um sujeito através de outro significante. Tanto para homens como para mulheres, a ascensão ao poder – seja mantido diretamente ou por
associação – implica compromisso, submissão e associação.
Os códigos da ordem Simbólica e as descrições linguísticas
estão constantemente a mudar. À medida que as novas realidades
económicas e históricas continuam a refletir a mudança nos papéis sexuais e nas possibilidades de género, os significados secundários conectados à Castração espelham novas realidades. Tais
mudanças trazem à mente muitas questões. Se o trauma da separação no estádio do espelho fosse menos relacionado com o género, que impacto teria na identidade sexual? Viria o drama
edipiano a centrar-se em torno das diferenças individuais, por
oposição às sexuais? Poderia alguma vez a perda não ser associada ao Outro-Mãe [(N.T.(m)Other)] sem termos de viver num
mundo de fantasia do tipo 1984? Ao contrário de Freud, Lacan
nunca disse que a sexualidade feminina é resultado de esforços
fálicos frustrados. Lacan também não atribui a especificidade do
género feminino, como fez Heinz Kohut, a um desenvolvimento
biológico natural (Kohut, 1978). Em vez disso, ele aponta para os
efeitos da dupla Castração nas mulheres, primeiro por meio da
separação e depois por meio de uma ligação arbitrária do poderpénis-Falo e, reciprocamente, perda – sem pénis – Castração.
No Seminário II (1954-55), Lacan ensinou que «para além do
princípio do prazer» está o princípio autónomo da repetição ou in223
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sistência. A repetição é identidade e projeta as verdades de um
texto inconsciente no ecrã do outro do relacionamento. A repetição
dá ao sujeito humano dividido um senso de unidade e constância
através de uma coerência pré-estabelecida de relacionamento e
entendimento linguístico (Lacan, 1980). Nos termos teóricos do
próprio Lacan, o poder feminista residiria na perturbação da história de repetição do Outro, na disseminação da desunião entre
códigos sociais padronizados, práticas e linguísticas do sensocomum, bem como alterando a estrutura de relações de objetos.
O esforço de Irigaray para criar uma linguagem de acordo com o
que ela chama de «leis do feminino» é certamente um passo possível nessa direção. Mas é o pensamento de Lacan que nos dá a
base de uma nova teoria sobre a qual se pode continuar a reescrever a nossa história.
Concluindo, admito que os esforços feministas para mudar a
ordem social e linguística encontram um dilema circular. Embora
a identificação no estádio do espelho e a diferenciação fálica não
sejam biologicamente determinadas em termos sexuais, os seus
efeitos são previsíveis. Se Lacan está certo, então sabemos o que
tem de ser reestruturado. E não é por derrubar o patriarcado em
conjunção com o capitalismo patriarcal que os seres humanos irão
obter a liberdade do Desejo que Deleuze e Guattari predizem,
nem as feministas irão erradicar valores falocráticos – isto é, baseados no poder – mesmo que vivam em grupos exclusivamente
femininos. Pois qualquer grupo desenvolve a sua própria estrutura falocrática, porque as necessidades de reconhecimento e de
poder estão presentes na estrutura do próprio sujeito humano.
Então, dentro de um contexto lacaniano, não pode haver um amanhã de igualitarismo Comunista que erradique estruturas de
poder, e nenhuma Utopia onde os valores superiores da mulher
substituam os valores corroídos do homem. Mas pode haver um
amanhã onde as diferenciações sejam feitas de forma mais equitativa; um amanhã que evita a rigidez de género que deu origem
à mulher mamocrática, cujo poder não era menor do que o do marido falocrático, apesar de serem necessários meios desviantes. À
medida que as distinções de género se tornam cada vez menos definidas, ambos os sexos atenuam as suas próprias desilusões futuras ao entender a complexidade da quadratura do sujeito
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humano na sua relação com a sociedade e os seus esforços inevitavelmente paradoxais.

Referências bibliográficas
Benoist, J.-M. (1980). La Révolution Structurale. Paris: Denoel/Gonthier.
Berger, J. (1972). Ways of Seeing. Harmondsworth, England: Penguin.
Dodson, F. (1970). Tout se joue avant six ans. (Robert Laffont, Ed., R. Laffont,
Trans.). Verviers, Bélgica: Marabout Service.
Gallop, J. (1980). Impertinent Questions: Irigaray, Sade, Lacan. SubStance
JSTOR, (9).
Gilbert, S. M., & Gubar, S. (1979). The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven: Yale
University Press.
Irigaray, L. (1977). Ce sexe qui n’en est pas un. Paris: Minuit.
Irigaray, L. (1974). Speculum de l’autre Femme. Paris: Minuit.
Jameson, F. (1977). Marxism, Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the
Subject. Yale French Studies, Literature and Psychoanalysis, (55/56).
Kohut, H. (1978). The Search for the Self: Selected Writings of Heinz Kohut:
1950-78. (Paul H. Ornstein, Ed.) (Vol. 2). New York: International Universities Press.
Lacan, J. (1978). Le Séminaire. Livre II - Le Moi dans la théorie de Freud et dans
la technique de la psychanalyse. Paris: Seuil.
Lacan, J. (1977). The Mirror Stage: The Signification of the Phallus. (A. Sheridan, Trad.), Écrits. New York: WW Norton.
Lacan, J. (1975a). Le séminaire. Livre XX - Encore. Paris: Seuil.
Lacan, J. (1975b). Of Structure as an Inmixing of an Otherness Prerequisite to
any Subject whatever. Em R. Macksey & E. Donato (Eds.), The Structuralist Controversy. Baltimore: The Johns Hopkins Press.
Lacan, J. (1973). Les Quatre Concepts Fondamentaux de la Psychanalyse. In
Le Séminaire (1964) Livre XI. Paris: Seuil.
Lacan, J. (1971). La Signification du Phallus. Écrits II. Paris: Seuil.
Lacan, J., & Miller, J. (1975). Les écrits techniques de Freud. In Le séminaire
(1953-1954). Livre I. Paris: Seuil.
Lemaire, A. (1977). Jacques Lacan. (D. Macey, Trans.). Boston: Routledge &
Kegan Paul.
Roudinesco, E. (1973). Un Discours au réel: Théorie de l’inconscient et politique
de la psychanalyse. In Séminaire inédit de Jacques Lacan 1970. Paris:
Maison Mame.
Scarf, M. (1981). Unfinished business: Pressure Points in the Lives of Women.
New York: Ballantine Books.
Schneiderman, S. (1980). Returning to Freud: Clinical Psychoanalysis in the
School of Lacan. (S. Schneiderman, Ed. & Trans.). New Haven: Yale University Press Yale.
Schor, N. (n.d.). Eugenie Grandet: Mirrors and Melancholia.
Wilden, A. (1968). The language of the self. Baltimore: Johns Hopkins University
Press.

225

III.
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7.
Um outsider-within?1
A posição e o estatuto dos Estudos
sobre Mulheres, Feministas e de
Género na Academia2
Maria do Mar Pereira
Tradução de Belmira Coutinho
12

Pereira, Maria do Mar. (2017). An outsider within? The position and status of WGFS in academia (pp. 28-43). In Maria do Mar Pereira, Power,
Knowledge and Feminist Scholarship: An Ethnography of Academia.
New York: Routledge.

D

iante de uma página em branco e tentando decidir como
iniciar este capítulo, olho em volta à procura de inspiração. Vejo a pilha de artigos na minha secretária, copiados

1

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 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” [Latif, Larissa & Escobar, Geanine (Trad.), 2019, pp.119-120]. Ver Collins, Patricia Hill. (2019). Traços distintivos do pensamento feminista negro (pp.91132). In Maria Manuel Baptista & Fernanda de Castro. Género e Performance: Textos
Essenciais 2. Coimbra: Grácio Editor [https://ria.ua.pt/handle/10773/27705]. Ver também 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-31-01-00099.pdf].

2

Tradução do inglês por Belmira Coutinho (belmira.coutinho@ua.pt). Doutoranda
no Programa Doutoral em Estudos Culturais, na Universidade de Aveiro. Bolseira
de Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) (ref.
SFRH/BD/101121/2014). Apoio financeiro da FCT no âmbito dos fundos Nacionais
do MCTES e FSE. Investigadora e membro do Centro de Estudos de Comunicação
e Sociedade da Universidade do Minho (CECS) e do Grupo de Estudos Género e
Performance (GECE) do Centro de Línguas Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro.
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de revistas nacionais e internacionais de Estudos sobre Mulheres,
Feministas e de Género (EMFG). Percorro as notas que tirei na
reunião de uma recém-formada rede internacional de centros de
EMFG. Olho para a pilha de livros sobre o passado, presente e
futuro dos EMFG que encontrei na biblioteca da universidade, algures nas dezenas de prateleiras marcadas com HQ 1101-2030
Mulheres; Feminismo3. Ainda sem ideias, e a sentir-me um pouco
desesperada, tento lembrar-me das dicas sobre como escrever introduções de capítulos que 3 professores de EMFG me ensinaram
há muitos anos num curso doutoral de escrita académica feminista, organizado por uma rede de departamentos de EMFG nórdicos com financiamento estatal. Ocasionalmente, distraio-me
com o som agudo que anuncia um novo e-mail. Através de listas
de EMFG, recebo mensagens que divulgam conferências de
EMFG, uma chamada de propostas para uma enciclopédia de
EMFG, bolsas de doutoramento em EMFG e iniciativas feministas artísticas e ativistas. Vão chegando outros e-mails: um recorda-me que o centro de EMFG da minha universidade reúne
amanhã para discutir o mestrado e o doutoramento em EMFG, e
outro informa-me de que ainda estou a dever a minha quota de
associada (suspiro) de uma associação profissional de EMFG.
Duas coisas são particularmente dignas de nota neste instantâneo de um momento de escrita sem nada de extraordinário. Por
um lado, ilustra o quão institucionalizados os EMFG se tornaram
enquanto campo de ensino, aprendizagem e investigação, “tanto
nos campi quanto no ciberespaço” (Boxer, 1998, p. 18). Os EMFG
possuem agora espaço (em gabinetes e estantes de bibliotecas),
bolsas de ensino e de investigação, diplomas e cursos especializados, conferências e publicações específicas, redes físicas e online e
associações profissionais. Por conseguinte, os EMFG podem ser
descritos como estando num processo de institucionalização gradual, embora não linear, em dois sentidos distintos, mas relacionados. Em primeiro lugar, foi e está a ser criado ou ampliado para
eles um espaço mais ou menos extenso e estável dentro das instituições existentes, como as disciplinas tradicionais e as organizações – universidades, centros de investigação – onde o trabalho
3

N.T.: Código que identifica a classe temática das publicações segundo o Sistema de
Classificação Bibliográfica da Biblioteca do Congresso.

230

UM OUTSIDER-WITHIN?
A POSIÇÃO E O ESTATUTO DOS ESTUDOS SOBRE MULHERES, FEMINISTAS E DE GÉNERO NA ACADEMIA

académico é realizado. Em segundo lugar, os EMFG também se
tornaram uma instituição académica em si, instituição essa que é
mais ou menos (inter)disciplinar (Lykke, 2004) e autónoma, e possui as suas próprias estruturas de criação e validação de conhecimento e as suas narrativas canónicas, ainda que contestadas,
sobre quais são ou devem ser os seus objetos, limites, objetivos e
histórias (Hemmings, 2006, 2011; Pereira, 2013, 2014). Portanto,
entendo aqui a institucionalização como a rede de processos multidimensionais através dos quais um campo é formalizado (em
muitos níveis: epistémico, organizacional, profissional etc.) como
fazendo parte de estruturas académicas e como sendo uma estrutura académica de produção, certificação e circulação do conhecimento4. Como apontam Nash & Owens, e como eu também irei
mostrar, “os estudos sobre as mulheres [são] uma (inter)disciplina
com uma singular e atribulada relação com os prazeres, as mágoas, os encantos e os perigos da institucionalização” (2015, vii).
E, contudo, a segunda coisa que chama a atenção nesta minha
história é o quão, para cada contexto, são profundamente desiguais e específicos o nível, o formato e a temporalidade da institucionalização nela descritos (Braidotti, 2000; Griffin, 2005a). É
certo que os EMFG não estão institucionalizados em toda a parte;
os espaços e recursos que identifico não estão disponíveis para os
estudiosos dos EMFG em muitos países e contextos neste momento. Eu própria só posso usufruir deles porque deixei o meu
país de origem, onde alguns desses recursos (ainda?) não existem.
Tive de me mudar para outro sítio, tal como centenas de outros
‘migrantes educacionais’, que todos os anos viajam para o estrangeiro à procura de cursos ou empregos em EMFG (Juhász et al.,
2005), embora muitos estejam a ver as suas oportunidades cada
vez mais reduzidas por políticas de controlo de migração e culturas institucionais racistas (Gutiérrez-Rodríguez, 2016)5.
4

A minha definição, inspirada em Chen (2004, p. 5), não é consensual. Alguns autores preferem uma definição mais restrita, onde ‘institucionalização’ se refere especificamente à incorporação dos EMFG em instituições académicas e é distinta de
‘disciplinarização’, entendida como a constituição dos EMFG como uma disciplina
(Widerberg, 2006).

5

Ver Spivak (2000) e McRobbie (2009) para uma discussão de como a migração educacional de mulheres jovens do Sul global para a ‘sala de aula cosmopolita’ (McRobbie, 2009, 167) é constituída por, e constitutiva de desigualdades locais e globais.

231

MARIA DO MAR PEREIRA

Não há dúvida de que os EMFG cresceram globalmente; em
certos momentos da História, e em lugares específicos, esse crescimento foi tão pronunciado que houve quem defendesse que
“pode não ser muito exagerado sugerir que este tem sido um dos
campos analíticos em expansão mais rápida no mundo ocidental
[anglófono] nos últimos vinte anos” (McNeil, 1993, p. 152). Mas
os EMFG não estiveram sempre a crescer, e o seu crescimento não
aconteceu ao mesmo tempo em todo o lado. O ‘boom’ dos EMFG
que ocorreu em Portugal na década de 2000 (ver capítulo 3) foi
contemporâneo do suposto ‘desaparecimento’ (Griffin, 2009; Oxford, 2008) ou, mais precisamente, da ‘contração’ (Lynne Pearce,
correspondência pessoal, 2016) do campo no Reino Unido no
mesmo período, para comparar os dois contextos com que estou
mais familiarizada. Mesmo dentro do mesmo espaço e tempo,
podem coexistir tendências opostas para diferentes elementos do
campo. O enquadramento dos anos 2000 como um período de contração dos EMFG no Reino Unido baseia-se geralmente na queda
significativa da procura ao nível da Licenciatura e no encerramento de vários cursos superiores de EMFG (Griffin, 2009;
Marchbank e Letherby, 2006). E, contudo, no mesmo período,
muitos programas de pós-graduação relataram entradas estáveis
ou crescentes (Hemmings, 2006, 2008) – em grande parte devido
ao influxo dos mencionados “migrantes educacionais” – e a investigação em EMFG continuou a florescer tanto como um campo
próprio como dentro de outras disciplinas.
É, portanto, impossível contar uma história linear de institucionalização. O campo parece e experiencia-se de forma muito diferente, dependendo de onde se está, e pode crescer e contrair ao
mesmo tempo. Conquistas, espaços e recursos aparentemente estáveis podem perder-se súbita ou gradualmente, e temporalidades
distintas podem coexistir, sobrepor-se e intersectar-se, o que significa, por exemplo, que um determinado texto ou autor pode ser
considerado vanguardista num local e desesperadamente ultrapassado noutro exatamente ao mesmo tempo. Os EMFG são muitas coisas ao mesmo tempo. São a comunidade transnacional de
produção e debate de conhecimento em que intervimos – ainda que
com desigualdades de acesso, facilidade e estatuto (ver capítulo 6)
– quando participamos em conferências internacionais (Hender232
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son, 2016) ou publicamos em revistas internacionais. Mas também
são uma constelação de várias comunidades locais diferentes e distintas, até mesmo idiossincráticas, de EMFG, cada uma com os
seus próprios debates, tendências, chavões, celebridades e desafios
de institucionalização. (Embora algumas comunidades locais de
EMFG, principalmente as dos EUA e do Reino Unido, se posicionem como mais universais e menos específicas do que outras – ver
capítulo 6.) É verdade que estes dois níveis de EMFG – o local e o
transnacional – se sobrepõem, mas às vezes funcionam de maneiras tão díspares e em temporalidades tão diferentes que trabalhar
nos dois transversalmente ou passar de um para o outro pode ser
uma experiência deslocadora e desconcertante.
Os processos de institucionalização dos EMFG são desiguais,
complexos, imprevisíveis e raramente lineares; logo, não podem
ser descritos com precisão em termos generalizadores, a-históricos e não-situados. As muito diversas configurações locais e transnacionais destes processos foram extensivamente estudadas e
debatidas; ao ponto de constituírem um corpo de ‘literatura [que]
(...) se expandiu além da capacidade de abrangência de um indivíduo’ (Boxer, 1998, xvii). É um corpo de literatura especialmente
complexo e heterogéneo. O tom varia significativamente: alguns
textos são trabalhos de pesquisa mais convencionais, publicados
em revistas ou livros com revisão por pares, muitos são escritos
num formato mais semelhante a uma declaração ou um artigo informativo, e outros são publicados fora ou “nas entrelinhas” (Fernandes, 2008) dos meios académicos habituais, na forma de
polémicas, trocas de ideias ou manifestos. É um corpo de literatura complexo também porque não há acordo nos EMFG sobre o
que constitui uma institucionalização ideal ou bem-sucedida. Isto
significa que um perfil de institucionalização específico pode ser
avaliado de maneira muito diferente, ‘de acordo com as linhas seguidas e de quem é que está a falar’ (Hemmings, 2010, p. 1). Por
conseguinte, os relatos de institucionalização são sempre díspares
e potencialmente contestados.
A literatura sobre institucionalização tem outra característica
importante: o objetivo de muitos textos não é só o de analisar processos de institucionalização, mas também o de intervir e fazer
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avançar esses processos. Vários dos primeiros e maiores estudos
sobre institucionalização – especialmente os estudos europeus
comparativos a larga escala, como o SIGMA (Braidotti et al., 1995),
o GRACE (Zmroczek & Duchen, 1991), o projeto ‘Emprego e Estudos sobre a Mulher’ (Griffin, 2005b; Silius, 2002) ou os “relatórios
de trabalhos em curso” publicados na série The Making of European Women’s Studies, editada pela ATHENA (Braidotti & Vonk,
2000) – tinham o objetivo explícito de mostrar as disparidades globais no desenvolvimento do campo e demonstrar a necessidade de
mecanismos de apoio internacional que contrariassem os obstáculos específicos encontrados local e nacionalmente (Braidotti, 2000).
Deste modo, estes textos são agentes de institucionalização e, portanto, são parcialmente constitutivos dos fenómenos que examinam. Neste capítulo, ofereço uma visão geral necessariamente
superficial deste corpo de literatura rico, discutindo-o especificamente a partir da perspetiva de como ele se relaciona e constitui
a questão do estatuto epistémico6.

O que sabemos sobre o estatuto epistémico dos EMFG
As referências ao estatuto epistémico dos EMFG aparecem
com muita frequência na literatura sobre institucionalização, embora não nestes termos. Seja sob os rótulos do “valor do conhecimento feminista” (Coate, 1999, p. 142), do seu “prestígio” (Lykke,
2000, p. 79), “estatuto científico” (Varikas, 2006, p. 160), “credibilidade intelectual” (Messer-Davidow, 2002, p. 157), “relevân[cia]
ou aceita[bilidade] académicas” (Evans, 1997, p. 59), “legitimidade científica” (Mayorga, 2002, p. 28) ou “respeitabilidade académica” (Brunt et al., 1983, p. 285), numerosos textos, escritos
em momentos muito diferentes e sobre contextos distintos, fazem
alusão ao reconhecimento da capacidade dos EMFG de produzir
conhecimento académico adequado. Normalmente, estas referências são amplamente descritivas e extremamente breves: a meio
de uma caracterização mais ampla da situação dos EMFG num
determinado local, os autores diagnosticam o estatuto epistémico
do campo numa expressão ou numa frase.
6

Para uma visão geral de outros aspetos desta literatura, ver Pereira (2011).
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Há centenas de exemplos disto, mas listo aqui apenas alguns.
Em 1973/1974, Rich escreveu que “os estudos sobre as mulheres
são (tal como os estudos do Terceiro Mundo) [vistos nos EUA como]
uma ‘moda’”; (...) as professoras feministas são “pouco académicas”, “pouco profissionais” ou “fufas” ‘(1995, p. 130). Mais ou menos
na mesma época, os EMFG eram descritos nas universidades australianas como “«nada mais» do que consciencializadores” (Crowley, 1999, p. 137). Estudos mais recentes em vários países indicam
que a investigação em EMFG foi por vezes, ou frequentemente,
descrita como inferior ou inadequada com base em critérios epistémicos. Escrevendo no início dos anos 2000, Aparicio observa que
em Espanha o campo era visto como “particular, interessado ou
francamente discriminatório” (2002, p. 235) e Kaplan & Grewal
explicam que nas suas e noutras universidades dos Estados Unidos “se diz que os Estudos sobre as Mulheres sempre foram menos
rigorosos, demasiado políticos, demasiado ideológicos, ao contrário
das outras disciplinas, que supostamente são livres de ideologia,
política e envolvimento” (2003, p. 67). Descrevendo experiências
no Reino Unido em diferentes momentos, vários autores indicam
que os EMFG têm por vezes sido encarados como demasiado superficiais e triviais (Marchbank & Letherby, 2006), “pouco exigentes academicamente” (Griffin e Hanmer, 2002, p. 38) e demasiado
‘soft’ (Stacey et al., 1992, p. 1), como “um poluente no que, de outra
forma, seria um processo higiénico de produção de conhecimento”
(Morley, 1998, p. 12). Como Steinberg afirma sucintamente, “a investigação académica feminista (...) [é] marginalizada (...) porque
[é] vista (...) [como] insuficiente e excessiva” (1997, p. 195). Em alguns contextos locais e nacionais, este enquadramento do campo
pode relegar os EMFG para “o fundo da hierarquia da consideração e estatuto das disciplinas académicas” (Price & Owen, 1998,
p. 185), o que significa que os investigadores dos EMFG podem ser
dispensados como “não tendo qualificação académica” (Chen, 2004,
p. 245) e mesmo como “impostor[es] numa universidade dedicada
à procura neutra e equilibrada de investigação desinteressada”
(Boxer, 1998, p. 161). Este parece ser o caso especialmente em disciplinas e instituições que “valorizam de sobremaneira a objetividade, a neutralidade e as outras armadilhas da ciência positivista”
(Williams, 2000, p. 10).
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Através destas breves referências ao estatuto epistémico,
aprendemos que o pessoal docente, os investigadores e os estudantes de EMFG se depararam com alegações sobre o baixo valor
académico do campo em muitos lugares e muitos textos, no passado e no presente: corredores universitários (Boxer, 1998), reuniões de pessoal, de supervisão e do conselho académico (Coate,
1999; Rogers & Garrett, 2002), entrevistas de emprego (Robinson,
2003), newsletters universitárias (Armitage & Pedwell, 2005), livros e artigos académicos (Boxer, 1998), conferências e salas de
aula (Henderson, 2014, 2016; Lykke, 2004), debates em associações do domínio científico e profissionais (Amâncio, 2005; Wilkinson, 1991, 1997) ou na família e em grupos de pares/amigos
(Marchbank e Letherby, 2006; Price & Owen, 1998). A literatura
também mostra que esta perceção do campo teve um impacto negativo nas carreiras e na confiança dos académicos de EMFG, e
no apoio e envolvimento das comunidades académicas com os
EMFG (Barazzetti et al., 2002; Griffin, 2005a; Henderson, 2014;
Worell, 2000). Na sua caracterização da situação nos países da
ex-Jugoslávia em meados dos anos 2000, Kolozova argumentou
que os EMFG não foram reconhecidos “como um domínio académico legítimo” e indicou que “este estatuto de marginalidade é refletido na sua baixa posição na escala de relações de poder,
«materializada» nos factos do financiamento insuficiente [e] da
invisibilidade” (2006, p. 111). Numa visão geral da investigação
em género espanhola elaborada no início dos anos 2000, Valiente
explica que os EMFG tinham uma “imagem muito negativa (...)
entre a maioria dos investigadores” e que “muitos [cientistas sociais] tradicionais pensam que o género é um tópico de estudo
muito menos importante do que outras questões (...) clássicas”
(2002, p. 769). Isso fez da “investigação em género (...) uma opção
arriscada para os investigadores, que podem ser denegridos por
outros (seja abertamente ou não)” (2002, p. 769). Observações semelhantes foram feitas, por exemplo, sobre França. Como Le Feuvre escreveu no início dos anos 2000, “os docentes e investigadores
em início de carreira7 que se especializaram em estudos sobre as
7

N.T.: no original, “lecturers”. O termo “lecturers” pode designar cargos académicos
distintos dependendo do contexto. Assim, optou-se por uma expressão descritiva
das principais características da função comuns aos vários contextos.
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mulheres/género estão a perceber que a sua progressão na carreira é dificultada pela natureza da sua investigação, a qual, apesar do frequente reconhecimento internacional, ainda tende a ser
rotulada como militante e, portanto, (implicitamente) como não
científica” (2000, p. 180).
O estatuto epistémico do campo também afeta o ensino, de
várias maneiras: desde a natureza do envolvimento dos alunos
com o campo até às afirmações que académicos de fora dos EMFG
fazem sobre os EMFG nas suas aulas. De acordo com Griffin
(2005ª, p. 100), em meados dos anos 2000, na Finlândia e em Itália, os EMFG eram geralmente percebidos como não conformes a
“um ideal de conhecimento objetivo e isento” e isso “faria com que
alguns alunos (...) decidissem não escolher a disciplina por medo
de prejudicar a sua carreira subsequente” (ver também Barazzetti et al., 2002). Webber analisou “o tipo de conhecimentos que
os alunos [de uma universidade canadiana] entendem como conhecimento legítimo ou conhecimento real” e encontrou “nos alunos uma tensão entre as noções de um «professor ideal»
imaginado e a realidade do corpo docente feminista como dotado
de conhecimento” (2005, p. 181), uma tensão que levou muitos
alunos a considerar o ensino dos EMFG como não legítimo (Bauer,
1990; Marchbank & Letherby, 2006; Titus, 2000). Foster et al.
(2013) observam que nos departamentos de política e relações internacionais das universidades britânicas, os temas e teorias dos
EMFG ainda são frequentemente considerados triviais e, portanto, são excluídos ou mencionados brevemente (e às vezes com
desprezo) em aulas, currículos e manuais (ver também Rowley &
Shepherd, 2012)8. Isto, argumentam os autores, reforça o seu estatuto epistémico secundário aos olhos dos alunos.
Em alguns estudos, especialmente nas análises de nível micro
dos processos de institucionalização, os autores vão mais longe
no seu envolvimento com o estatuto epistémico dos EMFG, analisando-o mais detalhadamente e fornecendo, desse modo, uma
visão sobre como o estatuto é negociado nestes processos. Estas
8

Contudo, como as disciplinas operam com diferentes critérios de valor epistémico,
a situação do Reino Unido varia entre disciplinas. Segundo Griffin & Hanmer
(2002), na sociologia, estudos culturais e humanidades, os EMFG têm sido mais
regularmente (embora nem sempre) reconhecidos e integrados nos currículos.
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discussões demonstram, por exemplo, que o estatuto epistémico
dos EMFG é negociado em articulação com outras lutas sobre estatuto epistémico. De acordo com Messer-Davidow (2002), as fronteiras da sociologia nos EUA foram moldadas por “estratégias de
cientificização”9 implementadas pelos seus primeiros praticantes
para aumentar o seu estatuto como disciplina científica. Esta
“cientificização” dificultou o reconhecimento do valor epistémico
do trabalho feminista, porque foi vista como uma rutura da fronteira entre o discurso sociológico e o social, uma fronteira que foi
fundacional para a identidade da disciplina nos Estados Unidos.
Neste tipo de relatos, o estatuto epistémico é conceptualizado de
uma maneira mais dinâmica, como algo que indivíduos e grupos
(tentam) mudar. De acordo com a literatura, os investigadores em
EMFG usam várias estratégias para dar forma ao estatuto do
campo como um todo e/ou ao dos seus cursos ou centros específicos. No seu estudo sobre a institucionalização dos EMFG em Taiwan, Chen indica que muitos investigadores envolvidos na
criação dos primeiros centros de EMFG “escolheram não se alinhar intimamente com os movimentos de mulheres locais” de
forma a aumentar “a recetividade académica e acumular capital
cultural e simbólico para os estudos sobre as mulheres na academia” (2004, p. 236). Eles também “fizeram um uso estratégico de
metodologias objetivas e quantitativas para realizar investigação
em género em busca de credibilidade académica” (2004, p. 67).
Estas estratégias mostraram-se eficazes na criação de espaço
para o campo, mas receberam pesadas críticas de investigadores
que consideravam que os EMFG devem ser sempre central e abertamente políticos.
A literatura também constata que os investigadores tentaram
provar, nas suas instituições, que os EMFG são um esforço académico válido ao salientar que eles são reconhecidos por organizações externas (académicas ou não académicas) conceituadas,
tais como editoras académicas (Brunt et al., 1983) ou organismos
internacionais de financiamento (Aparicio, 2002; Duha ek, 2004).
Braidotti escreve que, nos países europeus, tanto aqueles onde os
9

Estas estratégias de “cientificização” envolveram a organização da disciplina de
acordo com métodos científicos ou, nas palavras de Messer-Davidow, “práticas de
objetividade estruturadas por convenção” (2002, 36).
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EMFG estão “subdesenvolvidos” como aqueles que têm “programas bem dotados”, o apoio da Comissão Europeia foi visto como
“uma forma de reconhecimento internacional e, portanto, de legitimação científica” (2000, p. 34). Em alguns contextos, o apoio
governamental é descrito como influenciando não só as condições
materiais para a investigação e ensino dos EMFG, mas também
a perceção académica e pública sobre a credibilidade da área. Suaréz & Suaréz explicam que uma iniciativa governamental para
criar um programa de financiamento dedicado à investigação em
EMFG “foi crucial não só para o desenvolvimento de outras atividades, mas também como uma forma de normalizar o estatuto
científico dos Estudos sobre a Mulher” em Espanha (2002, p. 449).
Num estudo de caso de institucionalização, que ilustra vivamente
como as categorias de cientificidade são moldadas por processos
sociais e políticos mais amplos, Zimmermann relata que, durante
o período do socialismo de Estado na Europa Central e Oriental,
“o género, se chegasse a ser discutido, era um assunto legítimo
(...) exclusivamente no contexto da análise de classe. (...) [A] cultura académica desqualificou sistematicamente o género como categoria de análise independente” (2007, p. 10). A situação mudou
quando os governos em muitos destes países começaram a apoiar
os EMFG como parte de uma estratégia, e um símbolo de liberalização, para a democratização e “UE-ização” do seu Ensino Superior. Este “reconhecimento político da relevância do género (...)
na educação” posicionou “a legitimidade dos estudos de género e
das mulheres, em princípio, pelo menos, [como] já não [estando]
em questão” (2007, p. 19).
Também os nomes têm mostrado desempenhar um papel importante nas negociações do estatuto epistémico. Coate descreve
a criação, em 1975, de uma licenciatura em EMFG dentro do departamento de sociologia de uma universidade britânica de elite.
Foi aprovado com a condição de não se chamar “Estudos sobre as
Mulheres”, mas sim “Análise Social dos Papéis Sexuais”, para ser
mais compatível com o “propósito académico sério” do departamento. Coate pergunta: “porque é que a Análise Social dos Papéis
Sexuais era aceitável, mas não estudos sobre as mulheres? Presumivelmente, poderia ser dado espaço ao conhecimento feminista desde que este não fosse percebido como sendo de oposição
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ou tendencioso” (1999, pp. 153-154) ou, por outras palavras, desde
que fosse descrito em termos considerados devidamente académicos. A importância da denominação como forma de ratificação e
gestão do estatuto epistémico também se torna evidente nas discussões internas dos EMFG sobre o nome do campo, um dos objetos de debate mais polémicos no que diz respeito à
institucionalização dos EMFG (Hemmings, 2006; Pereira, 2013).
Os argumentos dos investigadores sobre o valor dos nomes baseiam-se não só nas suas conotações conceptuais e implicações
teóricas, mas também no trabalho de afirmação do estatuto epistémico, que se supõe ser operado por estratégias de nomenclatura.
Por exemplo, os autores críticos do movimento em direção a “estudos de género” defendem que esta designação é muitas vezes
adotada para “visar uma maior objetividade ao sugerir um nível
mais alto de precisão científica” (Braidotti, 2002, p. 285), “adicionar uma aura de «complexidade» ao que de outra forma poderia
ser visto como um campo limitado ou restrito” (Evans, 1991, p.
73) e alinhar o campo com “uma construção masculina do conhecimento contra a qual as feministas têm lutado há séculos” (Klein,
1991, p. 81). Estes argumentos descrevem um nome específico
como um potencial sinal de uma conceptualização de conhecimento que não cumpre pelo menos alguns critérios considerados
valores importantes do conhecimento dos EMFG.
As discussões sobre o estatuto epistémico de nomes distintos
concentram-se muitas vezes em comparações entre “estudos sobre
as mulheres” e “estudos de género” ou os seus equivalentes em línguas estrangeiras, quando existem (Braidotti, 2002). Nestas comparações, “estudos sobre as mulheres” aparece frequentemente
como um termo associado com enviesamento, parcialidade ou falta
de objetividade para a comunidade académica mais ampla, ao
passo que “estudos de género” é visto como “menos ameaçador” e
“mais aceitável academicamente” (Zmroczek & Duchen, 1991, p.
18) (ver também Costa, 2006; Pereira, 2013). No entanto, estes
termos não têm as mesmas conotações em todos os lugares. Em
Taiwan, o nome “estudos de género” é entendido como politicamente demasiado radical e incompatível com os paradigmas académicos dominantes, devido à sua associação com os estudos queer
e da sexualidade (Chen, 2004). Góngora explica que, ao contrário
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de outros contextos em que “género é considerado um termo que
se encaixa na linguagem científica social (...), no Chile, tanto feminismo quanto género [eram vistos] como termos ideologicamente ameaçadores” (2002, p. 53). Discutindo os títulos dos
primeiros cursos de EMFG nos Estados Unidos, Boxer explica que
“[o] termo estudos sobre as mulheres foi preferido, até porque soava
mais «objetivo» e mais abrangente do que estudos feministas”
(1998, p. 14, ênfases no original).
Estes exemplos mostram que o mesmo nome pode ser usado
para denotar posições muito diferentes em relação à cientificidade. Em Portugal, por exemplo, alguns investigadores preferem
estudos sobre as mulheres por considerarem que é o termo mais
bem-colocado para defender uma postura analítica politicamente
engajada (Conselho Editorial da ex aequo, 1999; Ferreira, 2006).
No entanto, outros que também preferem este termo distanciamse explicitamente dessa posição: Nizza da Silva, por exemplo, escreve: “estudos sobre mulheres, embora possam contribuir para
a transformação dos papéis das mulheres (...) não visam a luta,
(...) nem a denúncia. Em vez disso, o seu objetivo é criar novos
temas, direcionando a atenção analítica para espaços de conhecimento ainda não explorados” (1998, p. 7*; ver também Silva e Tavares, 2001). Isto leva Abranches a sugerir que:
[o] argumento poderosamente desenvolvido por Mary Evans
(1982) de que os Estudos sobre as Mulheres são Estudos Feministas não se aplica realmente ao nosso contexto [português],
onde (...) muito do que coube (e ainda cabe) no rótulo de Estudos
sobre Mulheres adere a abordagens canónicas tradicionais e de
forma alguma desafia o pensamento patriarcal (...), muito menos
propõe “uma mudança radical na organização teórica do universo” (Evans, 1982, p. 19). (1998, pp. 8–9, ênfase no original)10

O nome estudos de género também é usado de forma heterogénea. Aparece em muitos textos como um termo que simboliza
uma perspetiva explicitamente crítica, tanto em relação à literatura existente quanto às desigualdades sociais mais amplas (por
10

Ver também Conselho Editorial da ex aequo (1999) e Pinto (2008, pp. 29, 62).
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exemplo, Araújo, 2002; Nogueira, 2001; Oliveira & Amâncio,
2006). Mas vários estudiosos argumentam (em textos e nas suas
entrevistas comigo) que isto coexiste com uma tendência dentro
e fora da academia de usar ‘estudos de género’ ou ‘análise de género’ para se referir a pesquisas acríticas, que não dialogam com
a teoria feminista (ver capítulo 4; Amâncio, 2003; Joaquim, 2005;
Magalhães, 2001).
Estes exemplos de todo o mundo mostram que o significado e
o estatuto de um nome são relativos: variam no espaço e no tempo
e dependem daquilo a que um nome específico é comparado. Devemos, portanto, evitar afirmações generalizadoras e não situadas
sobre as implicações e o valor dos nomes, porque essas afirmações
reproduzem frequentemente histórias anglófonas muito específicas, e pressupõem que cada nome tem um significado intrínseco e
universal e efeitos lineares totalmente previsíveis.

Fazendo mais perguntas sobre o estatuto epistémico
dos EMFG
A frequência com que as referências ao estatuto epistémico
aparecem na literatura sobre institucionalização – mesmo que
quase sempre só de passagem – mostra o quão centrais são as
questões do estatuto epistémico para a definição das condições de
ensino, aprendizagem e investigação em EMFG. Quando relacionadas, estas referências dispersas fornecem informações importantes sobre o estatuto epistémico do campo; eu sistematizaria
essas informações da maneira que apresento a seguir. Tal como
outros campos, os EMFG são avaliados, dentro e fora da academia, em parte com base em quão ‘valioso’ é o conhecimento que
produzem. Os critérios dominantes usados em muitos contextos
académicos para avaliar a qualidade do conhecimento levam à
descrição e depreciação dos EMFG como não sendo completamente científicos. As afirmações sobre esta suposta inferioridade
epistémica intrínseca dos EMFG são feitas em muitos ambientes
formais e informais e, em alguns contextos, essa depreciação é
tão virulenta, frequente e intensa que constitui uma forma de as242

UM OUTSIDER-WITHIN?
A POSIÇÃO E O ESTATUTO DOS ESTUDOS SOBRE MULHERES, FEMINISTAS E DE GÉNERO NA ACADEMIA

sédio intelectual, como Kolodny (1996) a designa. Contudo, o estatuto epistémico do campo não é estático e pode mudar à medida
que a institucionalização se desenvolve, com vários atores e instituições a desempenharem um papel mais ou menos direto e decisivo. Por todos estes motivos, as considerações sobre o estatuto
epistémico assumem uma posição central quando os investigadores de EMFG tomam decisões localizadas sobre estratégias de institucionalização ou designação. Os investigadores de EMFG
discordam muitas vezes sobre quais são as melhores estratégias
e tiveram debates contínuos sobre até que ponto designações ou
perfis de institucionalização específicos permitem a produção de
conhecimento adequado em EMFG. Por conseguinte, as negociações do estatuto epistémico não são só lutas impostas externamente, nas quais os investigadores de EMFG devem participar,
enquanto tentam criar um espaço para os EMFG em ambientes
às vezes inóspitos; são também contestações internas que desempenham um papel central e generativo na vida do campo.
É claro, então, que a literatura existente já nos diz muito sobre
o estatuto epistémico dos EMFG, e particularmente sobre o quão
central, complexa e multidimensional é a sua negociação. Contudo, como o objeto principal de muitos desses textos não é o estatuto epistémico, muitas vezes eles só o abordam de forma
tangencial e, por isso, são frequentemente incapazes de seguir as
muitas linhas dos importantes questionamentos que levantam.
Eu comecei esta revisão com a observação de que a maioria das
referências ao estatuto epistémico é descritiva: somos informados
de que, num país, instituição ou disciplina, os EMFG têm um estatuto ‘baixo’ ou são vistos como ‘não académicos’. Mas o que é que
se entende por ‘académico’ nesse contexto, e esse entendimento é
partilhado por todos os membros dessa comunidade académica?
O estatuto dos EMFG é baixo em comparação com o quê? Todos os
aspetos e contribuições dos EMFG têm um estatuto (igualmente)
baixo? Como é que esse estatuto inferior é afirmado ou resistido
em locais e situações distintas? Quem é que está envolvido nesses
processos? Como é que as mudanças contemporâneas no trabalho
académico, nos sistemas de avaliação da investigação e na economia política global mais ampla da produção de conhecimento académico moldam esses processos? Para reunir estas muitas
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questões particulares numa questão mais geral: como é que o estatuto dos EMFG é (re)produzido e negociado nas práticas académicas diárias na academia contemporânea?
Devemos fazer estas perguntas não só porque elas fornecem
novas informações sobre o tópico, mas porque a tendência na literatura de descrever o estatuto em termos ontológicos e quantificados (‘o estatuto dos EMFG é baixo’) pode colocar problemas.
Não se pode nem deve esperar que todos os estudos sobre institucionalização forneçam relatos detalhados sobre as negociações do
estatuto epistémico, já que os seus objetos e objetivos são outros.
No entanto, porque o estatuto epistémico muitas vezes não é conceptualizado como um problema em si, a mudança da posição institucional dos EMFG tende a ser equiparada à mudança do seu
estatuto epistémico. A mudança institucional e o estatuto epistémico estão obviamente conectados, mas a relação entre eles não
é linear nem determinada a priori (Pereira, 2008). Na observação
perspicaz de Stanley,
a re/escrita do conhecimento abrange certamente a re/elaboração de organizações e instituições; todavia, é o movimento inverso que é política e eticamente mais ambíguo: uma
instituição em mudança pode mudar de maneiras que têm
pouca ou nenhuma consequência epistemológica ou política.
(1997, p. 10)

De facto, a mudança institucional e o estatuto epistémico
podem, por vezes, funcionar na mesma direção e alimentarem-se
mutuamente: por exemplo, um aumento nas publicações de
EMFG pode ajudar a colocá-los numa posição mais central na
agenda académica e reforçar o estatuto do campo. Contudo, por
vezes a mudança institucional e o estatuto epistémico funcionam
um contra o outro. O baixo estatuto pode limitar o sucesso das estratégias de institucionalização – como quando um novo curso ou
grau em EMFG não consegue recrutar alunos suficientes porque
a área é considerada menos académica ou menos relevante (Griffin, 2005b; Hemmings, 2006; Silius, 2002). Os EMFG podem vir
a ser mencionados com maior frequência em conferências e ensino
fora dos EMFG, mas serem descritos de maneiras que vão minar
o seu estatuto ou delimitar a sua relevância. Este tem sido o caso
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quando os EMFG são integrados em currículos e manuais, mas
são descritos, explícita ou implicitamente, como uma área de estudo secundária e mais restrita (Abbott, 1991; Pereira, 2012;
Rowley & Shepherd, 2012). Devemos, portanto, colocar em primeiro plano a confusão dos vínculos entre institucionalização e
reconhecimento, o que Barazzetti & Michel (2000) também apontam. Numa discussão sobre os critérios usados para avaliar e
comparar os perfis de institucionalização dos EMFG na Europa,
eles argumentam que
os principais conceitos usados, ‘institucionalização’, ‘reconhecimento’ (...) e as suas ligações (...) precisam de ser mais explorados.
A institucionalização (...) implica necessariamente reconhecimento? E que tipo de reconhecimento é? Quem ou que instituição é que oferece este reconhecimento e a que nível? (...) Será que
o que procuramos é principalmente um reconhecimento académico e científico? E que tal o reconhecimento da utilidade dos
Estudos sobre a Mulher pela sociedade, especialmente por certas
organizações de direitos das mulheres, por exemplo? (2000, p. 76)

A relação entre institucionalização – em ambos os sentidos do
termo: a mudança da presença dos EMFG nas instituições e a sua
afirmação como uma instituição em si – e o estatuto epistémico é
complexa, e não a entendemos bem na totalidade neste momento.
Assim, junto-me a Barazzetti & Michel na defesa de que devemos
estudar essa relação de forma mais explícita e dinâmica.
Eu argumentaria que as referências ao estatuto epistémico
na literatura são muitas vezes relativamente breves também porque o baixo estatuto dos EMFG é visto como algo que os leitores
(incluindo os provenientes de outros contextos) vão reconhecer.
Foi assim que eu mesma enquadrei a abertura deste livro. Esta
é, sem dúvida, uma suposição legítima e confirmada pelas reações
ao meu próprio ‘elevator pitch’, como eu o descrevi11. Como alunos
e investigadores de EMFG, muitos de nós já vivenciámos este es11

N.T.: Referência à “Introdução” do livro onde se insere este capítulo, na qual a autora relata ter memorizado uma frase que descreve resumidamente o seu conteúdo
e chama-lhe um elevator pitch. Esta expressão, por vezes também traduzida como
“discurso do elevador”, designa a apresentação de um conceito ou ideia de forma
sucinta, objetiva e cativante para o interlocutor. O elevator pitch é uma ferramenta
bastante utilizada no campo empresarial e no marketing.
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tatuto ‘inferior’ no nosso quotidiano e, porque lemos a epistemologia feminista, sentimos que sabemos como e porque é que isto
acontece e com que efeitos. Mas será que é assim tão simples? Se,
como eu observei, os padrões de institucionalização, os critérios
epistémicos, ou o estatuto de diferentes designações variam significativamente ao longo do tempo e do espaço (geográfico, institucional, disciplinar) e são sempre relativos, então torna-se
necessária e produtiva uma análise mais focada, localizada e detalhada das negociações do estatuto.
A literatura sobre institucionalização, que examina como os
diferentes atores e estratégias dão forma ao estatuto epistémico
do campo – como Chen (2004), Coate (1999, 2000), Messer-Davidow (2002) ou Wilkinson (1991, 1997) – interroga até certo ponto
estas genealogias específicas do contexto. No entanto, esta literatura adota geralmente uma perspetiva histórica e foca-se em processos anteriores de mudança institucional (tal como a criação de
centros, cursos ou secções em associações profissionais) e, portanto, nem sempre é capaz de analisar o “andamento” destas negociações. Estudos como os de Chen (2004), Coate (1999, 2000),
Henderson (2016) e Marchbank & Letherby (2006) incluem relatos retrospetivos das experiências dos entrevistados sobre o trabalho diário de afirmação das credenciais epistémicas do campo
e indicam que este trabalho é crucial. Isto sugere, portanto, que
vale a pena empenharmo-nos de forma mais sistemática na observação destas negociações enquanto elas estão a decorrer, nomeadamente em salas de aula, conferências e outros locais de
trabalho e sociabilidade académica. Abordar estas questões de
forma etnográfica é, por isso, fundamental para trazer para primeiro plano essa natureza contínua e trabalhosa das negociações
do estatuto epistémico.
Em suma, eu defendo que a literatura que existe sobre institucionalização fornece uma visão rica sobre o estatuto dos EMFG,
mas devemos complexificar a nossa relação teórica e empírica com
o estatuto epistémico para compreender melhor a sua negociação,
que é contínua e tem várias camadas. Se não prestarmos atenção
suficiente às negociações localizadas, que se desenrolam todos os
dias de maneira bastante diferente nas academias de todo o
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mundo, o estatuto epistémico dos EMFG pode vir a ser achatado
para algo que simplesmente “é”, em vez de uma construção dinâmica, contínua e complexamente disputada. Numa altura de transformação intensa a nível micro e macro nas universidades de todo
o mundo, há, portanto, um importante trabalho etnográfico a fazer
na interrogação dos processos de mudança, protagonistas e resultados das negociações do estatuto epistémico dos EMFG. É esse o
trabalho a que me dedico nos capítulos que se seguem.
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este capítulo, exponho as reflexões iniciais que me levaram a querer intervir de outra forma com as mulheres toxicodependentes (e, a partir daí, elaborar um workshop
sobre a temática). Estas reflexões são anteriores ao desenho do
workshop e, como assinalei na introdução, surgiram no contexto
do meu trabalho enquanto estudava Antropologia Social e Cultural. Trabalhar exclusivamente num local de funcionamento de
uma rede de Agências Antidrogas, que dispunha de 7 vagas, fezme perceber muitas coisas que eu própria havia integrado no meu
trabalho como educadora social e que não se adequavam aos processos que as mulheres necessitavam: muitas não chegavam à
rede de atendimento e, as que chegavam, abandonavam o centro
de reabilitação e/ou o tratamento, ou apresentavam uma série de
problemas/condições para os/as quais não era dada resposta nas
redes de atendimento.

Mas não era um problema somente de Madrid. Noutras províncias levantavam-se exatamente as mesmas questões: poucas
vagas para mulheres, poucas mulheres em tratamento, perceções
profissionais predeterminadas (estereótipos, preconceitos...), etc.
O que estava a acontecer? A minha abordagem focou-se em analisar por que razão as mulheres não chegavam às redes e, quando
chegavam, que tipo de respostas e caminhos encontravam. Em
quase todas as províncias existem centros de dia especializados
de acesso direto, que logo planeiam o itinerário com os recursos
que melhor se adequam às necessidades de cada pessoa. Mas os
recursos são o que são e os critérios de entrada, formas de funcionamento, etc, estão desenhados de uma determinada maneira e
configuram um determinado tipo de acesso.
Estes aspetos, e outros acerca das problemáticas relacionadas
com a toxicodependência, compõem o tema que examino nas linhas que se seguem...
Nos meios profissionalizados de intervenção em toxicodependência, ao falar de género e da sua possível inserção (como perspetiva de análise e intervenção) nos tratamentos, é habitual que
se pergunte se existem elementos que afetam as mulheres de maneira distinta à dos homens, na medida em que a toxicodependência é entendida como um problema de adição, e afirma-se que
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a adição “não tem género”. Primeiro, teria que se perguntar o que
se entende por género (assim como o que se entende por ‘adição’)
para realizar semelhante afirmação, mas vamos por etapas.
Atualmente, inúmeros estudos e publicações2 avaliam a pertinência de uma abordagem que inclua o aspeto qualitativo das diferenças construídas pela questão de género, sem que isso
signifique estabelecer tratamentos excludentes ou totalmente diferenciados. Mas para evitar essencialismos3, devemos assinalar
que, até há pouco tempo, a maioria dos estudos sobre as características dos consumos de drogas e das toxicodependências concentraram a sua atenção na incidência em homens e mulheres,
baseando-se na diferença sexual-biológica para explicar as diferenças observadas, e muitos/as profissionais acreditaram, com
isto, estar a realizar uma análise “de género”. Mas a perspetiva
de género, e uma análise feminista, implica algo mais. Tratar-seia de ser capaz de incluir todo um corpo teórico sobre um sistema
de organização social que gera identidade e subjetividade, e que
se sustenta na subavaliação de um género: o feminino. Como define Marcela Lagarde em muitos dos seus livros: esta perspetiva
procura “analisar e compreender as características que definem
homens e mulheres de maneira específica, assim como as suas semelhanças e diferenças, o sentido das suas vidas, as suas expectativas e oportunidades, as relações sociais que se dão entre
ambos os géneros, os conflitos quotidianos que devem enfrentar
2

Para dar alguns exemplos: La mujer drogodependiente. Especificidad de género y
factores asociados (2004) Urbano. Aljama, A. & Arostegi Santamaría, E. Instituto
Deusto de Drogodependencias; Tratamiento del abuso de sustancias y atención para
la mujer: estudios monográficos y experiencia adquirida (2005) Publicación de la
Naciones Unidas; Adicciones en Mujeres (2002) de Cruz Godoy, Mª J. e Herrera
García, A. Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas de Gran Canaria; Relaciones
de género y subjetividad. Método para programas de prevención (2002) Velasco
Arias, S. Colección Salud nº 5. Instituto de la Mujer; Adicciones ocultas. Aproximación al consumo diferencial de psicofármacos (2001) VVAA, Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas; Intervención en drogodependencias con enfoque de género
(2007) Castaños, Mónica et. al Colección Salud 10 Instituto de la Mujer.

3

Quando falamos em problemas para uma construção social de género, devemos ter
em mente que falamos a partir da dinâmica produzida pelo sistema sexo/género, e
evitar cair na “guerra dos sexos”, sobre se os homens ou as mulheres são melhores,
piores, mais complicados, mais simples, têm mais ou menos habilidades, etc., já
que estaremos a essencializar os termos e as pessoas com quem trabalhamos, nos
relacionamos, e a nós mesmas/os.
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e a maneira como o fazem”. Aplicar estas circunstâncias a um estudo das toxicodependências, implicaria identificar quais as representações socioculturais e psíquicas que interferem nos
comportamentos das pessoas para que ocorra toda uma série de
fatores de risco e permanência no consumo de estupefacientes específico da construção de género, para além de expor como características dadas d’“as mulheres” ou d’“os homens” no seu consumo
de substâncias. Envolve identificar o que as afeta por serem ‘mulheres’, entendendo ‘mulheres’ como uma categoria social e cultural que gera identidade e subjetividade, compreendendo como isso
afeta os processos de toxicodependência4.
É minha intenção centrar-me em definir os obstáculos de
acesso e a permanência nos tratamentos relacionados com a questão de género, o que significa que irei identificar problemas que
podem apresentar-se (e que de facto se apresentam) para poder
incluí-los na nossa análise da realidade e, deste modo, ser possível
agir conscientemente sobre os mesmos.
Considero que se não se desenvolvem intervenções direcionadas à problemática específica das questões de género é, em parte,
pelo facto de os meios profissionalizados e especializados na intervenção das toxicodependências não controlarem os elementos-chave necessários para a sua análise. Assim, com este trabalho,
pretendo contribuir para identificar questões que interferem com
o acesso e permanência no tratamento, expondo uma visão que,
para além de as descrever, possa oferecer um referencial analítico.
O ‘género’ passa a ser incluído na análise das problemáticas
desde a Análise Multidimensional (ou Multissistémica) proposta
por Carrón e Sánchez (1995) para as toxicodependências, buscando
relacionar os diversos aspetos (processos individuais da pessoa, regras explícitas e valores sociais implícitos na organização social,
4

Seria interessante fazer isso também com os homens: examinar as implicações da
masculinidade na dependência química (e a violência, etc.), mas, por tudo o que
irei discutir ao longo deste capítulo, o meu objeto de interesse é o trabalho com mulheres. Em 2009, tive a oportunidade de participar num projeto da ASECEDI
(www.asecedi.org) para o trabalho com homens toxicodependentes a partir da perspetiva de género, no qual criamos o Guía Metodológica de Intervención en Grupo e
material audiovisual sobre a construção da masculinidade: o DVD Un hombre de
verdad.
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tipo de substância como elemento material em si mesma, etc.) que
possam surgir nas diversas problemáticas para alcançar uma compreensão global, na qual a perspetiva de género nos apresenta elementos “inovadores”5, que, até há relativamente pouco tempo, não
eram considerados no planeamento de programas e tratamentos.

O que não se nomeia, não se conhece ...
Numa sociedade como a nossa, os Meios de Comunicação de
Massas têm exercido um papel forte e determinante na opinião
pública e nos estereótipos relacionados com o consumo de drogas:
drogadicto = dependente de heroína, homem, branco, de uns 35
anos de idade, marginal e delinquente; dependente de cocaína, empresário de êxito; jovens de classe média e consumidores de fim de
semana de álcool e/ou pílulas; ou mais recentemente: menor imigrante não acompanhado, delinquente e que snifa cola ou outras
substâncias voláteis. Onde estão as mulheres nessas notícias e estereótipos? Devemos pressupor que não existem consumidoras de
substâncias ilegais como a heroína? A sua visibilidade é nula nos
média; aparecem quando associadas ao exercício da prostituição
ou a questões relacionadas com o abandono do seu papel de mães.
Na eventualidade de destaque nos noticiários do caso de um menor
que é retirado da custódia da sua mãe, surgirá sempre a questão
da toxicodependência no seu passado ou presente. Na era dos
Meios de Comunicação de Massas: o alcoolismo feminino existe
como problemática social? Há destaque para os consumos massivos de psicofármacos prescritos por equipas médicas de forma facultativa ou dos problemas que provocam o mal-estar dessas
5

Anexo esta expressão, visto que o conceito de género (gender) remonta à década de
1980, quando Gayle Rubin articulou a teoria do ‘sistema sexo/género’, com inúmeros contributos anteriores, como o feminismo radical da década de 1960, nos EUA,
(Kate Millet, Política Sexual) ou Simone Beavouir com a publicação de sua obra O
segundo sexo, em 1948, e a sua famosa frase: “não se nasce mulher, torna-se mulher”. Atualmente, muitas correntes feministas já estão teoricamente “desconstruindo” este conceito, mas a realidade é que a sociedade como um todo ainda não
incorporou sequer os primeiros passos para compreender o ‘género’. Os feminismos
tornaram-se invisibilizados como corpo teórico e o movimento emancipatório tem
sido atacado de múltiplas formas e até interpretado como «o oposto do machismo».
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mulheres? Tão-pouco trataria de propor que se destaquem as
questões relacionadas com o padrão de consumo feminino tal como
fazem com o masculino: a criação de estereótipos pelo tratamento
e seleção da informação torna-se evidente, mas também é evidente
a invisibilidade da problemática em questão. Não há um consenso,
nem uma perceção social de que se trata de um problema coletivo.
A mulher, que desenvolve comportamentos em torno do abuso de
drogas, geralmente vive-o de uma maneira individualizada, atomizada e sem referências no imaginário social coletivo. Permanece
invisibilizada, à sombra da visibilização da toxicodependência
masculina. É a exceção. O mais frequente no imaginário social e
coletivo é o “problema da prostituição” que, indo além dos Meios
de Comunicação de Massas e passando a analisá-lo no meio profissionalizado de atendimento às toxicodependências, foi abordado
prioritariamente a partir de uma intervenção preventiva de doenças sexualmente transmissíveis (VIH/SIDA sobretudo), assistência
à gravidez e prevenção do consumo durante a mesma, etc.
Podemos assinalar como principal dificuldade de acesso ao
tratamento que, tal como no discurso social sobre as drogas, o desenho de tratamentos e programas de atendimento à toxicodependência parte de uma perspetiva androcêntrica. Muitas das
dificuldades que sinalizamos estão intrinsecamente relacionadas
com esta realidade. Os manuais de intervenção abordam múltiplos fatores e comportamentos que refletem o padrão de consumo
dos homens. O uso de drogas por parte das mulheres tem sido recorrente como a exceção, como salienta Falcón (2002, p. 1) “[...] o
consumo masculino é o padrão estatístico e cultural”. E isso tem
definido os programas de intervenção e tratamento. Elas aparecem definidas como “mais patológicas que os homens, associadas
ao exercício da prostituição, e ao abandono de suas responsabilidades como mães” (Falcón, 2002, p. 1). Do mesmo modo, existe
uma perceção generalizada de que é mais complicado o trabalho
com elas. Todas essas perceções constituem uma dificuldade no
acesso ao tratamento, o que se reflete no trabalho quotidiano com
as mulheres que acedem os centros de atendimentos específicos.
Evitando elaborar um perfil que descreva a “mulher consumidora”, constatamos que as situações que se apresentam são
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muito diversas: consumidoras de fim de semana – principalmente
de drogas sintéticas e outras substâncias, com consumos agudos
muito concentrados num curto espaço de tempo –, jovens independentes e autónomas (a diversos níveis) com consumos abusivos de cocaína e álcool, mulheres com consumos invisibilizados
que são detetados nos centros de atendimento primário (dependência de psicofármacos, principalmente), problemas de alcoolismo, ludopatia, etc. O panorama diversifica-se. Mas uma grande
percentagem delas não recorre aos centros de atendimento específicos. Isso leva à afirmação de que “as mulheres não procuram
tratamento”. E aquelas que procuram são principalmente as mulheres6 que consomem várias drogas (policonsumidoras), que em
muitos casos apresentam a heroína como substância principal, e
acorrem com problemas derivados dos circuitos de marginalização
nos quais se encontram inseridas. Geralmente, em termos estatísticos, da população atendida nos centros de apoio às toxicodependências, em torno de 80% são homens e 20% mulheres7. É,
portanto, uma realidade estatística que indica que as mulheres
não solicitam tratamento e, se o fazem, o número de abandonos é
superior ao dos homens (padronizando e equiparando as proporções). Mas: a partir da afirmação de que não procuram tratamento pode deduzir-se que não há mulheres toxicodependentes?
Tanto para o acesso ao tratamento em ambulatório como para
o centro de reabilitação, encontraremos dificuldades que irei descrevendo ao longo deste capítulo, mas podemos assegurar que a
própria rede de atendimento, em geral, conta com poucos recursos
específicos para mulheres (muitos recursos são exclusivamente
para homens). Além disso, o seu funcionamento não garante o trabalho a partir de uma perspetiva de género, portanto, não se trata
de propor um mero aumento do número de vagas em centros de
reabilitação para mulheres, mas propor uma revisão das redes de
atendimento que as incluam, aventurando-me a afirmar que a
6

Começa a ser observada uma percentagem cada vez maior de mulheres jovens (2530 anos) que frequentam centros de desintoxicação hospitalar e centros de cuidados
específicos com problemas de consumo de cocaína e álcool, mas o perfil estereotipado de ‘dependente de drogas’ que continua a pesar é o usuário de heroína.

7

Dados referentes a 2002, obtidos do Instituto da Mulher a partir dos relatórios do
Observatório Espanhol sobre Drogas (OED), Plano Nacional sobre Drogas, Ministério do Interior.
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sua escassa visibilidade dentro destas redes relaciona-se com o
facto de que, em todo o processo de atendimento e recursos que
lhes são destinados, prevalece a visão androcêntrica do problema
e do seu tratamento, dificultando tanto a sua entrada quanto a
sua permanência.
Não se trata de estabelecer tratamentos exclusivos, mas sim
de integrar aqueles aspetos que necessitam de atenção específica
por uma questão de género.

Sobre a maternidade e a presença de filhos/as no processo
Quando uma mulher desenvolve problemas relacionados com
as toxicodependências, desenvolve uma série de condutas e comportamentos que fogem do papel genérico normativo designado
para as mulheres. Mas isso não quer dizer que se sinta e viva livre
dele. Provoca consequências a nível pessoal, social e familiar. Há
que se incluir, então, nas nossas análises da realidade, como é que
a trajetória vital será afetada por questões relativas aos seus desejos e à exigência social em torno da identidade genérica de ‘mulher’. Solicitar tratamento e ajuda para a sua toxicodependência
(independentemente da substância) supõe submeter-se imediatamente a um questionário sobre a sua identidade e papéis associados à categoria “mulher”, o que supõe uma reviravolta na perda de
prestígio no papel de mãe, esposa e companheira, já que deixa de
ser uma questão privada para passar a ter um reconhecimento
mais social e explícito, a começar pelos/as profissionais. E não é
tanto sobre as atitudes de ‘subjugação’8 que podem desenvolver-se
8

Esta expressão (“sojuzgamiento”), apesar de não ser reconhecida como substantivo
no Diccionario de la Real Academia Española (Vigésima Segunda Edición, 2001),
pode parecer inadequado o seu significado literal. Mas eu utiliz-a com o intuito de
expor ou tentar refletir a força (e até certo ponto: violência – não física –) implícita
na relação terapêutica quando há atitudes de questionamento ou emissão de julgamentos morais e/ou de valor por parte do profissional. Emitir uma opinião ou
questionar – no sentido que tenho usado no texto – adquire um poder vinculativo
nas reflexões e decisões da pessoa em tratamento, porque somos quem somos como
profissionais nesse processo. Existe uma relação de poder desigual, e uma relação
tanto de confiança como terapêutica; então, se ‘deslizarmos’ com este tipo de atitu-
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em teoria – não devemos desenvolvê-las em nenhum caso – mas do
próprio mecanismo interno que leva uma mulher a questionar-se
a si mesma se falha nos desejáveis quesitos de género “boa esposa,
boa mãe, boa filha”.
É difícil para as pessoas com problemas de abuso de drogas
reconhecerem-se como “toxicodependente”, ainda mais se não corresponderem ao estereótipo de ‘viciado em heroína que rouba para
financiar o seu consumo’, mas pensemos na questão específica das
mulheres através destas construções de género. Um sentimento
real e efetivo que elas têm é o medo de perder a guarda das crianças. Porque é que quando é reconhecido numa mãe o abuso de
substâncias – pedir tratamento e ajuda é um reconhecimento bastante explícito – surge como realidade inerente a possibilidade de
retirada da custódia? Podemos examinar a questão nos homens
pensando no quanto põem em jogo quando pedem tratamento,
lembrando, desde logo, que a responsabilidade do cuidado e da
atenção da família continuam a cair ideológica e simbolicamente
na figura feminina. Serão elas as que põem em jogo a dita questão
de forma subjetiva e social. E mediante afirmações como a anterior, devemos ressaltar que não se pode realizar uma análise baseada em essencialismos genéricos e papéis estereotipados:
haverá homens toxicodependentes que temem pela custódia dos
seus filhos, e haverá mulheres que rejeitam a maternidade que
lhes calhou viver e que fogem dessa “responsabilidade” com o
principal temor de a assumir, não de a perder. É então que muitos/as profissionais entram em jogo iniciando processos destinados à aceitação da maternidade. Existe uma representação
preconcebida do que é a maternidade, ou mais especificamente:
da maternidade perfeita, que nem se aproxima da uma imagem
de uma mulher com problemas de abuso de álcool, ou heroína, e
que aos homens não recai dessa forma. Nos homens, com filhos
ou não, estes processos e imagens não aparecem veiculadas.
Podem desvincular-se facilmente, tanto social como pessoaldes, argumento que vamos além de um mero questionamento ou julgamento com
um forte – embora súbtil – exercício de poder agregado. É análogo a qualquer relacionamento terapêutico estabelecido: o profissional tem um poder nas suas opiniões e nos seus julgamentos de valor que outras pessoas, com quem a pessoa em
terapia se relaciona e com as quais mantém uma relação de iguais, não têm.
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mente. Nos processos das mulheres que são mães, isto não é
assim: é parte central das suas preocupações, bem como das e dos
profissionais. E, em alguns casos, chegamos a usá-los como elemento de juízo: “Como pode não deixar as drogas? Nem pelos seus
filhos?” Na minha experiência, assisti ao modo como uma profissional dizia – sem dar maior importância ao facto em si mesmo –
a uma mulher num centro de reabilitação o seguinte: “Se não
comes verduras, que educação dás aos teus filhos?”. Na base disto
está a naturalização da maternidade, processo que nos leva a julgar de forma mais rígida uma mãe que não cumpre com o seu
papel do que um pai que não o faz. Com os homens toxicodependentes que são pais, agimos procurando proteger o menor e, se
vemos o pai preparado, estabelecemos mecanismos para acompanhá-lo no seu processo de recuperação do papel de pai. Subentendemos que nós mulheres estamos preparadas de forma natural
para este trabalho... e a consequência é que o medo de perda da
custódia e do julgamento como mães existe nas mulheres (de maneira “real” ou oficial, mas ocorre), intervindo de forma determinante no seu tratamento. É necessário abrir espaço para abordar
as maternidades e as formas de vivê-las...
No entanto, nenhum centro de reabilitação está preparado
para trabalhar com esta realidade. Há exceções, com centros preparados para trabalhar com mulheres grávidas, crianças pequenas, mas não está incluído nos tratamentos de forma geral (só há
acesso às casas de apoio caso não haja gravidez envolvida, por
exemplo...). Na verdade, a este obstáculo adiciona-se outro: se são
mães, e não estão presentes nesse papel durante o consumo e o
tratamento – quando há necessidade de ir para os centros de reabilitação como Comunidades Terapêuticas ou Casas de Apoio ao
Tratamento – quem cuida? Quem exerce essa tarefa? Frequentemente, aparecem nos processos as avós-mães sobrecarregadas,
numa reprodução das estruturas tradicionais de divisão de cuidados, sendo habitual que interfira – tanto que chega a ser, inclusive, um problema – nos tratamentos a figura da avó, irmã ou
tia, que cuida do ‘menor desassistido’. É a família que acolhe e
cuida, mas, nesta sociedade, “família” é equivalente a dizer: as
mulheres da família, que assumem acolher o menor, sem apresentar uma decisão pensada, mas sim uma questão naturalizada.
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Assim: que mecanismos são postos em prática em torno desta realidade? Como influenciam na construção da problemática? Se falarmos com as mulheres afetadas por esta questão veremos que
de forma positiva ou negativa, determinada ou ignorada, estas
circunstâncias influenciam o processo e, às vezes, constituem um
fator de risco determinante, já que se somam os juízos de valor e
as pressões por parte do ambiente familiar e relacional mais próximo (conflitos na hora de recuperar o papel de mãe – que as
“deixe” exercer o papel de mães – conflitos por não o fazer “bem”
ou não o suficientemente rápido, etc.).
Para terminar este ponto, também quero assinalar que a
nossa sociedade foi estruturada por uma divisão sexual do trabalho, que ainda pesa tanto na configuração da economia quanto
nas relações entre as pessoas. As mulheres, tradicionalmente,
foram as encarregadas do cuidado e do trabalho doméstico (que,
segundo o Inquérito de População Ativa, continua a ser classificado como “inatividade”). Mas a independência e autonomia –
princípios muito valorizados na nossa sociedade, objetivos básicos
de muitos programas e trajetos para pessoas com problemas de
toxicodependências – não és visto/a como responsável por uma família, se não trabalhares de forma remunerada e com um salário
fixo. As mulheres aderiram em massa a este conhecimento androcêntrico em que se valoriza o desempenho dos trabalhos denominados “públicos”: política, emprego, etc. Têm lutado para serem
reconhecidas nesse sentido e poder (enquanto aquisição de direitos) fazer o que os homens fazem, tentando impedir que essa divisão sexual do trabalho seja uma categoria que estrutura a
sociedade. Mas os homens – como grupo social – não lutam para
poder assumir o comando dos cuidados e afetos de uma família,
ou do trabalho doméstico como tarefa digna do seu sexo. Desta
forma, observamos nos tratamentos que, ao questionar muitas
mulheres sobre os seus objetivos, estas indicam que encontrar
trabalho para poderem manter-se e alugar uma casa, por exemplo, e ter capacidade para sustentar os filhos/as sozinhas são as
principais metas. Sinalizamos, assim, uma dificuldade que provém diretamente do sistema social e que, de facto, o processo de
inserção socio-laboral não contempla, em muitas ocasiões (são
poucos os recursos destinados a sensibilizar diretamente o tecido
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empresarial relativamente à responsabilidade coletiva sobre os
cuidados, ou a favorecer a criação de medidas que possibilitem a
conciliação laboral e familiar, questões que vão além dos conflitos
que as mulheres, que se encontram nessa situação, podem resolver individualmente).

Sobre o processo de dupla penalização social
Quando uma mulher é a que transgride, tem lugar um processo
de dupla penalização moral e social. Os comportamentos transgressores não são assumidos socialmente como “normais” numa mulher
e, interrogando de forma mais profunda, relacionam-se com a
transgressão dos papéis expectáveis e das “qualidades femininas”.
A sociedade como um todo (da qual elas fazem parte, evidentemente) constrói valores sociais e normas implícitas, elabora opiniões públicas generalizadas que conduzem ao repúdio da
anormalidade e da exceção representada pelas mulheres que desenvolvem comportamentos disruptivos. De um homem “esperase”: eles são, no imaginário coletivo, os agressivos, os que
desenvolvem comportamentos fora da lei; existe uma identidade
do homem delinquente, atravessada por diversas variáveis que
produzem estereótipos na sua conceção (por exemplo, o de ‘homem
viciado em heroína’). De uma mulher “não se espera”, são as submissas, as não agressivas, as zeladoras da paz social. A maior
transgressão socialmente imaginada e concebida para uma mulher é a de ‘prostituta’, estigma identitário por excelência. Quando
uma mulher segue um estilo de vida associado à decadência e à
marginalização é avaliada com uma maior incompreensão, derivada do processo inimaginado (em termos da construção mental)
da transgressão. Uma consequência direta desse aumento da
pressão social é a ocultação do consumo por parte das mulheres.
E, uma vez visibilizado, traduz-se numa maior incompreensão e
num maior desamparo no meio social imediato, com consequências para o bom desenvolvimento do tratamento.
Há uma deterioração qualitativamente diferente das relações
familiares, pelo facto de serem mulheres toxicodependentes, ob264
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servando-se frequentemente que, por parte da família, há mais
uma atitude de ataque do que de ajuda ou resignação... As boas
filhas não fazem isso. Se é homem “saiu-me assim” (sic9): resignação, e “vamos ver se temos sorte e ele muda”. Se for a filha:
“mas como tu és má, como podes ser assim...”. São necessários espaços para trabalhar estas questões a nível familiar, já que é imprescindível refletir sobre a ambivalência das razões familiares
para as mulheres (como veremos posteriormente neste livro).

Sobre a denominada “dupla dependência”
Existe uma ampla bibliografia10 que aponta como uma das
principais problemáticas específicas para o tratamento das mulheres a chamada ‘codependência’: uma dependência relacional –
na medida em que se trata de um vínculo de natureza dependente
– que uma pessoa adicta (ou ex-adicta) estabelece sobre outro sujeito (seja este adicto ou não). Esta relação torna-se, paulatinamente, patológica e/ou subjugante, e sem advertência, ou numa
negação absoluta desta realidade, a pessoa ‘codependente’ deixa a
sua capacidade de decisão e determinação anulada em função de
outra pessoa. A Fundação Instituto Spiral (2000) sustenta, em diversas publicações, que “é mais frequente nas mulheres e, quando
surge, propaga-se na recuperação, até ao ponto de significar um
importante fator de recaída”. Num recente documento do Instituto de Adições de Madrid (Rodríguez et al., 2005, p. 31), as autoras11 fazem uma relação de publicações que recorrem a esta
realidade e analisam a dinâmica da relação do casal, sinalizando
realidades como a alta percentagem de mulheres que se iniciaram
no consumo através dos seus companheiros. Na prática quoti9

Este tipo de expressões literais, ao longo do texto, correspondem ao trabalho que
tenho realizado desde aproximadamente há cinco anos, examinando a variável género nos processos de toxicodependências através do meu trabalho direto em
campo, tanto com pessoas em tratamento, como com profissionais que intervêm a
partir de diversos centros.

10

Referências anteriores e bibliografia.

11

Desde já, quero fazer um reconhecimento em especial ao trabalho de Mercedes Rodríguez, que levou anos a trabalhar e a visibilizar a questão de género nas toxicodependências.
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diana, também podemos, os e as profissionais, observar que é um
fator ativo de manutenção do consumo problemático: se o homem
também é toxicodependente, e não solicita tratamento, costuma
influenciar de modo a que a mulher não o peça, ou que o abandone,
se chegar a pedir. Mas também assistimos a abandonos que qualificaríamos de ‘voluntários’ e o regresso ao consumo abusivo com
um parceiro que ainda consome ou por si mesma. Nos meios profissionalizados, muitas vezes, deparamo-nos com a questão do
“amor” no centro destes comportamentos, com a dificuldade de supervisionar sem gerar rejeição imediata por parte das mulheres.
Seguindo as análises da antropóloga Marcela Lagarde y De
Los Ríos (2001, 2005), podemos definir que, na nossa sociedade,
o amor é idealizado, fantasiado, superdimensionado. Para as mulheres é o elemento fundamental do ideal de género e caracterizase tradicionalmente pela dádiva. Esta entrega tem duas
vertentes: uma função social básica de oferta de atendimento e
cuidados que satisfaçam as necessidades dos outros (conceito patriarcal de “família”), e outra de entrega ao homem, de quem a
mulher se torna objeto e está subordinada. A dádiva não é somente dar objetos, atenção e recursos materiais e simbólicos, é
também dar-se a si mesma. A entrega feminina implica que o sentido da vida é dado pelo outro, o que supõe a abnegação, aprender
a deixar de ser por si própria. Ao homem é dado o lugar central
da sua própria existência, e é colocado num plano hierárquico de
superioridade. As normas e ideais de género atuam com força
constitutiva de identidade e subjetividade, do que ‘eu’ quero e desejo, sem permitir que muitas mulheres «se sintam completas e
realizadas se estiverem sozinhas, sem um parceiro12». Como Lagarde y De Los Ríos salientam (1999, p. 11), «a ordem do amor
tradicional (...) [transforma] as mulheres em seres para os outros», além disso: «daquele outro» (não são conhecidas expressões
como ‘Eu sou tua’, ‘faz comigo o que quiseres’, ‘possui-me’, ou a
história onde o Príncipe Encantado resgata a Princesa?). Após
trabalhos como o realizado por Charo Altable Vicario (1998), po12

Muitas mulheres toxicodependentes em tratamento verbalizam esta sensação de
não se sentirem completas, de sentirem que falta um objetivo vital, quando não
conseguem um parceiro. E isto também é expresso por mulheres que não têm problemas de dependência de drogas.
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demos examinar como os papéis de género marcam a nossa forma
mais profunda de sentir e desenvolver o amor, o nosso corpo e a
nós mesmas desde a infância, adolescência (o trabalho referido
desenvolve-se com menores, examinando questões relativas ao
amor e género em meninos e meninas).
No âmbito da análise da problemática das toxicodependências,
afirma-se que há normalmente uma dupla dependência: à substância e ao homem, numa relação de subordinação, de anulação de si
mesma e, também, de autorreconhecimento e valorização com base
nessa relação. É o centro da existência e torna-se um problema
quando o tratamento pode implicar o abandono do seu parceiro: ou
porque ele não quer entrar em tratamento se for consumidor, ou
porque a/o profissional deteta que a relação é patológica e um fator
de reincidência e começa a trabalhar direta e frontalmente o abandono da relação, sem uma motivação prévia por parte da mulher.
Se não for construída uma alternativa de identidade, de reelaboração de si mesma como sujeito, deixando o vazio e a rejeição do que
tem sido uma parte central da sua vida até agora, é difícil evitar o
abandono do processo terapêutico devido a essa «dependência relacional ou codependência». Além disso, teremos muitas vezes como
dificuldade o facto de as mulheres serem totalmente recetivas ao
aparecimento de um possível amor que lhes dê sentido à vida, o
qual, quando o surge, torna-se no facto mais importante e central
das suas vidas, inclusive, acima de si mesmas.
Mas, com o objetivo de avançar com as reflexões sobre esta
realidade, sustento que devemos empregar com prudência o
termo ‘dupla dependência’ ou ‘codependência’, já que introduz um
elemento patológico nas análises das relações heteroafetivas
entre homens e mulheres, invisibilizando o processo de subordinação na construção das relações heteroafetivas, que, entretanto,
a literatura feminista se encarregou de analisar e visibilizar. Prefiro, de facto, recomendar abordagens sobre a importância do aspeto relacional na vida de muitas mulheres, e que está
diretamente relacionada com conteúdos de género. Se as mulheres desenvolveram uma dependência de drogas, não podemos estender o manto da ‘patologia’, da ‘dependência’, invisibilizando os
processos de subordinação das mulheres em geral (como categoria
sócio subjetiva) nas relações de amor.
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Os centros de atendimento não estão preparados, em geral,
para uma realidade que tem a sua expressão mais dramática
quando ocorrem maus-tratos na companheira e, ainda assim, a
mulher permanece na relação ou regressa para aquele que a maltratou passado algum tempo. Devemos tentar compreender os processos complexos nos quais a construção sociocultural dos géneros
e do amor é parte central. Ao realizar uma revisão bibliográfica
sobre maus-tratos e toxicodependências, podemos encontrar diversos estudos cujo principal objeto é relacionar ambas as problemáticas e examinar a suposta relação (como estabelecer possíveis
causalidades, etc.). De facto, a dependência e os maus-tratos nas
mulheres aparecem de forma recorrente, apontando para uma
dupla vulnerabilidade, inter-relacionada em ambos sentidos, tanto
como antecedente, como consequente um do outro. Também encontramos estudos que mostram que «o uso de drogas nas mulheres contribui para o aparecimento e inclusive para a manutenção
de agressões sexuais e vitimização física» (Testa, 2004, como citado
em Llopis et al. 2005), os quais afirmam que a existência de abusos
sexuais na infância multiplica a probabilidade de toxicodependência e/ou dupla patologia na idade adulta (Nieto, 2004; Kendler et
al., 2000). Mas, para mim, o problema é que não são as abordagens
feministas que contribuem para transformar o sistema em que
estes processos têm lugar, principalmente porque se estabelece um
quadro em que as agressões contra as mulheres são ‘naturalizadas’ (invisibilizando o sistema de género)...
É necessária uma abordagem que se enquadre na teoria e
perspetiva de género que permita a aproximação à realidade da
‘violência de género13’ e simultaneamente, à análise da toxicodependência feminina. A abordagem na qual aposto não procuraria
estabelecer relações de causalidade entre abuso e dependência,
13

Esta abordagem situa o problema para além da violência na esfera privada, e entende que “A violência contra a mulher é um fenómeno social de múltiplas e diferentes dimensões. É a expressão de uma ordem social baseada na desigualdade,
como consequência da atribuição de papéis distintos a homens e mulheres em função do sexo e com um reconhecimento diferente e superior para o masculino. A violência, manifestação da desigualdade de género, é a fórmula a que muitos homens
recorrem para dominar as mulheres e manter os seus privilégios no âmbito familiar, produzindo terríveis efeitos para as vítimas”. Introdução ao II Plano Integral
contra a Violência Doméstica 2001-2004, do Governo Central.
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mas enquadraria o estudo e a atuação sobre estas duas problemáticas complexas na existência de uma violência estrutural contra as mulheres e de uma visão androcêntrica na análise e
intervenção na questão das toxicodependências, de forma que
uma e outra se retroalimentem. Considero um erro – ou de pouca
utilidade – estabelecer, por exemplo, a toxicodependência como
elemento de ‘vulnerabilidade’ para os maus-tratos porque não
acrescenta nada a mais sobre a pessoa. Esta mulher, em particular, está imersa em dinâmicas e relações que se retroalimentam
facilmente...
O que me preocupa é que isto corresponde a uma realidade
mais do que constatada: as mulheres que chegam aos serviços de
cuidados de toxicodependência apresentam frequentemente uma
situação de abuso pelo companheiro ou, senão, voltam a estabelecer relações com homens que reproduzem os maus-tratos sobre
elas. O que acontece com elas? Como trabalhamos a partir dos
centros de atendimento? Consideramos que ambas as realidades
devam ser atendidas a partir de uma perspetiva integral? Igualmente, as redes de atendimento aos maus-tratos, quando recebem
uma mulher que chega devido a problemas de maus-tratos, e há
a perceção de que apresenta alguma toxicodependência ativa,
esta torna-se excluída quase imediatamente. O que acontece com
estas mulheres? Chegam aos centros de atendimento para toxicodependentes?
A questão dos maus-tratos na interação com a toxicodependência em mulheres é um tema sobre o qual poderíamos discutir
amplamente, mas gostaria de ressaltar que este é um problema
que ocorre com muitas mulheres toxicodependentes e que constitui uma dificuldade de acesso e permanência no tratamento, ao
não encontrar protocolos de atendimento que as contemplem,
nem a partir da rede de atendimento à mulher vítima de abuso e
nem da rede de atendimento à toxicodependência (nem em tratamento em ambulatório – articulação com recursos em caso de
emergência –, nem em centros reabilitação – ainda que a mulher
seja mantida afastada do agressor, deve ser realizada uma intervenção específica que trabalhe o vínculo, círculo de violência, etc).
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Conforme assinala Chait et al (2005), “a todas as mulheres
que chegam a um CAD14, deverá ser realizada uma avaliação que
considere o histórico da violência física, emocional ou sexual. Na
atualidade, poucos são os protocolos que reconhecem estes aspetos
e os questionários que o fazem, como o Europasi e Asi, caem na ingenuidade de que vivências tão silenciadas e complexas possam
ser respondidas dentro de um conjunto de perguntas como se fosse
mais uma”. Experiências como a de Bosch, Esperanza et al (2006)
estabelecem uma estrutura feminista de análise dos abusos às
mulheres, oferecendo um projeto de intervenção psicológica, e outras, como Castaños Izquierdo, et al (2007) já possibilitaram a
existência de manuais que indicam como articular e incorporar a
deteção e a ação nestas situações (ocorrência de maus-tratos e dependência de drogas em muitas das mulheres que chegam para
solicitar tratamento) nos centros de atendimento. Mas este tipo
de intervenção tem sido aplicado de forma conjunta e protocolada?
Não. E espero que esta afirmação um dia se torne obsoleta15, mas,
por enquanto, a conceção dos problemas continua a ser pensada
de forma isolada e parcial, e não de forma global.

Sobre a sexualidade e a toxicodependência em mulheres
Sexualidade. A toxicodependência não é uma parte central de
nenhum tratamento, talvez seja por isso que o androcentrismo
reside na visão e análise do problema, porque a relação teórica
14

Centro de Atendimento às Toxicodependências. Rede municipal de Madrid, Instituto de Adições.

15

Soube recentemente da existência de um centro de reabilitação para mulheres dependentes de drogas que sofreram maus-tratos como companheiras e que se encontram em situação de emergência na rede municipal de Madrid: estabelece-se
uma coordenação entre os CAD e o SAVD – Serviço de Atendimento à Violência
Doméstica. Existem também redes de atendimento aos maus-tratos noutras localidades que contemplam a admissão deste tipo de “perfis” em alguns casos, mas
não é o habitual. Além disso, embora existam recursos como o mencionado acima,
devo ressaltar que é uma questão de difícil abordagem, uma vez que muitas mulheres toxicodependentes que recorrem ao tratamento não vão querer abordar o
seu relacionamento e muito menos a condição de ‘mulheres espancadas’ que pressupõe mais um estigma.
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entre a sexualidade feminina e o consumo de abusivo de substâncias é, no entanto, recorrente: prostituição, maus-tratos físicos e
sexuais, erotismo de algumas drogas associadas ao sexo... Mas investigadores/as e profissionais não a colocam no centro. A professora de pedagogia Carmen Orte (2000, p. 30) aponta que outros
problemas que as/os toxicodependentes costumam apresentar requerem uma resposta imediata, de modo a que a abordagem da
sexualidade não seja a única a ser incluída. Também aponta para
perceções sociais e culturais de género, além de uma ignorância
histórica sobre o vício de mulheres em drogas.
Mas é uma realidade comprovada de que as mulheres toxicodependentes colocam os seus corpos e a sua sexualidade em jogo
no uso de substâncias. E não se trata da imagem da ‘drogada’ que
se prostitui ou que faz ‘qualquer coisa por dinheiro’16, mas sim de
a abordar do ponto de vista de que a sexualidade – e o corpo – de
uma mulher vai sempre estar no ‘jogo’. Poderíamos debruçar-nos
amplamente na exploração da sexualidade e nos seus significados
e construções, mas para explicar a afirmação anterior, tomaremos
como base as noções propostas por Michel Foucault (1980, p. 1137). Este autor considera o corpo como espaço político privilegiado, analisando o poder no e a partir do corpo, e afirmando que
ele é «força de trabalho apenas se estiver atrelado a um sistema
de sujeição (...) quando é corpo produtivo e corpo submisso». Desta
forma, o corpo transforma-se num espaço político privilegiado,
sendo fonte de violação, mas também de poder. O corpo da mulher, e a sua sexualidade, é um corpo submetido, objetivado e sujeito a disposições socialmente criadas. As mulheres são o seu
corpo. Corpo para os outros, para procriar ou doar, para ser objeto
de admiração, olhar, assobio, violação. Mas, ao mesmo tempo, o
corpo concede o acesso ao reconhecimento social (examinemos a
questão da «beleza» por exemplo), aos bens materiais e simbólicos,
ou como uma «arma de sedução para conseguir o que deseja». Paradoxalmente, o corpo e a sexualidade são o eixo da opressão e da
condição feminina, uma vez que são fontes de poder próprio por
serem objetos valorizados e desejados na sociedade.
16

Esta frase também faz referência direta à canção ‘Clara’, de Joan Baptista Humet,
na década de 1980.
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Assim, se voltarmos a concentrarmo-nos nas mulheres com
problemas de dependência de drogas, descobriremos que, tal como
as mulheres são social e culturalmente construídas, a sexualidade
constitui o eixo central de qualquer problemática que possamos
abordar. Devemos analisar os problemas específicos relacionados
com a sexualidade e com o abuso de drogas, mas sem deixar de
lado que a forma como a mulher vive e está no mundo está intrinsecamente relacionada com a sua sexualidade e com a subjetividade como eixo de violação e de poder. No caso em questão:
possíveis abusos na infância ou no tempo corrente, maus-tratos,
prostituição e/ou troca de atos de natureza sexual por substâncias
ou dinheiro em algum momento (o nome popular pelo qual essa
ação é conhecida resulta na sua valorização social, bem como a
sua difamação: «favores sexuais». Valorizada por «favores», e difamada pela conotação negativa que pode ser atribuída a uma
mulher que exerce tal ação), a sua forma de se perceber e se valorizar, sentir-se usada ou abusada, e também de aproveitar-se
dessa condição (determinante) feminina e a atração por homens
(na relação heteroafetiva).
Para as mulheres toxicodependentes (sobretudo para as mulheres consumidoras de substâncias que precisam de dinheiro
para financiar o consumo), alia-se mais uma questão que implica
plenamente a sua sexualidade, assim como os homens tendem,
devido à construção social do género, à agressividade e à transgressão na forma de roubo ou furto para se financiar, elas recorrem ao “mais fácil”, também por construção de género: ao seu
corpo. E não é preciso praticar a prostituição propriamente dita,
basta estar com «fulano de tal” e ser companheira de roubos, negócios, consumo, etc. Além de obter a sua proteção e o reconhecimento de outras pessoas, elas não estão sozinhas. Nos
tratamentos também podemos encontrar esta “dificuldade”. Mas
devemos incluir, ainda a perspetiva de género na descrição que
fazemos da realidade, uma vez que nossa observação pode partir
da discriminação, mesmo que inconscientemente, e tornar-se
mais um obstáculo para o acesso ao tratamento; por exemplo: a
sexualidade definida como um problema associado à presença da
mulher é um tema recorrente para as/os profissionais das unidades de cuidado, e que leva à segregação das comunidades tera272
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pêuticas e de pisos por sexo. Sem entrar na avaliação dos problemas decorrentes do estabelecimento de relações afetivas entre
pessoas com problemas de dependência de drogas, devemos apontar que a mera vinculação da sexualidade à presença de mulheres
é um ato injusto, carregado de preconceitos e desvalorização em
relação a elas, mesmo que não a percebamos: elas participam sozinhas na relação heterossexual? No entanto, o peso da nossa observação continua a recair sobre as mulheres, bem como as nossas
avaliações e julgamentos a respeito delas.
É claro que numa Comunidade Terapêutica mista, por exemplo, encontraremos problemas relacionados com a sexualidade e
com as relações heteroafectivas. Inverter a observação seria comentar que “o problema é que há rapazes”, mas isso não é feito;
e, a partir daqui, não se propõe, de forma alguma, inverter esse
sentido, pretende-se apenas chamar a atenção para a perspetiva
que nos leva a afirmar, como de facto se faz, que os problemas
surgem “porque há raparigas”17.
Os problemas nas relações heteroafetivas atingirão homens
e mulheres de maneira diferente (e dentro disso: de forma diferente dependendo da pessoa), mas tendemos a julgar o uso que
as mulheres fazem da sexualidade para alcançar coisas, por
exemplo. Diante deste contexto, pode-se questionar se entre as/os
profissionais se pensa ou percebe de que se trata de uma afirmação generalizada «quão maus são os toxicodependentes que cometem crimes para conseguir dinheiro para financiar o consumo ...».
Não existe essa perceção, mas existe um certo julgamento moral
(falando de forma geral) em relação às mulheres que usam a sexualidade para alcançar coisas, e isso pode traduzir-se em atitudes que podem perturbar o processo, por afetar diretamente a
natureza da relação de ajuda e/ou terapêutica estabelecida18.
Muitos centros de reabilitação optam por não ser mistos para
“evitar este tipo de problemas” e fecham o acesso às mulheres. Po17

18

Tenho ministrado várias oficinas de formação sobre a perspetiva de género aplicada à dependência química para profissionais, e é um tema recorrente na descrição dos problemas associados ao ‘consumo feminino’ – mulheres, que enumeram
aos profissionais: “promiscuidade, uso da sexualidade, má gestão de afetos”.
Ver nota número 8.
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demos continuar a argumentar que a percentagem de mulheres
em tratamento é muito inferior à dos homens e que, por isso, têm
menos recursos para elas, mas a realidade é outra se encontrarmos mulheres toxicodependentes que sofrem de maus-tratos, ou
que têm um problema de saúde mental associado (é muito frequente e não existem muitos centros de reabilitação que permitam
mulheres com perfil de Dupla Patologia). Assim, vai ser muito difícil recebê-las e dar uma resposta adequada na rede de atendimento: não teremos recursos para encaminhá-las facilmente.
E, neste contexto de relação de dependência a respeito do
homem e da importância da sexualidade nas mulheres, foram lançados programas de prevenção de comportamentos de risco associados à “patologia das mulheres usuárias de drogas”, que nas
estatísticas aparecem relacionadas com a tendência de partilha
de material injetável; por exemplo, em muitos casos em que contraem VIH/SIDA por não usar preservativo com o seu parceiro seropositivo ou por se injetar com a mesma seringa depois dele.
Estes programas têm introduzido a perspetiva de género para modificar as disposições afetivas que fazem com que as mulheres tenham menos recursos pessoais para negociar práticas seguras.
Esta falta de inclusão de comportamentos e medidas de prevenção
de riscos é a realidade de muitas mulheres: adolescentes e adultas. Um bom exemplo da implementação da perspetiva de género
na análise e abordagem desta questão encontra-se no livro: Relações de género e subjetividade. Método para programas de prevenção, de Sara Velasco. Encontraremos, também, programas
(alcoolismo, barbitúricos) que afetam a chamada tríade específica
das mulheres: ansiedade-depressão-solidão, que leva às tentativas de automutilação, ou a pontos de consumo agudo e extremamente abusivo... Porém, devemos ser capazes de gerar respostas
e intervenções que integrem outros tipos de perspetivas, uma vez
que a abordagem é eminentemente psicológica e não são propostas ações que impliquem a modificação, sempre complicada, do
meio social (por exemplo: programas voltados para os homens toxicodependentes e para a sua sexualidade, construção da masculinidade, etc.).
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Algumas conclusões...
É importante ressaltar que, se perguntarmos sobre as questões de género e sexualidade, tanto às famílias quanto às próprias
mulheres afetadas pela dependência de drogas, geralmente responderão que não têm problemas distintos das dependências que
afetam a todos igualmente: homens e mulheres. Dados específicos
não são obtidos em estudos quantitativos. É necessário induzir
num cenário de investigação qualitativa uma abordagem das diferenças (grupos de discussão têm sido realizados na Fundação
de Ajuda contra a Toxicodependência19, por exemplo, para investigar esta questão, e eu mesma tenho explorado na minha experiência com as mulheres) para que elas comecem a refletir e
debater sobre si próprias. Mas, em princípio, não surge de forma
espontânea.
Além disso, na nossa área é difícil intervir na perspetiva de
género, já que a realidade parece confirmar as análises realizadas: não há procura para tratamento; as mulheres chegam mais
deterioradas social e pessoalmente; apresentam transtornos de
ansiedade, depressão; existem casos em que os estereótipos de género são reforçados. Sem uma visão holística da questão (incluindo a perspetiva de género), continuaremos a enfatizar que
as mulheres são poucas, são a exceção, não pedem tratamento,
não vão aos centros e unidades de atendimento, são mais complicadas, mais viciadas e patológicas no consumo, não incorporam
comportamentos de prevenção, são ‘promíscuas’...
No atendimento, a toxicodependência por si mesma é tão problemática (a intervenção continua a ser entendida como um problema de ordem pública, que gera alarme social; ou ainda, numa
perspetiva concebida estritamente em termos médico-sanitários,
como se fosse algo alheio à construção social) que torna difícil
abordar as questões levantadas de forma global e efetiva. Na sociedade, as mulheres permanecem invisíveis e, se as tornam visíveis, é para as vitimizar ou culpar, para as julgar e as
estigmatizar.
19

Veja-se ‘I Simpósio Nacional sobre a Adição na Mulher’, Instituto da Mulher. Madrid, 2000.
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É preciso, portanto, rever as redes de atendimento como um
todo e compreender que a dependência química vai além da substância. É imprescindível a intervenção das equipas interdisciplinares (questão que não é nova, mas que na prática é difícil de
articular).
Assim, é necessário...:

— Estabelecer a perspetiva de género como ferramenta de
análise da realidade, desenho, avaliação, etc.; não como
“tema” ou ponto alheio à intervenção e aos projetos;
— Formar, em questões de “Género”, profissionais de intervenção e responsáveis pela conceção de projetos;
— Identificar problemas específicos da dependência química a partir da perspetiva de género: na intervenção
psicológica, social, familiar, no acesso ao mercado de
trabalho, etc. Ainda persiste uma perspetiva androcêntrica na análise, desenho de protocolos, tratamentos e
caminhos;
— Envolvimento da Administração na promoção de novos
programas com óticas de atendimento integral, não setorizada ou segmentada;
— Incorporar os seguintes temas no trabalho com mulheres toxicodependentes:
• abordagem de consumos ‘invisibilizados’;
• relações interpessoais e de casal;
• maus-tratos;
• dupla penalização social;
• sexualidade e relação com o corpo;
• maternidade e presença de filhos/as no tratamento;
• dificuldades de acesso ao mercado de trabalho;
• autoestima (especificamente pelas questões de género).
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Para terminar este capítulo, queria indicar uma publicação
editada pela Organização das Nações Unidas (ONU): Tratamento
do abuso de substâncias e atenção para a mulher: estudos monográficos e experiência adquirida, que aborda de forma específica
um capítulo sobre “Obstáculos para o acesso ao tratamento”
(2005). Esta publicação oferece um panorama amplo, tendo sido
elaborada com contribuições de profissionais de diferentes sociedades e ambientes culturais. A publicação aponta que as mulheres, em geral, encontram:
problemas mais sérios no início do tratamento e possivelmente
mais obstáculos do que os homens. Apesar das diferenças entre
culturas e nações (...) encontram frequentemente os mesmos
obstáculos no acesso ao tratamento e na permanência no
mesmo. Na maioria das vezes, estes obstáculos têm a ver com
seus deveres de esposas ou companheiras e mães, com as dificuldades decorrentes de ter um parceiro sexual dependente de
drogas e com a estigmatização acrescida que os problemas de
abuso de substâncias representam para as mulheres (grifo
meu) (2005, p. 19).

Esta interessante publicação divide as dificuldades em:
• inerentes aos sistemas,
• estruturais, e,
• socioculturais/pessoais;
oferecendo uma visão estruturada em declarações com cada problemática detetada e vinculando-a a cada uma destas seções. Embora seja uma exposição bastante esclarecedora, a minha
proposta consiste em apresentar os obstáculos aliados aos sistemas, a estrutura e os seus efeitos nas pessoas e na sociedade em
inter-relação, já que não se pode representar um ‘complexo de
culpa’ ou o ‘medo de perder filhos’ (efeito sobre a pessoa), por
exemplo, sem levar em conta que vivemos e nos tornamos pessoas
num tipo de sistema social que faz da maternidade uma fonte de
identidade, uma função, e uma exigência de género para as mulheres, ao mesmo tempo que as insere em redes de conexão pelo
emprego (quando o atual mercado de trabalho chama a presença
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de crianças e outras pessoas «dependentes» de «fardos»20 – com a
correspondente conotação negativa na abordagem da questão –,
e não há políticas que favoreçam a corresponsabilidade do homem
e da sociedade como um todo no cuidado). São realidades indissociáveis e que considero que devem ser explicadas em mútua interinfluência para serem bem compreendidas. Assim, devemos
fortalecer e melhorar a intervenção interdisciplinar das equipas
dos centros de cuidados específicos, a coordenação com os recursos
comunitários e específicos para as mulheres, e estimular e viabilizar a intervenção com os demais agentes sociais; sem esquecer,
naturalmente, a responsabilidade das administrações públicas
na implementação de programas que permitam uma intervenção
adequada sobre realidades tão complexas.
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1. Introdução

O

trabalho das mulheres, ao longo dos anos e sob qualquer
forma, forneceu suporte à vida familiar, à vida social e à
estrutura económica da sociedade. Nos tempos modernos,
o trabalho das mulheres sofreu o efeito de mudanças sociais substanciais. O crescimento da economia, a consequente expansão de
mercados e o desenvolvimento social relacionado contribuíram
para o crescimento da força de trabalho feminina (Mousourou,
1993). O emprego massivo de mulheres envolve uma reestruturação substancial do mercado de trabalho e da vida social. Um
desenvolvimento notável nos últimos anos é a transição, realizada
por mulheres, de ocupações pouco qualificadas para ocupações altamente qualificadas, que requerem alta formação educacional.

1
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O aperfeiçoamento do nível de formação das mulheres contribuiu
para esta evolução, uma vez que é considerado um fator-chave no
aumento da sua participação nos mercados de trabalho.
Ao contrário do que ocorre noutros setores, onde houve uma
adaptação bastante rápida à mudança no mercado de trabalho, o
setor naval ainda preserva a cultura dominada por homens. Apesar
do facto de a penetração das mulheres no setor de gestão dos escritórios das companhias de navegação ter crescido substancialmente
no decorrer da última década, os navios ainda são considerados um
ambiente de trabalho dominado por homens. Os dados disponíveis
revelam que o trabalho feminino a bordo representa uma pequena
percentagem do total de empregos. Esta percentagem foi estimada
em quase 2%, ou seja, 23.000 trabalhadoras em todo o mundo2, com
variações significativas entre países. As mulheres marítimas, enquanto percentagem do número total de marítimos, variam entre
23,3% (suecas) e 1,2% (italianas) (Belcher et al., 2003).
Várias organizações nacionais e internacionais (Comissão Europeia, OMI – Organização Marítima Internacional, OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico)
declararam a sua intenção de dar especial atenção à questão de
assegurar igualdade de acesso a homens e mulheres a todos os
setores da indústria marítima, de promover a sua maior participação na formação marítima em todos os níveis da indústria marítima e de destacar o papel das mulheres na profissão marítima.
Neste contexto, os governos são convidados a promoverem condições que favoreçam estes resultados (OMI, 2010). Contudo, as
condições reais que reinam no mercado de trabalho marítimo não
favorecem a empregabilidade de mulheres em funções marítimas,
apesar do facto de as companhias de navegação que empregam
mulheres, relutantemente a princípio, acabarem por declarar
estar satisfeitas com o seu desempenho (Belcher et al., 2003; Thomas, 2004). Há também companhias de navegação que procuraram ativamente recrutar cadetes femininas, considerando-as
melhores do que os seus colegas do sexo masculino (ETF, 2011).
Ao mesmo tempo, imperam mitos e equívocos relativos ao trabalho de mulheres a bordo. Parece que, em vários casos, estes equí2

http://www.itfseafarers.org/ITI-women-seafarers.cfm. (ITF, n.d.). (Acesso: 5-2-2013).
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vocos são partilhados por empregadores que tiveram uma experiência muito limitada de trabalho com mulheres a bordo. O papel
das mulheres na família, que torna incompatível a carreira no
mar e a maternidade, bem como as dificuldades da profissão marítima e das condições de trabalho a bordo e os receios de que a
presença de uma mulher a bordo possa levar a tensões sexuais
que ameaçarão as relações de trabalho foram relatados como contraindicações para recrutar mulheres marítimas (Thomas, 2004).
Refere-se que gerentes de companhias de navegação, assim como
homens marítimos, que são influenciados por estereótipos de género, tendem a concluir que a contratação de mulheres a bordo
não compensa o esforço (Guo & Liang, 2012).
O objetivo deste artigo é examinar e analisar os fatores que
afetam as perspetivas de emprego de mulheres na profissão marítima. No ambiente dominado por homens da indústria naval, o
papel e as perceções dos homens, que ainda tomam as decisões
na seleção e recrutamento de marítimos, seriam fundamentais
em qualquer esforço para melhorar o acesso de mulheres à profissão de marítima. O nosso principal argumento consiste na alegação de que a aceitação de mulheres por homens como colegas a
bordo é um dos fatores que determinam as perspetivas de emprego de mulheres. O presente estudo é a primeira tentativa de
analisar as perceções, atitudes e experiências de homens ao examinarmos as tendências e perspetivas do emprego feminino, a
bordo de navios mercantes, como oficiais. A análise concentra-se
num país de longa tradição marítima, a Grécia. A base teórica e
a situação atual relativa ao emprego feminino a bordo de navios
são analisadas na secção 2, enquanto a metodologia da pesquisa
é discutida na secção 3. Os resultados são apresentados e discutidos na secção 4 e as conclusões e indicações para futuras pesquisas são apresentadas na secção 5.

2. O emprego feminino no mar
O interesse por formar e recrutar mulheres marítimas, que
tem crescido desde os finais dos anos 1990, está em grande parte
relacionado com a aparente escassez de oficiais na Marinha Mer283
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cante (Belcher et al., 2003). Contudo, os dados disponíveis sobre
recrutamento de mulheres estagiárias, que podem ser considerados como prova da penetração de mulheres na profissão marítima,
são considerados inconclusivos (ECSA, 2010). Mulheres marítimas são consideradas pela OMI como um recurso subutilizado e
subdesenvolvido, que poderia contribuir para o problema da escassez de tripulantes, desde que sejam promovidas mudanças de
atitude relativamente à contratação de mulheres como marítimas
(Tansey, 2010). Embora a ETF duvide que o recrutamento de mulheres possa ser uma solução para o problema atual de escassez
de oficiais, ela não questiona a necessidade de esforços para promover a igualdade de acesso das mulheres às carreiras marítimas, esforços estes a serem feitos por empregadores e instituições
de educação e formação marítima (ETF, 2011).
Mulheres marítimas são encontradas a bordo de navios de
todos os tipos, sendo a grande maioria delas empregadas em navios de passageiros e cruzeiros. A partir dos anos 1990, as mudanças estruturais ocorridas na indústria dos cruzeiros e a
dificuldade em recrutar homens marítimos qualificados levaram
as companhias de cruzeiro a aumentar o emprego de mulheres
marítimas, principalmente para o setor de hotelaria e outros setores não técnicos do navio. Enquanto apenas 6 por cento delas
são empregadas a bordo de navios cargueiros, nos navios de cruzeiro elas são quase 20 por cento do número total de marítimos
(Zhao, 2002; Belcher et al., 2003). A pequena percentagem de mulheres marítimas comparada com a correspondente aos seus colegas homens deixa claro que o acesso ao emprego a bordo não é
uma tarefa fácil, especialmente em relação à carreira de oficial.
A dificuldade de se conseguir um emprego a bordo varia entre países, mas a existência de barreiras é um facto. Muito frequentemente, é reportado que mulheres cadetes ou mulheres marítimas
enfrentam dificuldades quando se candidatam a um emprego, ou
são discriminadas na fase da seleção, por causa do seu género.
Ações de todos os envolvidos são necessárias para encarar esta
situação. Afinal, o desempenho de uma indústria como um todo,
ou de empresas que a compõem em particular, é evidência da sua
abordagem à noção de Responsabilidade Social Corporativa
(Theotokas, 2011). Um exemplo do valor e efeito desta abordagem
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pode ser encontrado quando examinamos documentos como o
Tanker Management Self Assessment OCIMF (Auto-avaliação de
Gestão de Petroleiros da OCIMF) (2008), onde nenhuma referência explícita é feita a questões como “discriminação profissional”
ou “oportunidades iguais para membros da tripulação”.
O tipo de navio onde os marítimos trabalham define não somente a composição da tripulação em relação ao género, mas também as relações entre os empregados. A intensidade da
discriminação varia e depende da posição específica e do ambiente
onde ela ocorre. Por exemplo, a bordo de um navio de cruzeiro ou
navio de passageiros, a coexistência de homens e mulheres marítimos ocorre mais frequentemente, porque os homens o consentem.
Daqui resulta que problemas ligados às relações entre os membros
da tripulação são menos frequentes. Como defendido por Zhao
(2002), mulheres marítimas a bordo de navios de cruzeiro, que são
empregadas em departamentos de hotelaria ou de restauração, são
mais rapidamente aceites pelos seus colegas homens, do que as
suas colegas nos navios cargueiros, possivelmente, porque o primeiro tipo de trabalho seja considerado “trabalho de mulher”. Pelo
contrário, a bordo de navios cargueiros ou petroleiros, onde se encontra uma ou raramente duas mulheres tripulantes, a situação é
bem diferente no que diz respeito à aceitação delas pelos homens.
Para começar, a posição da mulher marítima é um fator que define
o potencial de aceitação por parte de seus colegas homens. As perceções e atitudes dos homens também são diferenciadas devido a
fatores tais como idade, nacionalidade, educação e situação familiar. Consequentemente, analisar a aceitação e o reconhecimento
de mulheres pelos seus colegas homens, sem fazer a adequada
menção aos fatores específicos que moldam o ambiente de trabalho,
não é uma tarefa fácil. Contudo, é preciso admitir que eventuais
falhas em relação às condições de trabalho ou às relações entre
membros masculinos e femininos da tripulação, na maioria dos
casos, levam a uma deterioração da situação das tripulantes femininas, uma vez que são elas as mais intensamente afetadas.
A análise das experiências dos cadetes, homens e mulheres,
ilustra o facto de que mulheres cadetes têm de negociar a sua posição como mulheres num ambiente dominado por homens e gerir
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as suas entradas como novatas neste ambiente. As cadetes engenheiras enfrentaram ainda mais desafios quando tentaram provar
as suas competências profissionais (Gould, 2010, p. 178). O último
estudo confirma as conclusões anteriores de Thomas (2004) de
acordo com as quais, a sala de máquinas era o domínio menos
apropriado para o trabalho feminino. Os elementos acima levaram
à criação de uma lacuna que separa a dedicação das mulheres marítimas ao trabalho e as tarefas efetivamente a elas confiadas por
colegas homens (JITI e Nippon Fooundation, 2010). A raiz de tal
comportamento jaz na estrutura sustentada pela masculinidade,
a qual, como propõe a pesquisa em outro contexto, é favorecida
pela estrutura e práticas na escola de treino (Walker et al, 2003).
O navio como ambiente de trabalho intolerante a exceções faz
com que os membros da tripulação se conformem à cultura de trabalho e vivência que ali predomina, o que promove padrões de
comportamento masculino. No seu esforço de adaptação, mulheres marítimas, tanto a bordo como em terra, gerem as suas identidades de género em conformidade (Kitada, 2010). A solidão e o
isolamento, duas das características da profissão marítima, são
reforçadas para as mulheres marítimas pelo facto de elas não
terem permissão para se juntarem à comunidade social dos navios (Walker et al., 2003).
Se as mulheres em questão ocupam um posto de oficiais, estas
dificuldades podem afetar a sua capacidade de dar ordens e de liderar, capacidade esta que pode ser questionada pelos seus colegas
homens. Como uma mulher comandante confessou “quando você
é uma cadete, todos se comportam corretamente. Os problemas
surgem quando você chega ao primeiro escalão. De repente, você
tem 22 anos, é uma mulher a bordo e o membro mais velho da tripulação pode ter sessenta anos e, você tem que lhe dar ordens. Não
é fácil” (MMUGMM, 2008, p.87). Isto pode ser considerado como
evidência das dificuldades enfrentadas por mulheres oficiais para
progredir na sua carreira, especialmente se levarmos em consideração que, de acordo com os dados fornecidos pela ITF, 42% de
todos os homens marítimos eram oficiais, mas a porcentagem correspondente às mulheres marítimas era de 7% (ITF, 2005). Uma
evidência adicional das condições que regem o trabalho de mulhe286
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res marítimas vem da sua baixa participação em sindicatos, quer
como um simples membro quer como membro da direção. Dos 27
sindicatos que responderam a uma pesquisa realizada pela SIRC
para a OMI, 13 declararam não ter dados disponíveis de mulheres
membros. De acordo com os dados fornecidos pelos restantes, a
percentagem de mulheres era de 11% (Belcher et al., 2003).
A entrada na profissão marítima é ainda mais difícil para mulheres de países em desenvolvimento, uma vez que “elas têm de
enfrentar triplas ‘marés’ enquanto navegam pelo mundo – como
marítimas, como trabalhadoras migrantes do terceiro mundo e
como mulheres”3. Isto poderá explicar o facto de que nos principais países fornecedores de marítimos para a frota global, somente uma muito pequena percentagem de mulheres são oficiais.
De acordo com dados do ano de 2007, o número de mulheres marítimas filipinas era de 6.619, ou seja, 3% do total de marítimos,
e, destas 6.619 somente 25 eram oficiais. Escusado será dizer que
a maioria delas eram contratadas a bordo de navios de passageiros ou de cruzeiros.
As mulheres marítimas enfrentam uma série de problemas
que, de acordo com a ITF, podem ser agrupados sob as categorias:
maternidade e questões de saúde reprodutiva, assédio e bullying,
questões de saúde em geral, falta de opções positivas de
carreira/discriminação, questões de relacionamento entre o membro e o sindicato (ITF, 2005). A maternidade tem sido reportada
como um problema objetivo encontrado por mulheres marítimas
e um dos que fazem as companhias marítimas considerarem-nas
como “força de trabalho com prazo de validade”. Foi alegado que
a maternidade e a possibilidade subsequente de deixar a profissão
fazem com que os empregadores considerem o investimento em
mulheres marítimas como um investimento de curto prazo
(MMUGMM, 2008). Os estereótipos relacionados com o género
parecem afetar a atitude em relação à perspetiva de empregabilidade de mulheres marítimas. Os seus compromissos familiares
também foram reportados como uma das razões para o fracasso
3

Afirmações feitas pela Profa. Lucia Tangi, que conduziu um estudo sobre as condições de trabalho de mulheres marítimas Filipinas. https://news.abs-cbn.com/pinoymigration/09/30/08/filipino-women-enter-lonely-difficult-world-seafaring. NIEVA,
2008, Acesso: 1-2-2013.
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em alcançar posições mais altas na carreira, uma situação agravada pelo facto de haver poucas opções disponíveis para equilibrar os compromissos familiares com o trabalho (Blanco, 2008).
Participantes numa pesquisa “sobre a realidade e perspetivas de
marítimos na Europa” sublinharam as dificuldades apresentadas
no setor de navegação, especificamente para mulheres, dificuldades estas relacionadas com as características e a natureza da profissão, com a maternidade e questões da família. Uma das
participantes afirmou que “é uma profissão extremamente difícil
para que uma mulher sobreviva nela, especialmente quando também se leva em consideração os seus outros papéis”, enquanto
outra afirmou que as “mulheres em navios têm de provar o seu
valor duas vezes”. (MMUGMM, 2008). Foi observado que mulheres marítimas, com frequência, têm de trabalhar mais arduamente que os seus colegas homens, num ambiente hostil, para
provar as suas capacidades e para serem aceites por eles (Zhao,
2002; Belcher et al, 2003, Giziakis et al, 2009).
O assédio sexual é um dos fenómenos mais frequentemente
reportados nos locais de trabalho, especialmente naqueles dominados por homens. Os navios são exemplos paradigmáticos de locais de trabalho dominados por homens e o assédio sexual é
frequentemente sofrido ali por mulheres marítimas, como sugerem estudos relevantes (Belcher et al., 2003, Thomas, 2006). De
acordo com estes estudos, as experiências de mulheres marítimas
variam de comentários, comportamentos sexistas e insinuações
verbais não solicitados a agressões físicas e todas elas eram rotineiras a bordo de navios de carga. Estas experiências estão também relacionadas com as condições de “ocupação residencial”
(Thomas, 2006, p.176) e com um ambiente hierárquico rígido, que
são características dos navios. O termo “ocupação residencial” significa que as mulheres marítimas não têm possibilidade de evitar
os seus assediadores quando navegam em mar aberto, enquanto
que o ambiente hierárquico rígido resulta em relações de poder,
que parecem ter um efeito sobre o problema. Nas experiências relatadas, tipicamente, o assediador era um oficial que ocupava um
cargo mais alto do que a mulher marítima (Thomas, 2006). Isto
confirma a hipótese de que o assédio sexual é um reflexo das relações de poder entre os indivíduos envolvidos (Zhao, 2002). Ocu288
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pação residencial significa também que as mulheres marítimas
partilham o mesmo espaço fechado e fixo com os seus colegas homens. Qualquer movimento que elas façam está sob a atenção
próxima dos seus colegas homens (Guo & Liang, 2012). As ocorrências são reportadas com muita frequência, mas, mesmo assim,
os resultados não são satisfatórios para as mulheres marítimas.
Foi relatado que, enquanto 76% das mulheres membros de sindicatos de oficiais britânicos sofreram assédio, somente 50% delas
sentiram que o mesmo tinha sido tratado adequadamente pela
companhia (ITF, 2008). O facto de a OMI exigir que a indústria
naval atenda aos requisitos para instalações e alojamento separados para mulheres marítimas é muito relevante, tal como as
suas sugestões de se tornarem obrigatórias modificações de design e garantir que haja um mínimo de duas mulheres marítimas
empregadas em cada um dos navios, e que o sistema disponível
de apoio às mesmas seja fortalecido (IMO, 2012).

2.1. O contexto Grego
Numa investigação realizada entre mulheres marítimas gregas, foi solicitado às respondentes que identificassem problemas
relacionados com a natureza do trabalho a partir de uma gama de
opções fornecidas, que incluía o assédio sexual. Enquanto 51,7%
delas não entendiam isto como um problema, para as restantes foi
relatado como sendo problemático, com intensidade variável: “um
pouco” para 24,1%, “frequentemente” para 13,8% e “muito” para
10,3%. Quando se trata da maneira como elas eram confrontadas
pelos colegas de trabalho de cargos mais altos ou outros membros
da tripulação, cerca de um quinto das mulheres marítimas relataram que o confronto era desfavorável (Giziakis et al., 2009).
De acordo com os últimos dados publicados sobre o emprego
de mulheres marítimas que trabalham a bordo de navios de bandeira grega, bem como em navios de bandeira estrangeira registados no Fundo de Pensões de Marítimos para 2006, de um total
de 29.260 marítimos, 1.496 (5,1%) eram mulheres (Tabela 1). Na
divisão por nacionalidade, a proporção de 646 mulheres gregas
de um total de 16.182 marítimos gregos leva a um decréscimo de
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1,8%. A grande maioria das mulheres marítimas gregas trabalha
como staff de hotel. Na categoria de cadetes, no mesmo ano, havia
49 mulheres no grupo de cadetes de deck (21 das quais gregas) e
24 no grupo de cadetes engenheiras (14 das quais gregas). A proporção de mulheres cadetes gregas para o número total de cadetes
gregos estava perto de 3%, com uma exceção importante na categoria de Comissários de Bordo, onde atingia 30%. É esperado que
o número muito baixo de oficiais juniores cresça, se levarmos em
consideração que, desde 2007, quando a entrada de jovens mulheres nas Academias da Marinha já não era restringida por quotas, o número de cadetes e de terceiras oficiais tem vindo a
crescer. De acordo com dados recolhidos para esta pesquisa e
ainda não publicados, a percentagem de mulheres cadetes nos últimos cinco anos variou de 3.45% a 22%, na categoria de cadetes
de deck / praticante e de 4,2% a 8,9% na categoria de cadetes engenheiras. Os dados revelam que, se a maioria das mulheres cadetes escolhem tornar-se oficiais de deck, uma certa porcentagem
escolhe tornar-se engenheira naval, apesar das dificuldades envolvidas quando enveredam por este tipo de carreira.

Tabela 1: Mulheres marítimas em navios registados no Fundo de Pensões de
Marítimos (com bandeiras grega e estrangeira).
Bandeira Grega
Posição

Bandeira Estrangeira

Gregos

Estrangeiros

Total

Gregos

Estrangeiros

Total

Total
Geral

Comandante

2

2

4

-

-

-

4

Imediato

1

1

2

-

-

-

2

Segundo oficial

1

1

2

-

1

1

3

Terceiro oficial

4

4

8

-

-

-

8

Comissário
de bordo

11

11

22

-

16

16

38

Outra

276

332

608

-

833

833

1441

Total

295

351

646

-

850

850

1496

Fonte: Theotokas (2011), baseado em dados da Autoridade Nacional de Estatística da Grécia.
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3. Metodologia de investigação
Como o objetivo desta investigação era o de examinar as perceções, atitudes e experiências de homens marítimos gregos em
relação ao trabalho de mulheres marítimas, optou-se por conduzila com um questionário especialmente desenvolvido para o efeito.
Em relação à recolha de dados, a escolha foi desenhar e desenvolver um questionário online e organizar um levantamento online.
As características da população, o recrutamento dos respondentes
com comportamentos ocultos e a eficiência estão entre as razões
para a condução do levantamento online. Os estudos online também são apropriados quando a população estudada está distribuída numa grande região geográfica (Van Selm & Jankowski,
2006). Inquéritos online têm muitas vantagens se conduzidos adequadamente. Flexibilidade, conveniência, a possibilidade de alcançar grandes amostras, controlo da ordem das respostas, a
necessária conclusão das respostas e a diversidade de questões
estão entre os principais pontos fortes dos inquéritos online. Os
principais eventuais pontos fracos incluem a falta de experiência
dos respondentes com recursos online, instruções pouco claras
para responder e, baixa taxa de respostas (Evans & Mathur,
2005). As características da população da presente investigação
fizeram do uso das ferramentas online uma opção atrativa. Levando em consideração os pontos fortes e os pontos fracos do inquérito online, tomou-se a decisão de o utilizar para o escopo
desta investigação.
O questionário foi inserido em vários fóruns relacionados com
a profissão de marítimo e em aplicações de redes sociais. A plataforma LimeSurvey4 foi utilizada para a estrutura, para a escolha
das questões e síntese final do questionário. Os questionários
foram desenvolvidos e carregados no servidor da Universidade do
Egeu. O banco de dados das respostas foi extraído para uma folha
de dados utilizando o MS Excel 2010. Uma vez que verificados os
dados e realizada a codificação, a análise dos questionários foi
conduzida com o software Statistical Package for Social Sciences
(SPSS20).
4

http://www.limesurvey.org/.
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O questionário consistia em 40 perguntas desenvolvidas em
três secções. A primeira secção incluía 13 questões relevantes
para a compreensão e atitude dos homens marítimos, em relação
às suas colegas mulheres. A segunda secção incluía 19 questões
que visavam aqueles respondentes que tiveram experiências de
cooperação com mulheres marítimas. O objetivo era identificar o
nível de cooperação e o nível de satisfação criados pela cooperação.
A terceira secção incluía oito questões com foco nas características
demográficas dos respondentes.
No total, foram recolhidos 163 questionários válidos. Todos os
respondentes eram oficiais navais de nacionalidade grega (Tabela
2). A amostra é considerada satisfatória para o escopo desta investigação. Deve-se levar em consideração que para responder ao
questionário era necessário ter habilidades básicas no computador. Os homens marítimos mais velhos não possuem as habilidades ou a atitude necessárias para preencher um questionário
online. Dado o objetivo desta investigação, nomeadamente, avaliar as perspetivas de carreira das mulheres na profissão marítima em navios oceânicos, a participação da geração mais jovem
de marítimos é considerada uma vantagem. A idade de 42,3% dos
respondentes está abaixo de 30 anos, enquanto aqueles com mais
de 50 anos representam 11,7% (Tabela 3), um facto que revela que
a investigação explora a perceção e atitudes dos respondentes com
uma carreira à frente de si nos próximos anos.

Tabela 2: Posição dos respondentes
Posição

Frequência

Percentagem

Percentagem Cumulativa

Comandante

34

20,9

20,9

Imediato

35

21,5

42,3

Segundo oficial

56

34,4

76,7

Engenheiro Chefe

6

3,7

80,4

Segundo Engenheiro

14

8,6

89,0

Terceiro Engenheiro

18

11,0

100,00

Total

163

100,0
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Tabela 3: Idade dos respondentes
Frequência

Percentagem

Percentagem Cumulativa

Até 30 anos

69

42,3

42,3

31 a 40 anos

46

28,2

70,6

41 a 50 anos

29

17,8

88,3

Acima de 50

19

11,7

100,0

Total

163

100,0

Idade

4. Resultados e discussão
A primeira questão para os participantes dizia respeito às suas
opiniões sobre a igualdade de oportunidades de ter sucesso no
campo profissional entre homens e mulheres. Para 63,2% deles,
homens e mulheres têm chances iguais de ter sucesso. Aos respondentes também foi perguntado se acreditavam que a natureza feminina é compatível com a profissão marítima. A percentagem
daqueles que concordaram foi acima de 60%. Contudo, dos 99 respondentes que acreditam que a natureza feminina é compatível
com a profissão marítima, somente 32 (19,6% da amostra) acreditam, ao mesmo tempo, que uma mulher pode realizar todas as tarefas a bordo durante a formação, ou no decorrer da sua carreira,
e que as pode fazer tão bem quanto qualquer homem. Esta conclusão é também consistente com as suas atitudes em relação à
perspetiva de cooperação com uma mulher como membro da tripulação a bordo. 29 dos 55 que declararam a sua atitude negativa
consideram como principal razão o facto de o ambiente de trabalho
não ser adequado para mulheres, enquanto 16 deles escolhe como
causa a eventualidade da tensão sexual entre os colegas homens.
A grande maioria dos respondentes concorda que a profissão
marítima cria obstáculos ao tranquilo planeamento familiar do
profissional marítimo, independentemente do género (Tabela 4).
Contudo, enquanto apenas 14,7% ‘concorda totalmente’ no que diz
respeito ao marítimo homem, a respetiva percentagem para as
mulheres marítimas aumenta para 67,5%. Parece que, quando a
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maioria dos homens marítimos considera a natureza feminina
compatível com a profissão marítima, fazem-no sem levar em consideração o ângulo do planeamento familiar. Quando este ponto
é levantado, é adotada uma atitude diferente, o que indica que
eles consideram que uma mulher pode progredir na carreira como
marítima, desde que não tenha planos familiares.
Tabela 4: Obstáculos ao planeamento familiar pela profissão marítima
Para os homens

Para as mulheres

Número

Percentagem

Número

Percentagem

Discorda totalmente

8

4,9

3

1,8

Discorda

10

6,1

1

0,6

Discorda um
pouco

13

8,0

1

0,6

Neutro

34

20,9

7

4,3

Concorda um
pouco

51

31,3

2

1,2

Concorda

23

14,1

39

23,9

Concorda totalmente

24

14,7

110

67,5

163

100,0

163

100,0

Coerente com esta conclusão está aquela relacionada com a
capacidade de as mulheres marítimas realizarem eficazmente as
tarefas exigidas a bordo, seja durante a formação ou no decorrer
da sua carreira (Tabela 5). Mais especificamente, 44,2% das respostas foram negativas. A análise das respostas por idade dos respondentes mostra que a percentagem de respostas positivas
diminui à medida que a idade dos respondentes aumenta. Enquanto no grupo de menos de 30 anos as respostas positivas contabilizam 70%, para os acima de 40 elas diminuem para 31%.
Como se pode observar na Tabela 6, dos 72 que deram respostas
negativas, 48 (66,7%) acreditam que isto se aplica a ambas as posições de deck e casa das máquinas. 24 respondentes da mesma
categoria (33,3%) acreditam que uma mulher, desigual ao homem
na conclusão da tarefa, pode, ainda assim, ter um desempenho
relativamente melhor no deck. Deve-se notar que nem um dos 72
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que não acreditam que a mulher tem um bom desempenho, acredita que uma mulher pode ainda assim ter um desempenho relativamente melhor numa posição na casa das máquinas.
Tabela 5: Capacidade das mulheres para o desempenho a bordo, durante a formação ou no decorrer da sua carreira
Sim

Não

Número

Percentagem

Número

Percentagem

Total

91

55,8

72

44,2

Até 30

48

69,6

21

30,4

31 - 40

28

60,1

18

39,1

41 - 50

9

31,0

20

69,0

Mais de 50

6

31,6

13

68,4

Tabela 6: Capacidades das mulheres para o desempenho a bordo, numa posição específica
Se acredita que uma mulher não é capaz de desempenhar funções a bordo, por favor, coloque sua concordância no que segue:

Sim

Uma mulher não é capaz, não importa qual seja sua especialização

48

66,7

Uma mulher é mais capaz ao atuar no deck

24

33,3

-

-

72

100,0

Uma mulher é mais capaz ao atuar na casa das máquinas
Total

Percentagem

Quando a questão se torna mais específica sobre se eles acreditam que as suas colegas mulheres têm a capacidade para responder às suas responsabilidades e obrigações igualmente bem
como os homens, as respostas positivas obtidas representam
57,7% da amostra (Tabela 7). A análise por idade mostra que no
grupo dos mais jovens, a aceitação das habilidades marítimas das
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mulheres é maior (73,9% no grupo de até 30 anos), enquanto a
atitude cautelosa dos mais velhos parece mais evidente (somente
21,1% de respostas positivas no grupo de acima de 50 anos). Curiosamente, dos 32 respondentes que concordam a) que a natureza feminina é compatível com a profissão marítima, b) que as
mulheres conseguem realizar o trabalho solicitado a bordo eficientemente e c) que elas tem a capacidade para corresponder às
suas responsabilidades e obrigações tão bem quanto os homens,
23 (71,8%) pertencem ao grupo de idade de até 30 anos e somente
um tinha mais do que 50 anos.
Tabela 7: Capacidade das mulheres para desempenhar tarefas tão bem
quanto os respondentes.
Sim

Não

Número

Percentagem

Número

Percentagem

Total

94

57,7

69

42,3

Até 30

51

73,9

18

26,1

31 - 40

28

58,3

20

42,7

41 - 50

11

37,9

18

62,1

Mais de 50

4

21,1

15

78,9

72 (44,2%) dos respondentes tinham trabalhado a bordo pelo
menos uma vez com uma colega mulher. Na vasta maioria dos
casos (89,9%), a colega mulher estava no mesmo ou num nível
hierárquico inferior ao do entrevistado (Tabela 8). Em oito casos
(11,1%) a colega mulher estava numa posição hierárquica superior ao respondente, mas isto não parece afetar a experiência de
trabalho, tendo em consideração que somente um respondente
avaliou a experiência como ligeiramente má.
A experiência de cooperação a bordo com uma colega mulher
foi positivamente avaliada por 67,6% dos respondentes, enquanto
mais 12,7% avaliou a experiência como neutra. No geral, uma
percentagem de 80,3% avaliou as suas experiências de cooperação
como positivas ou neutras e, somente 19,7% como negativas (Figura 1). Esta avaliação positiva é confirmada pelo facto de haver
51,4% de respostas positivas à questão de se o entrevistado em
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algum momento valorizou o conhecimento ou a opinião da sua colega mulher em detrimento da de um homem. Isto parece estar
em concordância com os resultados de outros estudos que mostram a dedicação e compromisso de mulheres às suas carreiras
no mar, características que são apreciadas pelos homens marítimos (Thomas, 2004). Claro que, quando confrontado com o dilema
de género na seleção de parceiros, a percentagem daqueles que
prefeririam mulheres é reduzida para 31,9% enquanto a vasta
maioria (68,1%) prefere homens como colegas de trabalho.

Tabela 8: Experiência de cooperação – posição da mulher marítima
Posição

Número

Percentagem

Cadete

20

28%

Mais baixa

27

37%

Igual

17

24%

Mais alta

8

11%

Figura 1: Experiência de cooperação – posição da mulher marítima

50,3% de todos os respondentes declararam que viam as perspetivas de cooperação com uma mulher capitã de porto (posição
tradicionalmente ocupada por antigos homens capitães) de forma
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positiva (Figura 2). Aqueles que declararam a sua atitude neutra
relativamente a esta perspetiva foram 18,4%, enquanto aqueles
que tiveram atitude negativa atingiram os 31,3%. Parece que a
percentagem de respostas positivas é menor neste caso do que em
todas as anteriores questões relacionadas com a aceitação de mulheres como marítimas. A exploração das razões para atitudes não
positivas sobre a questão de mulheres como capitãs de porto
trouxe à tona que 54% dos respondentes, que partilham esta atitude, consideraram que as mulheres nesta posição teriam dificuldades decorrentes da sua capacidade limitada para exercer
autoridade sobre os oficiais navais homens e para liderá-los (Figura 3). Este ponto é bastante importante, uma vez que demonstra que, sob certas circunstâncias, o papel do capitão de porto
envolve autoridade, aceitável pelos homens somente quando este
poder exercido sobre eles vem de um outro homem. Era de se esperar que uma perspetiva positiva em aceitar mulheres como capitãs de porto seria adotada por quase todos os marítimos que
avaliaram positivamente a sua cooperação com colegas mulheres.

Figura 2: Respondentes dispostos a aceitar uma mulher como capitã de porto
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Figura 3: Respondentes não dispostos a aceitar uma mulher como capitã de
porto

O preconceito contra mulheres radica, em grande parte, nos
estereótipos acima mencionados, um ponto evidente a partir do
facto de que a experiência de cooperação leva um número significativo de respondentes a um reconhecimento subsequente das capacidades das mulheres. Especificamente, àqueles que tiveram
experiência em trabalhar com uma mulher como membro de tripulação a bordo, foi solicitado que declarassem o seu acordo ou
desacordo com a afirmação “Eu cometi um erro no início. Ela é
admirável”. 26 dos 72 (36%) responderam positivamente, aceitando que a experiência de cooperação os levou a rever a sua opinião sobre as habilidades e competências das mulheres.
A experiência geral dos respondentes a partir da presença de
colegas mulheres a bordo foi avaliada como igualmente positiva.
41 dos 72, isto é, 56,9% declararam que a experiência e impressões
que obtiveram da presença feminina foi boa, bastante boa ou
muito boa, enquanto 16 deles (22,2%) consideraram a sua experiência como neutra (Figura 4). Parece que somente 20,9% dos respondentes avaliaram as suas experiências como sendo negativas.
Também é importante mencionar que, para a maioria dos respondentes (52,8%), a presença de uma colega mulher a bordo afetou
positivamente o seu estado psicológico, enquanto mais de 80% de299
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clararam que a presença feminina alterou os hábitos sociais e comportamento dos membros da tripulação (Tabela 9). Este resultado
confirma os resultados dos estudos anteriores que afirmam o impacto positivo que a presença de mulheres a bordo tem na moral
e na atmosfera do ambiente de trabalho (Thomas, 2004).

Figura 4: Avaliação da experiência geral da presença da mulher a bordo

Tabela 9: A presença de uma mulher a bordo como membro da tripulação
Foi benéfico para o seu estado Alteração dos hábitos e comportapsicológico
mento dos membros da tripulação
Número

Percentagem

Número

Percentagem

Sim

38

52,8%

58

80,5%

Não

34

47,2%

14

19,5%

Total

72

100

72

100

Um dos problemas mais críticos potencialmente encontrados
durante o emprego de mulheres marítimas a bordo é o assédio sexual. Um conjunto de questões foi projetado para explorar este
problema e os dados gerados por ele são de uma importância fundamental. Dos 72 participantes que tiveram experiência em tra300
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balhar com mulheres marítimas a bordo, 35 (48,6%) reconheceram que um problema de natureza relacional apareceu pelo
menos uma vez (Tabela 10). Para explorar mais o problema, foi
solicitado aos 35 respondentes em questão que respondessem a
várias outras questões relevantes. 26 dos 35 (74,3%) reconheceram que tiveram problemas decorrentes da atração que sentiram
pelas colegas mulheres durante a sua cooperação. O facto de estes
26 respondentes virem de todas as categorias de estatuto conjugal
e de a percentagem de solteiros ser significativamente mais baixa
do que a de casados, ou daqueles com uma relação estável, confirma os resultados dos investigadores anteriores que foram analisados na secção 2, nomeadamente em relação às consequências
de um espaço confinado e à coincidência dos ambientes social e
de trabalho. Outro facto que merece ser mencionado é que, nas
categorias etárias representadas pelos 26 que se sentiram atraídos pelas suas colegas, as categorias “de 31 a 40” e “de 41 a 50”
apresentam mais do que o dobro da percentagem dos “menos de
30” e “mais de 50”. Este ponto sugere que, tanto a proximidade,
como a diferença considerável de idade são fatores que afetam a
perspetiva da qual homens marítimos contemplam a sua cooperação com colegas mulheres.

Tabela 10: Marítimos que cooperaram com colegas mulheres enfrentaram
Problema de relacionamento Problema relacionado com atração
enquanto ela estava a bordo por ela enquanto ela estava a bordo
Número

Percentagem

Número

Percentagem

Sim

35

48,6%

26

74,3%

Não

37

51,4%

9

25,7%

Total

72

100

35

100

Outro elemento interessante é que quando questionados em
que medida eles se sentiam convidados pelo comportamento das
colegas mulheres, a resposta dos marítimos foi “negativa” ou
“neutra” numa percentagem de 74,3% (26); o elemento indica a
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integração tranquila das mulheres marítimas na vida profissional
do navio (Figura 6). Somente 25,7% (9) dos que tiveram pelo
menos uma vez problemas daquela natureza responderam que se
sentiram provocados pelo comportamento da mulher. Neste
ponto, contudo, é útil lembrar o facto exposto supra de que tudo
o que uma mulher faz a bordo está sob os holofotes dos seus colegas homens (Guo and Liang, 2012). Seguramente pode-se supor
que comportamentos idênticos são considerados normais quando
manifestados por um membro masculino da tripulação e provocantes quando demonstrados por uma mulher.
Também é surpreendente que somente 10 dos 35 respondentes (28,6%) deram a conhecer a sua atração à sua colega de trabalho (Figura 5). Além disso, em 6 dos 10 casos as colegas
mulheres responderam positivamente, e, em três destes seis
casos, o relacionamento iniciado foi prosseguido após o término
dos seus serviços a bordo, uma ocorrência bastante notável. Também vale a pena mencionar que, em três dos quatro casos em que
foi declarado que a colega rejeitou a proposta, o incidente foi reportado por ela aos seus superiores. Em dois destes três casos os
respondentes alegaram terem sido provocados pelo comportamento da colega.
Também deve ser notado que, em quase todos os casos em que
a colega respondeu positivamente aos sentimentos do homem, os
seus colegas do sexo masculino causaram problemas ao respondente, um facto que mostra a dificuldade em aceitar situações que
perturbam a “regularidade” do trabalho e da vida social a bordo.
Outro elemento digno de nota é a descoberta de casos de assédio
sexual em que a mulher não relata o incidente. Esta atitude deveria ser levada em consideração como prova de uma realidade
do local de trabalho que exige, de uma mulher que tenha este tipo
de experiência, que finja que isso nunca aconteceu para não criar
problemas no trabalho. Além disto, é claro que há incidentes a
bordo que nunca são conhecidos pelas pessoas encarregadas do
escritório das companhias de navegação.
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Figura 5: Tratamento dos sentimentos dos homens pelas colegas mulheres

Figura 6: O comportamento das colegas mulheres foi percebido como provocante

Em quase todos os casos em que os respondentes declararam
que houve momentos em que se sentiram atraídos por uma colega, a mulher em questão era igual ou subordinada na hierarquia, enquanto em sete casos estavam envolvidas cadetes
femininas. Somente um caso envolvia uma colega mulher que
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ocupava uma posição superior na hierarquia. Neste caso, contudo,
embora tenha sido declarado que a atração sentida era devido ao
comportamento da mulher, o respondente nunca deixou que ela
conhecesse os seus sentimentos, um facto que pode ser correlacionado com a distância criada pela posição hierárquica.
Outro elemento que a presente investigação procurou examinar é em que medida as companhias de navegação fornecem formação de familiarização sobre o comportamento e tratamento
esperados de mulheres colegas por parte dos oficiais homens, que
podem ser colocados a bordo de um navio que emprega tripulantes de ambos os sexos. Tal formação por parte da companhia poderia aumentar o nível de consciência entre os marítimos e ajudar
a evitar situações embaraçosas e desagradáveis. O inquérito tornou óbvio o facto de a maioria dos respondentes (62%) não ter recebido nenhuma formação em particular da companhia de
navegação, durante as sessões de briefing ou debriefing, sobre o
comportamento e o tratamento esperados em relação a mulheres
marítimas ou cadetes. Somente os comandantes reportaram que
receberam uma espécie de briefing relacionado principalmente
com a avaliação distinta que deveriam conduzir sobre o desempenho das mulheres marítimas.

5. Conclusões
A entrada das mulheres na profissão marítima, embora hesitante e lenta, é uma realidade que cada vez mais atrai a atenção
de organizações internacionais e de stakeholders no setor. A indústria naval, contudo, é considerada bastante conservadora, enquanto, na profissão marítima, a cultura prevalencente favorece
o trabalho masculino. São muitos os obstáculos encontrados pelas
mulheres que desejam seguir uma carreira como oficiais de navios.
A grande maioria das mulheres é contratada como staff de hotel
nos navios de passageiros e cruzeiros. As dificuldades associadas
à penetração das mulheres no setor de navios oceânicos são muitas
e variam entre os países. Seria expectável que a Grécia, enquanto
nação tradicionalmente marítima, com a maior frota no mundo, e
com um grande número de marítimos – ainda que diminuindo –
estivesse classificada como um dos maiores recursos de mulheres
marítimas. Contudo, as estatísticas apontam para o contrário.
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Esta investigação procurou examinar os fatores relacionados
com a posição das mulheres no mercado de trabalho de marítimos
e as suas perspetivas de empregabilidade como oficiais de navio,
no contexto da indústria naval de propriedade grega. O principal
argumento deste trabalho é que um dos fatores que determina as
perspetivas de empregabilidade das mulheres é a sua aceitação
pelos homens como pares a bordo. No ambiente dominado por homens da indústria naval, o papel e as perceções dos homens que
ainda tomam as decisões no recrutamento e seleção de marítimos
seria crucial em qualquer esforço para melhorar o acesso de mulheres à profissão de marítima. A suposição torna-se ainda mais
óbvia se levarmos em consideração o facto de a grande maioria
dos gerentes de tripulação nas companhias de navegação serem
ex-comandantes.
A revisão da literatura revela que a maioria dos obstáculos
com que as mulheres marítimas têm de se confrontar estão relacionados com os estereótipos e preconceitos partilhados pela
maioria das pessoas empregadas na indústria. Estes estereótipos
levam a discriminações e à necessidade de as mulheres terem de
constantemente provar que, efetivamente, têm as capacidades,
habilidades e competências para este trabalho, bem como à necessidade de terem de negociar as suas posições como mulheres.
Frequentemente, o seu poder de liderança como oficiais do navio
é questionado pelos colegas homens. Além de tudo isto, as mulheres marítimas enfrentam problemas associados à maternidade e
ao assédio sexual. A maternidade é relatada como um dos fatores
que levam as companhias de navegação a considerar mulheres
como uma força de trabalho de tempo limitado. Paralelamente, o
assédio sexual é um fenómeno frequentemente vivenciado por
mulheres marítimas, vinculado às condições de ocupação residencial e ao rígido ambiente hierárquico que são os navios.
Como já analisado na secção um, esta investigação é a primeira
a concentrar-se apenas nas perceções, atitudes e experiências dos
homens, a fim de examinar as tendências e perspetivas de trabalho
feminino, como oficiais, a bordo de navios oceânicos. A pesquisa de
campo realizada para o escopo desta investigação forneceu dados
primários úteis, cuja análise produziu resultados interessantes.
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Embora a maioria dos homens marítimos considere que as mulheres têm oportunidades iguais de ter sucesso na profissão marítima,
somente um em cada cinco acredita que uma mulher pode ter o
mesmo desempenho que eles. Contudo, a geração mais jovem de
homens marítimos parece confiar mais nas habilidades e competências das suas colegas femininas. A grande maioria dos que cooperaram com uma mulher marítima avaliou a experiência
positivamente. Embora a maioria admitisse confiar no conhecimento das colegas femininas, quando confrontados com o dilema
da seleção de parceiros, escolhiam o colega masculino. Quase metade deles aceitaria uma mulher como capitã de porto, mas aqueles
que veem essa hipótesse de forma negativa têm preocupações
acerca da capacidade da mulher em exercer autoridade sobre os
oficiais homens do navio e liderá-los. A experiência geral da presença de uma colega mulher a bordo foi avaliada como positiva, e
como afetando o estado psicológico dos membros da tripulação e a
atmosfera do ambiente de trabalho de uma forma positiva. Em metade dos casos envolvendo a cooperação homem-mulher surgiu um
problema de natureza relacional. Em muitos casos, os homens sentiram-se atraídos pela sua colega mulher, mas a maioria deles reconheceu que a atração não foi provocada pelo comportamento da
outra parte. Quase um terço dos que confessaram sentir-se atraídos
expressaram os seus sentimentos e, na maioria dos casos, a reação
da sua colega foi positiva, facto que enfatiza que o ambiente de trabalho pode ser um local para a construção de relacionamentos.
Também houve casos de reação negativa seguida do relato do incidente, bem como de reação negativa sem que nenhum relato ocorresse, o que pode ser considerado uma prova dos compromissos que
uma mulher tem de fazer para progredir profissionalmente. Uma
conclusão adicional que precisa ser destacada é que as companhias
de navegação, como regra, não oferecem aos oficiais homens do
navio ações de formação e familiarização sobre o comportamento e
tratamento esperado em relação às colegas femininas, mas somente um tipo de briefing para os comandantes dos navios, no que
diz respeito à avaliação do desempenho das mulheres.
As conclusões gerais desta investigação confirmam que, embora os homens marítimos sejam inicialmente limitados pelos estereótipos e preconceitos que prevalecem na indústria, quando têm
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a oportunidade de coexistir, ou melhor, de cooperar com uma colega
mulher, adotam uma atitude positiva. O facto é que a geração mais
jovem de oficiais de navios parece estar mais confiante em aceitar
a cooperação com colegas mulheres. Isto pode implicar que, à medida que a nova geração entra na profissão e progride nas suas carreiras, a atitude positiva em relação ao emprego das mulheres
aumentará. Desde que, claro, as cadetes mulheres tenham a oportunidade de provar que têm as habilidades exigidas pelo trabalho.
Para aumentar a validade dos resultados seria interessante
incluir as visões de cadetes e oficiais femininas na análise, bem
como as opiniões dos gerentes de tripulação, que tomam a decisão
relativa ao recrutamento e seleção de oficiais dos navios. Este
será o próximo passo na nossa pesquisa em curso.
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