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RESUMO  

  

Esta dissertação tem por objetivo analisar a teoria ecofeminista como instrumento de respaldo 

jurídico para a proteção ecossistêmica da presente e das vindouras gerações, tendo por base os 

problemas ambientais; a crítica à racionalidade patriarcal e à valorização de certas 

características associadas ao signo masculino, quais sejam, a disputa, a exploração e a 

violência. Construída esta base, verificamos que para possibilitar a vida humana em 

coexistência com a conservação ecossistêmica, as tratativas de preservação do meio ambiente 

precisam ser revistas sob outros paradigmas de conduta, em especial o cuidado com outras 

existências. No intuito de compreender os modelos relacionais entre ser humano e meio 

ambiente, cotejamos alguns conceitos científicos sobre os custos da poluição do meio 

ambiente, a Era do Antropoceno e a Hipótese de Gaia. Dentre as correntes que buscam 

repensar tal relação, o ecofeminismo enquanto substrato teórico de normas jurídicas e de 

condutas ganha visibilidade, pois, na medida em que transpõe a dominação do feminino pelo 

masculino para a relação entre natureza e homem, auxilia na proteção ambiental. O escrito foi 

desenvolvido sob a égide metodológica exploratória e hipotético-dedutiva, cuja abordagem do 

problema é qualitativa, de objetivos descritivos e explicativos, lançando mão de técnicas 

bibliográficas e documentais; por meio do instrumento da coleta de dados, da observação não 

participante e da análise de conteúdo. Como marco teórico, adotamos as múltiplas reflexões 

do ecofeminismo. Concluímos, em consonância com a hipótese incialmente avençada, que o 

discurso ecofeminista encontra-se apto a respaldar condutas de proteção ambiental, mas deve 

ser reformulado especialmente por meio da análise das ações partidas de países do Sul Global.  

 

Palavras-chave: Ecofeminismos. Diretos. Sustentabilidade.  



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze ecofeminist theory as an instrument of legal support for the 

protection of ecosystems for the present and future generations, based on environmental 

problems; the criticism of patriarchal rationality and the appreciation of certain characteristics 

associated with the masculine sign, namely, the dispute, exploitation and violence. Based on 

this, we verified that in order to enable human life in coexistence with ecosystem 

conservation, environmental preservation practices need to be reviewed under other conduct 

paradigms, especially care with otheer beings. In order to understand the relational models 

between human beings and the environment, we compare some scientific concepts on the 

costs of environmental pollution, the Anthropocene Age and the Gaia Hypothesis. Among the 

currents that seek to rethink this relationship, ecofeminism as a theoretical substratum of legal 

norms and behaviors gains visibility, since, insofar as it affirms that the domination of the 

feminine by the male transposed to nature and man, it assists in environmental protection. The 

writing was developed under the exploratory and hypothetical-deductive methodological 

aegis, whose approach to the problem is qualitative, with descriptive and explanatory 

objectives, using bibliographical and documentary techniques; through the instrument of data 

collection, non-participant observation and content analysis. As a theoretical framework, we 

adopt the multiple reflections of ecofeminism. We conclude that ecofeminist discourse is 

capable of supporting environmental protection practices, but it must be reformulated 

especially through the analysis of the actions of countries from the Global South. 

 

 

 

Keywords: Ecofeminisms. Rights. Sustainability. 
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PRÓLOGO 

 

Fui uma criança que carregava muitos livros. Não necessariamente os lia por 

completo, mas os tinha comigo. Carregar livros me trazia – traz – um conforto parecido com o 

celular. Significa nunca estar sozinha e ter um pedaço do pensamento de outra pessoa comigo. 

Significa também transportar um escudo para conversas indesejáveis e ambientes 

desagradáveis. Significa.  

Sempre foi muito bom entrar em lugares cheios de histórias, capazes de me colocar 

nas narrativas temporais situadas em tempo algum – ainda que pretensamente se propusessem 

a retomar linearmente ditos fatos. 

Parte de meu dinheiro era redirecionado para compras de livros ou em chocolates para 

o pessoal da biblioteca. Não era uma amizade despretensiosa, confesso – afinal, quem não 

quer um prazo a mais na renovação e a possibilidade de múltiplos empréstimos simultâneos? 

Escolhia meus livros como uma lepidopterologista estuda suas borboletas: analisava o 

balanço de cores da capa, a sonoridade entre título da obra e autoria, o formato das letras, a 

largura da margem das páginas, o solo onde foram escritas aquelas palavras.   

A escolha detalhada se deve ao fato de que eles me deram muito do que eu tenho, 

inclusive, minha primeira atividade remunerada. Escrevia resumos de tudo que lia e, caso 

estivessem bons, os vendia. Obviamente meu pai e minha mãe eram meus mais fiéis 

patrocinadores e, na verdade, de quem veio a ideia inicial. 

Durante uma pós-graduação, minha mãe escrevia resenhas críticas sobre temáticas e 

livros específicos. Meu pai, sempre muito inventivo, propôs que eu e meu irmão fizéssemos o 

mesmo. Minha mãe, sempre muito animada, nos explicou como fazer. Por muito tempo usei 

meu mesmo fichário de poesias para esboçar tais resumos. Já meu irmão, uma folha solta 

qualquer que magicamente sempre se perdia.  

Meu irmão não tinha o perfil de escritor de textos, mas era um ótimo correligionário 

na reivindicação de melhores pagamentos. Como éramos os únicos fornecedores e como 

nossos compradores sempre foram muito compreensíveis, era muito fácil aumentar os preços. 

Aquilatamos esse fornecimento: fizemos tabelas remuneratórias conforme o número de 

páginas da obra literária e conforme o idioma lido – carregar livros estrangeiros parecia 

significar um pouco mais. Também passamos a ler sob encomenda e demanda de nossos fiéis 

clientes.  

Hoje eu entendo que não se tratava uma venda de resumos, mas sim de uma 

contraprestação pelo conhecimento. Não bastava resumir, era necessário explicitar o que ali se 



 
 

passava, demonstrar as contradições na história, delimitar o lado de cada personagem, e – 

quem sabe - propor um final diferente. Era de fato uma resenha crítica. Para além disso, era 

uma forma de meus pais – sabidamente -  me conhecerem melhor através das minhas 

impressões a respeito dos livros que tanto amava carregar. Era uma forma de conhecer o que 

pensava o grupo de pessoas com quem andava.  

Este escrito nada mais é do que impressões sobre um tema – não exclusivamente 

minhas, pois são frutos de sentimento compartilhado e de conversas com muita gente: são 

impressões de várias mentes escritas a uma mão – que se alterna canhota e destra. 

Assim como acontece com as histórias, não existe uma impressão única e verdadeira. 

Até porque uma verdade tem suas muitas faces e pontos de vista. É refém das vontades, dos 

pensamentos de quem quer que seja e do caminho traçado por algum destino. De toda sorte, 

tentei retirar os falsos traços egocêntricos e espero ter sido bem sucedida nessa empreitada. 

Bem. Algumas de tais impressões levam a crer que talvez estejamos vivendo um 

momento de inflexão do tempo, um ponto de mudança no mundo. Pautas como mudanças 

climáticas, degradação ambiental, segurança alimentar, inclusão da diversidade, autonomia 

dos povos, respeito mútuo, gênero e poluição atmosférica talvez nunca tenham sido tão 

latentes em conversas cotidianas. Talvez.    

Existem mistérios temporais cujas causas primeiras não se precisa compreender. Mas, 

se estivermos mesmo vivendo um período importante de virada, parece importante pensar em 

como lidar com todas essas pautas – de nome corriqueiro, porém de significância e impactos 

futuros profundos. 

Se, em um primeiro momento, há indícios de que a ação humana é a que polui 

desenfreadamente, a que desrespeita seu (des)semelhante, a que degrada; não parece justo 

confundir uma falta de jeito com crueldade.  

Existe um mundo com espaços para as diversas impressões – pessoais e coletivas. Este 

escrito condensa algumas, na esperança de contribuir – em minhas limitações e capacidades – 

com essa falta de jeito com que estamos tratando a natureza.  

Espero que ao menos uma das frases deste escrito possa te trazer conforto; ou 

inquietação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Constantemente a humanidade tem revisto sua relação com o meio ambiente no 

anseio de superar percepções presentes e se responsabilizar pelo bem-viver não apenas desta, 

mas também o de futuras gerações.  

Todos os ramos do direito ambiental passam por essa necessidade do repensar a 

relação homem-natureza, seja para o gerenciamento dos resíduos sólidos, o controle das 

mudanças climáticas, a segurança alimentar, a precaução com as inovações biotecnológicas e 

as atividades de bioprospecção, os direitos de comunidades tradicionais à terra e ao seu 

conhecimento tradicional, seja para a utilização sustentável dos recursos naturais, a 

responsabilização pelos danos ambientais causados pelo ser humano e as medidas de 

prevenção de impacto. 

A urgência desses temas representa um profundo desafio face aos padrões 

jurídicos, culturais e relacionais pré-estabelecidos, em especial nas dicotomias, binarismos e 

dualidades, tais como homem/natureza; natural/cultural; representante/representado; 

sujeito/objeto; dominante/dominado; homem/mulher; e certo/errado. A relação 

homem/natureza, em especial, tem sido revisitada, por diversas correntes filosóficas na 

abordagem jurídica.  

Desta forma, feitas tais considerações, o tema-problema do estudo reside em: 

quais são as bases de um discurso ecofeminista apto a respaldar condutas de proteção 

ambiental?  

No percurso investigativo do referido tema-problema, cujo objetivo geral 

concentra-se na análise da teoria ecofeminista como instrumento para respaldo jurídico na 

proteção ecossistêmica para a presente e as vindouras gerações, são consideradas as 

seguintes premissas, que também serão objeto de estudo no decorrer dos capítulos: problemas 

ambientais, tais como poluição, existem e evidenciam um custo monetário, além de 

influenciar na qualidade de vida; a racionalidade dominante até então na história é aquela que 

valoriza características culturalmente associadas ao masculino, como a disputa, a dominação, 

a competitividade e a violência; e para possibilitar a vida humana em coexistência com a 

conservação ecossistêmica, as tratativas de preservação do meio ambiente precisam ser 

revistas sob outros paradigmas de conduta.   

Nesse sentido, formula-se a hipótese de que o discurso ecofeminista é adequado 

enquanto substrato teórico de condutas protetivas do meio ambiente, mas deve ser 

reformulado. Tal reformulação é necessária, pois oferece substrato teórico para aquilatar a 
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relação entre os seres humanos e a natureza. Essa reformulação pode repousar: a) em uma 

transmutação de valores da sociedade ocidental patriarcal, na medida em que características 

tipicamente atribuídas ao feminino passem a ser valorizadas em detrimento daquelas 

tipicamente atribuídas ao masculino; b) em uma degeneração da natureza, na medida em que a 

correlação da natureza a figura feminina seja desaconselhável; e c) no estudo de práticas 

ecofeministas decoloniais. 

No decorrer analítico da hipótese, a presente pesquisa exploratória lança mão dos 

seguintes parâmetros metodológicos: quanto à abordagem do problema, qualitativa; quanto 

aos objetivos, descritiva e explicativa; quantos aos métodos, hipotético-dedutivo; quanto às 

técnicas, bibliográfica e documental; e quanto aos instrumentos de coleta de dados, por 

observação não participante e análise de conteúdo. 

Como marco teórico, adotamos as reflexões ecofeministas ao corroborarmos, 

criticarmos e assimilarmos os aspectos de cada um dos diferentes discursos dessa corrente de 

pensamento. 

Preferimos delinear os principais pressupostos necessários para o entendimento do 

ecofeminismo. Quais sejam, o valor das humanidades, o padrão patriarcal de formação da 

cultura dominante, a associação do masculino à formação cultural e do feminino à natureza; 

as bases teóricas do feminismo, e a multiplicidade existente no conceito de ser mulher.   

Assim, na sequência desta introdução, o segundo capítulo, intitulado Sobre 

Humanidades, discorre sobre o valor de estudo das ciências humanísticas - nem sempre 

quantificadas monetariamente. Tal exegese se faz necessária, pois, além de justificar a 

importância deste estudo, situa-o como ferramenta de embasamento e força motriz para outros 

ramos do conhecimento. Ademais, evidencia como a transmissão de conhecimento 

prioritariamente valorizada tem como alicerce uma teoria excludente das mulheres.  

 No encadeamento, o terceiro capítulo, Custos Ambientais, a Era do Antropoceno 

e a Hipótese de Gaia, aduz a respeito de três temas intimamente interconectados. Primeiro, 

como a poluição ambiental, enquanto uma das formas de degradação do meio ambiente, 

impacta negativamente a saúde dos seres vivos e evidencia altos gastos financeiros. Segundo, 

como a ação negativa dos seres humanos evidencia os problemas ambientais. Terceiro, sobre 

a interdependência aparentemente intrínseca entre a vida e a natureza. 

O discurso do Antropoceno localiza a humanidade como força geológica por trás 

dos problemas ambientais. Ao mesmo tempo em que coloca no homem o centro 

desencadeador ou acelerador de problemas ambientais, também relega a ele a possibilidade de 

superação.  



10 
 

Porém, dentre os problemas de tal discurso, destacam-se dois. O primeiro reside 

na concepção de humanidade, visto que, ao se enxergar os seres humanos em unidade com a 

natureza, as diferentes identidades locais – não globais – podem acabar sendo mitigadas ou 

suprimidas em prol de uma teoria universalizante. O segundo deles consiste na racionalidade 

da relação homem/natureza, calcada em todas as acepções simbólicas e culturais de 

predicativos masculinos. 

Como uma resposta aos problemas do Antropoceno, a ciência tem sugerido uma 

abordagem sob a Hipótese de Gaia, no intuito de que seres não humanos sejam considerados 

em plenitude, tanto para a manutenção ecossistêmica quanto da espécie humana em si.  

Nessa crítica à racionalidade homem versus natureza, e em termos ecossistêmicos 

similares aos propostos pela Hipótese de Gaia, surge a importância do debate ecofeminista.  

A apresentação de tais temas se mostra importante antes de introduzirmos o 

pensamento ecofeminista, pois, ao mostrarmos a necessidade de câmbio paradigmático 

partindo da ação do homem na exploração do meio ambiente para uma abordagem conjunta 

dos seres vivos em cuidado com a natureza da qual fazem parte, acabamos por defender que a 

resposta para a Era do Antropoceno é compreender o planeta como Gaia.  

No quarto capítulo sobre os Ecofeminismos, inauguramos a exposição detalhada 

sobre tal corrente teórica, situando-a na tradição feminista, bem como indicando suas 

principais bases. No decorrer da exegese são feitas ponderações e críticas sobre essa 

possibilidade de leitura para os problemas relacionados ao meio ambiente. 

Como reflexo da escassez de trabalhos completos e detalhados sobre o tema em 

língua portuguesa, julgamos necessário apresentar inicialmente as chaves de leitura do 

movimento de mulheres que são transpostas para o ecofeminismo, tais como, sexismo, 

patriarcado e cultura do estupro. E mais. Demonstrar como a significância de ser mulher tem 

sido alterada. 

Na sequência, e no bojo desse mesmo quarto capítulo, delineamos as principais 

nuances ecofeministas existentes para, ao fim, indicarmos nosso posicionamento dentro da 

teoria. 

As correntes ecofeministas, além de pleitear a equidade, liberdade e a igualdade
1
 

defendidas pelo feminismo, buscam a valorização de características culturalmente atribuídas 

às mulheres. Tal câmbio trata-se de mudança paradigmática aos valores patriarcais enquanto 

                                                           
1
 Por igualdade entende-se a possibilidade pela busca e efetivação das potencialidades próprias a cada pessoa, 

sem discriminações indevidas nem violência respaldada pelo gênero.  
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ferramenta necessária para a preservação da natureza, e mais, enquanto substrato teórico de 

elaboração normativa e de políticas públicas.   

São diversas as posições dessa corrente filosófica intitulada ecofeminismo ou 

feminismo ecológico. Mas, de uma forma geral, trazem para a filosofia ambiental a relação 

entre dominação da mulher e da natureza. Em outras palavras, a relação do ser humano com a 

natureza torna-se generificada
2
.  

O arcabouço cultural e simbólico a respeito de características tipicamente 

femininas tem sido majoritariamente visto como menos importante que aquelas atitudes 

embasadas nos aspectos tipicamente masculinos. A natureza, da mesma forma, também é 

relegada à exploração e a pouca importância pela valorização dessas mesmas características 

masculinizantes.  

Nesse ponto, entendemos como características tipicamente femininas aquelas 

relacionadas ao cuidado, ao zelo, à entrega, à responsabilidade e à retidão. Por sua vez, como 

masculinas, a violência, a competitividade, a dominação e o guerrear. Essa segregação binária 

é respaldada, muitas das vezes, por afirmações conservadoras e estritamente biológicas; e, 

conforme o pensamento ecofeminista, tal divisão evidencia não apenas o jugo contra a 

mulher, mas também contra a natureza. 

Os ecofeminismos tradicionalmente afirmam que a dominação do feminino pelo 

masculino é transposta na relação do homem frente à natureza, ao tentar domá-la e dominá-la. 

Algumas das teóricas também indicam que as mulheres já possuem naturalmente em si 

parâmetros éticos em conexão com a natureza e, portanto, seriam as legítimas guardiãs do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Entretanto, entendemos que as bases tradicionais do ecofeminismo precisam ser, e 

estão sendo, reformuladas. Dois são os principais motivos. Primeiro, porque tal corrente tende 

a relegar à mulher uma responsabilidade messiânica de salvamento da natureza. Dois, 

desconsidera as manifestações de gênero que desafiam as categorias sexuais de masculino e 

feminino, não por uma manifestação biológica intersexo, mas sim por uma orientação pela 

performatividade.  

Nesse sentido, a alegação de que as mulheres são biologicamente mais próximas 

da natureza reforça a ideologia patriarcal de dominação e limita a própria abrangência e 

eficácia da teoria ecofeminista. Parece-nos mais indicado colocar não apenas na biologia 

                                                           
2
 Sem delongas, a palavra generificada é usada em alusão ao vocábulo gênero.  
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feminina a tutela ambiental, mas também nas características culturalmente associadas a elas, 

como o cuidado e o zelo. 

Por sua vez, as identidades de gênero têm sido cada vez mais debatidas.   A rede 

social Facebook permite a auto identificação em 56 possibilidades. A Alemanha e o Nepal 

adotaram uma terceira opção a ser escolhida, para além de masculino e feminino. A cidade de 

Nova Iorque, por exemplo, reconhece 31 diferentes tipos para serem usadas em âmbitos 

profissionais e oficiais (NYC, 2002).  

Em seu turno, o quinto capítulo, intitulado de A Prática do Paradigma 

Ecofeminista, expõe a presença de normas de cunho ecofeminista em convenções ambientais 

internacionais; bem como o constitucionalismo andino e a comunidade mineira de Noiva do 

Cordeiro enquanto manifestações da conexão entre mulher e natureza.  

O transbordo da investigação culmina no último e sexto capítulo sobre as 

Considerações Finais, no qual retomaremos as conclusões parciais obtidas ao longo deste 

escrito sobre a aplicabilidade do pensamento ecofeminista na tutela do meio ambiente. 

Eis que as conexões entre ser mulher e defesa ambiental, conforme 

demonstraremos, são um tanto quanto recorrentes quando passamos a observar nosso entorno. 

Como posicionar-se é um verbo não terceirizável, entendemos que é necessário sobretudo 

refletirmos sobre assuntos por vezes academicamente relegados. Aquilo que não é pensado 

por nós mesmas, ou não é feito ou nos é arbitrariamente imposto. De uma forma ou de outra, 

as ausências são sentidas. 

Por fim, cabe ainda uma nota metodológica. Optamos pelo uso da primeira pessoa 

do discurso, pois entendemos que, caso utilizássemos uma linguagem pretensamente 

imparcial, objetiva e sem sujeito, estaríamos por certo indo contra a teoria ecofeminista, 

questionadora de pontos de partida falaciosamente neutros. Ora, se questionamos o paradigma 

patriarcal, por certo também devemos ponderar sobre o próprio instrumento da comunicação: 

a linguagem. Ou melhor, questionar sobre uma forma única e impessoal de comunicação para 

transmitir o saber válido.  

O mito da objetividade que por vezes é defendido por meio do uso da terceira 

pessoa nada mais é do que uma estratégia de persuasão, na espera de uma passividade de 

quem lê e na tentativa de esconder que por trás de todo escrito, por mais científico e 

acadêmico, existe uma pessoa escrevendo (CORACINI, 2007, p. 45, 79, 110). 

Evitamos lançar mão de substantivos e adjetivos masculinos como formas neutras 

de generalização. Defendemos que o próprio ato de eleição do neutro e do imparcial já não o 

seria nem neutro nem imparcial. 
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Este escrito contém a verificabilidade necessária de referências para que seja 

confiável. De igual sorte, a transcrição de passagens teóricas importantes são reproduzidas 

não por acaso. Quem lê tem assim a oportunidade de concordar ou não, nos infinitos graus 

possíveis de concordância e discordância, com aquilo que lhe é apresentado.  
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2 SOBRE HUMANIDADES 

 

Martha Nussbaum (2015), em sua obra Sem fins lucrativos. Porque a democracia 

precisa das humanidades discorre sobre a necessidade do conhecimento em artes liberais e 

nas ciências humanas para o aperfeiçoamento de um sistema socialmente justo. O livro não é 

necessariamente um escrito de pensamento original, mas um manifesto de defesa à educação 

ampla, como ferramenta de compreensão do ser humano em suas completudes, 

questionamentos e individualidades.  

Conforme Nussbaum, professora da Universidade de Chicago/EUA, os riscos da 

crise mundial da educação são mais graves que os riscos econômicos da economia global. Ela 

discorre sobre o ideal de modelo de desenvolvimento humano, assentado em reflexões sobre 

escritos de personalidades como Jean-Jacques Rousseau, John Dewey, Rabindranath Tagore, 

e Horace Mann. 

As vertentes do conhecimento têm sido cada vez mais fragmentarizadas pela 

necessidade humana de simplificar as realidades. Ao mesmo passo, o conhecimento técnico 

torna-se mais afastado de autorreflexões, pois se mostra, em tese, mais lucrativo e melhor 

valorizado monetariamente do que o conhecimento humanístico. É dizer, a educação é 

vislumbre de investimento, priorizando-se as competências verificáveis mediante retorno 

financeiro. 

Como exemplo, no ano de 2015, o então ministro da Educação, Cultura, Esportes, 

Ciência e Tecnologia do Japão, Hakuban Shimoura, enviou uma carta às 86 universidades 

nacionais do Japão. Na epístola, propunha eliminar os cursos de humanidades no intuito de 

ceder espaço a outras especialidades entendidas como melhor servientes à sociedade nipônica 

(MENESES; LA CUADRA, 2016).  

A situação ocasionou um imbróglio ao governo, em especial perante a mídia. 

Shimoura, em entrevistas posteriores asseverou que buscavam eliminar as titulações 

chamadas de cursos licenças zero, por meio dos quais um profissional poderia ministrar aulas 

mesmo sem a licença, conforme o estadista, devida (MENESES; LA CUADRA, 2016).   

De toda forma, tendo ou não a situação de fato sido esclarecida, a ocasião gerou 

um notável desconforto internacional e cursos de humanidades no Japão estavam sendo 

fechados ou reduzidos. Até que o governo nipônico decidiu retirar a medida.  

Tal movimento não deve ser visto de forma isolada, mas sim como parte de uma 

crise silenciosa de formação da cidadania por meio de uma atuação tecnocrática. Crise essa 

também em curso no Brasil (BORGES, 2019).  
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O dogma da indissociabilidade entre crescimento econômico, qualidade de vida e 

grau de instrução, não necessariamente prospera. Ademais, o risco de ignorar as humanidades 

é da própria sociedade que assim decide.  

Conforme Nussbaum, não é necessário escolher ora entre um modelo de educação 

que privilegie o econômico, ora em um modelo que defenda a democracia plena. Inclusive 

porque uma economia sólida, próspera e pungente tem como substrato uma cultura criativa e 

acessível a todos os cidadãos, conforme suas peculiaridades individuais.  

Nesse sentido, o valor das humanidades não pode nem deve ser descartado.  A 

força motriz da educação é dar sentido a vida e reduzir limitações; é instigar o espírito frente a 

vastidão do desconhecido.   

Aptidões individuais precisam ser tomadas não como mais um fator de produção 

empresarial ou como vetor de empreendedorismos sociais, mas sim como uma efetiva 

preocupação com o Outro, em apego a liberdades civis, pluralismo democrático e do bom 

senso. Apenas com o efetivo conhecimento do Outro, de suas práticas e de seus valores pode 

surgir a genuína tolerância e do vislumbre de algumas dificuldades inerentes a qualquer ser 

humano, sem estigma nem marginalização a formas distintas de bem-viver.  

A formação voltada exclusivamente para profissionalização técnica não visualiza 

nem as dificuldades comuns a todos os seres vivos nem as especificidades de cada existência; 

é burocrática e sem facetas contemplativas. Enfim, traçar rumos educacionais sem ponderar 

consequências é, ainda que em longo prazo, inevitavelmente pueril – quando não malicioso. 

Como defensora da democracia, Nussbaum delimita os contornos da palavra, 

cujos liames são os mesmo utilizados ao longo do presente trabalho. Nesse sistema, os 

cidadãos podem se informar sobre temas decisivos para o Estado e, uma vez eleitos, podem 

participar de deliberações sobre o espaço comum e de políticas públicas de grandes eixos: 

saúde, educação e economia (NUSSBAUM, 2015, p. 10-1). Assim sendo, cada membro do 

corpo social se manifesta conforme parâmetros distintos, quanto a, por exemplo, 

religiosidade, etnia, incapacidade física, gênero e sexualidade.  

Desta forma, o que a autora chama de educação para o lucro ou educação para o 

crescimento econômico, cujos defensores descartam as artes e as humanidades na formação 

justamente por não vislumbrar o retorno financeiro como contraprestação, coloca a própria 

democracia em xeque. E mais, uma economia próspera é um meio para se atingir objetivos 

humanos, não sendo a prosperidade econômica um próprio objetivo fechado em si. 

Como forma de corroborar tais assertivas, Nussbaum (2015, p. 14-15) menciona 

dois países: China e África do Sul. A China exemplifica como o crescimento econômico não 
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pressupõe liberdade política. A África do Sul, por sua vez, como uma economia rica não 

necessariamente leva em consideração deficiências distributivas, em especial na saúde e 

educação. Por exemplo, no período do Apartheid, o país ocupava o ápice dos indicadores de 

desenvolvimento.  

No capítulo terceiro, intitulado Educar os cidadãos: os sentimentos morais (e 

antimorais), Nussbaum (2015, p. 31-44) retoma as questões levantadas por Jean-Jaques 

Rousseau em sua obra Emílio, ao associar o ensaio sobre educação à ideia de nojo. 

O nojo, nos estudos rousseaunianos, é recorrentemente relativo aos resíduos do 

próprio organismo humano, tais como excrementos e regurgígios. Esse conceito, ao se agregar 

a estruturas hierárquicas, dá ensejo ao nojo pejorativo, por meio do qual há uma noção de 

contaminação por grupos historicamente estigmatizados, como negros, mulheres e 

homossexuais.  

Em outras palavras, há um elemento patológico, na segregação do mundo entre 

puros e impuros. Os puros evitam o contato com o outro – impuro –  por temer agregar à sua 

existência as características de subclasses marginalizadas.  

Nussbaum concorda com Rousseau quanto ao papel da educação. Em um mundo 

dividido entre o nós – puros – e o eles – impuros – a compreensão de realidades diversas, 

porém igualmente válidas, gera empatia e compaixão. Características essas essenciais para 

frear impulsos de hierarquização e subjugação do outro. Sobre a questão, importante a 

transcrição do seguinte trecho:  

 

Quando determinado subgrupo social é identificado como vergonhoso e nojento, 

seus membros parecem inferiores aos membros dominantes, além de muito 

diferentes deles: primitivos, fedorentos, contaminados e contaminantes. Torna-se 

fácil, portanto, excluí-los da compaixão, e fica difícil enxergar o mundo de seu 

ponto de vista. Pessoas brancas que sentem muita piedade de outras pessoas brancas 

são capazes de tratar pessoas negras como animais ou objetos, recusando-se a 

enxergar o mundo das perspectivas delas. Os homens muitas vezes tratam as 

mulheres desse modo, enquanto sentem compaixão por outros homens 

(NUSSBAUM, 2015, p. 38-39). 

 

Em síntese, o excerto acima aduz que protegemos e amamos aquelas pessoas 

cujas realidades conhecemos. A compaixão com um ser diferente do meu próprio eu é 

possível quando há um fortalecimento da solidariedade e da empatia. 

Na sequência, a autora destaca a influência da cultura e nos atributos socialmente 

valorizados como elemento formador de crianças e adolescentes: 
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Embora até certo ponto todas as culturas retratem a masculinidade como algo que 

implica controle, a cultura americana certamente o faz, ao dar como exemplo aos 

jovens a imagem do caubóis solitário que é capaz de se sustentar sem a ajuda de 

ninguém. (NUSSBAUM, 2015, p. 39). 

 

Nussbaum aponta que a ideia do homem autossuficiente é uma falsa tentativa de 

demonstrar controle em todas as situações. É dizer, o controle pleno é impossível. A pretensão 

de um mundo perfeito e previsível é desmistificada em situações cotidianas, nas quais o 

mesmo ser humano perfeito se vê na necessidade de enfrentar desafios vis, como cansaço, 

fadiga, fome, inveja e vergonha. 

O cerne do pensamento rousseuniano, defendido também por Nussbaum, está em 

conter os impulsos narcisísticos e de dependência servil. Conforme apontam, o ser humano 

desde recém-nascido busca hierarquizar-se em relação a seus pais, como fonte de dependência 

e passividade.  

O papel da educação seria este: fazer da pessoa um ente participante do mundo, 

protagonista de sua história, questionadora de autoridades e capaz de se indignar com o 

sofr m nto  l   o (NUSSBAUM  2015  p. 40). N ss  s nt  o  pon  r  qu  ―   onf  n   num 

líder que é considerado invulnerável é um modo bastante conhecido pelo qual o ego frágil se 

prot        ns  ur n  ‖ (NUSSBAUM  2015  p. 42).  

No capítulo quarto, intitulado Pedagogia socrática: a importância da 

argumentação, Nussbaum (2015, p. 47-77) defende a abordagem socrática, por meio da qual 

o conhecimento exposto é questionado e repensado, em exercício constante de argumentação 

e juízos de ponderação. Ou seja, as argumentações respaldadas apenas por tradição e costume, 

ou pela autoridade do orador, são colocadas em xeque pela sabedoria dialogal. Por meio de 

um discurso articulado e substancial, é possível resistir a autoridades e pressões indevidas. 

A maiêutica, método socrático de parto das ideias pela reflexão de dados, enfatiza 

o autoexame e as responsabilidades individuais frente à tomada de decisão, na medida em que 

não relega ao agente externo os juízos de deliberação. Embasado nessa forma de pensar, 

Nussbaum destaca John Dewey.  

O educador John Dewey (NUSSBAUM, 2015, p. 64-6), apesar de ponderar sobre 

os cuidados necessários ao ler autores clássicos, principalmente em citações cuja finalidade 

seja autoritária, fez uso do substrato socrático para direcionar políticas educacionais para 

crianças nos Estados Unidos. Segundo ele, a criatividade ativa na resolução de problemas é a 

meta, e não a repetição de respostas pré-fabricadas e já conhecidas pelos professores, em 

especial nos níveis iniciais de aprendizado.  
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Nesse aspecto, Nussbaum enfatiza dois problemas tipicamente empresariais 

solucionáveis por meio das humanidades e do pensamento reflexivo. O primeiro é a bajulação 

dos chefes, pois, quando não se critica ou se conversa abertamente com aquele de posição 

hierárquica superior, pode ocorrer o comprometimento da execução adequada de projetos. No 

intuito exemplificativo, a autora menciona prognósticos falhos de segurança nas naves da 

agência federal estadunidense National Aeronautics and Space Administration
3
-NASA, 

justamente pela falta de abertura na comunicação entre as autoridades responsáveis e os 

executores.  

Como segundo exemplo, Nussbaum pondera sobre a relevância da inovação. As 

empresas que vão além das técnicas já aplicadas têm maior retorno financeiro e prosperidade.  

Assim sendo, o desenvolvimento da imaginação é uma característica diferencial para o 

sobrelevo econômico (NUSSBAUM, 2015, p. 53). Nesse sentido, os novos conglomerados do 

Vale do Silício/Califónia-EUA fundaram-se em ideias diferentes e para o cotidiano dos 

usuários, como Facebook, Apple, YouTube e Google.  

Em complemento, Nussbaum destaca o argumento do indiano Tagore, que vai ao 

encontro da defesa da inovação e da livre comunicação dentro das empresas. Um indivíduo, 

ao se posicionar por sua voz atuante, torna-se responsável por suas ideias e ações. A 

desburocratização do pensamento sensibiliza a alma e expande a criatividade. Nas palavras da 

pesquisadora: 

  

A independência de pensamento, acrescentou ele [Tagore], é crucial para que o 

mundo não seja conduzido rapidamente à destruição. Na conferência que fez em 

1917 no J p o   l  f lou    um ―su     o  r  u l por m  o  o  n ol  m nto    

 lm ‖  o s rv n o qu       v z m  s  s p sso s s  p rm t  m s r us  as como 

peças de uma máquina gigantesca e realizar os projetos do governo nacional. 

Somente uma cultura pública fortemente crítica talvez consiga conter essa tendência 

perniciosa. (NUSSBAUM, 2015, p. 54). 

 

Rabindranath Tagore, ganhador do prêmio Nobel de Literatura em 1913 

(NUSSBAUM, 2015, p. 67), contribuiu para a formação de centros educacionais, como a 

escola e universidade de ciências humanas chamada Visva-Bharati e a escola elementar Jamia 

Millia Islamia. Essas duas experiências são indicadas como contribuintes em importantes 

reformas na sociedade indiana, especialmente sobre costumes, leis e tradições relacionadas a 

mulheres e crianças. Por exemplo, o aumento da idade núbil mínima, e o acesso do público 

feminino ao ensino superior. Mediante decisão da corte suprema indiana proferida em 

                                                           
3
 Tradução livre: Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço 
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dezembro de 2018, o sexo com menores na Índia passa a ser considerado estupro, inclusive 

dentro do casamento (VIEIRA, 2018). 

Com embasamento consonante, com o advento da Lei nº 13.811, de 2019 o 

casamento no Brasil passa a ser permitido exclusivamente a maiores de 16 anos (BRASIL, 

2019). Ou seja, a idade núbil mínina não pode ser reduzida nem com autorização judicial nem 

em virtude de gravidez, como outrora era possível.  

A educação defendida por Tagore tinha especial preocupação com as mulheres, 

culturalmente ensinadas a terem vergonha de seus corpos, especialmente na presença de 

homens. Assim, ele incentivava o ensino da arte da dança e do teatro a elas, para que se 

sentissem confortáveis e livres. Para tanto, sua cunhada desenvolveu a blusa até hoje utilizada 

como parte do sari indiano, no intuito de que elas pudessem dançar e representar sem temer 

alguma exposição corporal que as intimidasse (NUSSBAUM, 2015, p. 104-105). 

Dentre as mais célebres alunas da escola está Amita Sen, filha de um homem 

muito culto e mãe do indiano e ganhador do Prêmio Nobel de economia Amartya Sen 

(NUSSBAUM, 2015, p. 105).  

Ainda, Tagore elucidava sobre métodos não convencionais para a aprendizagem. 

Dentre eles, o role-playing game, também conhecido pela sigla RPG ou jogo de interpretações 

(NUSSBAUM, 2015, p. 71). Mediante essa técnica, os participantes trocam seus pontos de 

vista para defender uma existência diversa. É dizer: há criação de um mundo fictício, vivido 

por personagens imaginários, cujo alcance existencial possibilita a experiência de passar por 

posições social e culturalmente estigmatizadas. Nessas conjecturas, é indispensável que o 

jogador exerça a imaginação narrativa.  

Tal conceituação é trabalhada por Nussbaum nos capítulos subsequentes de sua 

obra. Nas suas palavras, imaginação narrativa significa a capacidade de pensar no lugar de 

uma pessoa diferente de si próprio, de interpretar a história de outra pessoa e compreender as 

emoções, os anseios e os desejos de alguém manifestados em uma dada situação 

(NUSSBAUM, 2015, p. 95-96). Indica o valor da brincadeira no desenvolvimento cognitivo, 

especialmente das crianças, e na melhoria da compaixão entre os seres.  

Em complementação, importante citar a menção de Nussbaum a Horace Mann. 

Tal como Tagore, Dewey e Rousseau, já referenciados ao longo do capítulo, Mann foi notável 

figura da educação pública. 

O estadunidense Horace Mann defendia uma educação radicalmente liberal e 

gratuita para todas as pessoas. Em suas palavras, a democracia requer, como condição de 

existência, cidadãos instruídos e atuantes. Assim, como consectário de suas ideias, o estado 
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Massachusetts, nos Estados Unidos da América, promulgou em 1852 a primeira lei estadual 

que exigia o ensino obrigatório. E mais. Sob sua batuta, Antioquia foi a primeira faculdade 

estadunidense a educar igualmente homens e mulheres (NUSSBAUM, 2015, p. 62-64).  

O quinto capítulo da obra de Nussbaum, Cidadãos do mundo (NUSSBAUM, 

2015, p. 79-94), erige-se sobre ponderações do desafio de educar em um mundo heterogêneo, 

diverso e múltiplo. Tal como o planeta em que vivemos, as nações estão cada vez menos 

fechadas em si, e os cidadãos com ascendências culturais e genéticas variadas
4
.  

O cerne da provocação é fazer com que o jovem prefira o entendimento mútuo e a 

diversidade no lugar da dominação de um modo de viver imposto sobre outro. Nussbaum 

aponta que o bom professor ensina não apenas a narrativa histórica, mas como ela foi 

construída pelos dizeres dos vencedores. 

Os vencedores, muitas das vezes, são aqueles que sobrepujaram suas verdades 

peculiares sobre outras. Ou seja, é sob a égide da narrativa do vitorioso que a história 

hegemônica ganha espaço, voz e é tradicionalmente contada. 

Respaldada em Tagore, Nussbaum afirma que o processo ideal de aprendizagem 

passa por adquirir conhecimentos sobre as verdades alheias e sobre as religiões do mundo. 

Acrescenta que aprender ao menos um idioma estrangeiro é valiosa lição de humildade 

cultural, em aprenderem um conhecimento totalmente novo. Assim, a formação de cidadãos 

cosmopolitas e socialmente responsáveis é possível. 

O sexto capítulo é intitulado como Cultivar a imaginação: a literatura e as artes 

(NUSSBAUM, 2015, p. 95-119). Remetemos à conceituação de imaginação narrativa exposta 

em parágrafos anteriores. A importância da mesma mostra-se fundamental para o 

relacionamento com o mundo em sua complexidade. 

A respeito de um processo educacional lúdico e inclusivo, é oportuno transcrever 

o que aduz Nussbaum: 

 

Além disso, existe uma grande quantidade de obras de arte que reforçam 

sentimentos de compaixão unilaterais. Crianças que têm sua imaginação estimulada 

por meio da leitura de literatura racista ou da coisificação da mulher não a estão 

cultivando de uma forma adequada às sociedades democráticas; e não se pode negar 

que os movimentos antidemocráticos têm sabido utilizar as artes, a música e a 

retórica de modo a contribuir ainda mais para humilhar e estigmatizar determinados 

                                                           
4
 Advertimos, contudo, que barreiras físicas para segregar nacionalidades existem e movimentos nacionalistas 

parecem estar em ascenção, tal como a defesa da construção de um muro entre o México e os Estados Unidos da 

América. Apesar disso, as fronteiras internacionais possuem contornos mais tênues, inclusive em decorrência da 

aproximação evidenciada pela internet, por aplicativos de streaming e pelas redes sociais unas em praticamente 

todo o globo.  
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grupos e pessoas. O elemento imaginativo da educação democrática exige uma 

cuidadosa seletividade. Entretanto, o que se deve observar é que essas formas 

―  f  tuos s‖    l t r tur     m  n   n o o    sso  m   n t vo à  on    o 

estigmatizada – ao tratar as minorias, ou as mulheres, como meros objetos cuja 

experiência não vale a pena explorar. (NUSSBAUM, 2015, p. 109).  

 

Nos termos da aquiescência acima transcrita, não basta o ensino das artes em si. 

Advirta-se que o recorte de literaturas, músicas, danças e movimentos deve ser respaldado em 

diversos olhares. Trazendo à baila o exemplo elucidado por Nussbaum (2015, p. 113-115), o 

Coro das Crianças de Chicago/EUA, que congrega número próximo a três mil crianças e 

adolescentes de oito a dezesseis anos, performa desde sonetos de Bach a canções afro-

americanas. Assim, cada jovem que interpreta uma obra, passa a entender um significado 

cultural diverso daquele em que está imbuído.  

Em outros termos, a mudança paradigmática para tratar dignamente o outro - 

diferente do eu - passa pela queda da objetificação dos seres. Ou seja, o ser vivo é um cidadão 

de diretos, e não uma inanimação existencial cuja finalidade é servir às vontades irrefreáveis 

do eu
5
.  

Relacionado ao valor intrínseco do ser humano, Nussbaum pondera sobre imagens 

de gênero e as características a elas culturalmente reforçadas. Nesse sentido, aduz que 

compreender o papel de outro gênero, em especial o da mulher, é benéfico para a democracia. 

Em suas palavras, ao comentar os escritos de Johann Gottfried Herder: 

 

Os europeus também deveriam [assim como os indígenas estadunidenses] usar 

roupas femininas quando estivessem deliberando sobre a guerra e a paz (...) tanto os 

 om ns  omo  s mul  r s   v r  m  ult v r ― t tu  s p   f   s‖ – a serviço das 

quais, sugeriu ele [Herder], assumir o papel de mulher durante algum tempo poderia 

ser muito útil (NUSSBAUM, 2015, p. 111). 

 

Conforme o trecho acima, a expressão masculina não requer a agressividade 

belicosa, nem conquistas por meio da diplomacia demagógica.  É necessário defender um 

modelo pedagógico sensível, que evidencia a sensibilidade compreensiva da diversidade 

harmoniosa associada ao paradigma pacifista culturalmente atribuído ao feminino.  

O sétimo e derradeiro capítulo, intitulado A educação democrática na defensiva 

(NUSSBAUM, 2015, p. 121-144), faz uma crítica às provas aplicadas em modelos-padrão, de 

                                                           
5
 Nesse sentido, apesar de não referenciado por Nussbaum, Kant pondera sobre o valor em si mesmo da figura 

 um n . ―Or     o  u: - O homem,e , duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, 

não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, tanto 

nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tem sempre de ter 

 ons   r  o s mult n  m nt   omo f m‖ (KANT, 2007, p. 67-68). 
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cunho assertivo e objetivo. Pois, segundo Nussbaum, não são aptas a verificar a real 

potencialidade criativa do estudante para a solução de problemas.  

Ato contínuo, a pesquisadora menciona como bom exemplo de avaliação do 

ensino médio os exames do GCSE - General Certificate os Secondary Education
6
, na 

Inglaterra (NUSSBAUM, 2015, p. 136). As provas têm caráter interpretativo, condensa 

matérias zetéticas como filosofia, e as respostas são lidas e avaliadas por mais de uma pessoa. 

Lado outro, refere-se à Lei No Child Left Behind
7
 dos Estados Unidos da América 

(NUSSBAUM, 2015, p. 134-135) como arquétipo negativo, uma vez que não levam em 

consideração o raciocínio crítico e a imaginação empática. Bem. Do raciocínio crítico emerge 

a inteligência necessária para questionar as tradições e autoridades, ao mesmo passo que 

permite valorização de traços étnicos benéficos.  

Não obstante a pertinência da obra de Nussbaum enquanto defensora da educação 

para a consolidação de sistemas democráticos de governo e fortalecimento da alteridade, 

alguns pontos devem ser sopesados.  

Primeiro. Cursos com respaldo humanístico e em educação completa e inclusiva 

demandam não apenas investimento pessoal de tempo e vontade. O custo econômico, em 

verdade, também precisa ser levado em conta, pois os centros educacionais de fato requerem 

uma estrutura física e intelectual que demanda uma contrapartida monetária. 

Nesse sentido, não nos parece errôneo valorar financeiramente a formação 

educacional. Ou seja, a educação precisa de dinheiro para sua boa promoção, inclusive na 

capacitação de professores. De fato, serem as quantias despendidas o maior critério de 

parcimônia não é o ideal para a formação de cidadãos coerentes com a estrutura democrática. 

Inclusive a parcimônia per si não nos parece justificável. Em outros termos, eliminar custos 

com o intuito unívoco de reduzir gastos é cabal para uma sociedade saudável. Transmitir 

valores às novas gerações, quais sejam, o respeito à diversidade e empatia, são necessidades 

democráticas de prospecção para o bem-estar humano. 

Porém, nem todas as nações, cidades, bairros e localidades contam com tal 

prerrogativa. Faltou à autora analisar expressamente as disparidades econômicas. Sob esse 

viés, faltou uma análise geopolítica das múltiplas realidades e o sopesamento sobre a 

exportação de modelos educacionais. Sem essas análises, cairemos no risco do colonialismo 

da educação.   

                                                           
6
 Em tradução livre: Certificado Geral do Ensino Médio.  

7
 Em tradução livre: Nenhuma Criança Deixada Para Trás. 
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Um exemplo de boas práticas quanto à educação no Brasil é o Projeto Urerê 

fundado pela educadora Yvonne Bezerra de Mello no complexo de favelas da Maré, na 

comunidade da Baixa do Sapateiro, no estado do Rio de Janeiro. Ele foi desenvolvido a partir 

de uma metodologia própria, voltada para crianças e jovens com bloqueios cognitivos e 

emocionais, principalmente em virtude à contínua exposição a situações de violência 

(URERÊ, 2016). 

O referido projeto trata-se de um complemento ao ensino formal a cargo dos 

colégios públicos da comunidade, oferece refeições às 430 crianças e jovens entre 6 e 18 anos 

de idade atendidas anualmente, e o foco é o enfrentamento de problemas de aprendizado e a 

recuperação de alunos em vulnerabilidade social (URERÊ, 2016). 

No âmbito do projeto são desenvolvidas ações de educação ambiental, incentivo à 

leitura, aulas de canto, música e capoeira, programa de bolsas de estudo, e auxílio na busca 

pelo primeiro emprego. Além disso, também capacitam professores por meio de cursos no 

ensino à distância. Mas, para a manutenção de todas essas frentes, a viabilidade financeira do 

Projeto Urerê se faz mediante doações, voluntariado e auxílios governamentais (URERÊ, 

2016).   

Segundo. Faltou à autora Martha Nussbaum trabalhar a educação como 

instrumento de emancipação capaz de equalizar as desigualdades econômicas e sociais. Caso 

referenciasse o pensamento desenvolvido pelo educador brasileiro Paulo Freire, seria possível 

resolver esses dois pontos críticos mencionados. Tendo isso em vista, discorreremos sobre a 

obra dele no capítulo quatro deste escrito.  

Terceiro. Ainda que os autores referenciados por Nussbaum trabalhem a educação 

das mulheres em algumas de suas obras, como Rousseau em Emílio, a ideia é que elas 

voltassem compulsoriamente ao lar para atividades domésticas e os referenciais de 

normalidade continuariam sendo os masculinos. Mais à frente desenvolveremos à respeito. 

A despeito das ponderações feitas, a conclusão parcial deste escrito e elucidada no 

presente capítulo pode ser assim postulada: a educação enquanto ferramenta crítica é 

imprescindível para a consolidação de governos democráticos para pleno exercício das 

potencialidades individuais e coletivas. Entretanto, não qualquer formação educacional, 

mas aquela aberta à multiplicidade de existências, assentada em valores direcionados à 

emancipação do pensamento. Além disso, mostra-nos como alguns atributos têm sido 

associados ao feminino e outros ao masculino.  

De mais a mais, valorar monetariamente questões contemporâneas pode se 

mostrar um valioso mecanismo de prospecção para políticas públicas, ações positivas do 
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Estado, e indutor de preferências consumeristas. Assim, no início do capítulo seguinte, 

problemas ambientais e o gasto por eles evidenciado na saúde humana são apresentados, não 

por ser a economia um valor maior, mas sim enquanto termômetro de avaliação e signo 

humano comparativo da equação custo-benefício. Em continuidade, demonstraremos como a 

ação humana sob o meio ambiente precisa ser repensada.  
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3 CUSTOS AMBIENTAIS, A ERA DO ANTROPOCENO E A HIPÓTESE DE GAIA  

 

A necessidade de sensibilização sobre as questões ambientais é urgente. Seja pelo 

argumento econômico, seja pela alteridade emocional, o assunto é temática intrínseca ao 

próprio ser humano enquanto parte existente no Planeta. 

Talvez devesse ser suficiente o argumento humanitário. A perda de vidas humanas 

e da biodiversidade em decorrência de problemas ambientais, como o rompimento de 

barragens de rejeitos, enchentes e mudanças climáticas talvez devesse ser o motivo primordial 

de se repensar a relação do ser com a natureza. Verdade seja, ainda que certos setores sociais 

possam sentir mais ou menos o impacto, ninguém está completamente ileso das alterações de 

ordem natural. Portanto, este capítulo inicia-se nas ponderações sobre os custos ambientais.  

Conforme relatório da Organização das Nações Unidas divulgado em 2019, a 

poluição é responsável por 25% das mortes prematuras no mundo, e a contaminação da 

atmosfera mata de 6 a 7 milhões de pessoas por ano (UN, 2019). Mas, tanto por tanto, a 

questão econômica sopesa, ainda mais se relativa a gastos com a saúde.  

Embora uma minoria científica negue o impacto da ação humana em relação às 

questões ambientais, existem estudos que não apenas corroboram a influência como também 

demonstram o impacto negativo na economia, inclusive em curto prazo.  

Dentre as possibilidades de degradação do meio ambiente pelo ser humano, uma 

delas se destaca: a poluição. Nesse sentido, em 2018 foi publicado pela União Europeia-UE 

um relatório produzido pela Universidade de West England, em Bristol/Inglaterra (UWE, 

2018), relacionando os custos desse impacto na natureza para a saúde humana. Os dados 

obtidos centram-se prioritariamente no continente europeu; mas, apesar disso, exemplificam 

como abordagem monetária de bens a princípio inestimáveis pode auxiliar na sua garantia. 

Em outros termos, a quantificação financeira dispendida no cuidado da saúde contribui para 

sua própria implementação e melhoria.  

A despeito das várias categorias de poluição, o documento europeu foca em três 

vertentes, quais sejam, atmosférica, sonora e por contato com elementos químicos tóxicos. A 

título de exemplificação, é possível falar também em poluição dos mananciais hídricos, por 

contaminação biológica, por ionização e por radiação ultravioleta. 

Quanto à poluição atmosférica, se a concentração das partículas de ozônio 

continuar se elevando, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - 

OCDE prevê a morte prematura de seis a nove milhões de pessoas por volta do ano 2060 

(UWE, 2018, p. 7).  
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A poluição sonora, em seu turno, é associada a estímulos negativos nos sistemas 

nervoso e endócrino, seja por carros, ferrovias, aeroportos ou maquinário industrial. Em 

níveis elevados ou intermitentes, pode levar a hipertensão, ataques cardíacos, derrame, 

demência, remodelagem do coração, elevação do lançamento de hormônios relacionados ao 

estresse – como o cortisol, problemas cognitivos de aprendizagem em crianças, zumbidos no 

ouvido e, inclusive, diabetes (UWE, 2018, p. 8).  

No âmbito da UE, é estimado que cerca de seis milhões de pessoas tenham o sono 

perturbado em consequência de ruídos ambientais. Desses, 69.000 são internados em hospitais 

por causas reflexas a poluição sonora, e 15.900 falecem prematuramente (UWE, 2018, p. 8).  

Já a poluição em decorrência da exposição a elementos tóxicos pode se dar tanto 

pelo excesso de elementos naturais - como dioxinas e arsênio, quanto os quimicamente 

fabricados - como pesticidas. O problema reside no fato de que um mesmo indivíduo é 

exposto a elevado número de toxinas de uma só vez, pela inalação do ar e poeira, ingestão de 

água e alimentos, e contato pela pele (UWE, 2018, p. 8). Referido contato pode se dar desde o 

período fetal, durante a gravidez uterina. 

 Nesse sentido, o biomonitoramento pode ser um aliado na agremiação de dados 

sobre a influência de elementos tóxicos no organismo, pois podem causar problemas 

respiratórios dos mais diversos, doenças de pele e distúrbios endócrinos, por exemplo. No que 

tange o sistema hormonal, sua alteração pode levar, inclusive, a carcinomas e a má formação 

fetal (UWE, 2018, p. 8).  

Mas, mesmo com o monitoramento biológico, cada organismo reage de uma 

forma única a determinados índices de exposição, e crianças mostram-se mais predispostas a 

desenvolver alguma enfermidade.  

Sob essa lógica, conforme ficha informativa da Organização Mundial da Saúde - 

OMS, não há concentração segura de chumbo no sangue. Entretanto, é sabido que a 

frequência de exposição é proporcional à gravidade dos efeitos negativos. Assim, níveis de 5 

μ / L (m  ro r m  por     l tro)      um o no s n u  s o  ons   r  os t or   m nt  

seguros, mas podem ser associados à diminuição da capacidade cognitiva e à problemas de 

aprendizagem em infantes (UWE, 2018, p. 10).   

O relatório da UE discorre, ainda, sobre a relação custo-benefício de 

investimentos no combate a poluição enquanto política pública ambiental. Na análise 

estatística, apesar da vida e saúde terem em si valores intrínsecos, chegar a um equivalente 

monetário que reflita as preferências de alocação de recursos oferece uma métrica norteadora 

de ações estatais positivas, tais como, encargos para o bem-estar populacional, índices da 
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população economicamente ativa, número de internações hospitalares e mortes prematuras.  

Em outros termos, a estimativa monetizada dos gastos com doenças pode ser reduzida se 

recursos forem alocados para a proteção ambiental. Portanto, além do fato financeiro, há um 

ganho provável em qualidade de vida.  

O estudo estandardiza o risco gerado à saúde humana como uma externalidade
8
 

ambiental, ligada tanto aos custos de mercado quanto aos custos de bem-estar, ou seja, fora do 

mercado financeiro. Os primeiros relacionam-se a perdas na produtividade por motivo de 

doenças, redução de horas trabalhadas e valores despendidos em cuidados para a saúde e em 

medicamentos. Já os segundos, a morte prematura, redução da capacidade respiratória e 

aposentadorias por invalidez, por exemplo. 

Tanto um custo quanto o outro podem ser norteadores da ação estatal e de 

planejamento empresarial. A ideia de uma economia ambientalmente responsável tem em seu 

amparo o fato de que é possível a obtenção de ganhos econômicos substanciais com a 

preservação da natureza, tanto por meio de incentivos tributários e normas proibitivas 

governamentais quanto pelo consumo responsável e propagandas comerciais
9
. 

                                                           
8
 A teoria das externalidades ambientais está conectada à ideia de falhas no mercado. Na economia clássica, 

como aponta Montero (2011, p. 90), os agentes econômicos tendem a se apropriar dos recursos naturais. Assim, 

os custos sociais e ambientais da exploração não são levados em conta quando se distribui e se valoriza bens e 

serviços. Considerando que os recursos naturais de nosso planeta são finitos e que a apropriação destes pelos 

agentes econômicos não está de acordo com o ideal preservacionista e intergeracional necessário para a 

manutenção ecossistêmica, faz-se necessária uma intervenção por parte do Estado para que esses custos não 

sejam suportados pela coletividade. Ou, ainda, uma mudança nos padrões de consumo, também como forma a 

incentivar empresas a se tornarem ambientalmente responsáveis. 

Cumpre dizer que as externalidades podem ter natureza negativa ou positiva. Será negativa quando gera custos 

para demais agentes, como a poluição. Será positiva quando os demais agentes se beneficiam involuntariamente 

de investimentos privados em tecnologia, infraestrutura e outras áreas afins. 
9
 De acordo com Eros Grau (2006, p. 65-68) o Estado deve intervir de forma direta sobre os agentes poluidores 

ou indireta no domínio econômico por meio de diversos instrumentos, são eles: (1) absorção ou participação; (2) 

direção; e (3) indução. 

Dentre os instrumentos para proteção ambiental, existem os mecanismos de comando e controle; e os 

instrumentos econômicos (medidas de apoio ou ajuda financeira; sistemas de depósito-retorno; criação de 

mercados e tributos ambientais). Os instrumentos econômicos geralmente atuam como complemento aos 

mecanismos de regulamentação direta, e não como substitutos. 

Quanto aos mecanismos de comando e controle, cumpre dizer que são os meios tradicionais de correção de 

falhas no mercado e atuam pela regulamentação estatal direta. Dois dos maiores problemas dessa regulação 

direta seriam o fato de que esse tipo de medida não permite considerar particularidades dos diversos agentes 

econômicos e casos, bem como existe um custo para implementar esse tipo de ação. Ademais, esses mecanismos 

acabam tendo pouca repercussão nos costumes sociais e que outra forma de abordagem seria mais adequada 

(MONTERO, 2011, p. 110).  

Quanto aos instrumentos econômicos, destacam-se em seu rol as medidas de apoio ou ajuda financeira; sistemas 

de depósito-retorno; criação de mercados e tributos ambientais. São quatro as características que identificam os 

instrumentos econômicos da proteção ambiental: a intervenção estatal; a destinação à proteção ambiental; a 

existência de um desincentivo ou estímulo financeiro; e a possibilidade dos agentes poluidores de reagir de 

forma livre diante desses instrumentos (MONTERO, 2011, p. 112). 
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 Existem diferentes abordagens para quantificar a relação entre gasto financeiro, 

saúde e níveis de poluição, sejam aquelas baseadas nos custos de mercado, sejam baseadas 

nos custos da qualidade de vida (UWE, 2018, p. 16- 29).  

O relatório enumera 01 (um) modelo baseado nos custos de mercado, e outros 07 

(sete) baseados em abordagens fora do mercado, com embasamento na qualidade de vida. 

Cada qual deles tem aspectos positivos e negativos, assim, o estudo indica que o ideal é 

aplicá-los em conjunto, num mesmo cenário, para uma melhor análise da facticidade (UWE, 

2018, p. 46-47).  

A abordagem baseada no mercado diz respeito ao método de valoração do custo 

financeiro da doença
10

. Em seus cálculos, leva em consideração as despesas relativas à saúde 

e à perda de produtividade nos dias em que o doente não trabalhou. O ponto fraco é a 

negligência em relação aos fatores de cunho pessoal dos enfermos.  

Lado outro, os métodos relativos à abordagem baseada no bem-estar e custos fora 

do mercado são os seguintes: preferência revelada; vontade e disposição para pagar; vontade e 

disposição para aceitar; valor estatístico de uma vida; valor de um ano de vida; ano de vida 

conforme a qualidade; e ano de vida conforme a incapacidades.
11

 

O método da preferência revelada indica como um indivíduo valoriza a 

prevenção da poluição, aponta o comportamento do mercado consumidor, e leva em 

consideração os preços de mercado. Sua aplicação é indicada para a seara da poluição sonora; 

mas, mesmo assim, a relação que entre barulhos e o mercado consumidor não é muito clara, 

pois, como é baseado em prioridades, é extremamente subjetivo (UWE, 2018, p. 46).  

No que diz respeito ao método da vontade e disposição para pagar, sua utilização 

é indicada para monetizar danos intangíveis à saúde. O aspecto negativo reside na 

dependência a muitas variáveis, como formação educacional, estabilidade democrática e 

localização geográfica (UWE, 2018, p. 46).  

A título de exemplificação do relatório publicado pela UE, em torno de 33.200 

crianças em dez cidades europeias desenvolveram asma por residirem perto de rodovias 

movimentadas. Os pais do infante mostraram-s    spostos   p   r  nu lm nt     1630 €   

3052 €
12

 para controlar os sintomas da doença por paciente.  

                                                           
10

 O relatório, publicado em inglês, denomina a abordagem de market-based approaches e o método como cost 

of illness. Utilizamos a tradução livre dos referidos termos.  
11

 Também utilizamos tradução livre da língua inglesa em relação à abordagem denominada non-market based 

approaches, e dos métodos revealed preference, willingness to pay, willingness to accept, value of a statistical 

life, value of a life year, quality-adjusted life year, e disability-adjusted life year, respectivamente à ordem 

traduzida.  
12

 Valores relativos ao ano calendário de 2005.  
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Quando à interpelação metodológica da vontade e disposição para aceitar, 

quantifica, em termos monetários, o valor que um indivíduo precisa receber para aceitar níveis 

elevados de poluição. Entretanto, como não há vinculação a faixa de renda, não há como 

mensurar os limites da contraprestação financeira em troca da presença de poluentes (UWE, 

2018, p. 46).   

Por sua vez, o método do valor estatístico de uma vida avalia sobre quanto um 

indivíduo pagaria para reduzir o risco de morrer prematuramente. Ou seja, pondera a riqueza e 

o risco de fatalidade. Como ponto negativo, está o risco de conferir maior valor a vidas de 

habitantes de países mais desenvolvidos. Uma vez que é a própria pessoa quem valora sua 

mortalidade, terá relação proporcional direta com o poder aquisitivo (UWE, 2018, p. 47), e, 

assim, algumas vidas pareceriam valer mais que outras como reflexo da desigualdade 

econômica.  

No que tange a metodologia relativa ao valor de um ano de vida, ele é calculado 

pela divisão do custo monetário da poluição pelo tempo restante da expectativa de vida em 

determinada localidade. É uma importante ferramenta para aferir a quantidade absoluta de 

anos vividos por cada indivíduo singularmente considerado.  

O ponto negativo reside na dependência relativa a dados previamente estimados 

sobre a expectativa de vida (UWE, 2018, p. 47).  Por exemplo, na Dinamarca, Espanha, 

França, Alemanha, Reino Unido e Suíça, o valor de um ano de vida do cidadão médio é de 

41.000 €. Por outro l  o  n  R pú l       Hun r     n  Polôn    33 000 € (UWE  2018  p.  

38).  

Ainda, quanto ao custo das emissões de gases poluentes por veículos rodoviários e 

trens a diesel, nas áreas urbanas da Áustria e do Reino Unido, cada tonelada de material 

particulado evidenciou a p r      450.000 € por m l f   os à s ú   no  no    2002. Já n  

Fr n     n  Al m n    os v lor s   r m  m torno    430.000 €.  

A respeito do método monetizado do ano de vida conforme qualidade, há a 

indicação valorativa de 01 (um) ano em condições perfeitas de saúde. O método pode ser 

usado para comparar os efeitos potenciais de localidades com intervenção a favor da proteção 

ambiental, de áreas sem intervenção. Porém, são dois os principais aspectos negativos: os 

resultados são aplicáveis somente à determinada localidade do estudo (UWE, 2018, p. 47), e, 

além disso, os valores tendem a aumentar se o grau da enfermidade acometida é mais severo 

(UWE, 2018, p. 30).  

 O relatório indica que, em 2009, o valor de 01 (um) ano de vida de acordo com a 

qualidade recomendável no Reino Unido era de 60.000 £ ou 66.500 €. Já nos Est  os Un  os 
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   Amér     for m su  r  os US$ 150.000   orr spon  nt    125.000 €. Ess s r sult  os 

foram obtidos mediante entrevistas com 3.400 participantes (UWE, 2018, p. 30). 

Na Holanda, em 2014, os valores obtidos por meio de pesquisa com 1.000 

p rt   p nt s for m    80.000   110.000 €. Em 2016   p s  nqu r   o  om 800 p rt   p nt s  o 

v lor o t  o p r  os su  os fo     300.000 €  nu  s. D ntr   s  mpl    õ s  o  stu o  o  usto-

benefício de novos medicamentos em relação a fármacos já existentes é ponderado (UWE, 

2018, p. 30).   

Em arremate, o método relativo ao ano de vida conforme incapacidades indica o 

impacto relativo de uma doença ou lesão no tempo de vida previsto. O principal aspecto 

negativo trata-se de não levar em consideração aspectos sociais e de vulnerabilidade, apesar 

de ser aplicável em diferentes países ou grupos populacionais. Em valores absolutos, o tempo 

de vida conforme incapacidades é obtido pela diferença entre o cenário em que a população 

tem a saúde ideal e o relativo à saúde atual. Ou seja, indica o impacto relativo de 

enfermidades na perda de anos de vida saudável projetada para uma dada localidade (UWE, 

2018, p. 47).  

Por exemplo, a poluição atmosférica na Macedônia custa, conforme previsões 

f  t s  m 2015  253.000.000 €  nu  s    ntr  os qu  s 90% s o   sp n   os  m   sos    

mortes prematuras. Da mesma sorte, nas cidades indianas de Mumbai e Déli, o impacto 

financeiro estimado no ao de 2015 relacionado à poluição do ar é de quatro e cinco milhões de 

euros, respectivamente (UWE, 2018, p. 30). A sistematização abaixo sumariza as abordagens 

citadas pelo estudo: 

Figura 1- Abordagens para quantificar a relação entre gasto financeiro, saúde e níveis de 

poluição. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 



31 
 

Se por um lado a saúde e a vida são inestimáveis, a garantia das mesmas implica 

investimentos monetários. Desta feita, mecanismos de valoração, tais como os 

supraindicados, são aliados no cálculo de impactos e na comparação de cenários possíveis. 

Além disso, permitem o embasamento de decisões, pois contribuem na mensuração e 

avaliação de resultados práticos de políticas estatais e, inclusive, direcionamento empresarial 

(UWE, 2018, p. 48).  

Uma vez explicitada a questão dos custos relacionados a problemas ambientais, 

mais especificamente a poluição; passa-se a análise de duas figuras conceituais: Antropoceno 

e Gaia. Conforme ficará explicitado, seja pela argumentação dos custos ambientais, mais 

especificamente da poluição, seja pelas fundamentações teóricas da Era do Antropoceno e da 

Hipótese de Gaia, a relação da espécie humana com a natureza precisa ser – e já vem sendo – 

repensada.  

 

3.1 A Era do Antropoceno e a Hipótese de Gaia 

  

Antropoceno e Gaia são termos distintos a respeito de uma mesma questão, qual 

seja, a relação do ser humano com o meio ambiente natural, assim entendido como as espécies 

da fauna e flora e os ecossistemas, conforme os incisos I e VII, do parágrafo 1º, do art. 225, 

da Constituição Federal brasileira de 1988 (BRASIL, 1998).  

Enquanto o termo Antropoceno diz respeito à inauguração de um novo marco 

temporal geológico como resposta às ações humanas na depredação da natureza; Gaia refere-

se a uma possibilidade outra de ocupação da Terra, cujas forças naturais são irrefreáveis e 

imprevisíveis, mas, ao mesmo tempo, provedoras de uma casa comum a todos os seres (PUC-

RIO; UFRJ, 2014).  

Apesar de a ideia do Antropoceno não se tratar de um consenso científico, 

defende um interessante ponto de vista. Em seus termos, a espécie Homo sapiens não é apenas 

agente biológico, mas verdadeira força geofísica. Assim, altera condições biotermodinâmicas 

do Planeta, em processos como a acidificação dos oceanos e mananciais hídricos, a rarefação 

da camada de ozônio, e a redução da biodiversidade (PUC-RIO; UFRJ, 2014, p. 2).  Trata-se, 

por fim, de nova era geológica inaugurada pela ação antrópica, palavra na qual o prefixo 

antropo é relativo às atividades do homem.  

Ressaltamos que a ideia do Antropoceno, caso não seja sopesada, pode ser um 

tanto ardilosa em mascarar a realidade. Nesse sentido, nem todas as nações e povos do mundo 
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exploram a terra da mesma forma; e o estilo de vida adotado por alguns é o que degrada a 

natureza, e não todo e qualquer padrão de vida humana.  

Em consonância a tal ressalva, o filósofo alemão Peter Sloterdijk, em Welcome to 

the Anthropocene
13

 (RADBOUD REFLECTS, 2018) aduz ser o antropoceno muito mais do 

que nomear uma nova era geológica: seria uma chamada à humanidade. E, ao responder quem 

seria esse antropos, esse homem a quem se refere a teoria, ele assim reformula a indagação. 

Não se trata de uma identidade, mas sim de localização enquanto termo topológico.  

Bem. O início do Antropoceno, conforme Paul Crutzen, corresponde aos idos do 

século XVIII, período no qual os seres humanos começaram a depositar uma fina camada de 

carbono na crosta terrestre, que hoje é detectável no gelo do Ártico e no fundo dos grandes 

lagos. Conforme teóricos consonantes a tal pensamento, esse processo de intervenção 

antrópica tem sido acelerado desde 1945, quando se começou o depósito de uma segunda 

camada, essa, porém de materiais radioativos (MORTON, 2012, p. 7).  

Crítica contundente, todavia, se faz à leitura antropocêntrica geológica, pois 

coloca a humanidade como sujeito preponderante em uma narrativa na qual a natureza é 

simples objeto. A presença humana – e a história que a acompanha – é um fragmento da 

narrativa terrestre. O Planeta Terra é anterior ao surgimento dos seres vivos e relegar ao meio 

ambiente um papel extremamente secundário não nos parece adequado.   

Mas, mesmo para quem não corrobora em completude a teoria, a presença 

humana na natureza é uma realidade. Palavras outras, ecossistemas não estão apartados da 

existência dos seres vivos, das atividades de exploração, e da cultura antrópica. Em verdade, 

nós fazemos parte da simbiose atual da Terra. Para as pessoas adeptas do Antropoceno, 

entretanto, a potencialidade de ações nocivas do homem é capaz de evidenciar o colapso, em 

longo prazo, da existência de todos os seres.   

Assim, de toda forma, seja qual for o grau do impacto da presença antrópica, tal 

contato pode ser prejudicial se desequilibrado. Portanto, ainda que não seja possível relegar à 

espécie humana a culpa de todo o colapso natural, nem da salvação derradeira dos 

ecossistemas; é plausível que, enquanto parte do problema, também o seja da solução. 

Na busca de saídas para as preocupações ambientais e o equilíbrio ecossistêmico, 

alguns teóricos apontam que a humanidade deve desistir de algumas crenças, como a noção de 

que pode sozinha controlar as forças naturais do Planeta e de que é uma espécie superior.  

                                                           
13

 Tradução livre: Bem-vinda ao Antropoceno.  



33 
 

Nesse sentido, parte-se da mudança paradigmática do antropocentrismo para 

abordagens ecocêntricas, biocêntricas ou, quando muito, antropocêntricas mitigadas. 

Abordagens essas que, sem a necessária reflexão, são respaldadas pela arbitrariedade de sua 

escolha (REIS et al, 2018, p. 78). Ou seja, cada qual noção paradigmática nada mais é que 

uma escolha argumentativa de quem a defende não existindo, portanto, uma verdade 

derradeira.  

Na égide jurídica, é sob essas teorias relacionais do homem com a natureza em 

que se assentam institutos jurídicos para tutela de bens positivamente valorados quanto à sua 

proteção. Em outros termos, a titularidade de normas ambientais é direcionada por algum 

desses substratos teóricos (D´AVILA; SOUZA, 2006). Elas podem ser definidas sucintamente 

nos termos que se seguem.  

A teoria antropocêntrica busca equalizar como bens tuteláveis apenas os humanos, 

pois não sopesa o meio ambiente como um fim em si mesmo. Nesse sentido, o ser humano 

seria o responsável pela natureza.  

Já o antropocentrismo mitigado encontra respaldo na teoria antropocêntrica-

ecocêntrica ou antropocêntrica-relacional, e reconhece que realmente há bens jurídicos 

ambientais autônomos, mas estes também devem ter como referência o ser humano. O meio 

ambiente, ainda se considerado um fim em si mesmo, deve ser alvo de proteção jurídica tendo 

em vista a ideia relacional de responsabilidade do homem não só para com a natureza, mas 

também para com as gerações futuras. Em outros termos, a preocupação do ser humano com a 

perpetuação de sua própria espécie implica o cuidado na mantença do equilíbrio 

ecossistêmico (D´AVILA; SOUZA, 2006). 

Lado outro, a biocêntrica valoriza cada forma de vida e de organização celular 

com a mesma importância, seja ela humana ou não, estabelecendo assim deveres do homem 

perante a natureza. Toda ação antrópica deve se respaldar em quatro postulados ou regras 

morais cujos nomes se auto explicam: a não-maleficência à nenhum organismo; a não-

interferência desnecessária no meio ambiente; a fidelidade entre os organismos, ou seja, uma 

espécie pode interferir na vida de outra apenas para a sobrevivência; e a justiça restitutiva para 

que, em situações de inevitável dano, a espécie violada seja de alguma forma recompensada. 

As duas primeiras respaldam deveres negativos de não perturbação, enquanto as duas últimas 

são definidoras de deveres positivos (TAYLOR, 1986. p. 172).  

Por sua vez, a teoria ecocêntrica difere-se do biocentrismo. Foi influenciada pela 

ecologia profunda ou deep ecology e considera o homem como um mais um dos integrantes 

da natureza (LEOPOLD, 1949). O meio ambiente é considerado um fim em si mesmo, cuja 
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existência e sobrevivência independem da relação antrópica. Assim, seria objeto de tutela 

autônoma e titular exclusivo de determinados bens jurídicos ou ecológicos, tais como: a 

limpeza, a saúde da água, do ar e do solo, a vida dos animais, a dignidade dos animais e das 

plantas, o equilíbrio ecológico, e a biodiversidade. 

Na esteira do ecocentrismo e por meio da pesquisa de Rachel Carson, teve início o 

processo de banimento do primeiro pesticida moderno – o diclorodifeniltricloroetano/DDT. 

Conforme demonstrado por Carson no capítulo Elixirs of death
14

 (CARSON, 1964, p. 14 e 

18) de sua obra mais famosa, intitulada Silent Spring
15

, a substância reduzia a espessura da 

casca de ovos de aves e répteis. Como efeito, não apenas esses seres morriam ou adquiriam 

problemas reprodutivos, mas também era extensivo aos humanos, pois a sucessão da cadeia 

alimentar transmitia os impactos negativos. 

É na conjuntura ecocêntrica que a Hipótese
16

 de Gaia
17

 incorpora-se e busca 

flexibilizar a binaridade entre o mundo natural e o mundo cultural do ser humano, pois toda a 

existência, seja ela orgânica ou não, tenderia a se unificar em homeostase
18

.  

A Hipótese, cunhada a partir do pensamento de James Lovelock (2006) associado 

a contribuições de diversos estudiosos, defende que a vida dos seres é causa e consequência 

das condições terrestres. Em outras palavras, toda ação feita pelo homem gera uma resposta 

de Gaia, pois esta seria um organismo vivo capaz de defender-se caso sua homeostase seja 

ameaçada e cuja existência necessariamente deve ser levada em conta no pensar das ações 

humanas. Defende também a ideia de retroalimentação, na medida em que o controle 

adaptativo da Terra atuaria de forma a manter a constância entre a biosfera, atmosfera, 

hidrosfera e litosfera. 

A referência a um organismo vivo, apesar de não encontrar correspondência em 

aspectos reprodutivos, correlaciona-se a ideia de que a Terra é um ente capaz de se regenerar, 

de manter a termostase e a quimostasia; além de transformar a energia do meio ambiente, tal 

qual um sistema metabólico próprio. Frisamos: Lovelock não diz que Gaia é um ser senciente 

                                                           
14

 Tradução livre: Elixires da morte 
15

 Tradução livre: Primavera silenciosa.  
16

 Alguns pesquisadores preferem usar o termo teoria, por defenderem a sistematização do pensamento 

relacionado a padrões observados na natureza, e o desencadeamento de ideias. Ou, ainda, a locução programa de 

pesquisa, em decorrência da estruturação de novas ideias em torno de um núcleo central.(GUIMARÃES et al. 

2008, p. 75) .Em seus trabalhos, Lovelock utiliza tanto teoria quanto hipótese. Mantivemo-nos, porém, a 

nomenclatura mais conhecida, a saber, hipótese.  
17

 Como contraponto, apontamos a Hipótese Medeia (WARD, 2009), cujo cerne consiste em afirmar que a 

natureza não se regula automaticamente para manter a vida dos seres. Em verdade, a Terra é um superorganismo 

suicida, no qual os organismos bióticos lutam para sobreviver à alteração dos abióticos.  
18

 Os gregos antigos também utilizavam a ideia do uno e de uma resposta unívoca a qualquer problemática. 

Como exemplo, Tales de Mileto asseverava que tudo é água.  
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ou uma deusa, mas sim que possui capacidade de autorregulação de suas condições internas, 

apesar de mudanças nas condições externas (BARROTTA, 2011, p. 3-4). Entretanto, ao 

atribuir capacitações próprias ao Planeta, o autor continua deificando a natureza. 

Sob o signo Gaia, Lovelock apresenta diversas vertentes diferentes entre si, mas 

nem por isso excludentes. Kirshner (1989) classifica e discorre sobre cinco versões em seus 

escritos. Denomina-as de Gaia influenciadora, Gaia coevolutiva, Gaia homeostática, Gaia 

teleológica e Gaia otimizadora. Para ele, as classificações se subdividiriam entre fracas e 

fortes. As duas primeiras seriam as fracas, pois fazem uma leitura de uma realidade já tida 

como estabelecida no meio científico, qual seja, a relação entre vida e meio ambiente físico. 

Lado outro, as três últimas seriam as fortes, pois apresentam propostas ousadas frente ao 

conhecimento estandardizado.  

Essas cinco versões de Gaia podem ser sintetizadas da seguinte forma:  

 

Gaia influenciadora é, de acordo com Kirchner, a mais fraca das teorias apresentadas 

por Lovelock. Ela afirmaria simplesmente que a biota exerce uma influência 

substancial sobre certos aspectos do mundo abiótico, tais como a temperatura e a 

composição da atmosfera. Gaia coevolutiva, por sua vez, considera que a biota 

influencia o meio ambiente abiótico e que o meio ambiente, por sua vez, influencia a 

evolução da biota por um processo darwiniano. Gaia homeostática considera que a 

biota influencia o mundo abiótico de um modo estabilizador, mantendo certos 

parâmetros em equilíbrio homeostático por meio de alças de retroalimentação 

(feedback) negativa. Gaia teleológica consiste na afirmação de que a atmosfera é 

mantida em homeostase não apenas pela biosfera, mas por e para (em algum 

sentido) a biosfera, incluindo, portanto, uma idéia (sic) de propósito e devendo ser 

caracterizada em termos de alguma forma de explicação teleológica. Por fim, Gaia 

otimizadora considera que a biota manipula seu meio ambiente físico com o 

propósito de criar condições biologicamente favoráveis ou mesmo ótimas para ela 

própria (LIMA-TAVARES, 2002, p. 57-58).  

 

O próprio James Lovelock alterou alguns pontos e alguns referenciais da Hipótese 

ao longo de seus trabalhos, inclusive a equivalência da Terra a um organismo vivo, ora 

afirmando pela proximidade, ora pela correspondência, ora discorrendo sobre um sistema 

cibernético biológico. Tanto por tanto, essas distinções avençadas por Kirshner são aliadas 

para a compreensão.  

A base empírica da Hipótese remonta às décadas de sessenta e setenta do século 

XX. Por meio de estudo financiado pela The National Aeronautics and Space Administration 

of the USA – NASA, Lovelock, junto à filósofa Dian Hitchcock, foram encarregados de 

verificar a intrigante ideia da existência de vida em outros planetas e indícios de processos 

metabólicos (LIMA-TAVARES, 2002, p. 37-38). Tanto a Terra quanto Vênus e Marte foram 

analisados em suas composições atmosféricas e equilíbrio químico. 
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Lima-Tavares reproduz o resultado da pesquisa: 

 

As composições atmosféricas de Vênus e Marte estavam muito próximas a um 

equilíbrio químico, ambas apresentando como principal componente o dióxido de 

carbono (CO2). Nas duas atmosferas, a concentração de dióxido de carbono era de 

cerca de 98%, seguida por cerca de 2% de nitrogênio, com traços de oxigênio 

(m nos    1%)    l um v por  ‘á u . Já n   tmosf r  t rr str   o n tro ên o (79%) 

e o oxigênio (21%) são os gases dominantes, enquanto o dióxido de carbono 

contribui com apenas 0,03%. Além desses componentes, são encontrados na 

atmosfera terrestre monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2), metano (CH4), 

óxido nítrico (NO2), amônia (NH3) e ácido clorídrico (HCL). Observa-se que, ao 

contrário das atmosferas de Vênus e Marte, a atmosfera terrestre apresenta gases 

altamente reativos como o oxigênio (O2) e o metano (CH4), assim como gases de 

fácil decomposição como o óxido nítrico (NO2), caracterizando-se por encontrar-se 

em um estado de instabilidade química. No entanto, esta situação de instabilidade ou 

desequilíbrio, contrariando todas as probabilidades, se mantém na atmosfera 

terrestre há um longo período de tempo (LIMA-TAVARES, 2002, p. 42).  

 

Conforme o excerto acima, a vida em Marte e Vênus seria impossível, pois a 

atmosfera nesses planetas tende a um equilíbrio químico composto basicamente de dióxido de 

carbono. Seres vivos que dependem do processo respiratório não poderiam, de outra forma, 

sobreviver sem oxigênio a eles inerente.  

Na Terra, por outro lado, os gases atmosféricos encontram-se em porcentagens 

outras durante diversos períodos geológicos. A biosfera teria a função de modificar as 

condições químicas e, dentre as consequências, manter a temperatura média constante que, 

inclusive mediante as alterações ocorridas durante os períodos glaciais, não teria sido nem 

8ºC menor do que aquela observada em períodos interglaciais (LIMA-TAVARES, 2002, p.  

44). Porém, a ideia aparentemente contraditória de que a vida é ela própria responsável pela 

sua sobrevivência, na medida em que estabiliza o planeta, demandou mais estudos.  

 De tal modo, ainda na década de setenta do século XX, Lovelock começou a 

pesquisar com a bióloga Lynn Margulis, e juntos publicaram sobre a homeostase da biosfera 

planetária. Dentre os frutos das colaborações, mencionamos a valorização da comunidade 

microbiótica, aprofundamento da ideia de seres vivos como controle de um sistema adaptivo 

da Terra, e da biosfera como ente ativo, capaz de regular o ambiente físico e químico do 

planeta (LIMA-TAVARES, 2002, p. 62-72). 

Os frutos dessa parceria se estenderam, para além da homeostase, ao 

desenvolvimento de outras questões levantadas de forma preliminar nos estudos iniciais de 

Lov lo k. A  upl     p squ s  or s  nf t zou t m ém ―    r  t r z   o    G     omo um 

sistema cibernético de controle, envolv n o     osf r    os f tor s  m   nt  s‖ (LIMA-

TAVARES, 2002, p. 76). 
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Apesar de simulações computacionais serem utilizadas para reproduzir teorias 

físico-químicas, o termo cibernético não remonta a inteligência de computadores, mas sim a 

uma rede interconectada de ações codependentes. Em outros termos, a evolução biológica e a 

do meio ambiente seriam duas faces acopladas de um mesmo processo, em retroalimentação 

positiva e negativa.  

Sua correspondência a um sistema cibernético seria o núcleo central da Hipótese 

de Gaia, e não a congruência da Terra como um ser vivo. Como já ressaltamos, o próprio 

Lovelock oscila seu posicionamento de que o planeta terrestre seria ou não de fato um ente 

vivente. Nesse diapasão: 

 

Essa oscilação sugere que a ideia [da Terra como ser vivo] não é tão 

central quanto parece ser à primeira vista. A proposição de que há na Terra um 

sistema cibernético envolvendo a biota e o ambiente físico-químico não foi, por sua 

vez, modificada ao longo da história da teoria Gaia. Em segundo lugar, muitos 

pesquisadores que aderem hoje ao programa de pesquisa Gaia raramente empregam 

a idéia de que a Terra é viva, se é que o fazem (e.g., VOLK, 1998; KLEIDON, 

2002; LENTON; VAN OIJEN, 2002), e alguns chegam mesmo a criticá-la 

abertamente (MARGULIS, 1997; WILKINSON, 1999). Essa também não é uma 

atitude esperada frente a uma proposição que seja central num programa de pesquisa 

na qual um cientista trabalha. Finalmente, não é a proposição de que a Terra é um 

superorganismo, mas o modelo de um sistema cibernético constituído por 

mecanismos de retroalimentação acoplando processos e sistemas vivos e não vivos 

que leva a previsões testáveis derivadas de Gaia, que constituem, por sua vez, o 

conteúdo empírico excedente da teoria, fundamental para o estabelecimento de sua 

cientificidade (GUIMARÃES et al, 2008, p. 78-79) .  

 

Assim, ao afirmarem que a Terra não é totalmente congruente com um organismo 

vivo, Lovelock e Margulis já respondem à principal crítica feita à Hipótese de Gaia, qual seja, 

o animismo e o antropomorfismo e o fato do planeta terrestre tratar-se, conforme pareciam 

apontar excertos indiciais dessa teoria, de um ente cujas vontades próprias desejos são 

identificáveis com os quereres da espécie humana. Nesse sentido, Lovelock em suas palavras 

esclarece:  

 

No entanto, quando falo sobre um planeta vivo, não estou pensando de uma maneira 

animista, de um planeta com senciência, ou de rochas que podem se mover por sua 

própria vontade e propósito. Eu penso, dentro dos limites estritos da ciência, que 

tudo que a Terra pode fazer, tal como regular o clima, é feito de forma automática, e 

não através de um ato de vontade (LOVELOCK, 2000, p. 21).
19

  
 

                                                           
19

 No original: Yet when I talk of a living planet, I am not thinking in an animistic way, of a planet with 

sentience, or of rocks that can move by their own volition and purpose. I think of anything the Earth may do, 

such as regulating the climate, as automatic, not through an act of will, and all of it within the strict bounds of 

science.  
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Ao caracterizarem Gaia como um sistema cibernético de controle, Lovelock e 

Margulis também respondem a outra recorrente crítica, embasada na improbabilidade da 

alegoria da comparação da Terra com um ser humano.  

Mas, mesmo tendo a Hipótese de Gaia sido aquilatada, fato é que o nome ora 

auxilia ora fortalece as censuras à teoria. O significado de Gaia em grego parece corroborar 

com a associação animista e antropomórfica de movimentos paganistas e crenças religiosas.  

Sua alcunha remete à deusa mitológica de mesmo nome, cuja personificação recai na Terra e 

representa o tronco inicial de onde todos os seres naturalmente divinos se ramificaram. Gaia é 

aquela que se intromete (STENGERS, 2014, p. 5), uma divindade indiferente à razão e à 

política da cidade.  

Conforme a lenda, Gaia criou-se sem nenhum elemento masculino, como força 

inquebrantável, cujas múltiplas existências devem coexistir sob pena de seu próprio 

desaparecimento. Apesar desse termo que lhe dá o nome não ter sido sugerido por Lovelock, 

mas sim pelo escritor William Golding (LOVELOCK, 1972, p. 579), foi por ele – e pelos 

demais pesquisadores – utilizado e aceito. Porém, não obstante as críticas, é possível afirmar 

que a aproximação do Planeta com características humanas trata-se também de uma tentativa 

de sensibilização e de tradução dos signos da natureza para nossa linguagem humana.  

Não é novidade o levantamento da cientificidade da teoria. O próprio Lovelock 

lastima que a comparação da Terra com Gaia leve a uma anticiência, como se o respaldo de 

crenças filosóficas e religiosas reduzisse a importância da Hipótese (TAVARES; EL-HANI, 

2001, p. 38). 

Nesse aspecto, quanto à cientificidade, alguns estudos analisam a pertinência de 

Gaia no currículo escolar. Os argumentos de defesa embasam-se prioritariamente em três 

pontos (GUIMARÃES et al. 2008, p. 97-98): 1-a interdisciplinaridade com que se pode 

trabalhar os assuntos incomuns da Hipótese, abrangendo áreas do conhecimento como 

biologia, física, educação ambiental, filosofia, geografia e química; 2- vários níveis de 

profundidade com que se pode abordar a teoria, podendo ser desenvolvida em diferentes 

ciclos educacionais; e 3-o substrato adequado para uma abordagem construtivista, na medida 

em que são vários os seus espectros de verificabilidade, o que leva ao estudante pensar 

profunda, crítica e autoconscientemente sobre as concepções de vida que pretendem defender.  

Guimarães et al. (2008, p. 96) referenciam-se à discussão de Philip Johnson sobre 

o ensino de biologia no ensino de jovens, e enfatizam que a abordagem Gaia de Lovelock para 

a educação ambiental tem a virtude de apartar a ideia do medo em relação às incertezas da 

força da natureza. Em suas palavras: 
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[A] ‗  p t s ‘ G    tr z t  s poss   l     s    mu  n  s p r      u    o  n  m      

em que se afasta de certas abordagens da educação ambiental que colocariam para os 

 stu  nt s um  ―no  o   s sp r  ora de um ambiente cheio de problemas, impondo 

l m t s p r     um n     ‖ (JOHNSON  1983  p. 43). Como as idéias (sic) de 

Lovelock enfatizam as interconexões da humanidade com o ambiente como um 

to o   l s po  r  m tr z r  no  nt n  m nto    Jo nson  ―um  v s o    mun o m  s 

esperançosa, menos paralisante, e um desafio mais profundo e fascinante para a 

  u    o‖ (JOHNSON  1983, p. 42) (GUIMARÃES et al., 2008, p. 96).  

 

O estudo sob a perspectiva Gaia é, ao mesmo tempo, o reconhecimento do 

desafiante equilíbrio planetário e a possibilidade de propostas ousadas para a aprendizagem. 

Dada a magnitude das questões ambientais na vida dos seres humanos, a cientificidade da 

Hipótese requer uma visão holística e interdisciplinar, justamente pelo fato de que as 

existências não são faces únicas e planas. 

No mesmo âmago holístico, Pierluigi Barrotta (2011) aduz sobre a relação da 

Hipótese de Gaia como contraposto ao dualismo filosófico limitador entre fato e valor, pois 

são estes estritamente entrelaçados e não podem ser conceitualmente separados. Os 

componentes avaliativos e valorativos de Gaia são os fatores que fazem com que a teoria não 

seja adstrita ao empirismo hermético.   

A segregação entre fato e valor remonta ao pensamento de David Hume 

(BARROTTA, 2011, p. 1-3). El  é ― ons   r  o um  os fun   or s    mor l  o s nt m nto‖ 

(REIS; NAVES, 2016, p. 135) e tal afastamento entre fato e valor moral é corroborada pelo 

f to    qu   p r  o p ns  or  ―   prov   o mor l    um  n  v  uo n o   p n      r z o  m s 

   s nt m ntos     mor      o qu  os o j tos pro uz m n l s‖ (REIS; NAVES  2016  p. 

135).  

Para David Hume, fatos podem ser verdadeiros ou falsos. Já o valor, por sua vez, 

como diz respeito a sentimentos e compromissos pessoais, não poderia ser tido como correto 

e verdadeiro, ou falso e inadequado.  Porém, mesmo que outros caminhos evidenciados pela 

ética ambiental já tenham questionado tal distinção entre fato e valor derivada de Hume, a 

Hipótese de Gaia auxilia na crítica ao binarismo e à dicotomia. Ou seja, a ideia de que a 

ciência é neutra e que as questões do sentimento íntimo do ser humano não podem ser 

científicas, é posta em xeque (BARROTTA, 2011, p. 1-3). Ora, a própria escolha do objeto e 

valoração de sua importância em ser selecionado como tal, já guarda em si a subjetividade.  

Parcela da comunidade cientifica sugere que a Hipótese de Gaia readéque-se para 

estudar a ciência do sistema terrestre, sem direcionamento moral, para o alcance de uma 

investigação cientificamente imparcial. Entretanto, é justamente o entrelaçamento visceral 
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entre fato e valor que mostra o limite filosófico do dualismo; que mostra como a evolução da 

vida e a evolução do meio ambiente afetam-se mutuamente. Dessarte, são dois os conteúdos 

coexistentes da Hipótese de Gaia, quais sejam, o empírico e o moral (BARROTA, 2011, p. 1-

3).  

Uma vez ponderada a questão do dualismo entre fato e valor posto a termo por 

Gaia, é importante ressaltar que, apesar de Lovelock ter difundido a Hipótese, antes dele 

outros cientistas, em apartado, levantaram ideias similares. O geólogo escocês James Hutton, 

o cientista e filósofo ucraniano Yevgraf Maximovitch Korolenco, cientista soviético Vladimir 

Vernadsky, e o médico estadunidense Lewis Thomas são alguns deles. James Hutton afirmava 

que o Planeta Terra seria um superorganismo fisiológico. Conforme Yevgraf Maximovitch 

Korolenco, um organismo vivo. E para Lewis Thomas, uma célula complexa. Vladimir 

Vernadsky, seguia a mesma diretriz teórica e foi responsável por um estudo completo, 

envolvendo desde mineralogia a biogeoquímica, sobre a interação biótica e abiótica dos solos, 

oceanos, lagos e rios (CRUZ; BORBA; ABREU, 2005. p. 5 e 6).  

Na filosofia grega clássica, a atribuição à Terra de uma alma por Deus encontra-se 

expressa em Platão. Conforme ele escreve na sua obra Timeu, Deus construiu o corpo do 

mundo a partir do fogo, da terra, do ar e da água (PLATÃO, 2013, p. 100-101), no reflexo de 

formas matemáticas perfeitas e eternas (PLATÃO, 2013, p. 140). Formou-s    ss m  ―   m  

de tudo, um ser-v vo  ompl to   p rf  to [...]  mun   o  nv l    m nto   à  o n  ‖ 

(PLATÃO, 2013, p. 101-102). 

E mais. Cosmovisões indígenas indicam caminho congruente sobre a relação entre 

seres vivos, nos quais se inclui a Natureza. Os Yanomami, indígenas viventes em sua maioria 

na região da Amazônia, abrangendo as nações brasileira e venezuelana, são um deles. 

Segundo a perspectiva de vida desse povo, a Terra é prioridade, de onde advém o alimento e, 

em troca, Dela não podem tudo retirar (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 145-7). A saúde e a 

vida vêm Dela, Imortal, ao contrário desta nossa existência (GOMES; KOPENAWA, 2015, p.  

148-50). 

Yanomami significa seres humanos, conforme informação do Instituto 

Socioambiental – ISA na plataforma virtual do Programa Povos Indígenas no Brasil, mantida 

em parceria com diversas instituições, como a Embaixada da Noruega e a Catholic Agency for 

Overseas Development
20

 - CAFOD.   

                                                           
20

 Em tradução livre: Agência católica de desenvolvimento ao redor do mundo 
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Segundo a leitura que fazem do início dos tempos e do mundo, a origem dos 

Yanomami remete à copulação do Omama com a filha do monstro aquático Tëpërësiki, dono 

das plantas cultivadas. Atribui-se à Omama a origem das regras da sociedade e da cultura 

yanomami atual, bem como a criação dos espíritos auxiliares dos pajés: os xapiripë (ISA, 

2019).  Crê que Omama conferiu aos Yanomami a guarda da floresta e da mata, chamada por 

esse povo de urihi, uma entidade viva cuja manifestação torna a vida humana possível 

(PHILLIPS, 2014).  

Conforme conferência de Davi Kopenawa Yanomami proferida no ano de 2013, a 

cosmologia yanomami se respalda em entidades da natureza, como Hutukara e Omama. 

Hutukara é a terra, chamada pelos povos brancos não yanomamis de mundo ou universo. 

Outros povos indígenas chamam-na de Tupã. A Hutukara está viva e é uma só, um corpo 

unido de pedra, terra, areia, rio, mar, sol, chuva, vento (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 

145). 

Enquanto Hutukara é a mãe, provedora da vida e surgida junto com a terra; 

Omama é o rei da terra, autoridade do povo da floresta, o primeiro homem surgido junto com 

Hutukara. Juntos s o um s   po s ―[ ]le é o primeiro homem que surgiu junto com a 

Hutukara. Então Omama tem o nome da Hutukara” (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 147, 

151). Nas palavras de Davi Kopenawa Yanomami:  

 
Então, Hutukara é isso. Nós somos filhos da Hutukara. Hutukara é o que surgiu pri-

meiro, depois Omama. Omama ficou grande, e com mais ou menos 15 anos 

começou a trabalhar, começou a cuidar, a dar os nomes das árvores (...) e também 

dos animais de caças (...). Então, o filho da terra chama Omama, ele é um artista. 

Colocou todos os nomes de animais, árvores, lugares, montanhas. Omama colocou o 

nome de cada lugar e região para a gente usar (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 

149-150).  

 

A  osmov s o y nom m  é   m  l r  qu n o f l  lon  v       um n : ―N s 

ficamos velhos: 80 anos, 90 anos, acaba nossa vida. A terra não, Hutukara não – ela vai até o 

f m  o mun o‖ (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 147-148). Ainda, sobre a necessidade de 

pensar na natureza, a fala de Davi Kopenawa Yanomami continua tão cristalina quanto sua 

firmeza de posicionamento a favor da vida, em todas as suas manifestações:  

 
É por isso que eu venho aqui, para falar mais uma vez para vocês porque vocês 

nunca ouviram o próprio Yanomami falar, o próprio indígena falar. Mas vocês já 

ouviram antropólogo, governador, o governo, o deputado, o senador falar. Mas com 

a gente é diferente. Para cuidar da nossa Hutukara, não pode contaminar, não pode 

derramar óleo, não pode derramar gasolina. Não pode fazer um grande buraco. 

Vocês estão vendo aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, dentro da cidade. O 

que esse homem está fazendo, será que ele não tem pensamento? Será que ele não 

pensa nos outros? Será que ele não pensa no futuro? Ele não pensa em outra 
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geração, no futuro adiante? Então, nós, o nosso povo, escolhemos nosso 

conhecimento, escolhemos nossa sobrevivência para cuidar da Hutukara. (...) Esses 

minérios são para ficarem juntos da Hutukara; sem minérios a Hutukara fica fraca 

(...).  Se não tiver a Hutukara, não tem gente. O mundo é pelado, não tem ninguém. 

Dentro do Hutukara, nós existimos (GOMES; KOPENAWA, 2015, p. 147-148).  

 

Conhecer esses diferentes posicionamentos tão assemelhados com a Hipótese de 

Gaia, mesmo sem tê-la tido como referência, não é desproposital. Existe uma importância 

intrínseca em vislumbrar como diferentes pessoas em diversas localidades enxergam a relação 

humana com a natureza de forma tão íntima e respeitosa.  

Retornaremos mais à frente sobre a relação de povos indígenas com a terra. Mas, 

por ora, retornemos a atenção à Hipótese reverberada por Lovelock. Gaia seria um chamado a 

resistir ao Antropoceno e às técnicas iluministas da modernidade (STENGERS, 2014, p. 5). 

Melhor dizendo, seria não apenas aprender a viver com o Antropoceno, mas uma resposta 

contra ele, isto é, contra impulsos formadores do nosso próprio coletivo social. 

Assim, a Hipótese de Gaia nada mais é do que a assertiva de se tratar a Terra de 

um ambiente holístico, no qual é necessário reconhecer não apenas outras realidades 

humanas, mas também coletivos não humanos. É uma teoria respaldada na vida abundante 

como reflexo de seu próprio existir. Em outros termos, o substrato inorgânico no qual os seres 

vivos se assentam é modificado, e ao mesmo tempo justificado, pela interferência destes, e as 

características físicas e químicas do Planeta terrestre é alterada pela vida. Essa interferência, 

porém, evidencia um sistema autorregulatório que sempre encontra uma maneira natural e 

fluida de se manter. 

Bem. A Hipótese de Gaia e as teorizações ecocêntricas como um todo partem de 

um referencial humano, visto que este é quem as desenvolve, sob seu raciocínio, ponderações 

e sentimentos. Não obstante a utilização de signos próprios da cultura para fazer a leitura de 

uma realidade, a teoria pode ser uma aliada para repensar a ação antrópica degradadora da 

natureza.  

Ou seja, a cultura, enquanto capacidade humana de dar significado às coisas, 

permite que o próprio indivíduo ao externalizar seu pensamento por meio da linguagem – seja 

escrita, falada ou de sinais – é capaz de se refrear para dar espaço à natureza. Não pelo fato do 

meio ambiente intrinsecamente precisar da benevolência do homem, mas sim porque ele e sua 

cultura são integrantes em simbiose do meio natural. 

Nesse mesmo sentido,  onform  M rx  ―[ ]izer que a vida psíquica e intelectual 

do homem está indissoluvelmente ligada à natureza não significa outra coisa senão que a 



43 
 

natureza está indissoluvelmente ligada com ela mesma, pois o homem
21

 é uma parte da 

natureza‖ (MARX, 1962, p. 62).  

Não pretendemos entrar na seara de que, para Marx, o comunismo seria uma 

resposta ao antagonismo aparente entre homem e natureza. Contudo, por assim dizer, o trecho 

acima corrobora o pensamento teórico de que somente pode a humanidade sobreviver se 

estiver em constante intercâmbio com a natureza, pois desta é integrante (QUERIDO, 2008, p.  

78). 

Conforme explicitado, o problema teórico da Era do Antropoceno sumariza-se na 

incumbência a humanidade do poder destinal, de decidir por último e de forma derradeira 

sobre a existência do mundo natural, como se suas ações e as intenções que as dirigem fossem 

as verdadeiramente importantes. Além, como já dito, de afirmar que todos os estilos de vida 

são degradadores da natureza.  

Enquanto isso, a Hipótese de Gaia, ao tentar corrigir tal falha, coloca a 

humanidade não como força que altera por si só a natureza, mas sim como mais um fator 

integrante da mesma. Portanto, não seria capaz nem de destruí-la nem de salvá-la, pois Gaia 

seria um organismo com força suficiente para manter sua homeostase, cabendo ao ser humano 

conscientemente contribuir nesse equilíbrio se quiser manter sua existência
22

.  

Compreender o Planeta como Gaia é uma resposta que nós, seres pertencentes a 

esta história, podemos escolher ao passo que enfrentamos as consequências daquilo que 

ajudamos a provocar. Não se trata de uma metáfora sem significado empírico nem 

investigativo.  

Palavras outras, a Terra é a manjedoura donde nasce a vida humana e não 

humana. Nesse sentido, como as técnicas e a ação do ser humano em relação ao meio 

ambiente tem se agravado de forma não simbiótica no balanceamento entre os diversos 

organismos e elementos abióticos, o comedimento antrópico deve ser revisto. Se essa espécie 

não concorrer positivamente para a homeostase, corre risco de extinção por esse processo de 

equilíbrio, assim dito, natural. 

Com vista do exposto, a conclusão parcial constante no presente capítulo pode 

assim ser delimitada: a relação do ser humano com a natureza necessariamente deve ser 

repensada, seja por questões de manutenção da vida, de respeito a outras existências, de 
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 Ou melhor, o ser humano.  
22

 Nesse aspecto, a Hipótese de Gaia segue o ponto de vista darwiniano quanto a seus princípios adaptativos. 

Darwin, ao derrubar o mito do criacionismo clássico, coloca o ser humano como mais um animal que descente 

de outros. Na teoria de Lovelock, os seres vivos como um todo tem papel nas condições físico-químicas do meio 

ambiente.  
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legado às próximas gerações, e de ordem econômico-financeira. Nós somos livres para 

escolher quais argumentos mais nos apetecem, mas talvez não tão livres assim quanto a 

experimentar os impactos das mudanças ambientais. Nesse sentido, a teoria antropocêntrica 

sintetiza a ideia de que os seres vivos têm a capacidade de impactar negativamente o 

meio ambiente em atividades de exploração desmedida.  Por outro, a Hipótese de Gaia 

nos mostra um caminho novo de relação entre a humanidade e a natureza, no qual 

aquela é parte integrante desta.  

De mais a mais, para fins deste trabalho ora em comento, buscamos demonstrar 

que a associação das forças da natureza aos atributos culturalmente associados ao feminino 

pode ser positiva tanto para a qualidade de vida humana, quanto para a perpetuação da espécie 

e sua harmonia com o meio ambiente. Assim, no capítulo seguinte serão expostas as correntes 

centrais da teoria denominada ecofeminismo que, em suas bases, corrobora a relação acima 

avençada. 
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4 ECOFEMINISMOS 

 

As teorias feministas buscam responder sobre o seu projeto de futuro e sobre qual 

o modelo de sociedade ideal. Nesse sentido, a literatura distópica
23

 tem contribuição 

fundamental em tal busca. Ao construir realidades imaginárias nas quais se vive em condições 

de extrema opressão, desespero ou privação, as distopias cumprem a função de oferecer 

delineamentos sobre adjetivos impermeáveis de uma convivência quimérica, mas, ao mesmo 

tempo, possível. 

Já nos posicionamos a respeito de distopias em outra obra acadêmica, à qual nos 

referenciamos e cuja colocação reiteramos (PAIXÃO; SILVA JÚNIOR, LEMGRUBER; 

2018, p. 129-130).  

Em meio a literaturas localizadas no debate dicotômico do capitalismo versus 

socialismo, a canadense Margaret Atwood lança, em 1985, a obra The Handmaid’s Tale, ou O 

Conto da Aia em português, adaptada em 2017 para a televisão pela Joint Venture Hulu. 

Atwood toca em aspectos que ultrapassam sistemas econômicos e questiona: e se o futuro 

aguardado for uma sociedade ainda mais orientada pelo patriarcado, o totalitarismo e a 

misoginia?  

A autora imagina um cenário em que as taxas de fertilidade caem a zero devido à 

poluição e às doenças, e o mundo, por sua vez, vive o desespero do despovoamento, com uma 

nova emergência: reproduzir-se. A crise conduz ao surgimento de ideologias extremistas, cujo 

ápice é a vitória da República de Gilead sobre os Estados Unidos da América, instaurando 

assim a vitória do fundamentalismo militar e a constitucionalização da Bíblia (ATWOOD, 

2017). 

As mulheres fiéis ao regime têm três castas possíveis: esposas, marthas, ou aias. 

As esposas estão acima de outras mulheres, mas não podem ler e estão submetidas a qualquer 

vontade de seus maridos comandantes.  As marthas são as empregadas domésticas. Já as aias 

são as férteis, e, assim, reduzidas a meras reprodutoras, independentemente de suas vontades e 

quereres. As crianças nascidas são encaminhadas para famílias poderosas, de alto poder 

financeiro. Em uma sociedade onde o estupro é institucionalizado, todo o esforço social 

concentra-se na meta unívoca da procriação (ATWOOD, 2017).    

O Conto de Aia foi escrito como uma resposta à reação antifeminista da década de 

1980, e, também, serve ao debate sobre o surgimento de tendências conservadoras que 
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 Ressaltamos a diferença entre distopia e utopia. Enquanto utopia é uma realidade desejada e quimérica a se 

alcançar, distopia refere-se a um mundo paralelo e imaginário, estabelecido em condições máximas de dor, 

sofrimento e jugo. Em termos outros, a utopia seria o bom mundo, e a distopia, o inverso.  
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ressurgem ao decorrer dos tempos (LEMOS, 2017). Nesse contexto, uma das questões 

interessantes diz respeito ao modo responsável e crítico com o qual a obra trata a violência 

explícita contra as mulheres, seja ela física, psicológica ou sexual. Inclusive, algumas cenas 

retratam estupros sofridos pela aia
24

 Offred
25

, cujas ávidas consequências persistem em sua 

vida, tal como ocorre na realidade de tantas outras mulheres.  

Em verdade, por mais que tal realidade distópica pareça apartada, ela existe. A 

política do filho único na China, vigente entre 1979 e 2016, é a principal causa do 

desequilíbrio entre os sexos masculino e feminino no país, este em queda de 30 a 40 milhões. 

Já que as famílias tradicionalmente preferiam filhos nascidos homens, as meninas eram 

abortadas ou abandonadas após o nascimento (GIL, 2019).  

Como forma de contornar tal realidade, o tráfico de mulheres na fronteira entre 

China e Mianmar, sob falsas promessas de emprego transformadas em cárceres privados, 

busca equalizar as taxas de nascimento de meninas. Chegando na China, elas são 

encarceradas, estupradas e obrigadas a gestar e a parir crianças de seus estupradores e 

captores (GIL, 2019).   

Quando conseguem fugir, são tratadas pelos governos como imigrantes ilegais, 

pois nem China nem Mianmar demandam esforços para contornar essa violência do tráfico 

humano. Se regressarem à suas casas, são tratadas com estigma social e preconceito, inclusive 

por suas famílias e maridos, como se fossem elas as culpadas pelo rapto e pela gravidez 

compulsória (GIL, 2019). 

Tendo isso em vista, o lançamento do seriado televisivo baseado no livro de 

Margaret Atwood, além de retratar uma verdade censurada, coincide com as conquistas por 

mulheres de lugares historicamente negados pelo patriarcado, em chefias de estado, de 

empresas, órgãos públicos e organismos internacionais. Dessa forma, as tensões já existentes 

nos espaços privados e públicos se somam, e, como consequência, ideias feministas ganham 

espaço nas conversas do cotidiano.  
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 Aia é um sinônimo para criada, preceptora e dama de companhia.  
25

 A este respeito, nota-se um claro jogo de palavras com o nome Offred e sua sonoridade e significado literal na 

língua inglesa: Of Fred. Offred é a narradora e protagonista da obra, pertencente à classe das mulheres férteis e 

forçadas a gestar crianças de casais estéreis da elite: a classe das Handmaids, ou melhor, as Concubinas, as Aias. 

Para mostrar que o Comandante as possui, adotam o prenome respectivo, tal qual Fred, precedido da preposição 

Of, evidenciando a semântica de pertencerem ao Comandante correlato. No caso da protagonista, De Fred. Tal 

costume na distopia literária adaptada ao formato de série dramatúrgica demonstra que a mulher não teria mais 

família nem amigos. Suas lembranças, digressões e nome próprio lhe foram retirados.  
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Mas afinal, o que é feminismo? Uma possível resposta inicia-se pela reformulação 

da pergunta. O que são os feminismos
26

? Corrente plural cuja máxima inclusiva exclui, sob 

pena de seu próprio existir, uma resposta una. 

Os feminismos ponderam sobre todos os aspectos da vida a partir de outra óptica 

problematizadora, seja em relação à poluição ambiental, à desigualdade socioeconômica, ao 

gerenciamento de crises e à participação popular. Ou melhor, ―é um  l nt rn  qu  mostra a 

sombra de todas as grandes ideias gestadas e desenvolvidas sem a participação das mulheres e 

muitas das vezes às custas das mesmas: democracia, desenvolvimento econômico, Estado do 

bem-estar social  just     f m l    r l    o‖ (GARCIA, 2015, l. 83).  

Porém, ao mesmo tempo em que não existe um só feminismo, também não é 

possível afirmar por um relativismo extremo. Palavras outras, os feminismos são constituídos 

pelo fazer e refletir de pensadoras do mundo todo, sob suas próprias perspectivas referenciais, 

mas nem por isso pontos em comum deixam de ser observados.  

Carla Cristina Garcia (2015) aponta quatro conceitos-chave da tomada de 

consciência feminista, que serão a seguir explicitados como forma de delimitação conceitual 

do movimento. São eles: androcentrismo, patriarcado, sexismo e gênero. 

A um, o androcentrismo. O termo indica que o mundo se estrutura a partir de 

uma visão masculina, cujo centro é o homem, e todo o conhecimento produzido e utilizado 

tem como ponto de partida um referencial masculinizante. Na área da comunicação 

(GARCIA, 2015, l. 95-105), por exemplo, é a visão androcêntrica do mundo que seleciona 

personalidades de destaque, notícias importantes e porta-vozes de acontecimentos, tragédias 

ou premiações. 

Não raro na histórica mais comumente difundida, as mulheres são relegadas a 

uma posição secundária ou, quando muito, o fator diferencial que está por trás de um grande 

homem. Lou Andreas-Salomé produziu intensa obra intelectual, contudo, seu papel muitas 
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 Conforme Hawthorne (2019), o termo feminismos nasce da obscuridade pós-moderna voltado tanto para a 

relegitimação da dominação masculina e da indiferença quanto do niilismo e centralidade do nada. O vocábulo 

no plural é utilizado como forma de demonstrar que não há nada de plano, restritivo, excludente nem hermético 

no feminismo, mas sim uma diversidade de vozes. Entretanto, Hawthorne (2019) afirma que a palavra feminismo 

por si já bastava para indicar tal multiplicidade de referências, pois essa corrente de pensamento sempre se 

mostrou propensa a abarcar as diversas lutas de mulheres, porém sob um objetivo em comum: ir contra 

estruturas patriarcais. O feminismo deve ser multifacetado e unido. Porém, o pós-modernismo acusa o 

movimento feminista de ser essencialista ao focar em mulheres assim nascidas, sendo essa característica a priori 

negativa. Ora, usar da própria experiência para falar das percepções sociais é como se dá o movimento.  

A preocupação exposta por Hawthorne (2019) reside no esvaziamento de pauta ao tratar o movimento como 

plural, porque, em sua visão, o feminismo precisa ser um movimento sob a égide do qual as mulheres lutem 

junto contra as forças opressoras patriarcais, ao mesmo tempo em que estão sujeitas a outras percepções sociais. 

Não obstante a crítica exposta, utilizaremos feminismos em referência ao movimento como um todo; e, ao falar 

de uma corrente em específico, feminismo.   
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das vezes é adstrito como a mulher que trocava cartas com Friedrich Nietzsche e Sigmund 

Freud. Da mesma forma, Hannah Arendt, cujo trabalho releu o aparato nazista sob o olhar da 

banalidade humana no relacionamento com outras existências, é associada à sua história 

amorosa com Martin Heidegger. A importância de Dandara na luta antiescravagista brasileira 

é eclipsada pela leitura histórica de Zumbi dos Palmares. A imagem da cangaceira do nordeste 

brasileiro Maria Bonita é secundariamente associada à Lampião. Nelson Mandela de fato tem 

grande importância na luta antiapartheid, mas Lilian Ngoyi é simplesmente esquecida. Ela 

trabalhou em árduas condições para sustentar-se, enviuvou-se, teve voz ativa em movimentos 

pró-igualdade, e foi politicamente banida até o fim de sua vida, sem presenciar o fim da 

política de segregação racial na África do Sul (WYK, 2006). Por fim, referenciamo-nos a 

Émilie du Châtelet que, quando muito mencionada, relaciona-se a Voltaire como um caso de 

amor por trás do Iluminismo (BODANIS, 2012).  

Assim, como o conhecimento parte de um referencial único e excludente, ou seja, 

prioritariamente respaldado no androcentrismo, não pode ser completamente confiável, 

inclusive a própria produção feita por mulheres. Por exemplo, na seara da medicina os 

sintomas de infarto difundidos são a dor no braço esquerdo e pressão no peito. Porém, tais 

padrões de consternação são mais prováveis em homens. Nas mulheres, por outro lado, dor 

abdominal, pressão no pescoço e náuseas seriam mais recorrentes (GARCIA, 2015, l. 106). 

A dois, patriarcado. O conceito comumente resguardava uma acepção positiva. 

Os patriarcas seriam autoridades sábias e, não raro, eclesiais, zeladoras do reino. Entretanto, 

com o movimento feminista tomado a partir do século XIX e cujo ápice deu-se nos anos 70 

do século XX (GARCIA, 2015, l. 105-32), há um movimento de ressignificação do termo e 

de explicar a injusta e violenta supremacia masculina. 

Dessa forma, a ideia de culpa feminina pelos males do mundo, inclusive aqueles 

sofridos pela própria mulher, é paulatinamente extirpada ao passo em que o patriarcado é 

criticado (GARCIA, 2015, l. 125). De mesma sorte, passa-se a difundir a ideia de que o 

controle patriarcal não é apenas vetor social, religioso, político, econômico e cultural, mas 

também se insere na lógica privada dos lares e do existir reprodutivo e sexual das esposas e 

companheiras. 

Termos outros, é através do patriarcado que a misoginia, ou seja, o ódio e repulsa 

às características tipicamente atribuídas ao feminino, é institucionalizada em benefício da 

hierarquia social entre machos e fêmeas.  

Esse mesmo controle patriarcal, que adentra o espaço privado com a mesma 

facilidade com que domina é público, é o mecanismo por trás da violência doméstica, coibida 
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muitas das vezes pela necessidade estatal em interferir no íntimo das relações, como ocorre no 

Brasil por meio da Lei Maria da Penha, da qualificadora penal de feminicídio e das leis 

trabalhistas protetivas para mulheres grávidas. 

A sobrecarga de turnos trabalhados, dentro e fora de casa, não é o mesmo que 

combater estruturas de discriminação vigentes (GARCIA, 2015, l. 125), nem pretensa 

obrigatoriedade do trabalho fora do âmbito doméstico. Porém, não obstante as legislações 

nacionais tenham suas peculiaridades e as mulheres tenham conquistado formalmente mais ou 

menos direitos em cada nação, o objetivo fundamental do feminismo é o mesmo: desmantelar 

o patriarcado em todas as suas estruturas. Em conjunto com as mulheres do mundo inteiro, 

nos limites do querer de cada qual.  

Em verdade, o patriarcado se trata de violência institucionalizada dos homens 

sobre as mulheres. Não é recente dos tempos modernos, como expomos no trecho abaixo: 

 

Homens-enquanto-grupo tinham direitos sobre as mulheres que as mulheres- 

enquanto-grupo não tinham sobre os homens. As próprias mulheres tornaram-se um 

bem, um recurso, adquirido pelos homens assim como a terra também foi por eles 

adquirida. As mulheres eram objeto de troca ou compra em casamentos para o 

benefício de suas famílias; mais tarde, elas foram conquistadas ou compradas em 

escravidão, onde seus serviços sexuais faziam parte de seu trabalho e onde seus 

filhos eram propriedade de seus senhores, donos ou mestres. Em todas as sociedades 

conhecidas, as mulheres de tribos conquistadas eram as primeiras a terem seus 

corpos escravizados sem ressalvas, enquanto os homens eram mortos. Apenas bem 

depois que os homens aprenderam a escravizar as mulheres dos grupos dominados, 

que eles aprenderam a escravizar outros homens desses tais grupos e, mais tarde, 

subordina-los dentro de suas próprias sociedades (LERNER, 1986, p. 212-213) 
27

. 

 

Nesse sentido, a hierarquia dos sexos e o jugo sobre as mulheres – enquanto grupo 

socialmente inferior – permanece tanto nos arranjos domésticos e privados, quanto nos 

públicos. Mas, conforme veremos ao falar dos feminismos, a mudança já começou.  

A três, sexismo. Diferentemente do machismo, presente em conversas cotidianas, 

em piadas depreciativas – logo, piadas não seriam – e em tentativas diversas de subjugar a 

mulher em virtude da errônea crença de que o homem seria institucionalmente considerado 

um ser superior; o sexismo, em seu turno, vai além e trata-se de uma estrutura e métodos que 

mantém o patriarcado através da exploração feminina (GARCIA, 2015, l. 132-43). 
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 Do original: Men-as-agroup had rights in women which women-as-a-group did not have in men. Women 

themselves became a resource, acquired by men much as the land was acquired by men. Women were exchanged 

or bought in marriages for the benefit of their families; later, they were conquered or bought in slavery, where 

their sexual services were part of their labor and where their children were the property of their masters. In every 

known society it was women of conquered tribes who were first enslaved, whereas men were killed. It was only 

after men had learned how to enslave the women of groups who could be defined as strangers, that they learned 

how to enslave men of those groups and, later, subordinates from within their own societies. 
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O sexismo ultrapassa o falatório, a violência verbal e a emocional. Está presente 

em nações que impedem a educação de mulheres ou a restringem a certos cursos voltados 

para o lar ou instituições específicas. Está presente nas atividades laborais impenetráveis pelo 

sexo feminino ou, quando muito, que causam extrema estranheza ao homem médio
28

.  

O sexismo é respaldado pela lógica machista, esta que, no intuito de afirmar sua 

superioridade, associa à mulher características de instabilidade, alta emotividade e falta de 

razão. Como se alterações hormonais pudessem relativizar qualquer sofrimento, reclamação 

ou felicidade.  

Ao mesmo tempo em que faz isso, o próprio argumento machista afirma serem os 

instintos masculinos incontroláveis. Que uma mulher não pode andar onde quiser em qualquer 

horário ou vestida de tal ou qual forma, pois a vontade sexual do homem é irrefreável.  A 

mulher, ela sim, pode e deve conter seus impulsos. Ora, o pensamento não é apenas errôneo, 

mas também inconsistente. Como pode a parcela feminina taxada de irracional controlar-se 

enquanto a masculina, senhores de si, não o podem?  

O sexismo, no mesmo intuito de afirmar a superioridade do homem, retira o 

direito da mulher de exercer alguma potencialidade de seu querer porque as características 

culturalmente a ela atribuídas são limitadoras inexoráveis de seu existir. Viajar somente era 

possível na presença e companhia ou do pai ou do marido e elas não podiam abrir conta 

bancária exclusivamente em seu nome.  

Eram-lhe retirados os sobrenomes familiares para acrescentar os do esposo, o 

novo possuidor de seu corpo após o casamento. Nas palavras da jurista Maria Berenice Dias 

(2015, p. 1)  ―[ ] f m l   s     nt f   v  p lo nom   o v r o  s n o   mul  r o r          ot r 

os apelidos do marido. O casamento era indissolúvel. Só havia o desquite – significando não 

quites, em débito para com a sociedade – que rompia a sociedade conjugal, mas não dissolvia 

o   s m nto‖.   

A caminhada pelo reconhecimento de direitos femininos tem sido longa e as 

conquistas, historicamente bem recentes. A contribuição das mulheres na ciência e na política 

ocidentais data de períodos recentes, não por falta de aptidão ou de capacidade, e sim por 

cerceamento forçoso e impositivo de liberdade. Ainda que alguns casos sejam de extremo 

brilhantismo, como o de Marie Curie, ganhadora de dois prêmios Nobel na física em 1903 e 
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 Homem médio é um termo muito utilizado no Direito, em especial para normas que utilizam da razoabilidade 

possível de ser exigida em um determinado caso. Dizemos que o homem médio não é nem alto, nem baixo, nem 

magro, nem gordo, nem velho, nem novo, nem branco, nem negro, nem sábio, nem tolo. A mediania é um 

parâmetro para compreensão de legitimidade de alguns atos e condutas emanadas do Estado.  
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na química em 1911 (NOBEL MEDIA, 2019), a presença de integrantes do sexo feminino em 

algumas áreas do conhecimento ainda causa certo desconforto social.  

Mas o que é ser mulher? Ou melhor, existe um nascer mulher? Ou seria mais 

adequado um tornar-se mulher? Performar-se enquanto mulher? Longe de uma resposta única, 

os debates sobre gêneros e feminismos têm buscado analisar essas questões.  

Assim, a quatro, o conceito de gênero é estudado pelo feminismo e coloca em 

xeque uma ciência outrora tida como neutra que, em verdade, reverberava um pensamento 

masculino e extirpador de diferenças. O termo foi utilizado pela primeira vez no pensamento 

ocidental em 1968 (GARCIA, 2015, l. 158), por Robert J. Stoller, mas amplamente aquilatado 

em sequência pelos feminismos.  

Se por um lado sexo é um termo associado a fatores biológicos, gênero não se 

restringiria a tal variável. A construção sócio-histórica (GARCIA, 2015, l. 143-94) atribui a 

um ou outro sexo determinadas responsabilidades, pensamentos, obrigações e normas de 

conduta. 

Porém, os próprios feminismos, ao questionarem valores patriarcais segregadores 

do existir e do querer das mulheres, em seus primórdios também eram estigmatizantes. As 

primeiras teóricas feministas muitas das vezes tinham um lugar de fala viciado pelos espaços 

de poder e de estudo que paulatinamente foram ocupando. Nesse sentido: 

 

Se nos anos 1970 as feministas haviam reagido contra a razão patriarcal, agora as 

primeiras a denunciar que o gênero havia se convertido em uma nova totalização 

excludente foram as marginalizadoras dos relatos feministas: as mulheres negras e 

lésbicas que encontravam sua história e sua cultura ignorada. O t rmo ―mul  r‖ 

usado no discurso feminista dos anos 70 com frequência se referia a experiência das 

mulheres ocidentais, brancas, burguesas e heterossexuais como se fosse uma 

totalidade (GARCIA, 2015, l. 198, grifos nossos).  

 

Destarte, as investigações feministas contemporâneas (GARCIA, 2015, l. 209) 

levam em consideração não apenas o gênero, mas as influências econômicas, sociais, políticas 

e ambientais entrelaçadas na vivência de um ser. Ainda que diferentes existências 

componham um mesmo coletivo, passa-se a entender a necessidade de marcar a diferença 

com a própria identidade. 

Bem. Esses quatro conceitos são os basilares para a compreensão de qualquer 

pensamento ocidental emancipatório para as mulheres. Mas, verdade seja, a teoria feminista 

não está pronta pois, como outras linhas de pensamento, é constantemente repensada em 

debates sociais. 



52 
 

Assim, no intuito de demonstrar o desenrolar histórico da teoria feminista, as 

ondas feministas iniciais, reverberadas após movimentos iniciais de contestação da condição 

feminina serão a seguir expostas.  

Nos estudos feministas clássicos, tal cronologia é feita como um esforço analítico 

das demandas e das conquistas prioritariamente evidenciadas em cada marcador histórico. As 

pautas não se excluem, entretanto, podem ser mais bem compreendidas se analisadas em 

divisões temporais. 

Em outras palavras, essas ondas são divisões de períodos cronológicos, que 

condensam o pensamento mais proeminente da época a elas relacionada. Isso não quer dizer, 

porém, que as demandas e críticas feitas por uma onda estariam completamente resolvidas ao 

se iniciar uma nova onda; mas sim que o enfoque das questões relativas aos direitos das 

mulheres passa a ser outro. Ou melhor, ocorre uma complementação de enfoques.  

As pautas e debates de novas ondas continuam ou respondem, de alguma forma, o 

acúmulo de discussões anteriormente realizadas, à medida que determinados grupos de 

mulheres vão conseguindo reverberar suas vozes. Por isso a importância de revisitar os 

escritos feministas, como forma de solidificar posicionamentos e aquilatar teorias. 

 Os feminismos são uma corrente de berço ocidental (CAVALHEIRO, 2017, p. 

131). Assim, não obstante mulheres do oriente também buscarem, por óbvio, sua liberdade e 

teorizarem sobre suas – e nossas – questões; o termo feminismo é associado à tradição do 

ocidente. Assim, os marcos teóricos são centrados na Europa e na América. 

Advertimos que outras pesquisadoras podem dividir a história de forma um pouco 

diferente dos marcos aqui utilizados.  

De igual sorte, a relevância do ativismo intelectual torna inevitável não apenas a 

retomada teórica, mas também de fatos, atos históricos e atitudes concretas dos movimentos 

feministas (COLLINS, 2002, p. 29-39). A atuação conjunta de teoria e prática evita os 

esterilismos dicotômicos. Como veremos, feministas mais recentes buscam evitar a dicotomia 

justamente por respaldar sistemas de dominação (COLLINS, 2016, p. 108).  

O resgate genealógico dos feminismos precedido da exposição sobre os 

ecofeminismos tem mais de um propósito. Além de situar este pensamento no desenrolar 

daquele, nosso intuito é explicitar possíveis respostas sobre o significado de ser mulher, o que 

a diferencia do homem, como a mulher é aproximada da natureza e como o homem é 

associado à formação de cultura. Ou melhor, qual a validade dessas diferenciações. 

Defendemos que o movimento ecofeminista tem a contribuir na proteção 

ambiental, entretanto, deve ser repensado. Assim, no âmago de explicitar o pensamento das 
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mulheres especialmente no ocidente – tradição na qual estamos inseridas – utilizamos como 

substrato temporal as ondas do movimento, por ser uma forma viável de demonstrar o 

pensamento mais comum em uma época.  

A primeira onda do feminismo centra-se principalmente na questão da educação 

para mulheres e na igualdade jurídica formal entre elas e os homens, principalmente quanto ao 

voto. Já a segunda onda amplia o debate para uma igualdade de fato entre os sexos, não 

apenas jurídica, com enfoque no acesso ao mercado de trabalho, direitos reprodutivos e 

sexualidade. Por sua vez, a terceira onda feminista coloca luz ao debate sobre a essência da 

feminilidade e dos traços sociais, étnicos e culturais que evidenciam as diferenças subjetivas 

do que é ser mulher.  

 

4.1 Ondas feministas no Ocidente  

 

Antes de adentrar nas três primeiras ondas feministas, é necessário ponderar sobre 

atos que antecederam e prepararam o caminho para a germinação de ideias concretas da 

emancipação das mulheres. Dentre as obras mais antigas sob esse viés, mencionamos o livro 

de 1405, A Cidade das Damas, de Christine de Pizan (2012), construído como uma resposta 

ao amor misógino e aparentemente cortês presente em O Romance da Rosa, escrito no 

período medieval pelos franceses Guilherme de Lorris e Jean de Meun. 

Christine de Pizan, italiana nascida em Veneza no seio de uma família nobre e 

formalmente educada, é considerada a primeira escritora profissional da Idade Média e em 

suas obras lança mão de alegorias e sociedades utópicas para demonstrar as contradições e 

estereótipos existentes em um mundo até então dominado pelo sexo masculino, em jugo de 

expressões femininas (NERI, 2013, p. 70-72).  

Outra marca recorrente de seus textos, além de conferir um olhar sob o ponto de 

vista feminino de temas abordados em obras famosas do período, era evidenciar o papel 

fundamental da educação como instrumento efetivo de emancipação das mulheres (NERI, 

2013, p. 72-74). 

Esse e outros textos foram fundamentais para o movimento do protofeminismo, 

cujas origens remontam ao Renascimento e trazem um novo paradigma sobre o ser humano e 

sobre a importância da educação (GARCIA, 2015, l. 329). Dessa forma, tratados pedagógicos 

passaram a incluir algumas mulheres no seio educacional, a saber, as herdeiras de homens 

cultos e criadas para terem uma formação erudita. Mas, ao mesmo tempo em que o ideal 
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renascentista era a elas ensinado, essas alunas passaram a questionar alguns embasamentos 

patriarcais do ensino.  

A Reforma Protestante, em parte, também contribuiu à época para embriões da 

emancipação feminina, pois algumas doutrinas outrora consideradas heréticas pela Igreja 

Católica passaram a incluir mulheres como pregadoras (GARCIA, 2015, l. 297). Uma vez 

cheias do Espírito Santo, elas estariam completas por meio do celibato advindo dos céus, e 

não pela mente de um marido. Ou seja, em uma união celeste com Deus, o casamento terreno 

era dispensável.  

Lado outro, a mesma dádiva divina que auxiliou algumas mulheres, condenou 

outras tantas à fogueira. Movimentos tanto católicos quanto protestantes condenavam à morte 

(GARCIA, 2015, l. 297) e ao fogo eterno todas aquelas que ousavam substancialmente contra 

o poder vigente.  O conhecimento de mais de 9 milhões de mulheres
29

 – outrora taxadas como 

bruxas – foi queimado junto com seus corpos durante a inquisição (GARCIA, 2015, l. 1351). 

Não porque de fato praticassem uma mágica no melhor sentido denotativo da palavra, mas 

sim porque o conhecimento delas, passado de geração em geração, sobre ervas e plantas 

medicinais, era desconhecido. Em verdade, o desconhecimento do outro e a necessidade de 

fazer valer uma única verdade é a maior causa de guerra.  

Além do protofeminismo renascentista e da reforma protestante, os salões 

literários franceses seiscentistas também contribuíram para os primórdios feministas, por meio 

da valorização do acesso à escrita, cultura e instrução.   Nos encontros do fenômeno chamado 

Preciosismo, a atitude inconformada de mulheres com a imposição de um presumido papel 

incapacitante ao tratarem de assuntos tidos mais sérios, como ciência, filosofia e política 

(GARCIA, 2015, l. 305), foi ganhando espaço e adeptas. 

 O movimento preciosista representava não apenas a ode à cultura das formas 

inovadoras, mas às artes, ideias e comportamento como um todo. Mulheres pertencentes à alta 

burguesia e economicamente independentes engajavam-se nesse borbulhamento de ideias.  

Dois nomes destacam-se como defensoras da igualdade entre sexos e do acesso à 

educação intelectual, bem como questionadoras de um ideal único como esposa e mãe: 

Marquesa de Rambouillet e Madeleine Scudéry (GARCIA, 2015, l. 324-32). Mas, enquanto 

parte da aristocracia, suas críticas não chegavam às estruturas sociais que as oprimiam nem à 

estratificação social monárquica francesa usurpadora do poder.  
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 Os dados estimativos quanto ao número de mulheres executadas por serem taxadas de bruxas variam entre 

100.000 e 9.000.000 (MERCHANT, 1980, p. 138). 
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Após tais debates iniciais, a primeira onda se inicia com o movimento de 

mulheres na Revolução Francesa em 1789 e o texto Sobre igualdade entre os sexos do 

filósofo Poulin de La Barre, cuja publicação ocorreu em 1673, no auge do Preciosismo e 

defendia o acesso das mulheres à educação como forma de resolver o apego social ao 

preconceito de gênero. O ensino trata-se de uma das principais reivindicações feministas tanto 

na primeira quanto na segunda onda (GARCIA, 2015, l. 386-401).  

O final do século XVIII marca o interstício entre as Idades Moderna e 

Contemporânea, caracterizado pelo desenvolvimento científico e técnico fundado no 

racionalismo, empirismo e utilitarismo. Pela queda de regimes absolutistas e monárquicos, ao 

passo em que ascendiam regimes democráticos, explicitados em documentos como a 

Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e da Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão na França de 1789, galgados na defesa do princípio da igualdade 

(GARCIA, 2015, l. 401). 

As movimentações feministas da época pautavam-se justamente na ideia de 

igualdade, pois irracionalizavam o processo pretensamente igualitário que excluía mulheres 

como sujeitos plenos e capazes. No decorrer da Revolução Francesa é possível identificar 

duas frentes de ação (GARCIA, 2015, l. 423), quais sejam, na frente de batalha, por meio de 

uma camada mais popular de mulheres; e na intelectualidade, pelas burguesas, com a criação 

de jornais pautados na igualdade para as mulheres e nas sessões da Assembleia Constituinte. 

Nessa primeira onda, o impedimento da prostituição e os maus-tratos no 

casamento também eram tema central, junto com a educação (GARCIA, 2015, l. 429). 

Também respaldadas no argumento da igualdade, as feministas associavam a violência 

acometida contra mulheres aos prostíbulos e à impossibilidade de rompimento do vínculo 

matrimonial, em casos danosos.  

Após a queda da Bastilha, cerca de seis mil mulheres parisienses marcharam até 

Versalhes (GARCIA, 2015, l. 441), e, pouco tempo depois, peticionaram junto à Assembleia 

Nacional, em denúncia à, assim dita, aristocracia masculina, e propunham a abolição de 

privilégios referentes ao sexo masculino tal qual pediam em relação à nobreza e o povo menos 

abastado. Dentre as lideranças (GARCIA, 2015, l. 446) que propunham, por exemplo, a 

formação de um batalhão militar feminino para lutar na guerra, Théroigne de Méricout se 

destaca. Etta Palm e Claire Lacombe também defendiam uma atuação mais beligerante e 

revolucionária por parte das mulheres. 

Porém, no que tange a exigência mais palpável da tomada de consciência feminina 

do período, dois documentos sintetizam o momento: a Declaração dos Direitos das Mulheres 
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e das Cidadãs, redigido por Olympe de Gouges em 1791, e a Reivindicação dos Direitos das 

Mulheres, por Mary Wollstonecraft, 1793 (GARCIA, 2015, l. 451). 

Tanto Olympe de Gouges quanto Mary Wollstonecraft são feministas no contexto 

do iluminismo, cuja lógica de igualdade era por elas questionado. Porém, nem todos os 

pensadores homens do Século das Luzes foram intrinsecamente sexistas. Condorcet, 

iluminista e deputado na Assembleia Legislativa francesa, peticionou para que a república 

recém-inaugurada educasse igualmente homens e mulheres, porém não obteve sucesso em seu 

pleito (GARCIA, 2015, l. 523). 

Olympe de Gouges, cujo nome de batismo era Marie Gouze, defendia que toda 

mulher, assim como o homem, também nascia livre, inclusive deveria participar da vida 

política e pública  n    f s     s us   r  tos. ―Olympe denunciava que a Revolução 

[Francesa] havia negado direitos políticos a elas, e, portanto, que os revolucionários mentiam 

quando falavam de princípios universais como liberdade e igualdade, mas não toleravam 

mul  r s l vr s     u  s‖ (GARCIA  2015  l. 460). A p ns  or  t mbém ponderava em tom 

crítico sobre assuntos diversos, como prisão por dívidas, escravidão, a beleza pela qual era 

notadamente reconhecida e seu próprio casamento. 

Mary Wollstonecraft, em seu turno, teve importante papel com seus escritos sobre 

a educação (GARCIA, 2015, l. 486-491), correlacionando a ignorância à dependência das 

mulheres a alguma figura masculina centralizadora de poder. Publicado em 1789, seu texto 

intitulado Reflexões sobre a educação de filhas, propunha uma reforma no currículo escolar, 

de modo a conferir maior autonomia e igualdade aos sexos no acesso a disciplinas 

educacionais.  

As bases do feminismo moderno estão condensadas em sua obra chamada A 

reivindicação dos direitos da mulher, de 1790. Wollstonecraft defende (GARCIA, 2015, l.  

497-518) que o casamento não pode ser visto como uma espécie de prostituição e 

escravização conveniente, pois a emancipação feminina deve ser o norte da igualdade nas 

relações conjugais. E mais, aponta que as atribuições dadas como naturais às mulheres, como 

a submissão e subserviência são, em verdade, fruto da repressão e aprendizagem social, e não 

uma questão intrínseca ao gênero ou ao sexo.  

Nesse sentido, Mary Wollstonecraft pondera sobre a passagem do movimento 

feminista do individual para o coletivo, na medida em que ações afirmativas e discriminações 

positivas são necessárias enquanto instrumentos de combate a mecanismos sociais e culturais 

de supremacia masculina. 
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As origens da literatura feminista no Brasil tem como um de seus primórdios a 

tradução do texto A reivindicação dos direitos da mulher de Mary Wollstonecraft pela 

brasileira Nísia Floresta. Mas, além de selar o elo exordial entre as ideias estrangeiras e as 

nacionais, realiza verdadeira antropofagia textual ao contextualizá-lo à realidade do Brasil. Ou 

seja, seu trabalho ultrapassa os limites clássicos de uma tradução (DUARTE, 2019, p. 27-29). 

Na cultura popular, Wollstonecraft talvez seja mais comumente associada à figura 

de sua filha, também escritora e, assim como sua mãe, nomeada de Mary. Shelley (1982), a 

filha, é mundialmente conhecida pelo romance gótico Frankenstein ou o moderno Prometeu. 

Em sua obra quase profética, concebida no contexto da Primeira Revolução Industrial, 

expressa seus receios por meio de alegorias relativas à ciência pautada por ideais masculinos 

de ação. Como já dissemos, não raro a literatura dá voz a medos e esperanças quanto a 

inovações da ciência.  

Victor Frankenstein, o cientista que trouxe à vida um ser inominado, mas 

conhecido pelo mesmo sobrenome de seu criador, era um estudioso de múltiplos 

conhecimentos: química, biologia, filosofia natural e anatomia. Entretanto, é destruído nos 

níveis físico e moral por trabalhar egoisticamente com questões relacionadas à natureza do 

sentimento e do existir humano.  

A primeira publicação do livro não creditava a autora, apenas as versões 

subsequentes passaram a fazê-lo. A jovem Mary Shelley, além de ter sido criada nos ideais de 

igualdade entre os sexos de sua mãe Mary Wollstonecraft, também compartilhava das 

idealizações românticas
30

 de seu marido, o poeta Percy Bysshe Shelley, e do amigo do casal, 

Lord Byron. Tais subterfúgios indicavam uma inter-relação entre a natureza e a mente 

 um n   ―  pr m  r  s mpr    r  t r z     omo  nsp r  ora e mantenedora das maravilhas de 

qu    s  un   é   p z‖ (LA ROQUE; TEIXEIRA  2001  p. 17). Em outros t rmos  

relacionavam características inatas ao imaginário humano existente em uma comunidade 

ecológica de mútua dependência.  

Na história de Shelley, o cientista Victor Frankenstein violenta a natureza 

associada ao feminino por meio de diversas frentes (LA ROQUE; TEIXEIRA, 2001, p. 18). 

Além de tomar para si a tarefa de sozinho criar a vida, não apenas rejeita a criatura como 

também a priva de companhia afetiva, pois destrói a fêmea antes de terminar sua criação, com 

temerário receio de que se reproduzam e povoem a Terra com filhos desprovidos da luz divina 

da natureza. 

                                                           
30

 Românticas no sentido da corrente literária do romantismo, em termos de idealização da sociedade e fuga da 

realidade, com foco no ser humano, na sensibilidade, e na escrita de versos livres.  
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A obra de Mary Shelley critica uma ciência feita sob a lógica patriarcal, apartada 

de emoções e limitações éticas, por serem estes atributos menosprezados pela cultura (LA 

ROQUE; TEIXEIRA, 2001, p. 20-22). Ao longo de todo o romance literário, ela pondera 

sobre a condição da mulher, demonstrada como complacente e passiva à ambição masculina, 

quase uma cúmplice de sua própria submissão.  

Shelley evidencia uma dicotomia entre o trabalho científico masculino e o 

cuidado doméstico sentimental feminino. Ao mesmo tempo que Victor Frankenstein cria 

ciência, é incapaz de relegar afeto à criatura, pois trabalho e amor, para ele, não se misturam.  

De outro lado, as mulheres do enredo, como Caroline Beaufort, Elizabeth Lavenza 

e Justine Moritz – respectivamente noiva, mãe e empregada de Victor, são mortas, pois não se 

defendem contundentemente contra as ameaças feitas a elas. Inclusive, consideram-se de 

alguma forma culpadas e merecedoras de seu próprio fim, como expiação de suas 

imperceptíveis imperfeições. Palavras outras, o afeto elevado de suas submissões e devoções 

foi tamanho que não sobrou espaço para racionalidade de suas defesas (LA ROQUE; 

TEIXEIRA, 2001, p. 19). 

Não pretendemos atribuir a Frankenstein a propriedade de um romance derradeiro 

sobre a condição feminina. Até porque, tal qual Wollstonecraft, Shelley realiza uma crítica a 

uma feminilidade tradicional, de maneira desconstrutivista
31

. Porém, nenhuma das duas, nem 

mãe nem filha, constrói ou indica quais seriam os caminhos considerados adequados sobre a 

questão das mulheres.  

Wollstonecraft, por exemplo, ao discorrer sobre a educação, acentua mais as 

semelhanças entre os sexos, enquanto pertencentes de uma mesma humanidade, do que 

aponta aspectos específicos da mulher (FERREIRA, 2009, p. 130). Ela busca desconstruir 

ideias postas como verdadeiras desde o início dos tempos: as mulheres necessariamente 

amadurecem mais rápido do que homens
32

, existe um cérebro masculino e apenas ele seria 

capaz de pensar de forma inteligente e racional.  

E é justamente nesse ponto, quanto às semelhanças e dessemelhanças entre os 

sexos, que Wollstonecraft se dissocia de Rousseau, apontado por nós anteriormente. Ambos, 

porém, enfatizam (FERREIRA, 2009, p. 127-128) o papel da educação e da inclusão feminina 

                                                           
31

 Nesse ponto, não estamos nos referindo à corrente filosófica desconstrutivista à qual Heidegger se filia.  
32

 Ainda que aceitássemos o folclore social de que mulheres de fato amadurecem mais rápido, pois sua natureza 

assim as fez e não porque são ensinadas desde crianças a serem mais responsáveis e compromissadas, uma 

consequência estaria equivocada nessa lógica. Se elas devem ter paciência com os homens, naturalmente 

imaturos, eles deveriam olhar para elas com a admiração máxima e seguir seus exemplos e conselhos, que 

seriam, por consequência natural, mais sábios e corretos. Ora, sabemos que não é isso que acontece. Do melhor 

de dois mundos - ser inconsequente ou ser admirada - sobra a elas nenhum.  
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nesse processo; além de referenciarem-se a uma mesma atmosfera romântica de amor à 

natureza, à vida bucólica e à correspondência entre as fases da alma e as estações do ano. 

O feminino idealizado por Rousseau concebe uma educação para mulheres não 

por estas serem senhoras de seu próprio tempo e vontade, mas sim em perspectiva de 

satisfação das exigências do companheiro (FERREIRA, 2009, p. 128). Uma esposa educada 

teria mais valor que uma esposa.  

Nesse sentido, reproduzimos o importante trecho de Emílio, a obra rousseauniana 

sobre educação: 

 

Na união dos sexos cada qual concorre igualmente para o objetivo comum, mas não 

da mesma maneira. Dessa diversidade nasce a primeira diferença assinalável entre as 

relações morais de um e de outro. Um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco: 

é necessário que um queira e possa, basta que o outro resista pouco.  

Estabelecido este princípio, segue-se que a mulher é feita especialmente para 

agradar ao homem. Se o homem deve agradar-lhe por sua vez, é necessidade menos 

direta: seu mérito está na sua força; agrada, já, pela simples razão de ser forte. Não 

se trata da lei do amor, concordo; mas é a da natureza, anterior ao próprio amor.  

Se a mulher é feita para agradar e ser subjugada, ela deve tornar-se agradável ao 

homem ao invés de provocá-lo. Sua violência está nos seus encantos; é por eles que 

ela deve constrangê-lo a encontrar sua força e empregá-la. A arte mais segura de 

animar essa força consiste em fazê-la necessária pela resistência. Então o amor-

próprio une-se ao desejo, e um triunfa da vitória que o outro o obrigou a ganhar. Daí 

nascem o ataque e a defesa, a ousadia de um sexo e a timidez de outro, finalmente a 

modéstia e o pudor com que a natureza armou o fraco para escravizar o forte. 

(ROUSSEAU, 1979, p. 306, grifos nossos).  

 

No decorrer dos capítulos de sua obra, Rousseau discorre sobre as fases da vida de 

um homem chamado Emílio. O excerto acima foi retirado do capítulo quinto, ao longo do 

qual aponta os atributos de uma companheira ideal nomeada de Sofia, mulher, segundo os 

dizeres do autor (ROUSSEAU, 1979), educada e moderadamente enfeitada, de forma que não 

ofusque em demasia outros a sua volta.  

Apesar de Rousseau tecer digressões que valorizam aspectos tipicamente 

associados ao feminino, ainda o faz de forma a subjugá-la a uma figura masculina. Os três 

fragmentos abaixo ratificam tal assertiva: 

 

Assim, toda a educação das mulheres deve ser relativa ao homem. Serem úteis, 

serem agradáveis a eles e honradas, educá-los jovens, cuidar deles grandes, 

aconselhá-los, consolá-los, tornar-lhes a vida mais agradável e doce; eis os deveres 

das mulheres em todos os tempos e o que lhes devemos ensinar já na sua infância. 

Enquanto não remontarmos a esse princípio, afastar-nos-emos do objetivo e todos os 

preceptores que lhes derem servirão de nada nem para sua felicidade nem para a 

nossa. (ROUSSEAU, 1979, p. 312, grifos nossos).  

 
Sei que os educadores severos querem que não se ensine canto às jovens, nem 

dança, nem nenhuma das artes agradáveis. Acho divertido; a quem querem então 



60 
 

que se ensine isso? Aos rapazes? A quem, homens ou mulheres, cabem de 

preferência tais talentos? (ROUSSEAU, 1979, p. 320).  

 
Sofia tem o espírito agradável sem ser brilhante, e sólido sem ser profundo; um 

espírito de que nada se tem a dizer, porque ninguém nele encontra nada que não lhe 

seja próprio. (ROUSSEAU, 1979, p. 343, grifos nossos). 

 

Se, entretanto, os fragmentos ainda não lhe convenceram que a obra Emílio 

defende uma educação feminina apenas na medida em que esta tem serventia ao marido e 

adequada a uma sociedade patriarcal, há ainda um argumento fatal: a intitulação da obra 

aponta o referencial e o protagonista dos conselhos, digressões e ideias rousseaunianos: um 

homem burguês. Não é provável, assim, que defenda igualdade entre os sexos. A obra, apesar 

de advogar pela importância do papel da educação, o faz para um ideal de homem médio.  

Bem. Retornando às questões históricas concernentes à primeira onda feminista, 

as mulheres entram no século XIX amarradas em legislações civis restritivas. O Código Civil 

napoleônico, cuja expressividade reverberou não apenas na Europa, mas ainda reverbera no 

ordenamento jurídico brasileiro, continha previsões específicas sobre as mulheres que eram, 

no mínimo, esdrúxulas. O instituto do casamento voltou a exigir em seu artigo 321 a 

obediência da mulher ao marido e concedendo-lhe o divórcio apenas se este levar sua 

concubina ao domicílio conjugal (GARCIA, 2015, l. 54). Além disso, também previa que 

(GARCIA, 2015, l. 541-551) as mulheres seriam perpetuamente consideradas incapazes, 

sempre em poder de algum homem, seja ele o pai, marido, irmão ou filho. Não poderiam 

administrar bens, viajar ou trabalhar sem a permissão do homem da casa.    

Mas, ao mesmo tempo em que tais normas se encontram em vigor, aumentava a 

consciência da importância do direito ao voto e do acesso amplo à educação como 

ferramentas de liberdade, vocábulo tão característico da Revolução Francesa quanto a infeliz 

tradição de tratar o feminino como objeto de propriedade masculina.  

Em continuidade, o amadurecimento do debate feminista eclode ao passo dos 

movimentos sociais do século XIX. Essa eclosão ocorre (GARCIA, 2015, l. 555-559) 

internacionalmente e de forma mais organizada, embasada nas ideias francesas constantes na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ainda que a mesma França tenha negado, 

como já vimos, tantos direitos às mulheres.  

O horizonte feminista do período foi marcado pela visão feminina burguesa 

liberal, que valorizava a participação política da mulher; e pela visão socialista, que enfatizava 

a desigualdade social e econômica (GARCIA, 2015, l. 564-570). As disparidades foram 

postas à luz pela Revolução Industrial e pelo modo de acumulação de bens capitalista. O 
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proletariado – em especial as proletárias – ficava à margem do, assim dito, desenvolvimento 

econômico da época.  

A visão liberal, como o senso comum parece indicar, tem grande fôlego nos 

Estados Unidos da América com o movimento sufragista. Porém, ao contrário do que o 

mesmo senso comum parece indicar, o sufragismo não surgiu de uma reunião inicial de 

mulheres em prol do voto feminino, mas sim pelo fim da escravidão dos negros. Iniciamos, 

portanto, a tecer considerações sobre o feminismo liberal.  

De alguma forma, as mulheres estadunidenses que haviam lutado ao lado de 

homens pela independência do país em relação à Inglaterra no ano de 1783, enxergavam 

melhor as condições debilitantes dos escravos e das escravas do que a própria (GARCIA, 

2015, l. 570-575).  Paulatinamente foram aplicando as críticas sociais a si mesmas. 

Conforme as ideias abolicionistas e sufragistas ganhavam fôlego, a reforma moral 

expressa pelas práticas religiosas protestantes também obtinha mais espaço. E, diferente do 

catolicismo daquela época, a alfabetização de mulheres, sua livre presença e direito de fala 

durante as orações eram valorizados no contexto protestante. Deste modo, o analfabetismo 

feminino nos Estados Unidos era menor do que na Europa (GARCIA, 2015, l. 580-586) e a 

solidificação de uma base educada evidenciou programas de ações concretas pelo fim da 

escravidão e pelo início da participação política feminina. 

O movimento de mulheres pelo fim da escravatura enviou quatro delegadas a um 

congresso mundial sobre o tema que ocorreu em Londres em 1840. Porém, como não foram 

bem recebidas, perceberam que a concretização dos direitos das mulheres era uma pauta 

urgente (GARCIA, 2015, l. 586).   

O marco fundacional do feminismo dos Estados Unidos é o documento intitulado 

de Declaração dos Sentimentos, ou Declaração de Sêneca Falls, nome da capela metodista no 

Estado de Nova Iorque na qual a carta foi redigida em 1848. Oito anos de amadurecimento 

decorridos do fatídico congresso antiescravagista, 300 pessoas comprometidas - homens e 

mulheres - com a causa abolicionista se reuniram no primeiro foro público (GARCIA, 2015, l. 

586-609) de discussão sobre a condição feminina na história estadunidense mais hodierna. 

A Declaração de Sêneca Falls utilizou como molde a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, com a finalidade de conferir-lhe a representatividade 

política tão desejada. Dentre os pontos emblemáticos do documento, mencionamos a crítica à 

restrição da mulher ao voto e a candidatura, proibição de abrirem contas bancárias e de terem 

propriedades. (GARCIA, 2015, l. 609-614).  Tudo que lhes pertenciam e tudo que pensavam 

eram, pois, de titularidade do marido, pai ou irmão.   



62 
 

Entretanto, assim como ocorreu em 1789 na Revolução Francesa, na qual toda a 

igualdade, liberdade e fraternidade valia apenas aos homens; a décima quarta emenda 

apresentada pelo Partido Republicano em 1866 concedeu aos escravos o direito de voto e 

excluía as mulheres, tanto as livres quanto as outrora escravas. Abaixo transcrevemos: 

  

Emenda XIV (1868) 

Seção 1. Todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à 

sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e do Estado em que residem. 

Nenhum Estado fará ou vinculará qualquer lei que reduza os direitos ou imunidades 

dos cidadãos dos Estados Unidos; nem qualquer Estado deve privar qualquer pessoa 

de vida, liberdade ou propriedade, sem o devido processo legal; nem negar a 

qualquer pessoa dentro de sua jurisdição a igual proteção das leis. 

 

Seção 2. Representantes serão divididos entre os vários Estados de acordo com seus 

respectivos números, contando o número total de pessoas em cada Estado, excluindo 

os índios. Mas quando o direito de votar em qualquer eleição para a escolha de 

Presidente e Vice-Presidente dos Estados Unidos, Representantes no Congresso, o 

Executivo e oficiais do Judiciário de um Estado, ou os membros da Legislatura, é 

negado a qualquer um dos habitantes homens de tal Estado, com vinte e um anos de 

idade, e cidadãos dos Estados Unidos, ou de qualquer maneira abreviados, exceto 

por participação em rebelião, ou outro crime, a base de representação será reduzida 

na proporção que o número de tais cidadãos do sexo masculino deve abranger o 

número total de cidadãos do sexo masculino com vinte e um anos de idade em tal 

estado. 

 

Seção 3. Nenhuma pessoa poderá ser um Senador ou Representante no Congresso, 

ou eleitor do Presidente e Vice-Presidente, ou ocupar qualquer cargo, civil ou 

militar, sob os Estados Unidos, ou sob qualquer Estado, que, tendo anteriormente 

feito um juramento, como um membro do Congresso, ou como um oficial dos 

Estados Unidos, ou como um membro de qualquer legislatura estadual, ou como 

executivo ou oficial judicial de qualquer Estado, para apoiar a Constituição dos 

Estados Unidos, tenha se envolvido em insurreição ou rebelião contra o mesmo, ou 

dado ajuda ou conforto aos seus inimigos. Mas o Congresso pode, por um voto de 

dois terços de cada Câmara, remover referida inaptidão. 

 

Seção 4. A validade da dívida pública dos Estados Unidos, autorizada por lei, 

incluindo dívidas contraídas para pagamento de pensões e prêmios por serviços em 

suprimir insurreição ou rebelião, não deve ser questionada. De igual forma, nem os 

Estados Unidos nem qualquer Estado assumirá ou pagará qualquer dívida ou 

obrigação incorrida em auxílio de insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos, 

ou qualquer reivindicação pela perda ou emancipação de qualquer escravo; todas 

essas dívidas, obrigações e reclamações serão consideradas ilegais e nulas. 

 

Seção 5. O Congresso terá poderes para aplicar, por meio de legislação apropriada, 

as disposições deste artigo (EUA, 1868, grifos nossos). 
33

 

                                                           
33

 No original:  

AMENDMENT XIV 

Section 1. 

All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the 

United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge 

the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, 

liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal 

protection of the laws. 

Section 2. 
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A 14ª Emenda se dirigia aos escravos libertos homens. Os movimentos 

abolicionistas, defendidos por mulheres livres e escravas, não as apoiavam (GARCIA, 2015, 

l. 619) pelo receio de perder o direito que a duras penas tinham acabado de conquistar.  

Sojourner Truth, nascida com o nome de Isabella Baumfree, era uma dessas 

mulheres que, ao lado de homens, defendeu a pauta abolicionista. Ela era uma escrava liberta 

do estado de Nova Iorque e, apesar de não saber ler nem escrever, pois o privilégio da 

alfabetização tinha lhe sido negado, honrou sua alcunha adotada, cujo significado é verdade 

viajante, e pregava o sufrágio feminino durante seus sermões evangélicos itinerantes 

(GARCIA, 2015, l. 655).  Conforme Truth, se a luta das mulheres brancas era árdua, a das 

negras, outrora escravas, era mais ainda. Mas, apesar de ressaltar tal questão, buscava falar 

sobre a igualdade e sobre critérios universalistas (GARCIA, 2015, l. 667), sob o argumento de 

que todas as pessoas deveriam ser dignamente respeitadas.  

Dentre as organizações de sufragistas que defendiam uma emenda constitucional 

voltada para o voto feminino estão a Associação Nacional pelo Sufrágio da Mulher
34

 e a 

Associação Americana Pró-sufrágio das Mulheres
35

, respectivamente conhecidas pelas figuras 

de Elizabeth Cady Stanton e de Lúcia Stone (GARCIA, 2015, l. 624). Apesar de divergências 

entre os movimentos, especialmente no que diz respeito a emendas estaduais, continuaram 

batalhando pelo ponto comum: o voto.  

                                                                                                                                                                                     
Representatives shall be apportioned among the several States according to their respective numbers, counting 

the whole number of persons in each State, excluding Indians not taxed. But when the right to vote at any 

election for the choice of electors for President and Vice-President of the United States, Representatives in 

Congress, the Executive and Judicial officers of a State, or the members of the Legislature thereof, is denied to 

any of the male inhabitants of such State, being twenty-one years of age, and citizens of the United States, or in 

any way abridged, except for participation in rebellion, or other crime, the basis of representation therein shall be 

reduced in the proportion which the number of such male citizens shall bear to the whole number of male 

citizens twenty-one years of age in such State. 

Section 3. 

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold 

any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as 

a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an 

executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in 

insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a 

vote of two-thirds of each House, remove such disability. 

Section 4. 

The validity of the public debt of the United States, authorized by law, including debts incurred for payment of 

pensions and bounties for services in suppressing insurrection or rebellion, shall not be questioned. But neither 

the United States nor any State shall assume or pay any debt or obligation incurred in aid of insurrection or 

rebellion against the United States, or any claim for the loss or emancipation of any slave; but all such debts, 

obligations and claims shall be held illegal and void. 

Section 5. 

The Congress shall have the power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article. 
34

 Sigla em inglês: NWSA - National Women's Studies Association. 
35

 Sigla em inglês: AWSA - American Woman Suffrage Association. 
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As sufragistas lutavam pela universalização dos valores liberais e democráticos. O 

voto era um meio de unir as mulheres de diferentes setores em prol de uma causa comum, 

uma vez que todas estavam excluídas da vida política pelo fato de terem nascido sob o sexo 

feminino. Em parte, a doutrina protestante ajudou na propagação da ideia, pois a defesa de 

que homens e mulheres deveriam trabalhar igualmente pela própria salvação foi inspiração 

para feministas estadunidenses do século XIX (GARCIA, 2015, l. 624-34). Foram necessárias 

três gerações de sufragistas para atingir o objetivo do direito ao voto em toda a nação 

(GARCIA, 2015, l. 642).   

Apesar de ainda não terem conquistado a pauta comum
36

, no ano de 1860 o estado 

de Nova Iorque já admitia o compartilhamento de bens adquiridos pelo casal, como 

propriedades, ganhos monetários, heranças, contratos e custódia dos filhos, bem como apelar 

de forma autônoma no tribunal de justiça (GARCIA, 2015, l. 629). Em 1869, vinte e um anos 

passados da Declaração de Sêneca Falls, o estado de Wyoming foi o primeiro a reconhecer o 

direito ao voto feminino (GARCIA, 2015, l. 624). 

No ano de 1870, dois anos após a 14ª emenda, a Constituição estadunidense 

agrega sua 15ª emenda, cujo tema também é o direito ao voto, mas continuava sem prever o 

direito das mulheres. Segue transcrita: 

 

Emenda XV (1870) 

Seção 1. O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não poderá ser negado 

ou reduzido pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado por causa de raça, cor ou 

condição prévia de servidão. 

Seção 2. O Congresso terá poderes para aplicar este artigo por meio de legislação 

apropriada. (EUA, 1870, grifos nossos). 
37

 

 

Como demonstrado acima, a 15ª emenda ainda não previa o voto universal. 

Passado algum tempo, entre 1918 e 1919, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow 

Wilson, anunciou seu apoio ao movimento sufragista e aprova a décima nona emenda, que 

apenas entra em vigor em 1920. Dentre as mulheres reunidas na ocasião da Declaração de 

Sêneca Falls, apenas Charlotte Woodward estava viva para poder votar (GARCIA, 2015, l. 

634-9).   

                                                           
36

 Apesar da pauta ser comum, não era unanimidade entre todas as mulheres. Algumas defendiam que mulheres 

não deveriam votar.   
37

 No original: 

Amendment XV (1870). 

Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States 

or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude. 

Section 2. The Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation 
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Assim, apenas com a 19ª emenda que a Constituição dos Estados Unidos passa a 

prever o voto feminino, em 1920. Abaixo transcrevemos: 

  

Emenda XIX (1920) 

O direito de voto dos cidadãos dos Estados Unidos não pode ser negado ou limitado 

pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado em razão do sexo. 

O Congresso terá poderes para aplicar este artigo por meio de legislação apropriada. 

(EUA, 1920
38

, grifos nossos). 

 

No Brasil, o movimento sufragista buscava ver a mulher como sujeito jurídico, 

impulsionado pelas reivindicações do direito ao sufrágio após a Proclamação da República em 

1889, também apoiado na causa abolicionista de igualdade. A igualdade republicana deveria 

ser estendida às mulheres. Porém, a Assembleia Constituinte Republicana de 1891 não 

estendeu dessa maneira (SIQUEIRA, 2015, p. 12).  

A cientista brasileira Bertha Luz, quando voltou ao Brasil nos idos de 1910 após 

uma temporada de estudos na Europa, foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino, junto com Nísia Floresta. Ambas atuaram por meio dessa instituição, 

responsável por levar um abaixo-assinado ao Senado em 1927, requerendo a aprovação do 

Projeto de Lei que garantia às mulheres o direito ao voto, cuja relatoria era do senador Juvenal 

Lamartine (SIQUEIRA, 2015, p. 13).  

Além da pauta sufragista, a Federação também focava no direito da mulher em 

poder trabalhar sem autorização do marido. Mas, como o feminismo sufragista é um 

feminismo político e bem comportado, encabeçado por mulheres de classe média e alta, 

formalmente instruídas e com influência política; nesse mesmo período no Brasil, também 

existiam operárias em atividade que abraçavam uma ideologia mais anarquista, e se reuniam 

na União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas. Elas não reivindicavam direito ao 

trabalho, pois já o exerciam, porém requisitavam que seus salários e jornadas fossem o 

mesmo que o dos homens, pois não apenas recebiam menos como, em alguns casos, tinham o 

período de trabalho majorado (SIQUEIRA, 2015, p. 13). Isso sem contar as atividades que 

ainda as esperavam em casa.  

Derradeiramente, a mulher brasileira, se casada, viúva ou solteira com renda 

própria, fica autorizada a votar em âmbito nacional por meio do Código Eleitoral de 1932, 
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 No original: 

Amendment XIX (1920). 

The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any 

State on account of sex. 

Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation. 
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durante o governo de Getúlio Vargas, porém caso o marido assim a autorizasse. Apenas com a 

Constituição Federal de 1934 o voto feminino pode ser exercido sem restrição e em 1946
39

 

passa a ser obrigatório (MARQUES, 2018, p. 107, 119, 121). 

Tal qual ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil, o movimento sufragista também 

era ponto de debate na Inglaterra, muitas das vezes encabeçado pelo casal Harriet Taylor e 

John Stuart Mill. Assim como ela, ele também era filósofo, escritor e defensor dos direitos 

liberais e das mulheres. Ele, porém, era deputado e, no ano de 1866, apresentou a primeira 

petição a favor do voto feminino no Parlamento inglês, ao requerer a alteração da palavra 

homem para pessoa (GARCIA, 2015, l. 675-676). Apesar de não se concretizar em realidade, 

o pedido já foi em si importante para o movimento. Em verdade, o sufrágio feminino na 

Inglaterra somente foi possível muito posteriormente, apenas no ano de 1918.  

A parceria de Taylor e Mill era tanto pessoal quanto intelectual. A autoria do livro 

A Sujeição da Mulher, de 1869, é dada a ele. Porém, como consta na própria introdução da 

obra, Mill atribui expressamente a sua esposa Taylor as passagens mais práticas e eficazes de 

seu escrito, pois, apesar do autor sempre ter defendido que todas as pessoas são 

intrinsecamente livres e iguais, ele diz que ela teria mostrado como tornar realidade seus 

ideais libertários (GARCIA, 2015, l. 694).  

A obra de Mill foi vastamente traduzida e espalhada por vários países da Europa, 

incluindo França, Alemanha e Finlândia, tendo diretamente influenciado a formação de grupo 

de mulheres pelo continente, como em Helsinki no ano de 1870 (GARCIA, 2015, l. 694).  

O casal tinha vários ideais em comum, como a entrada efetiva da mulher na 

política, e o acesso à educação conforme os interesses e personalidades de cada qual. Porém, 

apesar da parceria de sucesso Mill e Taylor discordavam em um ponto crucial. Ele, apesar de 

se dizer liberal, acreditava que o mercado de trabalho não deveria ser sobrecarregado com a 

oferta de mão de obra feminina. Ela, por outro lado, que as mulheres não deveriam sofrer de 

antemão nenhum tipo de limitação externa (GARCIA, 2015, l. 700). 

Mesmo discordando em um ponto tão crucial como a entrada da mulher no 

mercado de trabalho, é possível extrair dos escritos de Mill (2006) sua justificativa em mea 

culpa por quaisquer opiniões que tenha escrito. O autor era um homem e, como ele próprio 

afirma, possui um ponto de vista, por assim dizer, viciado em uma sociedade patriarcal. Em 

seus dizeres:  
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 Art. 133. O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções 

previstas em lei (BRASIL, 1946).  
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No que respeita à presente questão, estou disposto a aceitar as condições 

desfavoráveis que o preconceito me coloca. Aceito que o costume estabelecido e o 

sentimento coletivo sejam considerados concludentes contra mim, a menos que 

consiga demonstrar que a sua existência, ao longo dos séculos, se tem devido a 

outras causas que não a justeza, e que o seu poder deriva do que de pior e não do que 

de melhor existe na natureza humana. Admito que o julgamento me seja 

desfavorável, a menos que consiga provar que meu juiz foi corrompido. Esta 

concessão não é tão grande quanto poderia parecer, pois provar isto constitui, de 

longe, a parte mais fácil da minha tarefa (MILL, 2006, p. 38, grifos nossos).  

 

O trecho acima não pode ser visto como uma justificativa para os pensamentos 

arbitrários e machistas do autor. Enquanto um dos expoentes de sua época, cabia-lhe não 

apenas reconhecer o contexto preconceituoso em que vivia, mas rechaçá-lo e não aceitá-lo.  

A obra de Mill (2006) corrobora a visão de Taylor sobre o que seria uma 

escravidão feminina. Taylor, assim como Wollstonecraft e Poulin de la Barre,  defendia que a 

desigualdade das mulheres é um preconceito social respaldado por costumes notadamente 

arcaicos e indevidamente mantidos pelas leis ditadas por homens, que utilizam da força física 

para garantir a justificativa de seus privilégios.  

Taylor, entretanto, vai além ao afirmar que a dominação do homem sobre a 

mulher não é como outras formas de preconceito, pois tange à própria autonomia corporal e 

íntima do ser. Para ela, por meio do sexo e do controle sobre o que seria o emocional ideário 

feminino, as mulheres estavam sendo educadas desde a infância não de forma libertária, mas 

sim para submeterem-se a vontade de algum referencial masculino, em negações a si mesmas, 

a suas emoções e vontades mais íntimas (GARCIA, 2015, l. 715). Mesmo em contextos em 

que a escravidão pela cor da pele cessava, as mulheres, sejam negras ou brancas, ainda tinham 

direitos negados pela condição sexual.  

A escravidão feminina, entendida como a subjugação em decorrência do sexo, 

seria a forma encontrada pelas estruturas patriarcais, ainda que intuitivamente, para manter os 

confortáveis privilégios sociais masculinos. De mais a mais, a escravização respalda-se por 

costumes simples e primitivos, de fazer valer a lei do fisicamente mais forte (OLIVEIRA, 

2013, p. 495).  

A obra de Mill tem fundamental importância para o apontamento de como a 

sociedade patriarcal mantém suas tradições mais primitivas. Porém, como ele mesmo aponta, 

apesar da lei do mais forte ser uma tradição antiga, não justifica nem torna aceitável a 

discriminação pelo gênero ou pelo sexo. Vejamos: 

 

Por  qu  s  vê  omo é v r     qu  ― nt n tur l‖ s  n f      r lm nt  apenas 

― nus t  os‖    qu  tu o o qu  é usu l nos p r    n tur l. S n o   suj    o   s 

mulheres aos homens um costume universal, tudo o que daí se desvie é, 



68 
 

evidentemente, visto como uma anormalidade. Mas mesmo neste caso, a experiência 

demonstra-nos à saciedade o quanto esse sentimento está dependente do costume 

(MILL, 2006, p. 55). 

 

É necessária tal crítica a respeito do cultural tão arraigado na sociedade que faz 

parecer invictamente natural. Ou seja, a luta das mulheres é quase dada como já perdida, pois 

intrincada culturalmente.  

Mesmo tendo se perpetuado na história, afirmar que o jugo feminino sempre 

ocorreu, por isso deve ocorrer, pois sempre foi assim, é uma tautologia eterna. Palavras 

outras, é dizer que sempre foi assim porque deve ser. E deve ser porque sempre foi assim. 

Justificar o sexismo é uma redundância que em nada aclara nem abona.  

Uma forma de escravização extremamente dolorida, pois é visto como algo 

natural, e consentido por meio de instituições como o casamento. Uma sujeição muitas das 

vezes privada, mediante uma falsa autonomia da vontade em se submeter a tais situações, ao 

companheiro, marido, namorado, filhos, pai. Uma sujeição pelos sentimentos. Como se 

naturalmente as mulheres tivessem uma natureza de subserviência e de servir o outro, que não 

e nunca a si mesmas (OLIVEIRA, 2013, p. 499).  

Como escreve Mill, para os homens imbuídos pelo que denominamos hoje de 

cultura patriarcal, não bastaria uma escrava para fazer suas vontades e lhe garantir uma vida 

boa, é necessário que faça isso tudo com um amor incondicional, quase divino, sem 

questionar nem esperar nada em troca. Até porque, não lhe cabe pedir, é da natureza feminina 

só ofertar:  

 

Todas as causas, sociais, naturais, se conjugam para minimizar as possibilidades de 

as mulheres se rebelarem coletivamente contra o poder dos homens. A sua posição é 

desde logo diferente da de todas as outras classes subjugadas pelo fato de os seus 

senhores pretenderem delas algo mais do que um simples serviço. Os homens não 

querem unicamente a obediência das mulheres, querem também os seus sentimentos. 

Todos os homens, à exceção dos mais grosseiros
40

, desejam ter, na mulher a quem 

estão intimamente ligados, não uma escrava forçada, mas uma escrava voluntária, e 

não somente uma escrava, mas uma favorita. (MILL, 2006, p. 59, grifos nossos).  

 

Quando as mulheres questionam os papéis culturalmente atribuídos a elas, sua 

liberdade incomoda. Causa uma estranheza às mentes que as querem dominar, e evidencia 

culpa nas mentes que se sentem mal se não forem dominadas por alguma figura masculina. 

Nesse contexto, em que elas ousam não obedecer, ocorrem crimes no intuito de reafirmar o 
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poder masculino sobre seus corpos. Homens matam, estupram, batem, silenciam, minam o 

dinheiro e posses das mulheres como forma de mostrar que a existência delas os pertencem.  

Uma vez explanado sobre o feminismo ilustrado
41

 de viés liberal, passamos a 

discorrer sobre as vertentes utópica e marxista do socialismo, além de pautas da esquerda 

anarquistas.  

O modelo econômico defendido pelo capitalismo alterou as relações entre os 

sexos, tanto para as feministas burguesas quanto as proletárias. As burguesas, de uma forma 

geral, se viam excluídas da educação e das profissões liberais e encontravam no casamento a 

única forma socialmente digna de excluírem a pobreza de seus futuros (GARCIA, 2015, l.  

722-733). Uma esposa dedicada aos afazeres domésticos e um lar familiar era significância 

máxima da prosperidade do homem, chefe da família. 

As proletárias, por outro lado, são um problema para a estrutura patriarcal clássica 

de divisão de trabalhos e de enclausuramento no lar. Quando as mulheres passam a ser 

empregadas, alguns questionamentos surgem concomitantemente. O trabalho seria compatível 

com seu estado, por assim dizer, natural de espírito? Deveriam elas ser assalariadas e ganhar o 

mesmo que um homem em exercício nas mesmas funções? (GARCIA, 2015, l. 722-733) 

Em decorrências desses e outros questionamentos, os projetos igualitários do 

século XIX passam necessariamente a levar em conta a situação das mulheres ao projetarem 

ideais de sociedade. Apesar de não ser possível, porém, afirmar que tais concepções de mundo 

são intrinsecamente feministas – até porque não o são – pelo fato de buscarem a igualdade de 

fato, seria uma contradição inerente à própria causa do existir se as pessoas de tais 

movimentos não repensassem a condição feminina.  

Dentre os projetos igualitários de sociedade, a corrente do socialismo utópico, 

cujos expoentes mais conhecidos são o francês Charles Fourier e o britânico Robert Owen, foi 

a primeira em abordar a questão da mulher (GARCIA, 2015, l. 733-748), ao passo que 

também denunciava a situação de miséria econômica e social da classe trabalhadora em geral. 

 Adepto dessa corrente utópica, o francês Charles Fourier idealizou pequenas 

comunidades autogestionadas denominadas de falanstérios (GARCIA, 2015, l. 733-748). 

Nelas, a organização era dada de forma descentralizada e cada pessoa exerceria uma atividade 

para o bem coletivo conforme suas paixões e vocações.  Por razões diversas, a maioria desses 

centros de autogestionamento acabou findando em curto prazo. Mas, apesar disso, as 

experiências comunais ganharam destaque, assim como a figura de seu idealizador.   
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  Em suas observações, Charles Fourier, concluiu que a independência financeira 

das mulheres de uma dada comunidade era proporcional ao nível de progresso e civilização 

desse mesmo reduto social (GARCIA, 2015, l. 733-748). Esse posicionamento foi sendo 

adotado também por outros teóricos socialistas e posteriormente retomado por Marx e Engels 

(GARCIA, 2015, l. 748-766). 

Bases de pensamento similares aos falanstérios idealizados por Fourier eram 

defendidas pelo britânico Robert Owen nos movimentos de aldeias cooperativistas e de defesa 

da qualidade de vida dos empregados, especialmente na redução da jornada de trabalho na 

indústria têxtil. Defendia também que o modelo cooperativo de sociedade contribuiria para o 

caráter do ser humano, na medida em que valorizava a educação plena, o combate ao 

desemprego e a promoção da sustentabilidade (CLAEYS, 1991, p. 13).  

A intermediação entre os grupos socialistas utópicos franceses e britânicos era 

muitas das vezes feito por Anne Wheeler, que, em 1825 lançou o livro Chamamento de ajuda 

às mulheres.  Mas a efetiva colaboração entre o feminismo e o socialismo utópico ocorreu 

com as releituras feitas pelas britânicas Frances Wright e Frances Morrison em 1830, 

principalmente sobre as ideias de Robert Owen (GARCIA, 2015, l. 733-748).  

Ambas as Frances, tanto Wright quanto Morrison, discorreram abertamente sobre 

assuntos que em dada época eram tabus extremos. Elas defendiam a transformação social por 

meio de mudanças na instituição familiar. As figuras do celibato e o matrimônio indissolúvel 

eram por elas vista como opressoras, e verdadeiras fontes de injustiça e infelicidade 

(GARCIA, 2015, l. 733-748).  

Outra personalidade de proeminência no pensamento socialista é a escritora Flora 

Tristán, figura revolucionária que contribuía nos planos de luta para a organização da classe 

operária. Sua contribuição para o pensamento feminista se situa na transição entre o 

feminismo liberal ilustrado e o de classe; e é considerada como precursora do 

internacionalismo operário (GARCIA, 2015, l. 748-766). 

De dupla nacionalidade, francesa e peruana, Flora congregava duas pautas 

desafiantes: a livre emancipação tanto da mulher quanto da classe proletária. O diferencial de 

seus escritos está em visualizar a questão das transformações sociais pelo ponto de vista da 

mulher operária, e não da burguesa (GARCIA, 2015, l. 748-766).  

A vida de Flora foi marcada por amargos acontecimentos, que contribuíram para 

que seus pleitos transformassem as condições de vida das mulheres. Por mais que não pudesse 

apagar seu passado, conseguiu auxiliar o presente e futuro de outras. Filha de uma francesa 

com um aristocrata e coronel peruano, assim que seu pai morre e para saírem da pobreza na 
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qual foram deixadas, é obrigada pela mãe a casar-se com seu patrão em 1818, que 

continuamente a agride de forma física e sexual. (GARCIA, 2015, l. 748-766). 

No ano de 1825, Flora se separa de fato do atual marido, mas a lei francesa da 

época ainda não previa o direito ao divórcio. Apenas em 1828 obtém a separação judicial de 

bens e de corpos. Mas, nesse mesmo ano é baleada em Paris pelo pai de seus filhos, outrora 

marido e patrão, que será condenado a 20 anos de trabalhos forçados como medida punitiva 

pelo atentado a vida da esposa. Ela escapou com vida (GARCIA, 2015, l. 748-766). 

Tempo após o atentado, Flora viaja ao Peru em 1833 com o intuito de receber 

herança da abastada família paterna peruana. Como não havia sido reconhecida legalmente 

por seu pai, não foi bem sucedida nessa empreitada inicial, mas passa a escrever sobre suas 

observações do cotidiano do país. Dois anos depois da partida, volta à França em 1835, 

mesma época em que publica o folheto Necessidade de dar uma boa acolhida às mulheres 

estrangeiras
42

 (GARCIA, 2015, l. 748-766). 

Flora vem a conhecer as grandes personalidades do período, até porque também 

era uma delas. Nesse mesmo ano de 1835 conhece Charles Fourier e Robert Owen, socialistas 

utópicos por nós já mencionados (GARCIA, 2015, l. 748-766). Em uma viagem que faz à 

Inglaterra, encontra líderes
43

 do movimento cartista e da libertação da Irlanda, e assiste à 

sessão do Parlamento britânico travestida de homem, porquanto era proibida a presença de 

mulheres (GARCIA, 2015, l. 766-801).  

Os escritos de Flora Tristán, como Petição para o restabelecimento do divórcio e 

Petição que tende à abolição da pena de morte, ficaram muito conhecidos na época, pois ela 

os enviava aos parlamentares e deputados franceses. Dentre seus romances, o mais conhecido 

é Méphis, ou O Proletário, permeado por preocupações sociais (GARCIA, 2015, l. 766-801). 

Seu livro de maturidade intelectual e política, publicado em 1843, é intitulado de 

União Operária. Ela, enquanto defensora do internacionalismo operário, defende uma 

campanha para universalização e criação de comitês, em unidade universal de operárias e 

operários, expondo a situação da miséria do proletariado sob o jugo do capitalismo, em 

especial da mulher operária como ser humano segregado das deliberações sociais (TRISTAN, 

2015).  

Flora expõe a diferença da educação disponível aos filhos de famílias 

endinheiradas das proletárias. E mais, indica que tal lacuna é ainda maior quando comparada 

com as filhas mulheres. Elas, geralmente relegadas a atividades domésticas, sem opção de 
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escolha e sem a possibilidade de dividir tais incumbências com seus irmãos do sexo 

masculino. Quando têm a possibilidade de realizar outras atividades, é sempre no âmbito de 

um lar, como no desenvolvimento de atividades de preceptoria e de governança, sempre com 

um referencial masculino a quem servem e dedicam seus serviços (TRISTAN, 2015, p. 127).  

Dentre a originalidade do pensamento político pautado por Flora à época, além de 

seus estudos sobre a questão da mulher operária dentro das relações de poder familiares, 

também propunha algumas medidas salutares a serem tomadas. Uma delas repousa na 

construção de um Palácio da União Operária (TRISTAN, 2015, p. 130), um centro de 

instrução para a classe trabalhadora e seus filhos, bem como lugar de assistência e acolhida 

para operários idosos (GARCIA, 2015, l. 766-801).  

A proposta de Flora para instituição do Palácio da União Operária é extremamente 

detalhada, indicando procedimentos dos pontos de vista material e intelectual, bem como 

sobre a utilização dos fundos financeiros, indicações arquitetônicas para construção, 

condições de admissão para os idosos, doentes e crianças, divisão do trabalho nos palácios, e 

diretrizes educacionais para as crianças. Indica ainda quais resultados uma educação inclusiva 

de crianças, de ambos os sexos e independentemente da condição econômica devem ser 

obtidos (TRISTAN, 2015, p. 136-168).  

Apesar de toda proeminência intelectual e histórica da figura de Flora Tristán, 

talvez a forma de melhor associá-la no imaginário coletivo patriarcal seja o fato de ser avó de 

uma personalidade famosa nas artes, o pintor francês pós-impressionista Paul Gaugin 

(GARCIA, 2015, l. 748-766). 

Bem. As agitações populares do período têm como ápice de sua expressão a 

Primavera dos Povos e a Revolução Francesa de 1848, acontecimentos que não serão 

presenciados por Flora (GARCIA, 2015, l. 766-801). 

Tanto por tanto, a classe operária na França passa a se manifestar por meio de um 

socialismo que mistura as tendências da corrente moderna, embasado nos dilemas da classe 

operária, e que culmina no socialismo marxista ou científico, que veremos em ato contínuo 

(GARCIA, 2015, l. 766-801).  

O socialismo marxista ou científico, por sua vez, tem nas figuras de Karl Marx e 

Friedrich Engels os pensadores mais proeminentes. Essa corrente articulou a questão 

feminina, oferecendo uma nova explicação para a opressão das mulheres e nova estratégia 

para sua emancipação.  

Porém Marx e Engels descrevem, em suas obras de autoria conjuntas, a opressão 

da mulher como mera questão econômica e acabam por não trabalhar conceitos fundamentais 
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para o feminismo, até porque o foco deles era de fato o viés da economia. As observações que 

traçam sobre a questão das mulheres são mais como um apêndice, um adendo, um anexo da 

luta do proletariado. (GARCIA, 2015, l.801-809). 

Engels, porém, aprofunda mais em sua obra de autoria singular Origem da 

família, da propriedade privada e do estado, publicada em 1844. Ele atesta que a exclusão 

das mulheres não está nas causas biológicas, reprodutoras ou constituição física, mas sim na 

exclusão delas da propriedade privada e de produção social. A mulher seria emancipada se 

fosse agente ativo e protagonista do mercado de trabalho e de sua independência econômica 

(GARCIA, 2015, l.801-809).  

Em seu escrito, Engels faz verdadeira digressão sobre alguns dos múltiplos modos 

de constituição familiar. Ressalta que a sociedade patriarcal por ele analisada, dominada pelo 

homem, e monogâmica, de companheiros únicos e muitas das vezes com casamento 

indissolúvel, era especialmente prejudicial à libertação da mulher. Em outras formas de 

organização familiar, o valor social era mais bem valorizado. No patriarcado não, pois o que é 

privado não teria valor para a sociedade. E a mulher, que somente poderia desenvolver 

atividades no âmbito particular, não tinha reconhecimento social. Em suas palavras: 

 

Não é melhor o estado de coisas quanto à igualdade jurídica do homem e da mulher 

no casamento. A desigualdade legal, que herdamos de condições sociais anteriores, 

não é causa e sim efeito da opressão econômica da mulher. No antigo lar comunista, 

que compreendia numerosos casais com seus filhos, a direção do lar, confiada às 

mulheres, era uma indústria socialmente tão necessária quanto a busca de víveres, de 

que ficavam encarregados os homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e, 

ainda mais, com a família individual monogâmica. O governo do lar perdeu seu 

caráter social. A sociedade já nada mais tinha a ver com ele. O governo do lar se 

transformou em serviço privado; a mulher converteu-se na primeira criada, sem 

mais tomar parte na produção social. Só a grande indústria de nossos dias lhe abriu 

de novo - embora apenas para a proletária - o caminho da produção social. Mas isso 

se fez de maneira tal que, se a mulher cumpre os seus deveres no serviço privado da 

família, fica excluída do trabalho social e nada pode ganhar; e, se quer tomar parte 

na indústria social e ganhar sua vida de maneira independente, lhe é impossível 

cumprir com as obrigações domésticas. Da mesma forma que na fábrica, é isso que 

acontece à mulher em todos os setores profissionais, inclusive na medicina e na 

advocacia. A família individual moderna baseia-se na escravidão doméstica, franca 

ou dissimulada, da mulher, e a sociedade moderna é uma massa cujas moléculas são 

as famílias individuais. Hoje, na maioria dos casos, é o homem que tem que ganhar 

os meios de vida, alimentar a família, pelo menos nas classes possuidoras; e isso lhe 

dá uma posição dominadora, que não exige privilégios legais especiais. Na família, 

o homem é o burguês e a mulher representa o proletário. No mundo industrial, 

entretanto, o caráter específico da opressão econômica que pesa sobre o proletariado 

não se manifesta em todo o seu rigor senão quando suprimidos todos os privilégios 

legais da classe dos capitalistas e juridicamente estabelecida a plena igualdade das 

duas classes. A república democrática não suprime o antagonismo entre as duas 

classes; pelo contrário, ela não faz senão proporcionar o terreno no qual o combate 

vai ser decidido. De igual maneira, o caráter particular do predomínio do homem 

sobre a mulher na família moderna, assim como a necessidade e o modo de 

estabelecer uma igualdade social efetiva entre ambos, não se manifestarão com toda 
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a nitidez senão quando homem e mulher tiverem, por lei, direitos absolutamente 

iguais. Então é que se há de ver que a libertação da mulher exige, como primeira 

condição, a reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, o que, por sua 

vez, requer a supressão da família individual enquanto unidade econômica da 

sociedade. (ENGELS, 2009, p. 93-94, grifos nossos). 
 

Nesse trecho, Engels aponta que, tal qual a tamanha discrepância da qualidade de 

vida entre proletários e seus patrões, donos de grandes empresas; a situação entre homens e 

mulheres também não era das melhores. Elas, muitas das vezes, eram verdadeiras empregadas 

de seus maridos, sem autonomia que em outras estruturas familiares, além da patriarcal, 

poderiam ter.  

O trabalho doméstico das mulheres tende a não ser valorizado em estruturas 

sociais dominadas por ideais masculinos. E, como verdadeiro crítico de estruturas 

econômicas, Engels foca a entrada no mercado de trabalho como mecanismo libertador de 

opressão da mulher.  

Engels foi o único dos teóricos socialistas científicos que de fato se debruçou 

sobre a relação histórica entre patriarcado e economia, evidenciando como o problema de tal 

estrutura familiar privada é prejudicial à mulher (MILLETT, 1974, p. 75).  

Mesmo tendo Engels posicionamento bem claro e favorável à inserção completa 

da mulher no mercado de trabalho, parcela socialista se opunha de forma ferrenha à libertação 

da mulher, tal como se opunham ao capitalismo. Ou seja, no próprio âmbito socialista, que se 

dizia radicalmente igualitário, existiam os que eram contra a entrada da mulher do mercado de 

trabalho. 

Parte afirmava que seria uma forma de proteger a mulher dos abusos da 

exploração, resguardar o aborto e a mortalidade infantil. Outra parte dizia que elas deveriam 

cuidar da família, e, caso entrassem no mercado de trabalho, o aumento da oferta de mão de 

obra disponível teria duas consequências inevitáveis: o aumento do desemprego e a redução 

salarial (GARCIA, 2015, l. 813-818). Ambas defendiam valores falaciosos, pois não eram 

solidários à causa das mulheres.  

A liberdade e a igualdade não tem que custar a escravização e opressão de outras 

subjetividades. Reconhecer que o proletário também oprimia, não um homem, mas uma 

mulher, ia contra o âmago da luta socialista, que colocava na conta do patrão todos os dilemas 

do mundo, quase num maniqueísmo do bem contra o mal (GARCIA, 2015, l. 813-818 ). 

Continuando na seara socialista científica, August Bebel ajudou mais o 

pensamento de emancipação feminina, por meio da defesa do sufrágio e da entrada no 

mercado de trabalho do que Marx e Engels. Porém ainda insistia serem as mulheres diferentes 
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dos homens em capacidade e, portanto, deveriam desenvolver atividades específicas 

(GARCIA, 2015, l. 813-818). Mais uma vez a história mostra que o sexismo nega, a priori, às 

mulheres a possibilidade de desenvolverem alguma atividade.  

Alguns socialistas diziam que o movimento feminista deixava de lado a luta 

proletária, e acabavam por não apoiar suas demandas, como o sufrágio feminino. Acusavam 

as feministas de esquecer a situação das operárias (GARCIA, 2015, l. 824-838). 

Ficando claro que os teóricos socialistas científicos não pensavam, como era de se 

esperar, a situação da mulher em sua completude, as bases de um movimento realmente 

feminino dentro dessa corrente de pensamento foram assentados pela alemã Clara Zetkin, que 

dirigia a revista feminina Die Gliechhteit (A Igualdade) e organizou a Conferência 

Internacional de Mulheres em 1907 (GARCIA, 2015, l. 824-838). 

Clara era defensora da causa socialista de grande importância prática, mais do que 

teórica. Apesar de escrever panfletos, sua intenção era atingir a massa de mulheres, para que 

elas próprias vislumbrassem a emancipação de seus corpos e mentes (GARCIA, 2015, l. 824-

838). 

Apesar de Clara enxergar o problema das proletárias como relacionado apenas 

com a exploração capitalista, também defendia o movimento burguês de defesa do direito ao 

voto. Para ela, o valor do socialismo científico estaria na inserção das mulheres no sistema de 

produção, ainda que esse ideal não fosse compartilhado por todos os socialistas (GARCIA, 

2015, l. 824-838).  

No final do século XIX, havia um celeuma bem explícito entre o sufragismo e o 

socialismo na Europa. Não obstante algumas reinvindicações pudessem ser comuns, as 

estratégias e os enfoques eram diferentes (GARCIA, 2015, l. 838-848).  

As mulheres socialistas viam que sua emancipação era impossível no capitalismo, 

pois a exploração laboral, o desemprego crônico, e a dupla jornada eram impossibilitantes de 

uma vida plenamente livre. Com a socialização dos meios de produção, a opressão feminina, 

segundo elas, iria se resolver (GARCIA, 2015, l. 838-848).  

Entretanto, mesmo com tal dogma socialista amplamente difundido, muitas 

mulheres suspeitavam que a revolução do proletariado não necessariamente significava sua 

emancipação e a história daria razão a tais suspeitas (GARCIA, 2015, l. 838-848). Porém, 

mesmo assim, as feministas socialistas não deixaram de contribuir tanto para os direitos de 

operários quanto das mulheres.  

Outra socialista cujos escritos em muito impactaram a sociedade é Rosa 

Luxemburgo, contemporânea de Clara Zetkin e de quem era amiga. Rosa era favorável da 
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internacionalização do movimento operário (LUXEMBURGO, 2011, p. 265), oradora afiada, 

referência antistalinista, escritora ávida contra autoritarismos (DILGER, 2015, p. 8-9) e 

radicalmente a favor da liberdade de manifestação, inclusive e principalmente dos contrários e 

dissidentes, sejam qual fossem. Como ela própria afirmou, a liberdade é sempre a liberdade de 

quem pensa de modo diferente (SCHÜTRUMP, 2015, p. 21-22). Nem sempre ela é indicada 

em textos feministas, mas seu pensamento tem sim contribuído para a liberdade das mulheres.   

Se por um lado Rosa Luxemburgo é indicada como um exemplo, tanto por ter 

alcançado lugares de destaque na política e na Universidade, há quem questione se seu 

trabalho tinha ou não um viés de fato feminista. Em verdade, não apenas ela nunca questionou 

o trabalho de Clara Zetkin como também trocava cartas com a amiga afirmando da 

importância da luta das mulheres (HOLMSTROM, 2016, p. 32).  

Além disso, um texto de Rosa do ano de 1912, intitulado Sufrágio das Mulheres e 

Luta de Classes
44

 (LUXEMBURGO, 1912), deixa claro seu posicionamento a favor das 

mulheres como também levanta um ponto de discussão importante, qual seja, a natureza do 

trabalho feminino.  

Em outros termos, a inserção da mulher como mão de obra assalariada deve ser 

analisada sob outros parâmetros que não o produtivista. Rosa aponta como a exploração do 

capitalismo sobre a mulher vai taxar como produtivo apenas os desenvolvidos fora do âmbito 

doméstico.  A produtividade, no sentido capitalista da mais-valia, não existe no trabalho 

doméstico. Em suas palavras: 

 

Apenas o trabalho é produtivo, na medida em que gera mais-valia e lucro capitalista 

- desde que a regra do capital e do sistema salarial ainda existam. Partindo deste 

ponto de vista, uma dançarina de um café [burlesco], que gera lucro para seu 

empregador com [arquear de suas] pernas, é uma mulher produtiva; enquanto todo o 

trabalho da mulher e das mães do proletariado dentro das quatro paredes de casa é 

considerado um trabalho improdutivo. Isso soa cruel e louco, mas é uma expressão 

precisa da crueldade e loucura da ordem econômica capitalista de hoje
45

  

(LUXEMBURG, 2004).  

 

Tal afirmação de Rosa é tida como sexista por outras tantas pensadoras do 

feminismo. Inclusive hoje, no século XXI, a prostituição é um ponto chave de discussão no 

movimento feminista, pois, como veremos mais à frente, há aquelas que defendem a 

                                                           
44

 No or   n l: Wom n‘s Suffr     n  Cl ss Stru  l .  
45

 No original: Only that work is productive which produces surplus value and yields capitalist profit—as long as 

the rule of capital and the wage system still exists. From this standpoint the dancer in a café, who makes a profit 

for her employer with her legs, is a productive working woman, while all the toil of the woman and mothers of 

the proletariat within the four walls of the home is considered unproductive work. This sounds crude and crazy, 

but it is  n    ur t   xpr ss on of t    ru  n ss  n   r z n ss of to  y‘s   p t l st   onom   or  r. 
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regulamentação de tal atividade e outras que apostam na franca proibição ou na abolição. 

Porém, verdade seja, Rosa não está defendendo ora alguma o modelo capitalista clássico de 

geração de dinheiro sobre o corpo de uma mulher nem condenando a ação de quem o 

promova. Muito pelo contrário. Ela critica tal racionalidade classificadora do trabalho 

doméstico como improdutivo. E mais, quando ela aponta as milhões de mulheres assalariadas 

produtoras de lucro para os empreendedores (LUXEMBURG, 2004), ela busca reafirmar a 

incongruência do direito ao voto outrora negado às mulheres (HOLMSTROM, 2016, p. 32). 

A citação colacionada esclarece o significado de um trabalho produtivo no 

capitalismo e delimita que a finalidade desse sistema econômico é justamente fazer com que 

um bem adquira maior valor de mercado ao final de um processo de transação do que tinha no 

início (MARX, 2011, p. 224). Ou seja, a venda desse bem será a maior e quase totalidade da 

diferença entre os valores final e inicial reverter-se-à para o empreendedor. 

Ainda na seara anticapitalista, as contribuições de Alexandra Kollontai, russa, 

escritora e bolchevique, para o socialismo feminista fez com que ele se aproximasse da 

corrente radical dos anos 70, ainda para nascer (GARCIA, 2015, l. 852).  

Alexandra, herdeira de família abastada, deixa marido e filho para militar no 

partido socialdemocrata na facção bolchevique, na época ilegal. Lutava em duas frentes, com 

as mulheres para atraí-las para a luta contra o capitalismo, e com a classe operária, para deixar 

de ser indiferente quanto à opressão vivida pelas mulheres. 

 Ela desenvolveu diversas estratégias para formação de base feminista 

anticapitalista, como a proposta de um centro feminino interclassista e, em 1907, liderou a 

inauguração do primeiro Círculo de Operárias. Com ordem de prisão, ela se exilou até 1917, 

mas mesmo de longe ressaltava as especificidades das trabalhadoras mulheres e formava 

militantes (GARCIA, 2015, l. 852-859).  

Para ela, construir um mundo melhor passava pela necessidade de igualdade 

sexual e de edificar um homem novo (GARCIA, 2015, l. 864-866). Com o fim de seu exílio e 

a vitória de Lênin ao governo, Alexandra retornou à Rússia. Logo no primeiro governo de 

Lênin alertou-o que a igualdade sexual estava estabelecida por decreto, mas nada de concreto 

estava sendo feito (GARCIA, 2015, l. 864-866).  

A Rússia ainda hoje é conhecida como um território de violência de gênero e com 

pouca liberdade sexual. Os corpos de mulheres e LGBTQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais, queer) são objetificados e assassinados. Não raro o grupo 

anarcofeminista PussyRiot (HASKINS, 2015) se manifesta por lá, contra violações de direitos 

humanos e o autoritarismo governamental, e a favor da liberdade das mulheres. 
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Na seara anticapitalista, a corrente anarquista central teve menor precisão teórica 

para discutir a igualdade entre os sexos. Proudhom, um dos maiores representantes, inclusive 

defendeu ideias anti-igualitaristas entre homens e mulheres. Mas como a liberdade era um 

princípio básico de tudo que os anarquistas defendiam, não havia muito como sustentar o jugo 

entre os gêneros os sexos, ficou assim dito que as mulheres se libertariam por sua força 

própria e esforço individual (GARCIA, 2015, l. 866-876). 

Como desprezava, de certa forma, o Estado, a corrente anarquista minimizava a 

importância do voto feminino e de reformas institucionais (GARCIA, 2015, l. 866-876). Além 

disso, desconsiderava o debate sobre a importância da prestação estatal em ações de 

discriminação positiva, de forma a garantir mulheres em espaços de poder.  

O viés salutar da corrente anarquista e da defesa contra a ingerência estatal na 

vida privada das mulheres repousa no amparo à não interferência regulamentar em searas 

como procriação, educação e cuidado das crianças. 

Hoje, no século XXI, temos discussões nesse sentido da atuação estatal. Por um 

lado não se pode desprezar as campanhas de conscientização do uso de preservativos, ações 

de profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, e planejamento familiar. Por outro, a 

atuação estatal nem sempre é bem-vinda. Citamos dois exemplos: a política de filho único que 

por muito tempo vigorou na China assim autoproclamada internamente comunista; e a 

atuação do Estado quanto à preferência pelo Sistema Único de Saúde Brasileiro do parto 

normal (BRASIL, 2017), que em muito se difere do parto humanizado
46

.    

Na corrente anarquista, Emma Goldman é o principal nome quanto às relações 

feministas no anarquismo. Ela era uma personalidade muito específica, e tamanho o 

incômodo de suas palavras, sempre ia presa quando falava em público, por isso sempre que 

discursava já levava um livro consigo para ler na prisão (GARCIA, 2015, l. 876-885). 

Emma fugiu da Rússia para os Estados Unidos, deixando um casamento que lhe 

fora imposto por seu pai quando tinha 15 anos. Era operária e membro do movimento 

feminista, mas apenas em solo estadunidense passa a se interessar pelo anarquismo 

(GARCIA, 2015, l. 876-885). 

A vida de Emma não é elogio nem uma ode à rebeldia e à desobediência enquanto 

fins em si. Porém como as leis, feitas para e por homens, não permitiam a livre manifestação 

das mulheres; aquelas que se moviam para ocupar espaços de poder e contra instituições 
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 Sobre os partos, o problema consiste na arbitrariedade obstetrícia em forçar uma modalidade em detrimento de 

outras. 
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historicamente patriarcais eram vistas como rebeldes e desobedientes. Ressaltamos, nunca 

sem causa.  

Para Emma e para as feministas anarquistas da época, o importante não era em si 

o direito ao voto ou a possibilidade de trabalhar fora de casa, mas sim a liberdade. Não era em 

si o poder conquistado, mas a possibilidade concreta da retirar de si mesmas e de suas 

consciências, na autonomia desejada por cada mulher, o peso dos preconceitos e da tradição 

patriarcal que lhes coloca a culpa por tudo. Ela estava mais próxima em pensamento das 

feministas dos anos 70 do século XX do que de suas contemporâneas (GARCIA, 2015, l. 876-

885). 

Em um de seus discursos proferidos nos Estados Unidos no ano de 1915, Emma é 

aprisionada porque ensina a um público misto de 600 pessoas em Nova Iorque como se usava 

um contraceptivo farmacêutico. Por protagonizar esse fato inédito no continente americano, 

Emma foi presa por 15 dias e escolheu não transformar a pena em multa. Com gesto deixou 

claro que a mulher não precisa manter a boca fechada e o útero aberto. Ou melhor, só quando 

ela quiser (GARCIA, 2015, l. 885-889). 

A estada de Emma nos Estados Unidos não durou muito. Ela foi deportada antes 

da Primeira Guerra Mundial, pois denunciava o conflito bélico. Após sua saída do continente 

americano, militou tanto na Rússia bolchevique quanto na Espanha durante a guerra civil, e 

morreu defendendo seus ideais anarquistas (GARCIA, 2015, l. 876-891). 

Bem. Ser mulher para as feministas de primeira onda significava sair da 

invisibilidade em relação ao poder constituído para serem vistas como sujeitos dignos para 

educação e capazes de direitos, dentre eles o voto e o acesso ao mercado de trabalho.  

Como ao longo do decorrer histórico de desenvolvimento dessas nuances 

anticapitalistas do feminismo, alguns direitos formais das mulheres são, de certa forma, 

concretizados, a primeira onda do feminismo vai se esvaindo. Após as Guerras Mundiais, as 

pautas da segunda onda vão ser condensadas nos anos 60, 70 e 80 do século XX.  

O fim da primeira guerra mundial, o declínio do império austro-húngaro, o 

processo de descolonização, e a revolução industrial, são fatos que trouxeram reformas 

progressistas para os ordenamentos jurídicos da maioria dos países, como o voto feminino e a 

inserção da mulher em postos de trabalho (GARCIA, 2015 l. 894-906). 

No interstício entre guerras há certo vazio do movimento feminista, pois as 

demandas até então prioritariamente expostas haviam sido satisfeitas, ao menos formal e 

parcialmente. Apesar das feministas discutirem sobre maternidade, problemas econômicos e 
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leis concernentes à infância, viviam em uma sociedade legalmente igualitária. Legalmente 

(GARCIA, 2015 l. 894-906). 

O movimento feminista não conseguia fazer frente às demandas dos partidos 

políticos institucionalizados e em decorrência da revolução bolchevique na França, vários 

países passaram a temer ameaças comunistas e socialistas, e o feminismo era por muitos posto 

no mesmo barco (GARCIA, 2015 l. 894-906). 

 A taxa de natalidade do século XX caía cada vez mais e a culpa era relegada às 

mulheres ingressas no mercado de trabalho. Feministas eram acusadas de destruir a família e a 

nação. A primeira onda feminista teve seu ápice na conquista do voto e, em termos teóricos, a 

obra mais famosa da francesa Simone de Beauvoir, O segundo sexo, de 1949, assentou as 

bases teóricas para uma nova etapa de fôlego do feminismo (GARCIA, 2015 l. 894-906).  

Desta feita, com um movimento feminista até então desarticulado, pois os 

objetivos do sufragismo haviam obtido êxito, a obra de Simone pode ser situada como 

pensamento de transição da primeira para a segunda onda. Ela não escreve para um público 

tradicionalmente militante da causa feminista nem reivindica direitos em específico.  

O que ela faz é explicar e convencer as amarras de opressão contra as mulheres. 

Mas como toda boa obra elucidamente diferente e necessária, a obra de Simone não 

convenceu de cara. Na França não foi muito aceita. Somente quando traduzida para outros 16 

idiomas, como o inglês e levada para os Estados Unidos, obtém o reconhecimento 

inicialmente inobtido no país de origem da autora (GARCIA, 2015 l. 919-934). 

O segundo sexo, o livro o mais famoso de Simone e um dos mais conhecidos no 

movimento feminista como um todo, trabalha de forma bem abrangente a questão feminina, 

sob o olhar de uma mulher branca, academicamente educada, ocidental e europeia.  

Em princípio, Simone de Beauvoir não se considerava uma feminista, nem 

acreditava sofrer discriminação pelo sexo, não tinha intenções políticas nem ativistas. Em 

princípio (GARCIA, 2015, l. 906-919). A própria autora foi se convencendo de que era uma 

defensora dos direitos das mulheres à medida que sua obra era republicada. Se na primeira 

versão se referia a feministas como elas, o parou de fazer (GARCIA, 2015 l. 919-934). Em 

suas próprias palavras: 

 

Ao pesquisar e escrever O Segundo Sexo foi que percebi que meus privilégios 

resultavam de eu ter abdicado, pelo menos em alguns aspectos cruciais, à minha 

feminilidade e à minha condição feminina. Se colocarmos o que estou dizendo em 

termos econômicos, você entenderia facilmente. Eu tinha me tornado uma 

colaboracionista de classe. Bem, eu era uma espécie de equivalente em termos da 

lut     s xos. Atr vés    ―O S  un o S xo‖ tom    ons  ên       n   ss        ss  
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luta. Pude entender que a maioria das mulheres simplesmente não tinha as escolhas 

que eu havia tido; que as mulheres são, de fato, definidas e tratadas como um 

segundo sexo por uma sociedade patriarcal e masculina, cuja estrutura entraria em 

colapso se esses valores e orientações fossem genuinamente destruídos
47

. 

(BEAUVOIR, 1976, grifos nossos). 

 

Simone já tinha uma brilhante trajetória acadêmica e era uma escritora 

reconhecida, e, talvez por isso, não conseguia ver desde o princípio a opressão a seu sexo nem 

as amarras de uma sociedade patriarcal (GARCIA, 2015, l. 906-919). Como vimos, ela passa 

a perceber o que abdicou simplesmente – mas não tão simples assim – por ter nascido sob o 

signo feminino.  

Conforme ela conta, em conversas que tinha com mulheres já na faixa de seus 40 

anos, todas elas diziam sentir serem seres relativos, o que a fez repensar sobre a condição de 

seu sexo. Quando ela própria completou tal idade, começou a escrever sobre o significado de 

ser mulher para ela, que, até então, afirmava a feminilidade nunca ter sido um peso 

(GARCIA, 2015, l. 906-919).  

De suas reflexões nasce o livro O Segundo Sexo, obra que, como já dissemos, 

reaviva o feminismo pós-guerras. Além de ser a base angular do pensamento feminista do 

século XX, é também o escrito mais completo, até aquele momento, sobre a condição 

feminina (GARCIA, 2015, l. 906-19). 

 O Segundo Sexo é dividido em dois volumes. O primeiro abarca a conclusão da 

autora que, ao estudar ciências biológicas e humanidades, atesta que nada de biológico nem 

de natural subordina a priori as mulheres ao jugo masculino. A cultura somente acabou por 

dar mais valor a quem arriscava a vida em guerras e conquistas de novos territórios e povos 

do que àquelas que lhes davam a vida (GARCIA, 2015 l. 939-947). 

Simone era de família burguesa e desde jovem tanto sua mãe quanto seu pai 

incentivavam a leitura e o estudo formal. Porém, mesmo com sua proeminência, a história 

patriarcal tenta reduzir Simone a fiel discípula de Sartre (CHAPERON, 1999, p. 38), com 

quem formou um dos casais mais famosos da literatura. Suas próprias palavras são capazes de 

discordar de tal insensatez: 

  

                                                           
47

  No original: In researching and writing The Second Sex I did come to realize that my privileges were the 

result of my having abdicated, in some crucial respects at least, my womanhood. If we put it in class economic 

terms, you would understand it easily: I had become a class collaborationist. Well, I was sort of the equivalent in 

terms of the sex struggle. Through The Second Sex I became aware of the struggle needed. I understood that the 

vast majority of women simply did not have the choices that I had had, that women are, in fact, defined and 

treated as a second sex by a male-oriented society whose structure would totally collapse if that orientation was 

genuinely destroyed.  
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Assim, o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma 

revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu 

aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles nunca abdicaram 

o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na Natureza e na Mulher, mas 

reconquistaram-na a seguir. Condenada a desempenhar o papel do Outro, a mulher 

estava também condenada a possuir apenas uma força precária: escrava ou ídolo, 

nunca é ela que escolhe seu destino (BEAUVOIR, 1970, p. 97). 
 

Conforme o excerto acima, Simone de Beauvoir explicita que matar, retirar a vida 

e a autonomia de outros povos, parecia ser mais importante do que dar vida e liberdade. As 

mulheres, que concebem a luz na escuridão de seus úteros e no mistério de seu organismo, por 

muito tempo têm sido menosprezadas por uma cultura que valoriza justamente o oposto.  

Para além das ponderações sobre a existência feminina, Beauvoir faz críticas 

contundentes ao socialismo científico, pois, segundo ela, trata-se de um discurso monista 

econômico, incapaz de compreender a dimensão psicológica da opressão patriarcal, que 

ultrapassa os limites do econômico e que trata a mulher alienada como mero apêndice do 

homem. O trecho abaixo sintetiza essa visão: 

 

Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir discute a condição histórica da mulher 

tomando por base a perspectiva adotada por Engels em A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, para o qual a história das mulheres dependeria 

fundamentalmente da história do desenvolvimento das técnicas. Para a autora 

francesa, o materialismo histórico além de não fornecer soluções a problemas que 

vão além dos fatores puramente econômicos, como, por exemplo, a constatação de 

que a divisão do trabalho confina a mulher nos afazeres domésticos enquanto o 

direito a propriedade é repassado de pai para filho (BORGES, 2007, p. 101-102).  
 

Esses e outros posicionamentos encontram-se no primeiro volume de O Segundo 

Sexo, focado em fatos e mitos sobre a condição da mulher e dividido em três partes. A 

primeira, sobre o destino das mulheres, enfatiza sobre dados biológicos, bem como os pontos 

de vista psicanalistas e histórico-materialistas. Por sua vez, a segunda e a terceira parte 

abordam, respectivamente, sobre a história das mulheres e os mitos que permeiam suas vidas 

(BEAUVOIR, 1970, p. 308). 

Já o segundo volume de O Segundo Sexo, se inicia com a frase mais famosa dos 

escritos de Simone, e repetida continuamente em qualquer e todo meio feminista, mesmo se 

 m   s or  n   : ―NINGUÉM n s   mul  r: torn -s  mul  r‖ (BEAUVOIR  1967, p. 9), 

trecho que assim continua: 

 

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana 

assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 

intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a 
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mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um Outro (Beauvoir,1967, 

p. 9).  

 

Esse famoso excerto é quase um mantra feminista, de desconstrução de lugares 

socialmente impostos pela cultura patriarcal. O intuito de Simone é deixar claro que a 

condição feminina com os atributos assim conhecidos é muito mais imposto culturalmente do 

que de fato intrínseco à mulher. Assim, não seria justificável subjugar, violentar e maltratar a 

natureza feminina pelo fato de ser uma natureza feminina e, assim, menos valiosa que a 

masculina.  

Esse segundo volume discorre sobre a experiência vivida pelas mulheres e é 

dividido em quatro partes: I) os anos de formação; II) situação; III) justificações; e IV) 

caminhos para a libertação. A primeira parte é dividida em capítulos que tratam da infância, 

da mocidade de uma garota, da iniciação sexual e das lésbicas. A segunda, sobre a mulher 

casada, a mãe, a vida social, as prostitutas, do período entre a maturidade à velhice, e a 

situação e o caráter da mulher. A terceira, sobre a mulher narcisista, a amorosa, e a mística. O 

quarto, sobre a mulher independente. (BEAUVOIR, 1967, p. 498) 

A assertiva de Simone sobre a construção social do papel dos sexos não é inédita 

no feminismo. Desde Poulin de la Barre, Marry Wollstonecraft e Harriet Taylor  já era dito 

que a biologia feminina não justifica sua segregação. Em verdade, o mérito de Simone está 

em clarificar em uma frase, a ideia já pensada de alguma forma por outras (GARCIA, 2015, l. 

939-947). 

Em suma, os dois volumes da obra recorrem a temas importantes e em debate até 

hoje, e da histórica relegação da mulher ao papel da outra, em uma subjetividade que 

necessita do homem para se completar. Inexoravelmente (GARCIA, 2015 l. 919-934). 

De uma forma geral, quando falamos em outros, geralmente há uma alteridade 

recíproca, na medida em que também somos diversos para os outros. Tal qual ocorre quando 

falamos sobre culturas estrangeiras, a nossa e a outra são ambas estrangeiras entre si 

(GARCIA, 2015 l. 919-934).  

Porém, na relação homem e mulher não há isso. Ele é a medida de todas as coisas 

e o centro gravitacional onde o universo concentra sua força motriz. Ela gira em torno das 

vontades dele, deixada sempre de lado ou atrás das decisões. Ele é a autoridade suprema, pois 

os homens são os detentores do poder e são criadores da cultura. Ela é a outra, a subjugada, 

uma existência qualquer que não a protagonista. As mulheres são sujeitos de projeção do 

desejo masculino, como e quando eles desejam que elas assim sejam (GARCIA, 2015 l. 919-

934). 
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Nesse sentido, esse debate infelizmente ainda se faz necessário. O Teste de 

Bechdel sobre a representatividade feminina em filmes, livros e artes em geral é o exemplo 

mais conhecido sobre essa discussão em dias hodiernos e verifica como as mulheres estariam 

representadas na cultura. 

  As mulheres na literatura e nos filmes, por exemplo, não eram apenas vistas pelo 

outro sexo, mas somente em relação ao outro sexo. Como os homens e o patriarcado eram em 

exclusividade os formadores da cultura central, sem senso de alteridade quanto à existências 

femininas, não teria como se esperar diferente.  

Assim, a cartunista estadunidense Alison Bechdel (2005) colocou em uma de suas 

tirinhas de 1985 um teste para obras fictícias e não fictícias, que vem sendo readaptado e 

aquilatado ao longo do tempo.  

Não que essa crítica à falta de representatividade feminina seja algo antes 

impensado. Virginia Woolf, escritora feminista do início do século XX, já havia apontado 

análise similar, inclusive a própria Alison Bechdel (2005) afirma que a obra citada de Woolf 

norteou a ideia da tirinha.  

Virginia Woolf foi prioritariamente educada em sua casa por seu pai, porque tinha 

a saúde frágil e não podia sair muito para estudos regulares. Ele era um refinado intelectual 

vitoriano e, apesar do apoio familiar por meio paterno, sua mãe morreu quando ela tinha 

quatorze anos e quase foi estuprada pelo seu meio irmão (WOOLF, 1990, p. 139).  

O livro Um teto todo seu (WOOLF, 1990), no qual se embasou Bechdel (2005), 

consiste em um ensaio baseado em dois artigos lidos pela autora em conferências. Virginia faz 

uma grande retomada de clássicos literários e discorre sobre vários deles ao falar sobre as 

mulheres na ficção. Ela aponta também a escassez de mulheres notadamente escritoras, não 

por falta de habilidade ou capacidade, mas simplesmente porque a sociedade patriarcal as 

tolhia, não apenas como uma força externa e física, mas no domínio de seus sentimentos de 

dever e de culpa. 

Tendo isso em mente, Virginia cria a fictícia personagem da irmã de Shakespeare, 

tão dotada na escrita quanto o irmão, mas os trabalhos domésticos compulsórios a tolhiam de 

se expressar. No trecho transcrito abaixo, é possível ler a justificativa da autora para seu 

posicionamento nas conferências que deram origem ao livro Um teto todo seu: 

  

Todas essas relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida 

galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de 

fora, sem ser experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no curso de minha 

leitura, em que duas mulheres fossem representadas como amigas. Há uma tentativa 

em Diana of the crossways. Há confidentes, é claro, em Racine e nas tragédias 
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gregas. Vez por outra, são mães e filhas. Mas, quase sem exceção, elas são 

mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as 

grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo 

outro sexo, como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela 

mínima da vida de uma mulher é isso! E que nadinha o homem conhece até mesmo 

dela, quando a observa através dos óculos escuros ou rosados que o sexo lhe coloca 

sobre o nariz! Daí, talvez, a natureza peculiar das mulheres na ficção, os extremos 

surpreendentes de sua beleza e horror, a alternância entre bondade celestial e 

depravação demoníaca — pois é assim que um amante a veria à medida que seu 

amor crescesse ou diminuísse, fosse próspero ou infeliz (WOOLF, 1990, p. 102-103, 

grifos nossos).  

 

Sem dúvidas a exposição de Virgínia é sofisticada. Porém, o mérito de Bechdel 

(2005) talvez resida na leveza com que faz valer o argumento exposto em uma tirinha 

desenhada às pressas, com uma ideia de sua amiga Liz Wallace, pois estava sem saber o que 

fazer e seu prazo fatal de entrega se aproximava.  

O quadrinho em que aparece o teste chama-se The Rule
48

 (BECHDEL, 2005) e 

consiste em uma conversa aparentemente despretensiosa entre duas personagens. No diálogo, 

são expostas as três perguntas de verificação da legítima representatividade feminina: 1ª-Há 

pelo menos duas mulheres?; 2ª-Elas conversam uma com a outra?; e 3ª-Sobre alguma coisa 

que não seja um homem? 

Segue a tirinha na íntegra: 

                                                           
48

 Tradução livre: A Regra.  
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Figura 2- The Rule. Dykes to Watch Out For. Alison Bechdel. 2005 

 
49

Fonte: BECHDEL, 2005. 

                                                           
49

 Tradução livre:  

Dykes to Watch Out For  apresenta: A Regra.Com agradecimentos especiais a Liz Wallace.   

Mulher 1: Quer ver algum filme e comer pipoca? 

Mulher 2: Bem... eu não sei. Eu sigo essa regra, sabe... Eu somente assisto um filme se ele satisfaz três 

requerimentos básicos. Um, deve ter pelo menos duas mulheres nele..... e elas, dois, devem estar conversando 

sobre, três, qualquer coisa que não um homem.   

Mulher 1: Bem específica essa ideia, mas muito boa.  

Mulher 2: Sem brincadeira, o último filme que eu consegui ver foi ALIEN... duas mulheres do filme estavam 

conversando sobre um mostro.  

Mulher 1: Quer ir na minha casa comer pipoca? 

Mulher 2: Agora sim [você me convidou para algo bom] 
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Não obstante a simplicidade, o teste não é 100% eficaz, pois é possível que a 

produção artística passe nas três perguntas, mas tenha conteúdo sexista em suas falas. Apesar 

disso, é um parâmetro de ponderações, ainda que de forma inicial, sobre a visibilidade das 

questões femininas. Precisamos discutir sobre a construção de personagens mulheres, ainda 

que esse aspecto não necessariamente indique o fracasso completo de um filme.  

Dependemos de como o teste é aplicado, por exemplo: se uma fala que mescla 

assuntos já seria completamente invalidada, se uma obra é histórica e não poderia colocar 

mulheres em seu contexto. Tendo essas e outras questões em vista existe a possibilidade de 

variações nas perguntas, tais como, analisar a inclusão de personagens LGBTQ+, se as 

mulheres têm nomes, se a conversa tem uma duração temporal substancial.... 

Voltando a atenção à obra de Simone de Beauvoir, já nos anos 50, pouco depois 

de sua primeira publicação, O Segundo Sexo, era o livro mais lido pelas filhas universitárias 

das mulheres que conquistaram o direito ao voto e à educação. (GARCIA, 2015, l.947-52). 

São essas mesmas leitoras as protagonistas da segunda onda feminista, cuja pluralidade em 

demasia exige que seja estudada de forma subdividida, por meio das autoras que alcançaram 

maior proeminência.  

Ser mulher nessa passagem da 1ª para a 2ª onda significa ser contra os 

essencialismos, na medida em que a figura feminina é construída pela cultura social, e não um 

fato naturalmente dado. Em decorrência disso, a segunda onda feminista propriamente dita 

vai indagar toda a cultura, tal como fez Simone de Beauvoir. Indagar a história da ciência 

construída por homens que subjugavam a subjetividade feminina, não tanto como um pedido 

para reinvindicações, mas de questionamento intrínseco de uma sociedade patriarcal global. 

(GARCIA, 2015 l. 939-947).  

Com o fim da Segunda Guerra, a domesticação das mulheres se mostrava mais 

uma vez obrigatória. Deveriam sair de seus empregos para dar lugar aos homens que 

chegavam das guerras (GARCIA, 2015, l. 960). Deveriam voltar a cuidar dos afazeres do lar 

para quando seus maridos chegassem em casa. 

Sob a égide desse contexto histórico, são quatro as autoras mais marcantes desse 

período: Betty Friedan, Kate Millet, Shulamith Firestone e Glória Steinen.  

A estadunidense Betty Friedan foi quem analisou o inominado problema 

enfrentado pelas mulheres em seu livro A mística feminina, de 1963. A tradução no Brasil foi 

realizada por meio da militância feminista de Rose Marie Muraro em 1971 junto a Editora 

Rosa dos Tempos, associada à Editora católica Vozes (HOLLANDA, 2019, p.13). 
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A insatisfação das estadunidenses – que pode ser extendida às diversas 

nacionalidades, conforme ela aponta, era causa de transtornos autodestrutivos pela parcela 

feminina, como depressão, ansiedade e alcoolismo. A reação patriarcal culpava todas as 

mulheres que não eram completamente felizes vivendo somente para os referenciais 

masculinos de suas vidas (GARCIA, 2015, l. 960). Em suas palavras: 

 

A mística feminina afirma que o valor mais alto e o compromisso único da mulher é 

a realização de sua feminilidade. Afirma ainda que o grande erro da cultura 

ocidental, no decorrer dos séculos, foi a desvalorização dessa feminilidade. Diz 

ainda que esta é tão misteriosa, intuitiva e próxima à criação e à origem da vida, que 

a ciência humana talvez jamais a compreenda. Contudo, por mais essencial e 

diferente que seja, de modo algum é inferior à natureza do homem; em certos 

aspectos pode até ser superior. O erro, diz a mística, a raiz do problema feminino no 

passado, é que as mulheres invejavam os homens, tentavam ser como eles, em lugar 

de aceitar sua própria natureza, que só pode encontrar realização na passividade 

sexual, no domínio do macho, na criação dos filhos, e no amor materno. (Friedan, 

1971, p. 40)  
 

Uma vez delineado os conceitos do que seria essa mística feminina, Betty Friedan 

(1971) prossegue seus escritos para colocar em xeque a questão do consumismo da mulher 

dos Estados Unidos da América. Ela, social e psicologicamente obrigada a se manter sempre 

jovem e bela, precisava gastar com produtos para tal finalidade. Caso contrário, ou não 

conseguiria um marido ou ele a trocaria por alguém mais nova e mais bonita. 

Conforme iremos ver ao longo da obra de Betty Friedan (1971), o problema do 

discurso da mulher mística não é a maternidade, a beleza, a companhia de um homem nem a 

jovialidade. O lado negativo consiste nas situações aprisionadoras desse discurso. Mesmo 

s   n o qu  ―[ ] l   r ade para planejar a própria vida é assustadora quando enfrentada pela 

pr m  r  v z‖ (FRIEDAN, 1971, p. 291), a autora é ferrenha defensora de que a mulher deve 

buscar encontrar sua identidade conforme seus próprios quereres: 

  

A mística feminina permite e até incentiva na mulher a ignorância da questão de sua 

identidade. Afirma que é possível responder à pergunta «quem sou eu?» Dizendo — 

«Mulher de Tom... mãe de Maria». [...] não possui mais uma ideia íntima que lhe 

diga quem ela é, ou deseja ser. (FRIEDAN, 1971, p. 62) 

 

Segundo o trecho acima, as subjetividades femininas são, em sua maioria, 

reduzidas a seus papeis desejados na sociedade patriarcal, como esposa e mãe. Não que haja 

algo intrinsecamente errado com tais funções, muito pelo contrário. O grande problema, como 

Betty Friedan demonstra, é a imposição de uma feminilidade por quereres externos ao da 

própria mulher. E mais. É a redução de sua vivência e de seus sentimentos a essas figuras.  
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É preciso que o casamento e a maternidade sejam vistos não como fuga de si ou 

como busca de uma identidade em referenciais externos e impostos, mas sim como a 

realização de pessoas socialmente comprometidas entre si e, acima de tudo, consigo mesmas.   

Betty Friedan inicia A mística feminina (FRIEDAN, 1971, p. 17-31) em análise de 

uma heroica figura da dona de casa, tentando entender qual é esse problema que atinge todas 

as mulheres, mas ainda sem nome. A infelicidade das mulheres que tinham tudo, um marido, 

uma família, sabiam costurar, cozinhar e passar roupa, era aparentemente inexplicável.  

Sua narrativa, construída a partir de relatos do cotidiano das mulheres, foi 

fundamental para a criação de certa identidade social (GARCIA, 2015, l. 979) aos dilemas das 

donas de casa dos Estados Unidos. A insatisfação de cada uma delas passa a ser vista não 

mais como algo pontual e individual, mas sim como uma experiência coletiva de opressão. A 

ideia de que todas eram felizes menos uma começa a cair por terra.  

Ainda quando meninas extremamente hábeis na infância, o potencial se esvaía ao 

alcançar a idade adulta. Esse tolhimento de suas possibilidades é uma questão reverberada ao 

longo da vida das mulheres, e, se até então era sem nome, Friedan aponta que a falta de 

sentimento de existência era a causa da infelicidade feminina (FRIEDAN, 1971, p. 17-31). 

Hoje podemos dizer em alto e bom som qual é esse problema: p a t r i a r c a d o 
50

, assim 

entendido como os costumes que colocam os homens em privilégio em relação à mulher. 

A tal mística feminina impõe um dever intrínseco à mulher, que não poderia 

desejar melhor destino que viver sua feminilidade, assim entendida como o zelo do lar, as 

benesses do parto e obrigatoriedade da amamentação (FRIEDAN, 1971, p. 17-31). Porém, 

verdade seja, nem todas as mulheres, inclusive por questões biológicas ou por própria escolha, 

engravidam e amamentam, nem por isso devem ser consideradas piores do que outras - sim, 

às vezes é necessário escrever o óbvio.  

Em decorrência disso, elas são culpadas dos males do mundo e, quando se 

expressam, são taxadas de neuróticas e loucas, por perderem uma falaciosa feminilidade. 

Como escreve Friedan: 

 

[...] baseava-se na crença de que destruir a submissão da mulher, ordenada por Deus, 

seria destruir o lar e escravizar os homens. Tais mitos surgem em todas as 

revoluções que fazem progredir uma parcela da família humana no sentido da 

igualdade. Sejam as feministas representadas como seres desumanos, furiosas 

                                                           
50

 O livro de Betty Friedan não teorizava sobre o patriarcado, pois era mais centrado em experiências individuais 

de mulheres de classe média dos Estados Unidos, que poderiam ser relacionadas a todas elas (GARCIA, 2015, 

l.974). Porém, conforme a leitura que fazemos hoje, nos momentos em que ela critica a cultura impositiva da 

mística feminina, ela está criticando o patriarcado.  
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devoradoras de homens, ofensoras de Deus, ou nos termos modernos como 

pervertidas sexuais, não diferem nisso do estereótipo do membro de sindicato 

anarquista, ou do negro encarado como animal primitivo. O que a terminologia 

sexual oculta é o fato de que o movimento feminista era uma revolução. Havia 

excessos, naturalmente, como em qualquer situação semelhante, mas os das 

feministas eram por si mesmos uma prova da necessidade da revolução. Brotavam, 

ao mesmo tempo que eram um apaixonado repúdio, das degradantes realidades da 

vida feminina, da subserviência impotente, oculta sob o gentil decoro, que tornava a 

mulher objeto de mal disfarçado desprezo dos homens, a tal ponto que ela própria 

passava a menos^ prezar-se. Evidentemente esses sentimentos eram mais difíceis de 

vencer do que as condições que os causavam. (FRIEDAN, 1971, p. 75, grifos 

nossos).  

 

Friedan é intensa  o  f rm r  so    é      o tr   o    m   qu  ―[p]r   s mos    

uma drástica reformulação da imagem cultural da feminilidade, que permita à mulher alcançar 

  v r     r  m tur         pl n tu   p sso l  s m  onfl tos    om r  l z   o s xu l‖ 

(FRIEDAN, 1971, p. 312). Enquanto a sociedade patriarcal colocar a feminilidade 

naturalmente como o valor compassivo, misterioso e intuitivo tido por todas as mulheres, a 

sua passividade sexual deve(ria) bastar para sua existência.  

Assim, como Betty de certa forma profetiza, as vozes silenciadoras e planificantes 

que reverberam sob o signo da mística feminina não poderão por muito mais tempo abafar a 

voz íntima que impele a cada mulher (FRIEDAN, 1971, p. 325). O penoso silêncio 

(FRIEDAN, 1971, p. 32) das mulheres passa a dar espaço a uma vibrante jornada (FRIEDAN, 

1971, p. 71) que lançou a mulher para fora do lar. Uma jornada que potencializou essa busca 

por suas identidades, do futuro que querem desenhar para si (FRIEDAN, 1971, p. 66). 

Betty Friedan discorre sobre o que enxerga como soluções para esse problema da 

imposição de valores femininos sobre os corpos das mulheres. Em suas palavras:  

 

Seria inteiramente errado de minha parte oferecer soluções fáceis do problema para 

todas. Não há respostas fáceis nos Estados Unidos, hoje em dia; é difícil, penoso, e 

talvez leve muito tempo para que cada qual descubra a sua solução. Primeiro é 

preciso dizer «não» à imagem da dona de casa. Isto não significa, naturalmente, 

divorciar-se do marido, abandonar os filhos, renunciar ao lar. Não é preciso escolher 

entre casamento e profissão — esta foi a opção errada da mística feminina. Na 

verdade, não é tão difícil como se sugere conciliar casamento e maternidade com o 

objetivo pessoal que antigamente recebia o nome de «carreira». E' necessário apenas 

fazer um novo plano de vida, em termos da existência inteira. O primeiro passo é 

considerar o trabalho doméstico tal qual ele é na realidade — não uma profissão
51

, 

                                                           
51

 Feministas ora situam o trabalho doméstico como profissão ora não. As que o fazem, buscam demonstrar o 

impacto econômico de tal atividade. Lado outro, as que não o consideram atividade laboral, procuram reduzir o 

tempo e o esforço gasto com o mesmo. Sobre tal tema, Donna Haraway ass m  om nt  qu  ―  pr n  p l 

conquista tanto dos feminismos marxistas quanto dos feminismos socialistas foi a de ampliar a categoria 

‗tr   l o‘ p r    omo  r  qu lo qu  ( l um s) mul  r s f z  m  m smo qu n o   r l   o  ss l r      st v  

subordinada a uma visão mais abrangente do trabalho sob o patriarcado capitalista (HARAWAY, 2009, p. 53). 
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mas algo que deve ser feito com o máximo de rapidez e eficiência. (FRIEDAN, 

1971, p. 294, grifos nossos). 

 

Para a autora, o cerne do problema é colocar as atividades domésticas como 

centro e pedra angular da vida das mulheres. Betty não parece se posicionar contra casamento 

e maternidade. O que ela aponta, porém, é a desnecessidade de serem o único aspecto do 

existir feminino. Entretanto, falta ser desenvolvido pela autora a possibilidade de compartilhar 

com homens as tarefas do lar que também habitam.  

Sobre a necessidade de se repensar as tarefas domésticas, o adequado também não 

seria na mulher encontrar uma hora de folga, mas continuar sendo ininterruptamente uma 

dona de casa (FRIEDAN, 1971, p. 294). E sim de encontrar uma função social que lhe faça 

feliz e bem, que não precise viver a sombra de algum referencial masculino em todos os 

ambientes em que vá. Verdade seja, a determinação das mulheres em desenvolver suas 

potencialidades em uma sociedade patriarcal revela a subestimada força que possuem.  

O problema da identidade indicado por Betty Friedan era até então novo para a 

mulher. Antes ela não precisava muito pensar quem era. Sua função era ficar à espera de um 

casamento, e quando alguém a escolhia, deveria ser grata por isso e honrar seu posto 

reprodutivo.  

Assim, muitas feministas, na falta do que seria essa identidade da mulher, 

colocavam no referencial masculino de liberdade suas ambições individuais e coletivas. Nesse 

sentido:  

 

As feministas só possuíam uma imagem, uma visão de ser humano total e livre: o 

homem. Pois até recentemente apenas êle (mas não todos) tinha a liberdade e a 

educação necessárias para realizar sua potencialidade, abrir caminhos, criar, 

descobrir e planejar novas trilhas para as gerações futuras. Somente o homem tinha 

o direito de voto, a liberdade para traçar as grandes decisões da sociedade. Somente 

o homem era livre para amar, regozijar-se no amor e decidir sozinho, aos olhos de 

Deus, o que era certo ou errado. Desejaria a mulher essa liberdade por querer ser 

homem? Ou por ser também humana? (FRIEDAN, 1971, p. 71, grifos nossos). 

 

Essa questão sobre a desejada igualdade entre homens e mulheres tendo como 

referencial falaciosamente neutro o ponto cultural masculino vai ser retomada especialmente 

na terceira onda do feminismo. Aos movimentos da segunda onda, porém, coube repensar o 

que seria essa tão sonhada paridade entre os sexos, não enquanto mesmo substrato, mas sim 

como potências humanas e livres. Que, em vista de todo um histórico de discriminação, 

requisitava ações positivas.  
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Assentada nesses postulados, Betty Friedan fundou em 1966 a que foi a maior 

organização feminista liberal dos Estados Unidos existente até então: a Organização Nacional 

para Mulheres
52

. As liberais, similar ao movimento do período iluminista, defendiam que a 

desigualdade das mulheres em comparação com os homens era a causa de sua opressão, e não 

a exploração econômica. Desta feita, o que mais pesava para as liberais era a impossibilidade 

de plenamente adentrar no trabalho e na esfera pública (GARCIA, 2015, l. 979-986). 

Betty Friedan é um nome do feminismo liberal, mas, conforme veremos, essa 

vertente foi sendo abandonada paulatinamente pelas feministas mais jovens, que ansiavam por 

mudanças maiores na sociedade e uma verdadeira revolução dos costumes. Assim, o 

feminismo radical vai ganhar mais espaço, mesmo que, mais tarde, também encare seu 

declínio com a volta do protagonismo liberal (GARCIA, 2015, l. 989). 

Essa queda do feminismo liberal pode ser explicada pela grande agitação política 

nos Estados Unidos da América dos anos 60, com o assassinato do ex-presidente John 

Kennedy, protestos contra a Guerra do Vietnã, contradições de um sistema capitalista e a 

falácia do discurso meritocrático
53

. Nesses termos, a universalização desmedida dos 

princípios capitalistas acaba por mostrar sua face racista e excludente e, como consequência, 

os movimentos da assim chamada Nova Esquerda, como as teorias da Escola de Frankfurt, o 

antirracista, o estudantil, o pacifista e o feminista, vão ganhando mais voz (GARCIA, 2015, l. 

994). 

O ponto em comum entre esses movimentos da Nova Esquerda é sua busca não 

por reformas, mas sim por diferentes maneiras de vida, quase no vislumbre de uma utopia 

comunitária, cujos membros seriam um novo homem e uma nova mulher, em um novo 

mundo, pensado coletivamente (GARCIA, 2015, l. 998). 

Mesmo nos movimentos dessa Nova Esquerda, que se entendia como progressista, 

as mulheres eram invisíveis enquanto líderes e os homens dominavam o debate. O sexismo 

não entrava no centro das discussões coletivas e a opressão era vista para a classe como um 

todo. O problema é que a classe como um todo era analisada do ponto de vista masculino. 

Como o neutro. O padrão. O parâmetro (GARCIA, 2015, l. 1001).  

O movimento de mulheres, com a tomada de consciência de sua situação peculiar, 

retoma alguns debates que lá atrás foram levantados por feministas como Alexandra 

                                                           
52

 Do acrônimo em inglês. NOW- National Organisation for Women.  
53

 Sobre a meritocracia cabe uma observação. A crítica não repousa no fato de que aquelas pessoas que 

batalharam em vista de um determinado objetivo merecem alcançá-lo. O problema está nas disparidades prévias 

de condições sociais e econômicas entre aqueles que tem esse objetivo de sucesso e prosperidade. Assim, muitas 

das vezes, quem merece é também aquele com acesso livre ao capital financeiro e cultural.   
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Kollontai. Dessa forma, decidiram se reunir de maneira autônoma dos homens, que 

menosprezavam sua luta, e criaram o Movimento de Liberação da Mulher. (GARCIA, 2015, l. 

1006-1010) 

O feminismo radical encabeçava o Movimento de Libertação da Mulher e tinha 

frentes múltiplas, mas seu desenvolvimento se deu sob um substrato teórico básico em 

comum. Quais sejam, a obra Política Sexual, de Kate Millett; e Dialética do Sexo, de 

Shulamith Firestone, ambas da década de 1970 (GARCIA, 2015, l. 1010-103). 

Kate Millett nasceu em família irlandesa e católica. Estudou artes plásticas no 

Japão e se associou à Organização Nacional para Mulheres fundada por Betty Friedman 

(MILLETT, 1974, p. 5). Ela inicia sua obra conceituando o que o movimento entende como 

revolução sexual para, ato contínuo, falar sobre a conceituação do feminismo em si, nos 

seguintes termos:  

 

É deveras curioso verificar que o dicionário define o «feminismo », que no fundo 

não é senão a formulação completa e satisfatória dos fins da própria revolução 

sexual, como «[...] um sistema de igualdade política, económica e social entre os 

sexos». Esta definição é tão geral, implica uma transformação de sociedade 

(transformação que é o próprio objectivo deste ensaio e que é designada como 

revolução sexual) tão radical (MILLETT, 1974, p. 26). 

 

Para a autora, o feminismo, enquanto igualdade máxima, seria alcançado por meio 

da revolução sexual. Porém, conforme a leitura conjunta dos excertos acima e abaixo 

colacionados, a transformação da sociedade por meio de uma revolução sexual não requer 

qualquer comportamento, mas sim aquele que efetivamente vise alterar os referenciais de uma 

cultura patriarcal. Em suas palavras: 

 

O termo «revolução sexual» está actualmente (sic) tão na moda que é empregue a 

torto e a direito para explicar os mais insignificantes comportamentos sociossexuais. 

Tal emprego é quando muito ingénuo. (MILLETT, 1974, p. 9) 

 

Como subterfúgio de respaldo para a revolução sexual, Kate (MILLETT, 1974) 

analisa outros aspectos da sociedade com a finalidade de colocar em evidência a disparidades 

dos sexos, quais sejam, educação, política e emprego.  

Tal como outras feministas que cronologicamente a antecederam, Millett (1974, p. 

26) coloca na educação o fator primordial para a liberdade feminina. Conforme já vimos, as 

bases do sistema educacional prioritariamente vigente nos termos da obra Emílio, de 

Rousseau, coloca toda a qualquer educação da mulher em um referencial masculino, nunca 

em si própria.  
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Além do aspecto educacional, Kate Millet discorre sobre a organização política 

(MILLETT, 1974, p. 35) e o emprego das mulheres (MILLETT, 1974, p. 42), enfatizando que 

elas sempre trabalharam muito, muitas das vezes em carga horária maior que a masculina, 

mas no desenvolvimento de serviços menos apreciados e valorizados pelo coletivo social. 

Quando analisa tais estruturas, Millett (1974, p. 9) aponta que, à medida que 

estruturas patriarcais vão sendo extirpadas pelo feminismo, essa ação dá azo a uma reação, 

que logo busca amarras mais fortes de oprimir as mulheres, especialmente no âmbito 

psicológico. Incentivando dilemas femininos em âmbito moral, religioso, e cultural.  

A r    o m  s  omum s r   ―r tom r v l os clichés tradicionais relativos ao papel 

  t mp r m nto         s xo‖ (MILLETT  1974  p. 53). Como se homem e mulher 

inexoravelmente se completassem, mas ela não existiria de fato até a junção com seu lado 

mais forte. Como se a dualidade sexual fosse o único e exclusivo caminho, onde nenhum 

poderia ter características do outro sexo, sob o risco da bizarrice, do pecado, do mal. 

Ou ainda, adverte Kate, como acontece na psicanálise freudiana em afirmar com 

infinita – e equivocada – certeza que as mulheres são frustradas porque têm inveja da pretensa 

virilidade masculina, do órgão sexual deles (MILLETT, 1974, p. 177).  

Ora, como já apontamos, Betty Friedan nos clarifica que não seria inveja, no 

máx mo um r f r n   l    l   r       s j  o p l s mul  r s. ―As f ministas só possuíam 

um   m   m  um  v s o    s r  um no tot l   l vr : o  om m‖ (FRIEDAN  1971  p. 71). 

Assim, talvez nada mais esperado do que ansiarem a liberdade masculina, e não sua 

existência. Inclusive, se falássemos em alguma inveja, o mais lógico talvez fosse do útero 

f m n no   s u po  r      r à luz    n o    ―um  r  o t o  xt rno     sprot    o  omo o 

pên s [qu ]    x  os  om ns  xtr m m nt  vuln ráv  s‖ (STEINEM  1997  p. 416) a um 

simples chute. Nesse aspecto, a real crítica não é exatamente contra um órgão sexual em 

específico, mas sim em desfavor de uma estrutura falocêntrica de poder e de dominação. 

Bem. Não obstante a obra Política Sexual de Kate Millett (1974) tenha alcançado 

sua proeminência em termos de clarificar, mais uma vez, a necessidade dos feminismos; o 

livro intitulado Dialética do Sexo, de sua contemporânea Shulamith Firestone (1976), 

complementa uma radical análise ansiada na época sobre cultura dos sexos.  

F r ston   n     o  s r to  os s us 25  nos           f l n o qu  ―[ ]s  lasses 

s xu  s s o t o  nr  z   s  qu  s  torn m  nv s v  s‖ (FIRESTONE  1976  p. 11). Dentre as 

inúmeras observações feitas em diversos eixos, como a infância, a família, o amor, a história, 

o sexo e a psicologia; destacamos a relação entre cultura, que é dada por um referencial 

masculino e de questões da ecologia.  
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A relação das mulheres com a cultura seria indireta, pois ainda quando a mulher 

produz uma arte feminina, ela estaria imbuída de preceitos masculinizantes (FIRESTONE, 

1976, p. 183-4), visto que ―[o] s st m     p p  s s xu  s   v       xp r ên     um n ‖ 

(FIRESTONE, 1976, p. 191).  

Segundo a autora, a cultura teria sido corrompida pela polarização sexual. E, com 

vistas a solucionar a retirada genuína das mulheres da produção cultural, o desenvolvimento 

de uma arte estritamente feminina, num primeiro momento, não deve ser visto como 

reacionário, mas sim como necessário e progressista. Depois de extirpados, ao menos em sua 

maioria, o preconceito contra o ponto de vista das mulheres, poder-se-á falar numa cultura 

universal (FIRESTONE, 1976, p. 193).  

Firestone conceitua cultura como a soma e a dinâmica entre os dois modos através 

dos quais a mente tenta sobrepor-se às limitações e às contingências da realidade. Esses dois 

tipos de respostas culturais produzem diferentes métodos para alcançar o mesmo fim, a 

realização do concebível no possível. Inicialmente, o indivíduo nega as limitações da 

realidade dada, fugindo dela completamente, para criar seu próprio possível (FIRESTONE, 

1976, p. 201). 

A cultura não seria uma, mas sim diversos modos dialeticamente somados para 

resolver as limitações de um meio ambiente dado (FIRESTONE, 1976, p. 202). E assim como 

normalmente adotamos a divisão biológica dos sexos em função da procriação, como a 

dualidade natural dos seres vivos; seriam dois os modos que juntam (FIRESTONE, 1976, p. 

203).  

Dessa soma nasce a binarização de toda uma divisão de classes e de papeis na 

sociedade. Que gera a segregação cultural entre o modo tecnológico masculino e o modo 

estético feminino. E a meta da revolução radical não é nivelar os desequilíbrios, mas eliminar 

todas as categorias de classes, especialmente as decorrentes da cultura (FIRESTONE, 1976, p. 

203).  

Uma efetiva revolução cultural visa eliminar os dualismos sexuais de masculino e 

feminino existentes (FIRESTONE, 1976, p. 219). O necessário é a integração do modo 

tecnológico masculino e o modo estético feminino. Criar uma cultura andrógina, que vá além 

dessas duas correntes, colocando fim a própria cultura (FIRESTONE, 1976, p. 219), pois o 

catálogo de vícios científicos são todos eles masculinizantes (FIRESTONE, 1976, p. 211).  

Nesse sentido, quando falamos em cultura, referimo-nos tanto às artes e às 

humanidades, como também à ciência e à produção do conhecimento, do qual as mulheres 

foram excluídas (FIRESTONE, 1976, p. 197). Essa escolha social de deixar com que a 
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própria ciência fosse dominada, produzida e corrompida por essa dualidade sexual 

(FIRESTONE, 1976, p. 198) foi uma escolha pelo empobrecimento.  

Bem. Não obstante o válido posicionamento, quando Firestone diz ser necessário 

criar uma cultura andrógina no lugar do binarismo masculino e feminino, o que ela faz é 

unificar duas caixas em uma. Ainda que seja uma caixa grande o suficiente para abarcar 

diversas subjetividades.  

O estado de simplicidade que ela propõe (FIRESTONE, 1976, p. 219) acaba 

parecendo um reducionismo da realidade. Por mais que talvez não fosse preciso rotular, 

rótulos são feitos, inclusive para fins de implementação de políticas públicas. E unificá-los em 

uma única caixa a pretexto de extingui-los não nos parece a melhor solução.  

Ainda sobre o feminismo radical, ele condensava questões anticolonialistas, da 

psicanálise, e do socialismo científico. Suas teóricas contribuíram para o desenvolvimento de 

conceitos importantes que temos hoje de forma aquilatada, como o patriarcado, gênero, e 

casta sexual (GARCIA, 2015, l. 1013). 

Além de alterar os rumos da teoria feminista, as radicais colocavam em prática o 

discutido até então, para que as mulheres realmente melhorassem sua vida e se auto-

emancipassem de estruturas patriarcais. Assim, se manifestavam por protestos públicos, 

grupos de autoconsciência, criação de centros alternativos de ajuda e autoajuda (GARCIA, 

2015, l. 1021-1026).  

O protagonismo na Marcha contra o Miss América em 1968 tornou o grupo bem 

famoso. O concurso de beleza era extremamente estereotipado, com padrões irreais para a 

mulher do dia a dia. A multiplicidade de candidatas com os mesmos traços físicos de 

magreza, cor da pele e cabelo era questionável. Ao fim da Marcha as feministas atiraram 

produtos de beleza e salto altos em um recipiente que chamaram de lixeira da liberdade, 

como simbolismo da luta por corpos femininos, assim dito por elas, reais (GARCIA, 2015, l. 

1021-1026). Desse modo, com esse e outros atos, as radicais da época conseguiam colocar em 

manchetes de jornais o feminismo.  

As feministas da segunda onda eram claras sobre a necessidade de transformação 

do espaço público em conjunto com o privado. O slogan O pessoal é político ganha forma 

(GARCIA, 2015, l. 1017). 

Com isso em mente, a vertente radical nascida nos Estados Unidos da América, se 

espalhou pelo mundo (GARCIA, 2015, l. 1033). No ano de 1971, seguindo a tendência de 

publicizar decisões aparentemente privadas, um manifesto foi publicado na França em que 

mulheres ratificavam uma confissão aberta eu abortei (GARCIA, 2015, l. 1037). Mais uma 
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vez assuntos femininos antes invisíveis, chegavam os debates na opinião pública por meio de 

manifestações.  

Como dito, além das aparições públicas, as feministas radicais criaram grupos de 

mulheres, não estritamente como uma autoajuda, porque, segundo elas, o privado era público. 

E o público é uma escolha política construída culturalmente em atos individuais e coletivos. 

Nas reuniões desses grupos, cada mulher compartilhava suas experiências de 

opressão e despertar da consciência (GARCIA, 2015, l. 1044). Além disso, a experiência do 

coletivo mostrava que nenhuma mulher estava sozinha e que a raiz do sofrimento era a 

mesma, o p a t r i a r c a d o.  

Esses grupos ultrapassavam a função de serem rodas de compartilhamento de 

experiências, pois também ofereciam serviços para saúde e ginecologia da mulher, espaço 

para creches, acolhimento de mulheres espancadas, e cursos de defesa pessoal (GARCIA, 

2015, l. 1056).  

Lado outro, mesmo tendo demonstrado que a violência privada contra mulheres 

era assunto público, muitas foram as críticas sobre ser essa autoconsciência uma organização 

para o nada (GARCIA, 2015, l. 1052). Apesar disso não foram as censuras externas que mais 

prejudicaram a continuidade desses encontros, mas sim a organização dos grupos. Ou melhor, 

a falta dela.  

Tais grupos feministas radicais eram igualitaristas, aproximando-se do 

anarquismo neste ponto. Logo, nenhuma era melhor que outra, o poder era completamente 

descentralizado e não havia qualquer hierarquia. Até o momento, não houve problemas. Mas 

o desafio surgiu na admissão de novas integrantes (GARCIA, 2015, l. 1059).  

Toda mulher poderia entrar nos grupos e, mais, questionar tudo, inclusive o 

manifesto fundador do feminismo radical. Com isso em vista, a medida que o número de 

integrantes aumentava, os debates se tornavam cada vez mais caóticos, intermináveis e sem 

pautas propositivas.  

O acúmulo de discussões se perdia entre as reuniões, mulheres sem experiência no 

debate público eram livremente admitidas e criticavam sem muito embasamento, apenas 

porque podiam criticar, tendo em vista o princípio do próprio radicalismo que nenhuma era 

diferente da outra. A formação de base feminista era contínua e não avançava. A falta de 

estrutura e hierarquia atraía novas adeptas, mas fazia um ciclo eterno (GARCIA, 2015, l. 

1063).  

Curioso afirmar que a promessa de liberdade foi a causa de expansão do 

feminismo radical, ao mesmo tempo em que sua demasia causou sua queda. Ademais, a falta 
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de diversidade dentro do movimento, pois todas deveriam ser de fato iguais era um tanto 

polêmico, especialmente para questões ligadas à classe econômica, à cor da pela e à 

orientação sexual (GARCIA, 2015, l. 1067). 

Assim, em meados dos anos 70, em virtude de rachaduras internas e desgaste do 

movimento, o ativismo radical perde espaço. O racha decisivo dividiu feministas entre 

políticas e feministas. As primeiras eram maioria em número, mas tal situação vai se 

invertendo. As políticas entendiam que o feminismo deveria permanecer contra o sistema até 

então vigente: o capitalismo. Tinham posições mais à esquerda, em tentativas de conciliarem, 

em complementariedade, o feminismo com o socialismo (GARCIA, 2015, l. 1071). 

As políticas defendiam que o feminismo era recorrentemente cego para questões 

diversas daquelas das mulheres burguesas. Até porque as pensadoras iniciais do feminismo 

ocidental vinham, muitas das vezes, de famílias abastadas que tiveram a oportunidade de ter 

acesso à educação. A situação das camponesas, das imigrantes e das não brancas eram um 

tanto quanto invisíveis às feministas, inclusive quando essas defendiam um posicionamento 

radical.  

O grupo das assim autoproclamadas feministas era contra a subordinação de suas 

pautas em relação às da esquerda, pois acreditavam que os homens seriam os maiores 

beneficiados. Não podemos afirmar, porém, que nenhuma delas fosse de esquerda, mas eram 

bem céticas e desconfiadas quanto à subordinação em meios dominados pelo masculino, 

como era até então o socialismo (GARCIA, 2015, l. 1078).  

 Conforme as feministas desse racha, a opressão contra as mulheres e o jugo a 

suas existências não era uma consequência de um sistema econômico, mas sim um Sistema 

por si próprio, que era definido a partir do referencial masculino. Sistema esse que também 

vitimiza potencialidades dos homens (GARCIA, 2015, l. 1082-93): p a t r i a r c a d o. 

Algumas radicais, sejam políticas ou feministas, passaram a repudiar o feminismo 

por associarem as pautas do movimento com a questão liberal burguesa e reformista, em 

especial da primeira onda. Porém, o argumento daquelas que não abandonaram o feminismo 

prevaleceu, pois, como afirmou Shulamith Firestone, a conquista do direito ao voto não foi 

uma reforma, mas uma verdadeira revolução (GARCIA, 2015, l. 1082-1093).  

Assim, mesmo que o radicalismo feminista tenha perdido espaço, ele contribuiu, 

até onde pode, para a manutenção do debate relacionado ao direito das mulheres na terceira 

onda feminista por vir. O ser mulher para a segunda onda foi entender que não sou, mas 

somos mulheres, todas sob um jugo em comum.  
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No Brasil, os feminismos com pautas da segunda onda se iniciam na década de 

1960, na luta pelo prazer do corpo e são impulsionados pela luta pela redemocratização após o 

golpe militar iniciado em 1964. Sob a égide dessa mesma temática, o Movimento Feminino 

pela Anistia vai atuar entre os anos de 1975 a 1980 (CAETANO, 2017, p. 6).  

A preocupação com a violência doméstica no Brasil é outra pauta forte da época, 

que apesar de anteceder a década de 1970, é nela que o slogan quem ama, não mata, fica em 

evidência. No início, a reivindicação também incluía a violência de policiais contra presas 

políticas, como Olga Benário, mas os debates acabam se centrando no âmbito familiar 

(SIQUEIRA, 2015, p. 15). Tais discussões de como tornar mais efetivos os mecanismos de 

proteção à violência doméstica ainda são necessárias.  

Porém, apenas a partir do ano de 2006, o Brasil passa a ter legislação específica 

para coibir a violência contra a mulher, em virtude de uma nova fase de ações afirmativas 

pelo Estado e da recomendação dada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Ela, ao julgar o caso de Maria da Penha Maia Fernandes, que deu nome à Lei nº 11.340/06, 

apontou a necessidade de uma legislação nacional a ser feita sob a ótica de crime de gênero. 

Anteriormente, esses delitos eram julgados sob a égide da Lei dos Juizados Especiais nº 

9.099, de 1995.  

Havia uma grande celeuma sobre a natureza da ação penal envolvendo violência 

doméstica nas lesões leves, cabendo, por fim, ao Supremo Tribunal Federal – STF resolver a 

questão por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 4424 e da 

Ação Direta de Constitucionalidade – ACD nº 19, em 9 de fevereiro de 2012. Ficando assim 

assentado que, considerando a importância social da legislação, bem como provável vício de 

vontade quando mulheres retiram a queixa, o caráter público incondicionado.  

Isso posto, o livro Memórias da Transgressão: momentos da história da mulher 

no século XX de Gloria Steinem (1997) talvez seja um dos marcos mais proeminentes da 

passagem da segunda para a terceira onda.  

A obra, publicada na década de 80, consiste em uma coletânea de diversos artigos 

que vinham sendo escritos por Steinem (1997) desde a década de 1960, sobre temas que até 

então não tinham sido explorados de forma tão contundente e aberta. Memórias da 

Transgressão: momentos da história da mulher no século XX é dividida em quatro partes, 

abarcando as novas discussões feministas do período, tais como, os clubes da Playboy, a 

prostituição, pornografia e mestruação.   

No relato sobre os clubes da Playboy, empresa que dispensa maiores 

apresentações, Steinem (1997, p. 61-108) desmistifica a vida das garçonetes, outrora vista 
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como glamorosa, expondo adversidades das questões trabalhistas e o ambiente de subjugo 

sexual. 

Sobre o tema da pornografia, Gloria Steinem (1997, p. 310-321) apresenta-nos 

uma personagem real e um tanto quanto invisível: a esposa que sofria violência doméstica, 

obrigada a se prostituir e estrelar filmes pornográficos. Para tanto, conta-nos um caso real. 

Nascida Linda Susan Boreman, de rosto inocente e cheio de frescor (STEINEM, 1997, p. 

310), Linda Lovelace vira uma das maiores estrelas da indústria pornô.  

Linda Lovelace protagonizou Garganta profunda, em 1972, um dos filmes mais 

icônicos dessa indústria e inaugurou um novo seguimento: a pornografia chique (STEINEM, 

1997, p. 310).  

O impacto foi tremendo, tanto na cultura quanto na educação sexual. Ainda por 

aqueles que nunca o assistiram ou nunca souberam se tratar de uma obra cinematográfica, 

todos entendem a correspondência simbólica. Mulheres foram levadas por seus maridos ao 

cinema para aprenderem a fazer o mesmo que a atriz; cafetões, suas prostitutas. Frutificou o 

mito de que toda mulher poderia fazer, se realmente quisesse (STEINEM, 1997, p. 311), se 

realmente desejasse, em submissão, o homem a quem servia.  

O sucesso do filme serviu para mostrar que homens normais achavam graça em 

um pouquinho de violência e agressão durante o ato sexual (STEINEM, 1997, p. 317). Mas 

não qualquer violência e agressão, somente aquela não consentida, mas culturalmente 

permitida.  

O custo de filmagem foi baixo, em torno de quarenta mil dólares, e terminou a 

década com seiscentos milhões de dólares arrecadados na bilheteria, em artigos temáticos e 

em fitas cassete (STEINEM, 1997, p. 310).  A película foi toda pensada por homens, desde o 

diretor e roteirista Gerry Damiano, passando pelo financiador Lou Periano, até o agente e 

marido de Linda, Chuck Traynor.   

A ideia do filme veio pela mente do diretor e roteirista Gerry Damiano, ao assistir 

uma atuação pública de Linda como prostituta, durante a qual engolia espadas. Um truque que 

aprendera com o então marido e guardião Chuck Traynor (STEINEM, 1997, p. 311).  

O diretor ficou fascinado com Linda, de aparência doce e inocente (STEINEM, 

1997, p. 310), mas extremamente habilidosa para os olhos do desejo masculino. E assim veio 

a inspiração de Damiano em uma personagem cujo clitóris se localizava na garganta, ávida 

por fazer sexo oral (STEINEM, 1997, p. 311).  
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O que ninguém de fato enxergava era a humilhação e dor de Linda. Afinal, se 

estava ali era porque queria. Ninguém a forçava. Mulheres com desejo de verdade gostam 

desse tipo coisa (STEINEM, 1997, p. 311). 

O grande truque de Linda, de engolir pênis, espadas e qualquer objeto sem 

engasgar era, em verdade, uma técnica desesperada de sobrevivência (STEINEM, 1997, p. 

311). Se não desse seu jeito de realizá-la, seria violentada pelo marido. Se para Linda era dor 

e sofrimento, para os clientes era forma de divertimento e novidade (STEINEM, 1997, p. 

311). Ela era obrigada a mostrar apenas emoções agradáveis a seus clientes, caso contrário, 

Chuck Traynor, seu então marido, a castigava, espancava e estuprava quantas vezes fossem 

necessárias (STEINEM, 1997, p. 312). 

Curioso que, mesmo com tanta repercussão do filme, à sua época ninguém
54

 

realmente pensou na subjetividade da atriz pornô. Seu sofrimento era invisível. Inclusive Nora 

Ephorn, uma jornalista feminista ao escrever sobre o filme, traça certa compaixão com Linda, 

mas continua pintando uma vida glamorosa do universo pornô nunca vivida pela atriz em 

questão. Colocava Linda como uma rainha, que fazia o que fazia por vontade própria, vivendo 

sua vida feliz, recebendo seu salário e participação na bilheteria (STEINEM, 1997, p. 312). 

Nora escreve que se sentiu como uma feminista puritana, que não conseguia 

enxergar graça do filme (STEINEM, 1997, p. 312). Seu relato era muito mais particular de 

suas próprias impressões e desconforto do que em sororidade com Linda.  

Porém, se por um lado parece que Nora não enxergava os dilemas reais dessa 

outra mulher, ela descreveu uma das cenas com especial espanto e preocupação. Em uma das 

tomadas do filme, um objeto de vidro é inserido na vagina de Linda Lovelace e, em seguida, 

enchido com Coca-Cola através de um canudo cirúrgico. A jornalista faz uma pergunta 

simples: o que fazer caso o vidro se quebrasse? (STEINEM, 1997, p. 312). Ora, esse nunca foi 

um problema para quem produzia, agenciava, dirigia e financiava o filme. Mas o era para 

Linda.  

A voz dessa mulher somente pode ser ouvida oito anos depois do lançamento do 

filme, quando Linda escreve sua autobiografia intitulada Ordeal [Provação]. 

  

Ordeal ataca o mito do masoquismo feminino, que insiste em que as mulheres 

gostam de ser dominadas sexualmente e de sentir dor, muito embora a prostituição e 

a pornografia sejam indústrias construídas tendo este mito como base (STEINEM, 

1997, p. 315).  

 

                                                           
54

 Ninguém cuja voz tenha chegado ao debate público.  
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O lançamento de Ordeal ocorreu no ano de 1978. Assim, sua dor, enquanto vítima 

anônima de servidão sexual, deixa de ser invisível e a imagem de Linda Lovelace, atriz pornô 

glamorosa e dona de si, cai por terra.  

Ela conta que tentou fugir três vezes. Nas três se viu forçada a voltar para a 

servidão sexual. A primeira, delatada por outra prostituta. Na segunda, sua própria mãe, 

convencida pelas declarações de Chuck Traynor e crente da inocência do então marido, 

entregou Linda. Na terceira vez, Linda se entregou por medo, não de sua própria vida, mas 

dos amigos que lhe deram refúgio e foram ameaçados por Traynor. Ele estacionou sua 

caminhonete recheada com sua coleção de granadas e metralhadoras na frente da casa em que 

a mulher foi abrigada (STEINEM, 1997, p. 312-313). 

Por um lado podemos afirmar que Lou Periano, financiador do filme, foi preso 

pelo FBI – Federal Bureau of Investigation
55

 em virtude de crime organizado (STEINEM, 

1997, p. 310). Por outro, somente podemos dizer que Traynor foi acusado de tais ou quais 

crimes. Como eram casados e pelo tempo decorrido das agressões, era difícil, para não dizer 

impossível, processá-lo e, quanto mais, obter a condenação (STEINEM, 1997, p. 313).  

Tr ynor m nospr z v   s   us  õ s    L n    ―t o r    ul s qu  n o po  r  m s r 

l v   s   sér o‖  qu   l    v    r   o    n r v l L n   Lov l   . (STEINEM  1997  p. 313). 

Como se ela, a Lovelace, de fato pertencesse a ele mais do que pertencia à outra Linda, a 

Boreman.  

Linda conta que por trás dessa criação de Lovelace, armas foram apontadas em 

direção à sua cabeça para que trabalhasse, era vigiada através de um buraco da parede 

enquanto atendia clientes. Caso de recusasse a alguma ordem de seu marido, como despir-se 

em restaurantes ou para motoristas em autoestradas, Chuck Traynor colocava uma mangueira 

de água em seu ânus como punição (STEINEM, 1997, p. 313). Nas cenas do fatídico filme, 

ela estava com machucados na perna e luxações no corpo, apesar de um amarelo sorriso 

estampado (STEINEM, 1997, p. 320).  

Ora, castigos físicos, sexuais, morais, psicológicos dizem mais sobre quem os 

aplica do que sobre quem os sofre. Se já difícil de ler, a autobiografia de Linda deve o ter sido 

muito mais penoso de escrever. Três motivos saltam aos olhos quando nos perguntamos o 

porquê dessa mulher ter aberto feridas tão duras e as exposto assim.  

Sim, o dinheiro. Não há como negar que Linda precisava de dinheiro não somente 

para si, mas também para seus dois filhos e o novo marido, Larry Marchiano. Larry foi seu 
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amigo de infância e, apesar de ter ajudado a esposa nesse processo de recuperação, trabalhava 

como instalador de televisão a cabo e várias vezes teve seu emprego posto em perigo pelo 

passado de Linda. Como podia um homem digno se relacionar amorosamente com uma 

mulher daquelas? A família por muito tempo se sustentou com fundos de pensão do governo 

(STEINEM, 1997, p. 313). Todos queriam Linda, a Lovelace, para sua diversão sádica. 

Ninguém, com exceção de Larry, desejava Linda, a Boreman, para dividir uma vida. 

Os mil e duzentos dólares teoricamente recebidos por Linda pela filmagem de 

Garganta Profunda nunca foram visto pela mesma, assim como o dinheiro ganho como 

prostituta. Inclusive o silicone injetado em seus seios foi pago com os serviços sexuais. Seu 

ex-marido, o primeiro, o sádico, decidia o que fazer com as finanças (STEINEM, 1997, p. 

313). 

Em segundo, o outro motivo foi dar força para demais mulheres em situações 

semelhantes, ainda que menos intensas, a sair delas o mais rápido possível. Ter coragem para 

fugir, recobrar a autoestima. (STEINEM, 1997, p. 313). E, terceiro, como cura interna de 

Linda. Para que a Boreman entendesse os sofrimentos de Lovelace, perdoasse ambas e 

passasse a se amar mais. Nesse sentido, a escrita se mostrou como uma terapia libertadora. 

O livro foi redigido após a quarta e verdadeira fuga de Linda. Ela obteve ajuda da 

secretária do empreendimento Linda Lovelace Enterprises, que acabou por se compadecer do 

dilema da prostituta, e a ajudou com perucas e disfarces, de hotel em hotel, em fuga.  

Por óbvio Chuck não aceitava o divórcio, dizia que nada a protegeria, a processou 

por quebra de contrato e a ameaçava de morte. Essas ameaças se alternavam com súplicas 

para que Linda voltasse. Era desesperador para o marido perder não uma esposa, mas sua 

fonte de renda (STEINEM, 1997, p. 314).   

De mais a mais, talvez por um auspício, uma bênção, uma sorte na vida que Linda 

até então aparentemente não havia tido, em um dado momento as ameaças cessaram e Chuck 

aceitou o divórcio. Não por sua complacência, mas porque tinha encontrado uma nova mulher 

para se casar, agenciar e estrelar seus filmes pornôs, Marilyn Chambers (STEINEM, 1997, p. 

320-321). Essa bênção para Linda talvez tenha vindo disfarçada como maledicência para o 

novo objeto sexual de Chuck.  

Com sua liberdade recém-recuperada, além de escrever sua autobiografia, Linda 

até tentou atuar novamente, como atriz em filmes sem ser pornográficos. Mas todos os papeis 

que lhe eram ofertados exploravam alguma nudez ou cenas de sexo (STEINEM, 1997, p. 

314).  
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Assim, o nome de Linda permanece na mídia por meio de seus escritos e das 

entrevistas concedidas a programas de televisão. Nelas já vemos uma outra figura de Linda. 

Talvez mais real. Seus seios estavam deformados pelo silicone colocado de forma displicente. 

Usava calças cumpridas para esconder as meias cirúrgicas protetoras de suas veias danificadas 

pelos espancamentos. Ela costumava se encolher como um feto para proteger seu ventre e 

seios dos socos e chutes (STEINEM, 1997, p. 316).    

As perguntas dessas entrevistas eram na maioria das vezes as mesmas. O que 

Linda fez para cair essa situação? Ou, pior, o que ela fez para merecer isso? Porque ela não 

fugiu mais cedo, se queria fugir? Linda se dava bem com os pais? Eles conversavam com ela 

sobre sexo? Onde seu pai estava que permitia isso? O fato de ter sido mãe adolescente afetou 

sua vida? Como foi capaz de entregar seu primeiro bebê para adoção? Como os pais deveriam 

educar melhor suas filhas para que não tivessem tal decadente destino? A audiência fica cheia 

de si, em um estado quase sublime de autocongratulação por terem passado a vida, ainda que 

pobres, sem fazer parte do mundo pornô. Eram melhor que isso. Eram melhores que Linda 

(STEINEM, 1997, p. 316-318). Ela tinha pecados demais para serem pagos ainda nesta vida 

terrena.  

Ora, Linda foi uma vítima exponencial de uma sociedade centralizada no 

patriarcado, no prazer masculino. O foco das perguntas talvez devesse ser: como você 

conseguiu forças para sair? O que a sociedade pode fazer para evitar que esse infortúnio 

aconteça a outras? Qual o histórico pessoal de Chuck Traynor? (STEINEM, 1997, p. 317).    

Interessante notar que nessas entrevistas, os entrevistadores – homens – referiam-

se a Chuck Traynor como marido de Linda. Mesmo já tendo se divorciado e ambos casados 

pela segunda vez. Ela, de Mr. Traynor, sempre com muito distanciamento (STEINEM, 1997, 

p. 317).    

Linda afirmava que Traynor era um cavalheiro quando se conheceram e muito 

agradável. Eles nem tinham relações sexuais e ele oferecera para ela um apartamento, como 

refúgio da vida severa e precária que ela tinha ao lado de seus pais. E foi nessa mudança para 

o apartamento que tudo de fato mudou e Linda se viu prisioneira (STEINEM, 1997, p. 317).  

O casamento com Traynor ocorreu porque ele quis se certificar que ela não 

testemunharia contra ele em uma investigação sobre porte de drogas. As leis dos Estados 

Unidos dizem que os casados não são obrigados a testemunhar em desfavor do cônjuge 

(STEINEM, 1997, p. 317).  

Da plateia de uma das entrevistas, uma mulher pergunta para Linda se seu caso 

não deveria ser visto pelas feministas. Ela diz um alto e sonoro sim. Que ela havia ouvido 
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falar dos grupos antipornografia e de autoras que levantavam a bandeira, como Susan 

Brownmiller (STEINEM, 1997, p. 318). 

Para Linda, esses grupos eram uma nova esperança de não se sentir sozinha. 

Talvez, se ela tivesse recebido essa força dos coletivos feministas para acolhê-la e lutar por e 

junto dela, ela poderia ter saído antes do ciclo de violência em que vivia (STEINEM, 1997, p. 

318). Ou, ainda, percebido indícios, se é que eles existiam, que o conto de fadas inicialmente 

pintado pelas gentilezas de Chuck Traynor mascaravam, em verdade, um perverso.  

Apesar de tudo, três homens compassivos ajudaram Linda: o editor McGrady que 

não só publicou seu livro como acreditou em sua história; seu novo marido, que perdeu o 

emprego por decidir ficar com ela; e do Deus masculino para quem rezava, exercendo sua fé 

católica e desejando que seus dias como prisioneira sexual cessassem (STEINEM, 1997, p. 

318).   

E os pais dela? Ela parece esperar menos da mãe, pois, afinal, que mulher teria 

força suficiente para fazer frente a um homem como Chuck? Se em verdade Linda teve essa 

garra, ela esperava a salvação de um referencial masculino.  Nas entrevistas chora ao falar que 

o pai, sabendo do filme, não foi a sua procura (STEINEM, 1997, p. 318).  

As perguntas nas entrevistas continuavam. Como ela teve coragem de escrever um 

livro desses, sabendo que seu filho poderia lê-lo um dia? Ela não sentia vergonha? Sua 

resposta repousa na compreensão da família de que houve um tempo no qual pessoas a 

machucaram (STEINEM, 1997, p. 318).  

Bem. Deveriam ter orgulho da capacidade de Linda em refazer a vida. Nós 

deveríamos ter, pois, como diz Steinem (STEINEM, 1997, p. 320): ―[n]o  m  ro osmo   st  

mulher reside um milagre que nos é familiar: a maneira pela qual as mulheres sobrevivem e 

volt m à lut ‖.  

Muito dinheiro continua sendo ganho com o filme e com seus reflexos. Desse 

valor, Linda nada viu quando era viva. Ainda se ganha aos custos de sua imagem, mas sem 

seu real consentimento, e não há como limitar a passagem desse filme nem sua distribuição 

(STEINEM, 1997, p. 320), muito menos sua referência no ideário cotidiano.  Porém, é 

possível remodelar seu significado para a cultura. Se antes era uma ode ao que uma mulher 

ideal deve saber fazer no sexo, apenas para o marido que a possui, quando ele quer e para seu 

prazer; pode passar a ser visto como o escárnio de uma masculinidade tóxica, enquanto 

modelo único de masculinidade a ser seguido e imposto sobre os indivíduos nascidos sob o 

signo masculino, que precisa ser repensada.  
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A história de Linda se choca com alguns mitos sexuais. Talvez se não fosse pela 

autobiografia que escreveu, pelas entrevistas que foi, pelas pessoas que confirmavam os fatos, 

se não fossem as provas, se os homens que acreditaram nela não o tivessem, talvez ninguém 

teria confiado no relato dessa mulher.  

Por fim, ainda sobre tal filme, cumpre dizer que nunca o assistimos, nem o 

incentivamos que você o faça. Nem sob o auspício de uma pesquisa acadêmica. O que é 

preciso saber sobre a filmagem já foi dado. Está escrito no livro de Linda e nos relatos de 

Steinem. É preciso acreditar na palavra das mulheres. É preciso parar de violar seus corpos 

quando não há consentimento.  

Quase tão intrigante quanto esses dois capítulos acima relatados e contidos na 

obra de Gloria Steinem, o texto distópico Se os homens menstruassem (STEINEM, 1997, p. 

416-419) mostra-nos um mundo ainda centrado na figura masculina, mas, como o título do 

texto nos adianta, que menstrua. Este mundo fictício é respaldado na existência de dois 

gêneros contrapostos, o masculino e o feminino. 

Esse texto ficcional parte da premissa que todas as características de um grupo 

dominante sempre será usado como justificativa da pretensa superioridade sobre o coletivo 

inferior (STEINEM, 1997, p. 416). Assim, se num encanto de mágica os homens 

menstruassem, seria motivo de gabações masculinas, orgulho da duração e do volume do 

fluxo. A menarca seria invejadíssima e celebrada em ritos e festas. As cólicas menstruais 

seriam foco de muitos estudos médicos, absorventes íntimos seriam subsidiados pelo governo, 

estatísticas mostrariam o aumento no desempenho masculino nos esportes durante a 

menstruação (STEINEM, 1997, p. 417). Dos poucos sangues esvaídos do corpo humano, o 

menstrual, enquanto manifestação naturalmente fisiológica, não advém de nenhuma 

violência.  

E mais. Como a mestruação é um ciclo de limpeza do próprio organismo, que 

naturalmente se livra impurezas, como poderiam as mulheres, sempre sujas e impuras, ocupar 

cargos altos e de confiança? Como poderiam, emporcalhadas assim se ocupar de qualquer 

atividade necessária para o bom governo da nação? (STEINEM, 1997, p. 417). Eles, cujos 

ciclos do próprio corpo seguem as fases da Lua, em conexão natural com o universo, 

enquanto manifestação divina da lógica dos astros. 

Filmes exaltariam a capacidade de homens menstruarem ao mesmo tempo, apenas 

por conviverem em uma mesma rotina, como exemplo máximo de irmandade masculina. 

Novas gírias seriam inventadas. O sexo só seria mais prazeroso naqueles dias. A menopausa 
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seria vista como um acontecimento positivo, símbolo de homens sábios, que já viveram 

muitas experiências e não precisavam mais menstruar (STEINEM, 1997, p. 418).  

A lógica está nos olhos de quem domina a lógica (STEINEM, 1997, p. 419). A 

razão está do lado de quem julga. O poder está nas mãos de quem o toma. Se os homens 

menstruassem, não faltariam justificativas para exaltação. Mas, verdade seja dita, sem ficções 

distópicas, não o são capazes.  

Bem. A própria diversidade de temas da obra de Steinem é um prelúdio de qual 

seria o tema central da terceira onda feminista: a própria diversidade do que significa ser 

mulher.  

O feminismo já não podia mais ser escrito no singular. Cada lugar, em tempo e 

espaço, requer especificidades próprias, de mulheres com suas características e quereres 

(GARCIA, 2015, l. 1093). 

Ainda que os anos 70 e 80 tivessem sido fortemente marcados pelo 

conservadorismo, e as grandes manifestações e atos não ocorressem mais com tanta 

incidência nesse período, ainda existiam muitos debates e outras formas de organização 

política. O advento da década de 80 conferiu um status acadêmico ao feminismo (GARCIA, 

2015, l. 1100-1104; 1097).  

Nos anos 80, o feminismo passa a se centrar e criticar o monolítico uso da 

categoria mulher, como se somente existisse uma possível caixa para todas elas, em seus 

papeis, gêneros e etnias (GARCIA, 2015, l. 1115). 

Mas como já dissemos anteriormente, quando parece que as mulheres estão perto 

de conseguir a liberdade - veja, não conseguir de fato, mas parecer estar perto de - há reações 

antifeministas (GARCIA, 2015, l. 1126).  

Em outros termos, há sempre reação patriarcal quando dos avanços feministas, de 

libertação da mulher. Por exemplo, quando o feminismo foi ganhando contornos melhor 

delineados com o advento da Revolução Francesa e o falacioso ideal de igualdade – falacioso, 

pois não incluía as mulheres- a guilhotina e o Código Napoleônico entraram em cena 

(GARCIA, 2015, l.1119-26). 

Quando da conquista do voto feminino pelas sufragistas, criou-se a mística 

feminina, que buscava encaixotar a manifestação do corpo feminino à complacência e à 

doação incondicional, relacionando-a, mais uma vez, a um referencial masculino dominador 

(GARCIA, 2015, l. 1119-1126).  

Depois dos manifestos das feministas radicais, a reação conservadora dos anos 80 

liderada por Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher – porque nem toda 
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mulher concorda com as tendências feministas de sua época, ainda que ocupe espaços de 

poder tradicionalmente negados pelo patriarcado - na Inglaterra. Como se não bastasse, a 

mídia, enquanto expressão da cultura patriarcal, criou a imagem da Supermulher, uma super-

heroína do dia a dia, uma mulher perfeita em todos os sentidos (GARCIA, 2015, l. 1119-

1126). 

Mas, em verdade, esse nome aparentemente heroico e poderoso escondia a 

exploração da dupla, tripla, quarta jornada feminina. A supermulher trabalha dentro e fora de 

casa. Funcionária exemplar. Mãe perfeita. Amante excepcional. Sempre bonita e acolhedora. 

Nunca reclama. Sempre feliz e sorridente. Nunca exige. Cozinheira de mão cheia. Limpa a 

casa por prazer. Nasceu para servir (GARCIA, 2015, l. 1119-1126). 

De tudo isso, uma impressão ficou: depois de tantos esforços para a libertação das 

mulheres, talvez o melhor fosse esquecer essa história. (GARCIA, 2015, l. 1119-1126). Voltar 

para a casa, de onde nunca realmente saíram. E tentar viver sob o ritmo patriarcal, da melhor 

forma que desse. E, quando desse, seriam vencedoras, invejadas por aquelas que não 

conseguiram.  

Mesmo assim, o movimento feminista não morreu. Ainda que com suas bases 

aparentemente reduzidas e os ânimos coletivos descrentes e sem forças, persistiu. E se 

aquilatou para seguir, em múltiplas vertentes, nos anos que hão de vir nessa nossa retomada 

histórica. 

Agora as mulheres passam, nos anos 80, a deixar de lado certo ar de vitimismo 

histórico, para tomar posse – empoderar-se – das conquistas já conseguidas pelo movimento 

feminista, sem deixar de lado o caminho que ainda falta a percorrer. Sem deixar de lado a 

necessidade de reafirmar o discurso sempre que for necessário, para todas as mulheres que 

ainda estão para nascer e para somar à militância.  

Os feminismos vão seguindo firmes e fortes, exigindo o óbvio: que mulheres 

sejam tratadas por si mesmas, e sejam respeitadas, independentemente da cultura e dos 

costumes sociais patriarcais, enquanto ser humano digno e livre manifestante de suas 

potencialidades, conforme seus próprios quereres.  

O cerne dos feminismos é um, a despeito das especificidades de cada corrente: a 

liberdade, e a erradicação da pobreza das mulheres e da violência contra elas cometida 

(GARCIA, 2015, l. 1135). Traduzida pelo lema que pede o fim do patriarcado como estrutura 

única, o ser mulher vai se afirmando como múltiplo. 

Assim, vejamos agora contribuições feministas desse momento no qual a terceira 

onda feminista finca suas bases (GARCIA, 2015, l. 1140-1245) e passemos agora, portanto, a 
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discorrer sobre os feminismos contemporâneos, quais sejam, os feminismos da diferença; 

cultural; existencialista; institucional; interseccional e negro. Ressaltamos, de antemão, que as 

pautas dessas correntes não se constituem inovação da época, mas sim o alcance de maior 

visibilidade sobre suas demandas.   

O feminismo da diferença (GARCIA, 2015, l. 1140-1197), como sua própria 

titulação nos trás, é múltiplo. Como apresentamos ao longo desta retomada histórica das 

ondas feministas, o masculino é tido como a medida do ser humano, a medida de todas as 

coisas; assim, o que se diferencia desse referencial é visto como menor, menos valioso, 

inferior.  

Tal corrente toma para si o vocábulo diferença e o apropria de forma positiva, 

pois é na diferença que a mulher se liberta, encontra sua identidade e deixa de lado as 

referências padronizadas de um ideal masculino. Para este feminismo, o caminho da liberdade 

se inicia com a distinção sexual e apropriação empoderada e orgulhosa de suas 

especificidades (GARCIA, 2015, l. 1140-1144).  

O feminismo da diferença é uma corrente europeia, que se valeu das discussões do 

feminismo radical. O viés que defendiam era o ideal de sororidade ou irmandade, enquanto 

união das mulheres para seu fortalecimento (GARCIA, 2015, l. 1152).  

 A espanhola Celia Amorós (1994) sintetiza os contornos dessa vertente, sendo ela 

própria uma das defensoras de uma nova roupagem do significado de igualdade entre homens 

e mulheres. Deixa claro que o feminismo não busca a simples igualdade entre homens e 

mulheres, pois muitas das vezes isso poderia parecer significar a aceitação do modelo 

masculino de sociedade (GARCIA, 2015, l. 1144-1148).  

Em outros termos, Amorós (2014, p. 35) deixa claro que o genérico masculino 

acaba se instituindo como monopolizador de legitimação da vida. Nesse sentido, por exemplo, 

uma mulher somente é vista como executiva de sucesso se veste roupas assemelhadas ao 

padrão masculino, como terninhos, caso contrário, será confundida com cargos de menor 

hierarquia empresarial.  

Amorós claramente faz um elogio ao multiculturalismo e reivindica valor às 

atividades tipicamente ligadas ao feminino, como zelo com a casa, família e alimentação 

(GARCIA, 2015, l. 1144-1118).  

Importante destacarmos que a pioneira do feminismo da diferença foi a 

psicanalista Luce Irigaray. De nacionalidade belga e radicada na França, Luce se junta com 

Annie Leclerc e Hélène Cixous, e o trio passa a ser referência no feminismo francês da década 

de 70 do século XX. Elas defendiam, a partir da psicanálise, a formação de uma identidade 
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própria feminina, que não tivesse como ideal os padrões de comportamento tipicamente 

associados ao masculino (GARCIA, 2015, l. 1160-11673).  

Como repensavam as bases igualitárias do feminismo, foram criticadas tanto 

dentro quanto fora do movimento das mulheres. Ademais, como elas insistiam em uma escrita 

feminina que subvertesse a linguagem masculina, na criação de um saber autônomo, seus 

textos eram vistos como demasiadamente herméticos e obscuros (GARCIA, 2015, l. 1160-

11673).  

Assim como na França, na Itália o feminismo da diferença também alcançou 

espaço no fim dos anos 60 do século XX. O país foi um dos mais ativos dessa corrente, ainda 

que a maioria dos grupos estivesse ainda ligada aos movimentos de esquerda (GARCIA, 

2015, l. 1178).  

Para a italiana Carla Lonzi, a diferença supõe verdadeiramente uma realidade 

existencial; lado outro, a igualdade sem diferenciações pressupõe um padrão normalizado 

daquilo que é ideal para todos e deve ser desejado por todos. Nesses termos, a igualdade entre 

os sexos seria o disfarce mais sagaz daqueles que defendem a inferioridade das mulheres 

(GARCIA, 2015, l. 1178). 

Desta feita, tanto as italianas quanto as francesas defendiam propostas 

direcionadas para a identidade das mulheres quanto grupo (GARCIA, 2015, l. 1182), mas 

levando em consideração as especificidades de cada qual e seus quereres de liberdade.  

Dentre (GARCIA, 2015, l. 1186) as propostas desse grupo italiano do feminismo 

da diferença se destacam: a proteção contra as vítimas de violência sexual; e a persecução 

estatal dos crimes de estupro, mesmo sem representação da vítima (GARCIA, 2015, l. 1186). 

Criticavam ferrenhamente a igualdade formal em leis falaciosamente neutras, mas feitas por e 

para homens, que na maioria das vezes não eram realmente aplicadas (GARCIA, 2015, l. 

1190).  

A palavra sororidade, tão característica dessa vertente, na Itália ficou conhecida 

como affidamento, enquanto feminismo voltado para a autoestima feminina, na criação de 

laços sólidos de confiança e respeito entre mulheres, em reafirmação simbólica da autoridade 

social feminina (GARCIA, 2015, l. 1194-1198).   

Nesses termos, a contribuição do feminismo da diferença pode ser sintetizada da 

seguinte forma: só há liberdade de pensamento com o pensamento da diferença sexual, sem 

um padrão masculino ao qual todas devem e querem alcançar (GARCIA, 2015, l. 1194-

11948).  
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Enquanto o feminismo radical assentou as bases para o feminismo da diferença na 

Europa, nos Estados Unidos deu base para a vertente cultural (GARCIA, 2015, l. 1152). 

Assim, esse segmento feminista vai identificar a cooperação, a solidariedade e a promoção da 

paz na resolução de conflitos como atributos da natureza feminina (ECHOLS, p. 203-205, 

1990).  

Alice Echols (1990, p. 243-248) elucida a ascensão dessa vertente como voz do 

movimento de libertação das mulheres a partir dos idos de 1975, momento em que eclipsa o 

feminismo radical (ECHOLS, 1990, p. 243).   

Sob um viés liberal, o culturalismo buscava mostrar a compatibilidade entre 

capitalismo e feminismo (ECHOLS, 1990, p. 279) e propunha a ideia de irmandade universal 

das mulheres (ECHOLS,1990, p. 269). Essa vertente, ao rechaçar a imagem de um feminismo 

único, anti-imperialista e antiguerra, associado a pautas da esquerda, defendia que o foco do 

movimento deveria ser efetivamente na libertação das mulheres (ECHOLS, 1990, p. 245), e 

acusavam os movimentos de esquerda da instrumentalização das pautas de libertação da 

mulher (ECHOLS, 1990, p. 246-247). 

Assim, o movimento se dirigiu para a formação de uma cultura das mulheres, 

como se existisse inteiramente fora da cultura generalista e patriarcal. Sob essa égide de 

pensamento, surgem empresas feministas na intenção de empoderar economicamente 

mulheres (ECHOLS, 1990, p. 256).  

Em 1973 centros de saúde feministas, cooperativas de crédito, centros para 

tratamento de estupro, livrarias, prensas e editoras estavam começando para formar em toda 

nação estadunidense. Tais instituições alternativas, no entanto, não eram exclusividade das 

feministas culturais. As defensoras de uma visão radical e, em menor medida, feministas 

socialistas, estavam envolvidas em empreendimentos com o mesmo viés (ECHOLS, 1990, p. 

272).  

Porém, tais empresas e cooperativas que buscavam formar uma cultura em 

paralelo à masculina, fizeram-se valer dentro de um sistema global da sociedade. Desta forma, 

esses núcleos foram sendo cooptados para mudar a opinião pública geral sobre assuntos como 

estupro e agressão sexual. De mesma sorte, os centros de saúde feministas foram importantes 

para mudança de práticas médicas e de enfermagem (ECHOLS, 1990, p. 280).  

Quanto às críticas, a vertente cultural era objeto de censuras inclusive dentro do 

f m n smo. N ss  s nt  o  B tty Fr    n (1985  p. 258) o  on   tu v   omo um ―r t ro 

 squ zofrên  o   s n   ss     s   poss   l     s r   s  o mo  rno mov m nto    mul  r s‖. 

Em termos mais polidos, ou seja, sem alusões indevidamente pejorativas a enfermidades 
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mentais,  a criação de uma cultura por e para mulheres, não deve mascarar a necessidade de 

lutas políticas na sociedade por muitas vezes balizada pelo patriarcado.  

Se por um lado a assertiva de Friedan é um tanto áspera e utiliza de estereótipos 

preconceituosos contra portadores de doenças mentais, ela sintetiza as críticas e a polaridade 

entre as correntes feministas nesse período histórico. 

Para as feministas culturais, as instituições de mulheres seriam alternativas à 

repressão, por meio da construção de uma nova cultura, não contaminada pelo patriarcado 

(ECHOLS, 1990, p. 244-245). Porém, tais novos espaços de mulheres seriam em verdade um 

escapismo do mundo real, e voltar a atenção para longe dos direitos civis para construir uma 

cultura alternativa das mulheres (ECHOLS, 1990, p. 271) seria defender comunidades auto 

enclausuradas.  

Ao contrário das reuniões da vertente radical, o feminismo cultural, na prática, 

formava comunidades pequenas de mulheres, como subculturas autossuficientes que se 

mostraram difíceis de penetrar, especialmente para recém-chegadas desacostumadas com suas 

normas e convenções (ECHOLS, 1990, p. 281). 

Ademais, essa ode a uma cultura essencialmente feminina deveria ser revista. 

Exaltar ritos e tradições próprias das mulheres de forma apartada pode, à princípio, criar uma 

ilusão de autonomia, entretanto, pode também ser indício de medo da exposição ao mundo. 

Em outros termos, a defesa de um refúgio à cultura essencialmente feminina é acobertada pelo 

moralismo, ao dizer que a cultura feminina, em uma visão dualista da realidade, é melhor que 

a masculina; naturalmente superior, como se mulheres fossem pessoas escolhidas pela 

entidade Divina Suprema (ECHOLS, 1990, p. 243). 

Em muitos de seus princípios, o movimento cultural estadunidense é associável ao 

feminismo europeu da diferença, pois também vê a necessidade do afastamento, de certa 

forma, das instituições patriarcais e em criar mecanismos sobre o signo feminista. O objetivo 

é a autonomia cultural das mulheres, como mostra de resistência, de reinvindicações concretas 

e valores alternativos, que não levem em conta o signo masculino como ponto de chegada. 

Sem violência, nem competição. Em cooperação e multidimensionalidade da experiência do 

ser humano, em novas identidades sociais e culturais (GARCIA, 2015, l. 1201-1205).  

Daí, percebemos que o feminismo passa de uma concepção construtivista do 

gênero - ninguém nasce mulher, mas torna-se - para uma concepção essencialista, de retorno 

da mulher a sua própria natureza, e orgulho do signo feminino. Se outras correntes feministas, 

como a radical, a socialista e a liberal, lutavam pela exclusão e superação das caixas de 
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gênero; o cultural e o da diferença assentam-se justamente no elogio à multiplicidade 

(GARCIA, 2015, l. 1201-1205) desse tal ser mulher.  

Assim, nessa busca do que efetivamente é ser mulher, e da busca pela preservação 

da contracultura feminina, de viver em um mundo feito de e para mulheres, o feminismo 

iminentemente essencialista (GARCIA, 2015, 1. 206-214) também ganha espaço.  

Seu postulado básico reside na representação do homem como cultura, e na 

mulher como a natureza. Como consequência disso, valoriza o sagrado existente no princípio 

formador feminino, ao passo que repudia os aspectos tradicionalmente associados ao 

masculino (GARCIA, 2015, l. 1208). 

As mulheres seriam moralmente superiores aos homens, visto que a sexualidade 

masculina é agressiva e potencialmente letal, enquanto a feminina, por sua vez, é difusa, 

terna, e compreensiva. Portanto, a opressão da mulher deriva de sua essência naturalmente 

compassiva e o extremo dessa visão essencialista chega à defesa do lesbianismo como única 

alternativa de sociedade não contaminada pelos valores masculinos (GARCIA, 2015, l. 1212). 

Muitas das vertentes ecofeministas se respaldam justamente nesse essencialismo 

para justificar a conexão da mulher com a natureza e seu papel, enquanto seres criadores da 

vida, de salvar o Planeta Terra dos desmandos culturais e da ação degradante do meio 

ambiente cometida pelo homem (GARCIA, 2015, l. 1212-1216).  

Veremos na próxima sessão contornos mais precisos sobre o ecofeminismo e 

também sobre como esse posicionamento dicotômico entre cultura e natureza humana, entre 

homem e mulher, pode ser prejudicial. Não nos adiantemos, porém.  

Ora, se as vertentes da diferença, cultural e essencialista não enfocavam em 

reformas dentro de um sistema assim entendido como patriarcal, visto que a defesa da 

contracultura das mulheres como ato revolucionário, o feminismo institucional segue caminho 

diverso.  

O feminismo institucional (GARCIA, 2015, l. 1214-1245), por sua vez, é uma 

corrente cujo caminho foi aberto pelo feminismo internacional impulsionado entre guerras em 

promoção pela Organização das Nações Unidas de Informe Mundial sobre o Status da Mulher 

e pela criação da Comissão sobre o Status das Mulheres das Nações Unidas em 1946.  

As divergências dentro do feminismo institucional não são tamanhas, apenas 

quanto ao enfoque dado pelos governos e organismos internacionais sobre questão das 

mulheres.  As diferentes roupagens que adquire são similares. Por exemplo, nas nações 

europeias nórdicas, como Suécia, Finlândia e Noruega, há pactos interclassistas, como um 
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feminismo feito pelo Estado. Em outras localidades, como grupo de pressão, lobbies, 

ministérios, e instituições interministeriais (GARCIA, 2015, l. 1214-1222).  

Um ponto em comum da atuação institucional é a aposta em abandonar a decisão 

de situar-se completamente fora do sistema patriarcal, sem diálogo (GARCIA, 2015, l. 1223). 

Em outras palavras, diferentemente das correntes da diferença, cultural e essencialistas, que 

são, de alguma forma, herdeiras dos debates da tradição feminista radical, o feminismo 

institucional defende a ocupação plenamente pacífica de espaços de poder patriarcais para a 

defesa de pautas feministas.  

Essa corrente trouxe um avanço se comparada ao imobilismo da crítica extrema a 

toda e qualquer instituição que já serviu ou serve ao patriarcado (GARCIA, 2015, l. 1223). 

Um feminismo que não mais se vê excluído do poder e dentro do desenvolvimento do 

politicamente correto é algo novo. Os posicionamentos feministas dominantes estavam, de 

alguma forma, à margem com sua vocação radical (GARCIA, 2015, l. 1227), mas agora se 

propõe a um aberto diálogo. 

A sedimentação dessa possibilidade institucional do feminismo fica explicitada na 

Declaração de Atenas de 1992.  As mulheres passam a efetivamente ocupar espaços de poder 

a elas antes excluídos pelo sexismo, tais como magistratura, cadeiras em universidades, postos 

políticos e de administração de empresas, (GARCIA, 2015, l. 1231). 

A Declaração de Atenas reconhece o fenômeno do teto de vidro e a necessidade e 

efetividade de quotas como medidas de equilibrar a sub-representação das mulheres em 

espaços de poder (GARCIA, 2015, l. 1231). 

O conceito de teto de vidro (GARCIA, 2015, l. 1231) se constitui pelas barreiras 

que dificultam a ascensão profissional das mulheres, em decorrência do gênero e do sexo. 

Tais como, os afazeres domésticos, a responsabilidade conjugal e familiar, tempo dispendido 

para adequação a padrões de beleza.  

O mérito e talento são conceitos subjetivos e, quando o julgador também está 

imbuído de uma cultura patriarcal, os valores mais bem sinalizados seriam aqueles do 

patrimônio masculino, pois é o homem que define, valoriza e distribui. Assim, sob a égide do 

feminismo institucional, a discriminação positiva é instrumento de paridade (GARCIA, 2015, 

l. 1235).  

Quando uma mulher, por mérito e talento, e sob o olhar de sociedade patriarcal, 

alcançam lugares de destaque, é vista como detentora de um poder de segunda. Alguém a teria 

colocado lá, ela de fato não mereceu, pois é filha, irmã, esposa, neta de algum homem e seu 

caminho teria se aberto facilmente, por mérito deles. 
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Bem. Mas para que a liberdade das mulheres institucionalmente se efetive, é 

necessária sua coexistência em um ambiente democrático, acessível a todas as pessoas por 

meio da política e da educação. Sem isso, a igualdade na diferença não se faz. 

Uma vez apresentadas essas vertentes feministas na terceira onda, a exposição de 

outras duas se faz cogente, a saber, a interseccional e a queer.  

Pedimos, de antemão, para que você não se assuste com a multiplicidade de 

correntes. Se na segunda onda foi importante para mostrar que a opressão pelo sexo unia 

todas as mulheres, a terceira onda, por sua vez, busca trabalhar novas identidades oprimidas. 

Os caminhos da efetiva liberdade das mulheres se assentam na abundância de olhares.  

Pois bem. O feminismo interseccional ganha espaço em conjunto com o 

movimento multirracial dos anos de 1960 e 1970. Assenta-se em críticas ao feminismo radical 

e na ideia de homogeneidade do ser mulher, como se todas elas compartilhassem exatamente 

as mesmas experiências. Nesse ponto, essa vertente se assemelha à da diferença, mas 

identifica quais enfoques devem ser dados, especialmente nas disparidades entre mulheres 

brancas, negras, ricas, pobres e portadoras de deficiência. 

A investigação feminista sob a égide da interseccionalidade pode ser sintetizada 

da seguinte forma:  

 

A interseccionalidade inicia um processo de descoberta, nos alertando para o fato de 

que o mundo a nossa volta é sempre mais complicado e contraditório do que nós 

poderíamos antecipar. (...) Ela não provê orientações estanques e fixas para fazer a 

investigação feminista (...). Ao invés disso, ela estimula nossa criatividade para 

olhar para novas e frequentemente não-ortodoxas formas de fazer análises 

feministas. A interseccionalidade não produz uma camisa-de-forças normativa para 

mon tor r    nv st     o (...) n   us      um  ‗l n    orr t ‘. Ao  nvés disso, 

encoraja a cada acadêmica feminista a se envolver criticamente com suas próprias 

hipóteses seguindo os interesses de uma investigação feminista reflexiva, crítica e 

responsável (DAVIS, 2008, p. 79).  

 

Nesses termos, a interseccionalidade utiliza aspectos da sociologia para afirmar 

como múltiplos aspectos de subordinação dentro da sociedade, tais quais, raça, gênero, 

sexualidade e poder financeiro, são fatores que, uma vez combinados, determinam, ou ao 

menos traçam fortes contornos, no destino das mulheres. 

Na seara do ativismo interseccional, o coletivo Combahee River de Boston, cujo 

nome remonta a uma organização dirigida por mulheres que no ano de 1863 libertou 750 

escravas no estado da Carolina do Sul nos Estados Unidos, se destaca (SMITH, 1983, p. 265). 

Nos idos de 1970, Combahee River foi responsável por difundir a visão 

interseccional e aprofundar os espectros de entendimento da condição das mulheres. O 
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manifesto do grupo, publicado em 1977, deixa claro as diferenças situacionais do movimento 

negro em relação às reivindicações do feminismo branco e burguês até então (SMITH, 1983, 

p. 265). 

Sob a égide da interseccionalidade o feminismo negro alcança maior 

representação. 

Angela Davis e bell hooks
56

 são pioneiras do feminismo negro na terceira onda e 

seus escritos conseguem alcançar uma legião de mulheres. Ambas estadunidenses e 

problematizadoras da indiferença entre as feministas brancas, inclusive denunciam o 

oportunismo individualista como prejudicial à luta coletiva (HENNING, 2015, p. 23) 

Davis (2016) e hooks (2014) trabalham a violação das mulheres negras como 

meio de dominação e opressão. Demonstram como o processo de posse dos corpos pretos é 

um processo que advém desde a escravidão, enquanto instrumento de jugo de suas 

subjetividades que, naquele contexto, valiam menos.  

Assim, os padrões de estupros em jugo das negras não seriam em virtude da 

repressão dos impulsos sexuais dos homens brancos e pela castidade das mulheres brancas, 

mas sim como verdadeira arma de aniquilação do desejo das escravas em resistir e de 

desmoralização dos companheiros dessas mulheres, também escravos negros (DAVIS, 2016, 

p. 36). Conforme complementa bell hooks na obra Vivendo de amor (HOOKS, 2010), as 

relações emocionais da mulher preta e afrodescendente são reflexo da solidão em que muitas 

das vezes se viu.  

Em seu turno, Angela, enquanto ativista do movimento armado dos Panteras 

Negras insurgido contra a repressão policial e membro do Partido Comunista dos Estados 

Unidos, tem posicionamentos mais contundentes.  

Angela Davis claramente expõe que o padrão de feminilidade associado à 

docilidade, ao cuidado do lar e da família era das mulheres brancas (DAVIS, 2016). Desde o 

manifesto de Sojourner Truth, e agora com a escrita de Davis, o corpo da mulher negra, 

exposto ao trabalho braçal tal como o masculino, põe em xeque a pretensa fragilidade 

feminina branca (ALEGRE, 2017, p. 62).  

Em sua obra Mulheres, raça e classe, Angela Davis (2016) patentemente aborda 

temas espinhosos, como o racismo no movimento sufragista feminino, o controle de 

                                                           
56

 O nome se escreve em letras minúsculas, pois, como afirma a própria autora, o destaque deve ser das ideias, e 

não de quem as escreve. O pseudônimo bell hooks foi escolhido para ser utilizado por Gloria Jean Watkins como  

homenagem à sua bisavô materna. Respeitemos seu posicionamento (ALEGRE, 2017, p. 23). 
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natalidade e o tolhimento dos direitos reprodutivos, e a educação, sempre sob a perspectiva 

das mulheres negras.  

Importante notar que, mesmo tempo decorrido de sua obra, cuja primeira 

publicação se deu em 1981 (DAVIS, 2016, p. 19), tais assuntos permanecem como pauta 

ainda presente. O encarceramento em massa da população negra e a seletividade do direito 

penal são diretamente ligados às desigualdades raciais hierárquicas; e no Brasil tal assunto é 

objeto de destaque por diversas pesquisadoras feministas, como Juliana Borges (2018) e Sueli 

Carneiro (2003).  

Por exemplo, conforme o gráfico abaixo que compara raça, cor ou etnia das 

mulheres privadas de liberdade, 62% delas são negras (PNAD, 2015).  

 

Figura 3 - Levantamento de informações Peinitenciárias 

 

Fonte: INFOPEN; PNAD, 2015. 

 

Assim, tal dado corrobora o racismo como produtor do sistema de justiça criminal 

e de manutenção do controle e submissão da população negra, mesmo pós-escravidão.  

Nesse mesmo sentido, decisão judicial brasileira do ano de 2018
57

 sobre a 

esterilização forçada de uma mulher brasileira em situação de rua, a Janaína Aparecida 

Quirino, evidencia a judicialização do controle de natalidade e dos direitos reprodutivos 

especialmente das mulheres negras e pobres. Ela foi submetida em coerção ao procedimento 

de laqueadura por meio do pedido de uma Ação Civil Pública, deferido antes da realização de 

audiência (MARTINELLI; ANTUNES, 2018).  

                                                           
57

 Processo nº 1001.521-57.2017.8.26.0360.  



118 
 

A 8ª Câmara de direito público do Tribunal de Justiça de São Paulo, embasada no 

§7º, do artigo 226, da Lei nº 9.263/96 que dispõe sobre planejamento familiar, reverteu a 

decisão, entretanto, a laqueadura já havia sido feita (BRASIL, 1996). 

Para as mulheres brancas, discute-se a maternidade voluntária, em escolher ter 

filhos; o controle de natalidade, em prol do livre planejamento familiar; os métodos 

contraceptivos, se são confiáveis e da liberdade de sua manifestação sexual; e discussões 

sobre o alcance a viabilidade do aborto, como liberdade de escolha sobre o corpo. Para 

negras, por outro lado, o aborto não é uma liberdade, mas uma medida de desespero, em 

virtude da carga de trabalho, dos abusos sexuais. Uma vez que para a classe média, burguesa, 

branca, o controle de natalidade é uma demanda para sua inserção no mercado de trabalho e 

na política; para as pobres, negras, é uma luta de sobrevivência econômica.  

A questão do povo negro como propriedade é o legado perverso da escravidão e 

do colonialismo (CARNEIRO, 2003). Se por um lado as mulheres brancas antiescravagistas 

eram solidárias quanto ao abuso sexual das negras, havia uma diferente vivência quanto ao 

trabalho pesado e braçal e certa autossuficiência em relação aos companheiros homens.  

Dessa forma, o movimento de controle de natalidade encabeçado pelas brancas, 

dificilmente se identificaria com as negras (DAVIS, 2016, p. 211). Há um círculo vicioso da 

escravidão, sendo que os trabalhos domésticos são considerados degradantes e a emancipação 

das brancas em relação a eles é às custas das negras, que o continuam realizando. Assim, 

Davis (2016) defende que as tarefas domésticas como exclusividade da mulher sejam 

abolidas, e o caminho é socialização dessas por todos que delas irão usufruir.  

Não obstante as necessárias ponderações sobre o sistema criminal e o racismo 

institucionalizado, bem como a importância de programas para fomentar o desenvolvimento 

de jovens negras, retornemos a atenção aos debates sobre ser mulher para o movimento 

feminista.  

Angela Davis (2016), a partir da década de 1980, faz críticas contundentes ao 

feminismo, em busca de um reposicionamento e superação do lugar da essencialidade do 

feminino nos debates de gênero. Havia demanda pelo diálogo entre formas de opressão e de 

responder para quem era o movimento de libertação das mulheres, quem era essa mulher a 

quem ele se dirigia que não a abarcava em completude.  

Quanto à educação, instrumento de libertação, Angela Davis faz uma análise 

crítica sob a perspectiva das mulheres negras, em capítulo dedicado a esse tema (DAVIS, 

2016, p. 111).  
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Afirma que os exemplos mais marcantes de sororidade das mulheres brancas em 

relação às negras estão associados à histórica luta do povo negro por educação (DAVIS,2016, 

p. 113). Nesse aspecto ela elenca exemplos dessa parceria, como a jovem professora branca 

Prudence Crandall que, em 1833, defendeu com firmeza o direito das meninas negras de 

frequentar sua escola em Canterbury, Connecticut, Estados Unidos. A professora persistiu no 

ensino de alunas negras até ser levada para a prisão por se recusar a fechar sua escola 

(DAVIS, 2016, p. 113).  

Relembra ainda os esforços de Susie King Taylor, enfermeira e professora no 

primeiro regimento negro da Guerra Civil, como autodidata durante a escravidão. Na 

autobiografia dela, é descrito como crianças brancas, pessoas solidárias e sua própria avó 

ajudaram-na a desenvolver as habilidades de ler e escrever.  Ressalta que as habilidades 

acadêmicas foram adquiridas de forma clandestina, principalmente nas madrugadas nas quais 

as mulheres dividiam o conhecimento de alguma forma adquirido (DAVIS, 2016, p. 116).  

Com a ajuda de suas aliadas brancas, as mulheres negras comandaram juntas, 

depois da Guerra Civil, a batalha contra o analfabetismo no Sul. A união e a solidariedade 

entre elas ratificaram e eternizaram uma das promessas mais férteis de nossa história: a 

liberdade por meio da educação (DAVIS, 2016, p. 118).  

Bell hooks, por sua vez, defende a pedagogia e a educação como instrumentos de 

emancipação, porém de maneira mais prospectiva do que em rememoração do passado, como 

o faz Angela Davis.  

Quanto às suas contribuições pedagógicas, sua obra é um grande elogio ao 

brasileiro Paulo Freire, principalmente em como os escritos dele ajudaram-na a construir uma 

linguagem política de resistência à colonização dos corpos e do pensamento, advinda de sua 

identidade (HOOKS, 1994, p. 46).  

Ela pondera como pensar nas identidades é crucial para repensar o espaço político 

público (HOOKS, 1994, p. 47) e o uso exclusivo da linguagem do opressor é forma de 

enfraquecer aqueles que estão (estamos) apenas aprendendo a falar, que estão (estamos) 

apenas aprendendo a reivindicar a linguagem como um lugar onde nos tornamos sujeitas 

(HOOKS, 1994, p. 168).  

Como parcelas excluídas de um centro de poder, imigrantes, refugiadas e ex-

escravas se veem em situações de obrigatoriedade do uso da língua daqueles que outrora as 

oprimiam.  Nesse sentido, bell hooks demonstra que o uso incorreto de palavras por negras 

emancipadas foi ocasionado pelo espírito de rebelião, da linguagem como um local de 
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resistência para os ritos espirituais e para a troca de experiências entre si (HOOKS, 1994, p. 

171).  

Tal qual bell hooks afirma, se vivêssemos de fato em um estado democrático, 

nossa língua teria que voar, maldizer e cantar, da forma que quisesse. Nós faríamos de nossa 

linguagem a expressão da verdade de nossos muitos eus e far-nos-íamos cognoscíveis assim. 

Nesse sentido, o sufocamento da manifestação inconsciente seria liberado da cultura de 

dominação (HOOKS, 1994, p. 172). 

Hooks alerta também que a diversidade e o multiculturalismo tendem a minimizar 

ou ignorar a questão da linguagem, conferindo o reconhecimento da primazia de vozes de 

eixos já priorizados, e o silenciamento e marginalização de fontes diversas de fala (HOOKS, 

1994, p. 174). Ou seja, se por um lado a fala das marginalizadas oxigena o pensamento, sob a 

égide de uma pretensa multiculturalidade, apenas aqueles que já falavam continuam se 

expressando e, agora, em nome de mais pessoas.  

Bell hooks estende a crítica aos feminismos. Quando houve as iniciativas de 

diversificação do movimento de mulheres no eixo central de debates, a linguagem não foi 

questionada. Assumiu-se, em continuidade com os trabalhos já feitos até então, o padrão 

idiomático do inglês como principal veículo para a transmissão do pensamento feminista. 

Essa possibilidade única de linguagem, ao mesmo tempo em que aproxima as feministas do 

mundo todo, também empobrece suas vozes e suas palavras (HOOKS, 1994, p. 172).  

Nesse sentido, tendo em vista a aproximação das feministas do globo por meio da 

língua inglesa e tendo em vista que o inglês é o idioma central de dominação, bell hooks 

propõe que tomemos a linguagem do opressor e a transformemos nossas palavras num 

discurso contra-hegemônico, nos libertando ao passo que nos apropriamos das ferramentas 

outrora utilizadas a nosso desfavor (HOOKS, 1994,p. 175).  

Entretanto, a introdução efetiva da interseccionalidade na teoria e na prática 

feminista é atribuída a Kimberlé Creenshaw (1991), estadunidense, professora da 

Universidade de Columbia, estudiosa do direito e das ciências sociais.  Ela desenvolve o 

feminismo interseccional como subcategoria da teoria interseccional. 

Porém, conforme vimos, desde antes do movimento de mulheres ser intitulado 

feminismo, negras já lutavam por sua emancipação e liberdade. O marco de Kimberlé 

Creenshaw (1991) na inclusão da pauta feminista dentro da teoria da interseccionalidade 

(HENNING, 2015, p. 102) tem natureza mais declaratória do que constitutiva.  

Nesse sentido, o conteúdo semântico da interseccionalidade não é uma novidade 

da terceira onda, apesar da alcunha o ser. Desde a primeira onda durante a qual Sojourner 
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Truth se destacou, mulheres negras firmam sua voz. Porém, talvez seja apenas a partir de um 

movimento mais recente que suas falas tenham conseguido reverberar em maior potência 

através dos tetos de vidro.  

Bem. Uma das grandes qualidades da teoria interseccional feminista é questionar 

o processo de conversão do branco enquanto norma perante a qual são avaliados os demais 

grupos étnico-raciais (HENNING, 2015, p. 119).  Da mesma forma, o hetero, o cis, o 

masculino em relação ao homo, a lesbianidade, ao trans e ao feminino.  

Os feminismos interseccionais deixam claro que se as mulheres não lutam por 

todas, não lutam por nenhuma. Mesmo tendo em vistas os diferentes aspectos que tornam 

mulheres especialmente vulneráveis (CREENSHAW, 1991), não apenas questões 

relacionadas a cor da pele, mas também relativas a mulheres imigrantes, indígenas, portadoras 

de deficiências físicas e da comunidade LGBTQ+; ninguém será deixada para trás.  

Conforme a interseccionalidade, ignorar a diferença dentro dos grupos contribui 

para a tensão entre estes, e o reconhecimento da identidade politiza a luta contra a violência 

misógina (CRENSHAW, 1991). Em outras palavras, feminismo que não é antirracista, é 

racista e celetista.  

Assim, a ideia de irmandade entre mulheres passa a ser problematizada sob a 

óptica interseccional, pois a diversidade de significâncias do ser mulher não pode ser reduzida 

a uma única resposta, geralmente branca, burguesa e heterossexual.  

Esses padrões uniformes de necessidade ignoram o fato de que diferentes 

necessidades muitas vezes demandam prioridades distintas em termos de alocação de recursos 

e, consequentemente, essas normas dificultam a capacidade dos conselheiros de atender às 

necessidades das mulheres não brancas e pobres (CRENSHAW, 1991). 

No Brasil, o feminismo negro tem como uma de suas maiores referências Sueli 

Carneiro, cuja trajetória mostra-se um tanto autêntica dentro do movimento de mulheres no 

Brasil. Além de atuar na área acadêmica, é a mentora de ações afirmativas de saúde 

específicas para mulheres negras, abarcando temas como sexualidade e direitos reprodutivos. 

El    f n     ― onstru  o    um  so        mult rr    l   plur  ultur l  on       f r n   s j  

v v     omo  qu v lên      n o m  s  omo  nf r or     ‖ (CARDOSO  2011). 

Carneiro, paulista, doutora em educação pela Universidade de São Paulo, filha de 

uma costureira e um ferroviário, tem uma vasta atuação na luta antirracista. Como exemplo, 

na audiência pública realizada pelo STF em 2010, a defesa dela sobre constitucionalidade das 

cotas raciais nas universidades brasileiras foi peça chave para a manutenção da medida 

(MAZZEI, 2018).  
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Mas, tal qual apontamos ao falar de Angela Davis, bell hooks e Sojourner Truth, 

antes de Sueli Carneiro, outras mulheres negras também se posicionavam a respeito de sua 

condição social. A mineira Carolina de Jesus (2007) foi uma das primeiras escritoras a 

levantar a pauta no Brasil.  

Em uma escrita marcadamente antiacademicista, anticonservadora e 

antieurocêntrica, na sua obra Quarto de Despejo: diário de uma favelada (JESUS, 2007), 

publicada inicialmente em 1960, ela escreve sob uma perspectiva até então não vista, ao 

descrever seu cotidiano de mulher negra, pobre, mãe e moradora da antiga favela do Canindé, 

em São Paulo. Apesar de suas condições socias não terem favorecido o estudo formal, 

Carolina de Jesus era ávida defensora da educação, principalmente para seus filhos. E 

 s r v r  r  um  form      s  p r     ur  r  l       m qu  v v  : ―Qu n o  u n o t n   

nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, 

x n  m ou p ns m n  mort   omo solu  o. Eu  s r v   o m u   ár o‖ (JESUS  2007  p. 195).  

Isso posto, e ainda no furacão da terceira onda feminista, outras duas autoras, cujo 

pensamento premuni debates ainda não realizados de forma tão sistematizada, são Donna 

Haraway e Judith Butler. Retornaremos às obras de ambas, mas já adiantamos os contornos 

por elas trabalhados.  

As obras mais conhecidas da estadunidense e bióloga Donna Haraway são 

Saberes Localizados (1995) e Manifesto Ciborgue (2009).  

Em Saberes Localizados, Donna Haraway aponta o viés masculinista na cultura 

científica, critica a visão tradicional de objetividade das pesquisas, e afirma que não existe 

uma categoria unificada de um ser fêmea (HARAWAY, 1995, p. 37, 39). A objetividade é 

tipicamente associada ao masculino e aponta as falhas metodológicas e excludentes nessa 

visão única. 

Assim, ela propõe que vejamos como os corpos são construídos e qual o 

significado que carregam (HARAWAY, 1995, p. 16) isso evitaria oposições binárias e 

possibilitaria os saberes localizados em subjetividades específicas e endereçadas.  

Ela propõe que a busca de objetividade da pesquisa consiste em como cada corpo 

é particularmente feito, e não como todos os corpos são transcendentalmente feitos 

(HARAWAY, 1995, p. 27).  Nenhuma visão, nem as periféricas e historicamente 

m r  n l z   s  s o  s nt s ou  mp r    s. O qu  o orr   porém  é qu  t  s v sõ s ―t m m nor 

probabilidade de permitir a negação do núcleo crítico e interpret t vo    to o  on    m nto‖ 

(HARAWAY, 1995, p. 23).   



123 
 

Em sua outra obra, Manifesto Ciborgue, são expostas suas teses sobre pós-

humanismo, ecofeminismo e cultura, na medida em que as distinções entre humanos, animais 

e máquinas são postas em xeque. 

Em consonância com esse pensamento da multiplicidade, a tese trabalhada por 

Judith Butler (2017) na década de 90 do século XX identifica o gênero enquanto performance, 

rompendo, assim, o paradigma da divisão entre natural e social, sexo e gênero.  

Com a distinção de Simone de Beauvoir entre gênero de sexo culturalmente dado, 

ao dizer que não se nasce mulher, mas torna-se; a teoria feminista passa a partir do princípio 

de que sexo é algo natural e binário, enquanto gênero é socialmente construído e, numa 

sociedade patriarcal, oprime a mulher.  

Assim como Simone inaugurou uma nova óptica do pensar feminista; Butler o fez 

com sua obra Problemas de gênero. A partir dela, questionamos a base dual, criticando 

radicalmente o modelo binário, numa tentativa de desnaturalizar o gênero, ou, em outras 

palavras, degenerar a natureza do sexo que a teoria feminista outrora considerava dual: 

homem e mulher.  

Como a realidade é sempre mais ardilosa, as investigações do ser mulher para 

essa terceira onda deixam claro que não há uma só possibilidade feminista de emancipação 

das mulheres face ao patriarcado, mas sim uma diversidade de posições político-ideológicas, 

sociais, étnicas... como vimos ao longo da digressão histórica das ondas feministas.  Palavras 

outras, são várias as categorias intelectuais, de prática e de vivências sob as quais podemos 

reinterpretar o ser mulher.  

O escopo da terceira onda feminista é rever a categoria de sujeitos mulheres 

representadas pelo movimento. Assim, as diferentes identidades devem atuar em conjunto, 

sem deixar de fora outras já excluídas das estruturas de poder.  

Ou seja, se para Beauvoir não se nasce mulher e o gênero é cultura; com o 

advento da teoria de Butler, o gênero é performance, não há um porquê da exclusão de 

mulheres trans e de diversas identificações generadas como sujeitos do feminismo. Portanto, 

se pela interseccionalidade as experiências específicas de cada uma deve ser levada em conta, 

em prol de uma sociedade sem hierarquia de gênero, raça, orientação sexual e classe, o 

conceito do patriarcado, precisa ser alterado.  

Desta feita, o enfoque dos feminismos quando criticam estruturas patriarcais, se 

referem a um cisheteropatriarcado. Sendo esse um sistema político que não só coloca na 

masculinidade o neutro e o ideal para o qual as atitudes de liberdade se voltam, mas de toda 

heterossexualidade cisgênera vista como um padrão. A ideia de transversalismo, como 
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oposição ao binarismo dos gêneros e da bipartição entre natureza e cultura, é elevada como 

possibilidade de diálogo entre as mulheres que enfrentam diferentes condições no mundo 

todo.  

Feita essa digressão das ondas do feminismo partindo de um ponto ocidental, 

alguns desafios vêm à tona. A nova tarefa seria, assim, nomear e desmascarar estruturas 

patriarcais que impedem a liberdade das mulheres (GARCIA, 2015, l. 1245-1262). Em outros 

termos, os códigos normativos devem ser alterados (GARCIA, 2015, l. 1235) para que 

características tipicamente associadas ao feminino sejam definitivamente valorizadas, não 

como um elogio de segunda classe, mas sim enquanto atributos valiosos.  

Em resposta, cada vertente e cada corrente que vêm lutando pela emancipação 

feminina há longínquos tempos, como vimos ao longo deste capítulo, vai focar em alguma 

pauta com mais afinco que outra, de maneira não excludente. Temas vão sendo discutidos 

com mais ou menos tenacidade por cada uma delas, como: a expressão da sexualidade, o 

punitivismo contra a violência de gênero, o aborto como tema de saúde pública, construção 

em conjunto com movimentos LGBTQ+, direitos reprodutivos das mulheres e limites da 

engenharia genética, representação das mulheres em campanhas de publicidade de mídia, 

saúde voltada para a mulher, nutrição, esportes, carreira, e meio ambiente (GARCIA, 2015, l. 

1250).  

Talvez tenhamos um grande ponto em comum entre todas essas vertentes, além 

dos conceitos explicitados lá no início do capítulo, quais sejam, androcentrismo, patriarcado, 

sexismo e gênero. As correntes feministas já disseram em alto e claro som: não é possível, 

com rigor acadêmico, considerar como universal e neutro o ponto de vista unilateral 

masculino (GARCIA, 2015, l. 1257).  

Depois dessa digressão sobre a terceira onda, esperamos que uma ideia tenha 

ficado clara: nossas definições culturais de masculinidade e feminilidade são hoje muito 

menos rígidas e constrangedoras do que eram antes do ressurgimento do feminismo ativista 

no final dos anos 60 (ECHOLS, 1990, p. 286).  

O maior desafio de hoje do feminismo talvez seja retirar todas as vozes da 

invisibilidade (GARCIA, 2015, l. 1265-1362) e colocá-las no centro de discussões do espaço 

público, como um debate não apenas válido e salutar, mas necessário. 

Colocar a voz das mulheres fora de uma posição inferior e estigmatizante, como 

sempre foi identificado na cultura, e patentemente indicar o modelo de transmissão da cultura 

como patriarcal; significa não só reconstruir uma genealogia histórica em que elas não são 

silenciadas ou têm suas vozes diminuídas, mas sim reverberar seus pensamentos para o futuro. 
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Rever cortes androcêntricos na cultura e suas redes de exclusão, incluindo mulheres 

feministas ou não. Porque não se trata de ter ou não adeptas a luta, mas de retirar qualquer 

luta feminina da invisibilidade.  

Nesses termos, construir uma linhagem de pensamento feminista é necessário 

(GARCIA, 2015, l. 1298). Toda mulher que rompe um paradigma masculino parece ser a 

única, mas na verdade não o é. Por isso é importante resgatar a história – e registrar a 

construção dos momentos atuais. 

Qualquer pessoa que busque falar sobre o feminismo deve sim rememorar a 

tradição das pioneiras, cada uma a seu tempo e modo, no exercício de um pensamento. As 

feministas vão sendo colocadas na excepcionalidade, mas não deveriam ser vistas assim: 

únicas em excepcional.  

De fato conseguiram lugares negados às mulheres pelo sexismo, mas a mesma 

potência residida nelas – nessas pessoas múltiplas que pensaram e defenderam a emancipação 

ampla do ser, coexiste em todas nós. 

Tendo dito isso, a explosão do movimento feminista de terceira para quarta 

onda abarca a ressignificação de termos a princípio pejorativos contra mulheres. O exemplo 

mais difundido é a palavra V A D I A, vocábulo usado para reprimir quem vive e expressa sua 

sexualidade como quer.   

O abalo da ressignificação passa pela retirada da conotação negativa, por meio do 

ativismo de mulheres. As Marchas das Vadias, ou SlutWalks em inglês, ocorreram em países 

do mundo todo em 2012 e 2013, tendo seu início em Toronto no Canadá.  

No ano de 2011, um policial canadense afirmou em uma palestra sobre segurança 

e prevenção de crimes de estupro na Universidade de York que as mulheres deveriam evitar 

se vestir como vadias (sic) para não serem vítimas de ataques (MARTINI; PUHL, 2015, p. 1).   

Como reflexo, as militantes feministas se juntaram e em abril desse mesmo 2011, 

e assim aconteceu em Toronto, no Canadá, a primeira Marcha das muitas que se mobilizariam 

ao redor do mundo; contra não apenas esse fato em específico, mas sim contra a reverberação 

do pensamento patriarcal comum, de transferência da culpa da agressão sexual para a vítima, 

cujo existir provoca o ataque (MARTINI; PUHL, 2015, p. 4).  

Mesmo com a polêmica do nome, ficou claro o descontentamento das mulheres 

em se ver como objeto de satisfação sexual, pelo cumprimento das roupas que usam. O lema 

Se ser livre é ser vadia, então somos todas vadias ecoou. Vadia passa a ser sinônimo de 

mulher que não se cala diante da violência (MARTINI; PUHL, 2015, p. 4). Essa irreverência 

da apropriação sugere a subversividade proposta pelo movimento. Se há tempos os 
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feminismos não alcançavam os holofotes da mídia central, se viu de novo em voga, mas o 

adjetivo não deveria chocar mais que os números de violência misógina (MARTINI; PUHL, 

2015, p. 4).  

A mobilização global foi feita pela troca de informações na internet, debates em 

blogs, em coletivos universitários, e redes sociais, no enfrentamento da mídia tradicional 

(MARTINI; PUHL, 2015, p. 4-5). A velocidade das mídias é a velocidade das feministas 

jovens. 

Nesse sentido, o ciberespaço não é apenas ferramenta dos feminismos e da 

emancipação das mulheres por meio do ciberativismo (MARTINI; PUHL, 2015, p. 8), mas 

também como repositório das memórias de movimentos como a Marcha das Vadias. Se os 

feminismos muitas das vezes são mal traduzidos para a sociedade sob os olhos de mídias 

tradicionais, eco fiel reverbera na rede de computadores, smartphones e gadgets (MARTINI; 

PUHL, 2015, p. 9). 

Assim, a passagem da terceira para a quarta onda do feminismo é identificável 

com as características de mobilização da Marcha das Vadias, passa pelo uso das redes sociais 

como uma espécie de laboratório do inconsciente coletivo do feminismo. Se a terceira onda 

deixou claro que são diversos os caminhos que levam aos feminismos, e as mulheres não 

lutam para si só, mas para uma sociedade mais justa, livre e inclusiva; a quarta onda vai 

explodir na internet e nas mídias sociais.  Em outros termos, as redes são o local de 

organização e conscientização mais potente dos ideais feministas no século XXI.  

Nesses termos, um livro é importante referência: Teoría King Kong da escritora 

punk francesa Virginie Despentes (2007), cuja edição por nós utilizada foi traduzida por seu 

parceiro, o escritor espanhol Paulo Beatriz Preciado. Suas palavras são dirigidas para as 

pessoas esquecidas, dessubjetivadas e excluídas dos processos de produção de poder: 

  

Escrevo a partir da feiura e para as feias, as caminhoneiras, as frígidas, as mal 

comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande 

mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique claro: não me desculpo 

de nada, não vim aqui para reclamar
58

 (DESPENTES, 2007, p. 7). 

 

A preocupação da autora é pensar os desejos e sexualidades das identidades, do 

por vir, e não as que já se passaram. Nenhuma das linhas escritas por Despentes (2007) são 

apologéticas, muito menos contém arrependimentos, vitimismos, desculpas, nem meios 

                                                           
58

 No original: Escribo desde la fealdade, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, 

las infollables, las histéricas, las taradas, todas las excluídas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por 

aqui para que las cosas queden claras: no me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. 
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termos. Ela escrachadamente trás temas como o trabalho sexual, a pornografia, e a cultura do 

estupro. 

Virginie Despentes (2007) vai contra qualquer ideia do sexo frágil e dócil, de uma 

mística feminina outrora já combatida por outras feministas. Como o nome do livro remonta-

nos, ela rejeita a ideia de feminilidades impostas, padrões de beleza, da intrínseca necessidade 

de ser bonita e bela. King Kong ameaça a sociedade porque nunca foi nada disso. 

Conforme relato pessoal da autora - loira de olhos claros, de uma beleza padrão 

cisheteropatriarcado - vários centros de tratamento psicofísicos colocaram a sua reconciliação 

com a feminilidade imposta como resolução de todos os males (DESPENTES, 2007, p. 104). 

Assim, médicos, curandeiros, psiquiatras, psicanalistas, homeopatas – todos machos, sempre 

donos da ciência e da verdade – acusavam-na de loucura. Uma loucura resolúvel se as regras 

sociais fossem seguidas.   

A verdadeira censura não está nos textos legais, mas nos conselhos que nos dão. 

Sobre se vestir, portar, falar, e andar como uma boa menina (DESPENTES, 2007, p. 101). 

Sábios conselhos encapuzados da morte social sentenciada. 

Sabendo disso, ela decidiu seguir exatamente o caminho oposto. Ao invés de se 

encaixar na feminilidade, ela abraçou seus padrões estéticos, de expressar seus desejos, vestir 

suas camisas de banda e manter seus cabelos claros – enquanto assim o quiser. A feminilidade 

nada mais é, conforme Virginie, do que hipócrita arte de ser servil, comportar-se como 

alguém inferior, não se sentar com as pernas abertas, não falar em dinheiro, não querer tomar 

o poder, não rir alto demais (DESPENTES, 2007, p. 106), mas também não ser tão graciosa 

assim – a sedução em excesso pode ser seu fim.   

A janela da sexualidade aberta por Despentes (2007, p. 99) é simples: nossos 

corpos, nossas regras. Não precisamos ser desejáveis. Podemos ser desejantes – é nossa, a 

escolha dos momentos de seduzir ou de ficar sexualmente invisíveis. Nosso comportamento é 

segundo nossas vontades.  

Dois temas trabalhados por Virginie (DESPENTES, 2007) são especialmente 

importantes na nossa investigação: a cultura do estupro e a pornografia; a vitimização e a 

masculinidade.  

Quanto à cultura do estupro e a pornografia, Virginie coloca em xeque o 

pensamento de ser a priori contra qualquer ato que possa, de alguma forma, objetificar 

alguma mulher, como a pornografia e a prostituição. Despentes (2007) se choca com o 

feminismo burguês clássico, higienizado e polido da boa moça que quer estudar, trabalhar, e 
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dividir as tarefas domésticas. Não há o porquê de pedir permissão a um sistema opressor se o 

objetivo é justamente mostrar essas opressões.  (DESPENTES, 2007, p. 113-122).  

Virginie Despentes (2007) analisa a pornografia sob o substrato da cultura do 

estupro, termo utilizado pelo movimento feminista desde a segunda onda, mas se tornou 

conhecido com os casos de estupro coletivo – infelizmente – ocorridos e – felizmente – 

noticiados de forma crítica.  

Se nossos comportamentos não são de fato naturais, mas sim imbuídos por nossa 

cultura (CUCHE, 1999), o contexto social do patriarcado normaliza e legitima o pensamento 

de privilégio masculino na exploração e alienação da existência feminina sem nenhuma dor na 

consciência (CASTRO; FARIA, 2014, l. 44). E mais, na crença de que a mulher tem o dever 

de satisfazer sexualmente o homem.  

Nesse sentido, o estupro ocorre porque o agressor deseja desumanizar e objetificar 

aquele corpo feminino, enquanto forma de manutenção do controle sobre a escolha sexual das 

mulheres (CARDOSO, 2016). O não de uma mulher repousa em sua vontade, e na de mais 

ninguém, nenhum namorado, esposo, pai, irmão ou referencial masculino. Não é não, ou ao 

menos deveria ser. Um macho, na resposta negativa de sua ofensiva, busca razões outras que 

não o querer feminino: ela é comprometida – pede desculpas ao companheiro; ela está 

fazendo charme... ela é muito feia mesmo.  

Em verdade, estupro não é nem nunca foi sexo. É uma relação de poder 

(BROWNMILLER, 1975) do masculino sobre o feminino, para que determinados papéis e 

modelos normativos sejam assumidos na sociedade. Assim, é possível entender cultura do 

estupro como atitudes encorajadoras do sexo não consensual, mas não censuradas pela 

sociedade. Por exemplo, mulher entra na boate de graça até meia noite; bebida de graça 

para elas; o não foi só charme.  

Precisamos tratar a violência contra a mulher como um problema social, advindo 

das ideias estritamente biologizantes e binárias sobre o que significa ser homem e ser mulher 

em nossa sociedade. Um problema social respaldado, sobretudo, nas assimetrias de poder 

existentes entre o masculino e o feminino (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2010). Enquanto esta 

temática for tratada apenas sob o viés privado, na esfera doméstica, e de forma a culpabilizar 

essas sujeitas, é certo que não avançaremos (PAIXÃO; SILVA JÚNIOR; LEMGRUBER, 

2018, p. 140). Termos outros, temas teoricamente privados devem ser vistos sob a óptica 

coletiva.   

No Brasil, mais de um milhão de mulheres sofrem agressão física a cada ano 

(IBGE, 2009), e a cada onze minutos uma mulher foi estuprada em 2015 (ABSP, 2016). 
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Desses estupros, 70% são cometidos por parentes, namorados ou conhecidos da vítima 

(CERQUEIRA; COELHO, 2014). Por meio da análise desses dados, a uma conclusão 

chegamos: as mulheres são – somos as maiores vítimas da cultura patriarcal. Mas, como a 

cultura é criada, comportamentos legitimadores do estupro não podem mais ser vistos como 

um fato natural.  

A cultura patriarcal tenta justificar o estupro. Atitudes e histórico comportamental 

da mulher agredida não justificam. O estado de embriaguez do agressor não justifica. A 

correção da feminilidade da agredida – desconhecedora de um verdadeiro pau – não justifica 

(PAIXÃO; SILVA JÚNIOR; LEMGRUBER, 2018, p. 136-139).  

Assim, sob o substrato conceitual da cultura do estupro, Despentes (2007) fala 

sobre a pornografia. O pornô voltado para as mulheres é um tabu tão grande quanto a própria 

masturbação feminina, ambos são bem vistos apenas quando tem um referencial masculino 

para sentir prazer (DESPENTES, 2007, p. 87). Jovens são educados sexualmente a partir 

desses referenciais conturbados, em um primeiro contato com a própria sexualidade ao assistir 

filmes eróticos. E passam a colocar as cenas vistas como ideário.  

Como a sociedade exige do universo dos filmes pornográficos uma verdade muito 

maior do que de outros ramos da filmografia, ele nos traz a verdade crua – e nua – sobre os 

desejos da sociedade que os produz. O sexo explícito não precisa ser demonizado, pois é uma 

expressão da sexualidade reprimida de uma sociedade incapaz de lidar com seus desejos de 

forma aberta (DESPENTES, 2007, p. 75-92). 

Porém, no atual catálogo de filmes, a eroticidade encontra seus limites na cultura 

do estupro, perante a qual os desejos que não os correspondentes ao homem médio são 

relegados. As atrizes sentem vontade desmedida ao toque abrupto daquele cuja função 

consiste em nada mais do que fazer jorrar esperma, homens heterossexuais se imaginam 

secretamente penetrados por outro homem, fetichismo, sexo em grupo, cintas penianas 

(DESPENTES, 2007, p. 78, 85).  

Virginie propõe filmes direcionados a um perfil diferente e indaga-nos: Se a 

pornografia influencia negativamente na educação sexual de jovens, por que não a utilizar em 

favor da criação de novos códigos de linguagem de gênero? (DESPENTES, 2007. p. 77). 

Quando a socialite internacional Paris Hilton toma posse do vazamento de sua 

sextape – vídeo pornô caseiro, para ficar mundialmente conhecida, entendemos algo 

importante. Ela, herdeira dos hotéis Hilton, não se vê intimidada por nenhuma pergunta feita 

por entrevistadores homens em clara alusão ao seu corpo nu. Para ela, é impossível que um 
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ser humano qualquer advindo de classe social inferior a ponha em perigo (DESPENTES, 

2007. p. 89-90).  

Mas Paris Hilton não se sente como outras mulheres que decidem ou são forçadas 

a expor seus corpos. Antes de ser uma mulher, ela é um ser dominante sexual, herdeira 

multimilionária dos hotéis Hilton, com total capacidade de calar os menos privilegiados 

financeiramente (DESPENTES, 2007. p. 89-90). 

Após rememorar esse fato em específico, Virginie Despentes conclui que a única 

forma de mudar o pornô é por meio das meninas de boas famílias, que podem se dizer 

guerreiras e viris, sem pudor. Que escolhem mostrar seu corpo e colocar seus desejos – seus 

reais desejos – para quem quiser ver. Lado outro, explorar o corpo de mulheres de classes 

sociais mais baixas, que assim o decidem estritamente por questões financeiras, continuará 

reproduzindo o ciclo de sacrifício ritualizado dessas mulheres (DESPENTES, 2007, p. 90). 

Falta, porém, ao escrito de Virginie, deixar claro que não obstante possa haver 

mulheres que se prostituem por escolha, muitas o fazem pela falta delas. Nesse sentido, 

conquanto a necessidade de regulamentar
59

 formalmente a profissão para proteção da saúde 

das mulheres e de seus direitos, não nos parece adequado priorizar a teórica escolha de 

algumas acima da exploração de crianças e mulheres vulneráveis. Palavras outras, não nos 

parece adequado romantizar a prostituição, visto que legitima a objetificação e reafirma a 

exploração da figura feminina. 

Assim, nos filiamos ao entendimento abolicionista, atualmente em vigor por meio 

do Código Penal brasileiro, de que a prostituição não deve em si ser vista como um crime, 

mas qualquer intermediação ou facilitação precisa ser penalizada. Entretanto, não obstante 

nosso posicionamento, existem outros três: o regulamentarista, o proibicionista, e o trabalhista 

ou laboral
60

 (PAIXÃO, 2018, p. 31-37).  Este vem sendo defendido pelas incursões do 
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 Não obstante a necessidade de regulamentar a prostituição como uma forma de reduzir danos sociais e 

pessoais, entendemos que ressalvas devem ser feitas justamente para não romantizar uma atividade que, para 

muitas, não foi a primeira opção. Assim, deixamos algumas perguntas: Imigrantes poderão solicitar visto de 

trabalho como profissional do sexo? Se sim, como não permitir a configuração de tráfico sexual? Se não, 

estaríamos aceitando que a profissão não é como outras? Como enquadrar os casos de gravidez indesejada e 

contração de infecções sexualmente transmissíveis? Seriam, respectivamente, acidentes de trabalho e causas de 

aposentadoria?  
60

 O modelo regulamentarista entende que o Estado deve controlar e regulamentar a prostituição, em garantia do 

pagamento de impostos, da moral e da saúde. Sua aplicação deu-se no Brasil por meio do Decreto nº 7.223, de 

1935, até o ano de 1959, no qual a Convenção para Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocídio foi 

promulgada juntamente com a abordagem abolicionista (PAIXÃO, 2018, p. 32). 

Em seu turno, o proibicionista defende que a prostituição deve desaparecer e, para tanto, precisa ser considerada 

como um delito. A incidência de tal modelo deu-se prioritariamente durante a Idade Média nos países que hoje 

constituem território europeu (PAIXÃO, 2018, p. 32-33). 
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movimento de prostitutas no feminismo, em escritos como o de Amara Moira (2016) e do 

Projeto de Lei Gabriela Leite sobre a regulamentação do trabalho sexual como profissão 

(PAIXÃO, 2018, p. 114).  

Já quanto à vitimização e à masculinidade, Virginie é clara: as mulheres 

conquistam a independência, mas precisam parar de pedir desculpas por isso (DESPENTES, 

2007, p. 110). Reconhecer a virilidade e a coragem inapelável como atributos sem 

exclusividade de sexo é um primeiro passo. Nesse sentido, ela aponta a refeminilização das 

mulheres como mais uma forma de pedido de desculpas proferido silenciosamente por elas, 

em decorrência da ocupação de espaços de poder.    

Segundo Despentes, nas vítimas não há virilidade, não há coragem. Nada disso 

falta às mulheres que, enquanto seres cíclicos, têm momentos de altas e baixas taxas de 

determinados hormônios, causadores de agressividade, tristeza e felicidade desmedida 

(DESPENTES, 2007, p. 110).  

Entretanto, ao mesmo passo em que exemplifica a força inerente às mulheres, 

elucida a necessidade de homens se olharem mais no espelho. Para Despentes, o feminismo é 

uma revolução, e não um reordenamento de marketing, nem uma obra de promoção do sexo 

aberto. Feminismo é uma aventura coletiva, para as mulheres e para os homens - todas as 

pessoas. Uma revolução já iniciada sobre uma visão de mundo, uma opção necessária 

(DESPENTES, 2007, p. 121).  

Nesse sentido, Despentes assim fala sobre a masculinidade, em palavras 

corrosivas tão características a si quanto libertadoras de uma estética dócil:  

 

Como se explica que nos últimos trinta anos nenhum homem tenha produzido 

nenhum texto inovador sobre a masculinidade? Eles que são tipicamente loquazes e 

tão competentes quando se trata de discorrer sobre as mulheres? Como se explica 

esse silêncio em relação a eles mesmos? Porque sabemos que quanto mais falam, 

menos dizem sobre o essencial, sobre o que têm realmente na cabeça. Talvez 

queiram que sejamos agora nós que falemos deles? Querem, por exemplo, que 

digamos o que pensamos dos estupros coletivos? Diremos que eles querem mesmo é 

foder entre si, olhar para os paus uns dos outros, excitar-se juntos; diremos que eles 

têm vontade de meter nos cus uns dos outros (DESPENTES, 2007).  

 

Palavras outras, existe uma forte tradição de mulheres cujos escritos íntimos e 

localizados são, ao mesmo tempo, expressão da luta coletiva por liberdade. Quanto aos 

homens, no entanto, a masculinidade tóxica em praticamente nada tem sido repensada 

                                                                                                                                                                                     
Por fim, o modelo trabalhista ou laboral entende a prostituta como uma sujeita trabalhadora. Exige tanto o 

reconhecimento da prostituição como atividade legítima quanto a despenalização dos diversos aspectos 

vinculados ao mercado do sexo, sejam civis, penais ou trabalhistas (PAIXÃO, 2018, p. 34-37). 
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(DESPENTES, 2007).  Homens e mulheres vivem em estruturas de opressão, a diferença é 

que elas têm problematizado suas condições e eles ainda não perceberam a qual banquete o 

suor de suas testas alimenta. A repressão dos desejos está para todas as pessoas.  

Tanto por tanto, essa falta de repensar sua sexualidade já nos mostra a prepotência 

do patriarcado: acreditar que já nasceram perfeitos e não há como aquilatar suas existências 

opressoras – cujas obrigações também os oprimem.  

O manifesto de Virginie Despentes (2007) reflete a violência sobre os corpos 

femininos, através de um estilo punk também visto na arte por meio da banda Bikini Kill e do 

coletivo ativista artístico Guerrilla Girls. Outra tendência da quarta onda é a apropriação, 

quase orgânica, de múltiplos signos da cultura para a emancipação feminista.  

A banda estanudinese Bikini Kill formada na década de 1990 é considerada a 

pioneira do movimento riot grrrl, punk feminista e as letras são de conteúdo feminista radical. 

As integrantes também publicam uma fanzine, chamada Revolution Girl Style Now, cujo 

conteúdo é similar ao de suas músicas (LUCCHESI, 2018). 

As Guerrilla Girls são artistas mantidas no anonimato e usam máscaras de gorila 

em público, para expor o preconceito de gênero e étnico, bem como a corrupção na política, 

no cinema e na cultura pop. Acreditam no feminismo interseccional e nos direitos humanos. 

Seus projetos já foram expostos tanto nas ruas, por cartazes e adesivos, quanto em galerias 

fechadas ao redor do mundo, em Belo Horizonte, Londres, Bilbao, Xangai, Roterdã, Nova 

Iorque, Los Angeles, Cidade do México... A ideia do anonimato é mostrar que as artistas do 

coletivo podem estar em qualquer lugar, em projetos simultâneos (GUERRILLA GIRLS, 

2019).  

De forma similar, o caótico solo brasileiro contemporâneo se mostra fértil para o 

florescimento de bandas punks feministas, como a paulista Charlotte Matou um Cara, 

form     m 2015 (D‘ÂNGELO  2017)   uj s l tr s tr z m p ut s    l   rt   o  os  orpos 

das mulheres. 

Tendo isso exposto, as contribuições trazidas aos feminismos deixam de ser 

mulher carrega em si uma virilidade e uma coragem culturalmente associadas ao masculino. 

Não por terem como espelho um ideal masculinizante, mas porque elas trazem nelas mesmas 

uma força inescusável. Força esta que lhe é culturalmente ensinada a ser deixada de lado.  

No terreno da internet, assim como em outras nações, são várias as feministas que 

se manifestam pela internet e múltiplas as páginas em redes sociais e sites de difusão dos 

feminismos. Dentre elas, mencionamos a plataforma virtual Geledés – Instituto da Mulher 

Negra, reflexo da organização da sociedade civil fundada em 1998 por Sueli Carneiro, cuja 
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missão institucional é reunir mulheres negras contra as práticas do racismo e do sexismo, 

promover ações positivas para sua saúde, direitos humanos, educação, saúde, pesquisa 

acadêmica e políticas públicas (GELEDES, 2019). 

A Geledés, cujo nome advém do termo gelede – sociedades secretas femininas da 

cultura yorubá, condensa uma vasta multiplicidade de textos especialmente sobre o 

feminismo negro de elevada confiabilidade, tendo, inclusive, recebido diversos prêmios 

(GELEDES, 2019). 

Sob o mesmo respaldo do movimento feminista negro, Djamila Ribeiro (2017) 

desponta como um dos grandes nomes não apenas na seara acadêmica, mas também por sua 

presença nas mídias sociais. Ela se posiciona, com bastante reverberação e impacto, sobre 

diversos temas que tangenciam ou adentram os feminismos e o movimento negro, em especial 

sobre a representatividade, o lugar de fala e as religiões de matrizes africanas.  

O que é lugar de fala? (RIBEIRO, 2017) é sua obra mais famosa e o primeiro 

volume da coleção Feminismos Plurais, organizada pela autora e sob a égide do feminismo 

negro, da crítica à ode da branquitude e da masculinidade.  

Djamila Ribeiro afirma que o movimento feminista negro visa marcar esse lugar 

de fala, em restituir a humanização negada pela normatização hegemônica da ciência feita 

prioritariamente pelo homem branco, ocidental e cristão. Ela também trabalha sob o respaldo 

da interseccionalidade da raça com outros fatores, como orientação sexual e identidade de 

gênero (RIBEIRO, 2017, p. 21) e analisa grupos em sua relação com a cidadania (RIBEIRO, 

2017, p. 61).  

Bem. Conforme vimos, em digressão sucinta, a primeira onda feminista se 

posicionava contra as diferenças discriminatórias entre homens e mulheres, na participação da 

vida política e da comunidade. A segunda, focada em questões privadas e no corpo da mulher. 

A terceira, por sua vez, traz a luz as diferenças entre os grupos de mulheres e a multiplicidade 

de significados do gênero feminino. Por fim, a quarta onda tem se formado nas redes sociais, 

sem pedir licença nem desculpas.  

Como está em construção, e enquanto explosão feminista (HOLLANDA, 2018), 

ainda não há como falar em uma coesão teórica nessa quarta onda. Por mais que algumas 

autoras sustentem indícios de retomada das pautas típicas da segunda onda, não deixam de ser 

indícios. Apesar disso, muitas reivindicações estão unificadas, como o fim da cultura do 

estupro, a representação da mulher da mídia, o assédio em locais públicos, a recusa ao 

silenciamento, e liberdade dos corpos.  
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Mesmo sem uma significância única, a quarta onda feminista continua na busca 

por essa liberdade dos corpos femininos, iniciada há tanto tempo. Jornada esta menos 

apologética do que outrora. Nesse mar de pensamentos, há também feministas que recusam o 

rótulo e preferem dizer movimentos de mulheres, justamente por considerarem o histórico 

excludente e elitista das lutas iniciais pelo sufrágio. Porém, verdade seja dita, os feminismos 

nuca estiveram tão em voga.  

De mesma sorte, as definições do ser mulher nunca foram tão múltiplas. Ou seja, 

são verdades que não se excluem. Existências distintas podem se emancipar como mulheres, 

se assim desejarem.   

Eis que feita a explanação sobre o movimento feminista, talvez você esteja 

pensando quando vamos efetivamente falar esse tal de ecofeminismo, que não só nomeia o 

presente capítulo como baliza este escrito como um todo.  

Talvez você esteja pensando que demos uma volta enorme antes de adentrar no 

ecofeminismo per si. Não havia forma outra de situar a corrente ecofeminista que não fosse 

falando do movimento das mulheres. Não apenas para entendermos as discussões e os debates 

sobre o que é ser mulher, mas para vermos como a tradição ocidental vigente até então estava 

lendo de forma binária e dicotômica a realidade, associando o homem à cultura, e as mulheres 

à natureza. Enquanto eles são a ciência técnica, elas são as humanidades e o conhecimento 

tradicional desprezável.  

E, uma vez elucidada a questão sobre o que é ser mulher para essas diversas 

correntes, bem como a associação do ponto de vista masculino para a formação da cultura 

dominante até então, adentremos nos ecofeminismos.  

 

4.2 A teoria ecofeminista 

 

Mãe Natureza, Mãe Terra, Pachamama, Onilé, Gaia. A Natureza quase sempre é 

personificada como feminina. Quase sempre.  

Dentre os arquétipos femininos encontrados nas histórias, contos e imaginário 

coletivo, quatro deles se mostram mais recorrentes: a donzela, a mãe, a feiticeira, e a bruxa 

anciã. A Donzela representa a primavera e a lua crescente, a musa pura em ascensão e na 

busca por começos. A Mãe, o verão e a ovulação, nutridora, fértil e soberana. A Feiticeira, o 

outono e a lua nova, mulher sábia, madrasta má, da sexualidade, intuição e desejo. Por fim, a 
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Bruxa Anciã é manifestação do inverno e da lua escura, o conselho, a sabedoria oracular, a 

profecia, o renascimento (GREY, 2017, p. 155-193)
61

.   

Apesar da figura da face materna da natureza que nutre e cuida ser um tanto 

quanto recorrente, essas outras manifestações se mostram presentes inclusive nas diversas 

versões da teoria da Hipótese de Gaia elucidada no capítulo anterior. A natureza que dá o 

alimento, é a mesma que explode em vulcões e tsunamis, que esconde mistérios nos rincões 

de suas florestas, e que sabiamente se regenera em uma existência perpétua.  

 Destarte, não obstante tal multiplicidade arquetípica do ser mulher, a ideia de 

uma mãe provedora parece ser um tanto quanto marcante, e, talvez por isso, imaginemos 

nosso Planeta não raro como um ser provedor de alimento, morada e bênçãos, tal qual 

imaginamos a figura materna. Porém, da mesma forma que o patriarcado mostra uma faceta 

temerária no trato com as mulheres, a relação com o meio ambiente e a exploração dos bens 

naturais se mostra tão pouco gentil quanto. 

Mas, afinal, do que se trata a teoria ecofeminista? Ao longo da exegese daquilo 

que consideramos como uma resposta, utilizaremos como suporte o trabalho de Karen Warren 

(2015) sobre a filosofia feminista ambiental feito para a enciclopédia de Stanford.  

As digressões sobre o ecofeminismo tendem a situá-lo no seio do movimento pró-

meio ambiente, como se fosse apartado dos feminismos em si. Ou, quando muito, utilizam a 

abordagem de que todos os feminismos já oferecem substrato para a defesa da natureza.  

Porém, entendemos que o mais adequado consiste em encaixar o ecofeminismo na 

linha histórica do movimento de mulheres e relacioná-lo aos debates ambientalistas.  Por mais 

que diversas feministas tenham escrito e se posicionado de forma bastante completa e 

contundente, o enfoque não era na relação mulher-natureza.  

 O cerne do ecofeminismo, por sua vez, trata de forma indissociável a proteção 

ambiental com autonomia e liberdade das mulheres. Assim, podemos dizer que os 

ecofeminismos consistem no trato ecológico protagonizado por tais mulheres – na 

multiplicidade de entendimentos do que é ser mulher.  

Nesses termos, conforme vimos ao discorrer sobre a terceira onda do feminismo, 

o surgimento da vertente ecofeminista se dá ao longo das décadas de 1970 e 1980 sob uma 

roupagem inicialmente essencialista. Os ecofeminismos consistem na leitura a partir do 

movimento de mulheres para a filosofia e para a prática ambiental, no passo em que conectam 
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 A presença de tais arquétipos é recorrente inclusive em contos de fadas. Como exemplo, a história da Branca 

de Neve traz três deles de forma bem clara. Branca é a donzela pura e casta, nascida de uma mãe perfeita e 

soberana. A beleza da jovem é invejada pela madrasta má, a feiticeira que seduz caçadores e conhece a alquimia 

das poções  (GREY, 2017, p. 155-193). 
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o jugo com o qual mulheres eram  tratadas e os abusos na natureza (DAVION, 2005, p. 243).  

Nascem no auge das campanhas antinucleares, na crise da modernidade e do imperialismo 

econômico (MELLOR, 2000, p. 66). 

Não obstante termos situado essa corrente no seio do movimento de mulheres nos 

continentes europeu e americano, o ecofeminismo se desenvolveu em diversas partes do globo 

em um período de florescimento tanto do feminismo quanto do ambientalismo radical 

(CONNELL; PEARSE, 2015, p. 224).   

E, apesar das múltiplas abordagens, todas estão de acordo quanto à ligação entre 

as causas do jugo das mulheres e da natureza. Além disso, as correntes ecofeministas 

transferem para a natureza o cuidado tido como vocação ancestral das mulheres sem distinção 

para com as figuras humanas e não humanas,  adultas e crianças, casa e espaço público 

(FERREIRA, 2009, p. 234).   

Por assim dizer, se nos primórdios de desenvolvimento da filosofia ambiental 

feminista o foco tenha sido as interconexões entre mulheres, animais não humanos e natureza; 

com a maturação do movimento, tornou-se o que é agora: um termo abrangente para uma 

variedade de perspectivas filosóficas diferentes, às vezes incompatíveis em alguns pontos, 

sobre interconexões entre mulheres de diversas raças/etnias, status socioeconômicos e 

localizações geográficas, de um lado, e animais e natureza não humanos, por outro
62

 

(WARREN, 2015).  

Ecofeministas olham onde os ângulos feminista e ambiental se cruzam, seja na 

maneira com a qual a destruição do ambiente causa um impacto específico sobre as mulheres, 

seja na relação destas na proteção daquele – pois são partes de um mesmo sistema 

indissociável.   

Palavras outras, assim como Midas transforma tudo que toca em ouro, e os 

movimentos de mulheres politizam os assuntos sob os quais se debruçam; o olhar 

ecofeminista agrega os ângulos feminista e ambiental. E independentemente de suas 

experiências teóricas e políticas, as ecofeministas veem o ser mulher como peça chave da 

transição de um mundo insustentável em direção à sustentabilidade, mesmo que sejam 

diferentes suas percepções sobre os mecanismos de mudança (MELLOR, 2000, p. 64).  

Quanto às orientações ecofeministas, apesar das diferenças entre as proposições 

de cada uma das representantes de tal corrente, por vezes até mesmo contraditórias, é possível 

destacar quatro pontos em comum. Primeiro, a identificação entre a subordinação das 
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 Animais não humanos são muitas das vezes incluídos por ecofeministas no conceito de natureza. 
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mulheres e da natureza. Segundo, as relações entre diferentes tipos de opressão, como cor da 

pele, poder financeiro e sexo. Terceiro, o desaguar da teoria e da prática dos feminismos na 

perspectiva ecológica. Quarto, o encontro da ecologia na valorização da atividade das 

mulheres como trato adequado à natureza (FERREIRA, 2009, p. 236). 

Os feminismos nos ajudam a entender, extirpar e criar alternativas pela liberdade e 

para a compreensão do significado de ser mulher. A natureza
63

 é uma questão feminista 

porque a compreensão dos problemas ambientais frequentemente ajuda a explicar como e por 

que a opressão das mulheres está ligada à dominação ou exploração injustificada do meio 

ambiente. Em verdade, A natureza é uma questão feminista pode ser o slogan informal do 

movimento (WARREN, 2015).   

As mulheres, especialmente as pobres e as residentes em áreas rurais de países de 

menor expressividade econômica, sofrem danos desproporcionais causados por crimes 

ambientais como desmatamento e poluição da água (WARREN, 2015). 

 A cultura, como vimos, é majoritariamente criada e reverberada sob o 

conhecimento filosófico ocidental feito por homens ou, quando muito, sob a égide masculina 

de formação do pensamento. Nessa tradição patriarcal indicada através do resgate histórico do 

movimento feminista, existem crenças e valores estruturantes que podem ser sintetizados em 

seis conceitos-chave importantes para a compreensão de uma epistemologia ecofeminista 

(WARREN, 2015). 

Primeiro, o compromisso com o racionalismo, na medida em que é a razão a 

marca do ser humano e aquilo que os torna superiores aos animais e à natureza. Segundo, a 

crença de que os seres humanos enquanto seres racionais podem pensar abstratamente para 

calcular as consequências de suas ações. Terceiro, a existência de concepções e julgamentos 

proferidos por um agente moral ideal, imparcial e desinteressado. Quarto, a crença em 

dualismos fundamentais, tais como razão e emoção, mente e corpo, cultura e natureza, 

absolutismo e relativismo, e objetividade e subjetividade. Quinto, a suposição da divisão 

ontológica entre humanos em face de animais não humanos e a natureza. E, em sexto, 

universalização como um critério para avaliar a verdade dos princípios éticos e 

epistemológicos (WARREN, 2015). 

Esses seis valores estruturantes serão continuamente referenciados e criticados 

pela teoria ecofeminista.  
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 Utilizamos natureza e meio ambiente como termos sinônimos neste capítulo.  
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No que tange os dualismos fundamentais, sintetizados no quarto valor ocidental 

estruturante acima exposto, Val Plumwood (2003, p. 44) especificamente identifica os 

seguintes conjuntos de pares contrapostos:  

Quadro 1- Dualismos Fundamentais em Val Plumwood 
Cultura/Natureza 

Razão/Natureza 

Masculino/Feminino 

Mente/Corpo (natureza) 

Mestre/Escravo 

Razão/Matéria (fisicalidade) 

Racionalidade/Animalidade (natureza) 

Razão/Emoção (natureza) 

 Liberdade/Necessidade (natureza) 

Universal/Particular 

Humano/Natureza (não humano) 

Civilizado/Primitivo (natureza) 

Produção/Reprodução 

Público/Privado 

Sujeito/Objeto 

Eu/Outro 

Transcendência/Imanência 

Produzido de maneira cultural e histórica/Produzido de forma natural 

    Fonte: Elaborado pela autora conforme pensamento de Plumwood (2003, p. 44) 

 

Tais dualismos expostos acima de forma não exaustiva se conectam, conforme 

Val Plumwood (2003, p. 41-61), por cinco diferentes formas assim sumarizadas: 

  

1. PANO DE FUNDO: no qual o mestre [lado dominante ou subjugador] conta com 

os serviços do outro e, simultaneamente, nega sua dependência; 

2. EXCLUSÃO RADICAL: no qual o mestre amplia as diferenças entre o eu e o 

outro e minimiza as qualidades compartilhadas; 

3. INCORPORAÇÃO: no qual as qualidades do mestre são tomadas como padrão e 

o outro é definido em termos de possuir ou não aquelas qualidades; 

4. INSTRUMENTALISMO: no qual o outro é construído como não tendo um fim 

em si mesmo e o seu único propósito é servir como recurso para o mestre; 

5. HOMOGENEIZAÇÃO: no qual a classe dominada dos outros é percebida como 

uniformemente homogênea (GAARD, 2011, p. 201) 

 

O pano de fundo, a exclusão radical, a incorporação, o instrumentalismo, e a 

homogeneização são as formas pelas quais os dualismos se conectam.  
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A filosofia ambiental feminista, conforme veremos, busca extirpar essas 

dualidades e desafia cada uma dessas posições a partir de três tipos estruturais de 

posicionamento teórico. São eles: (1) posições cujos primórdios históricos estão localizados 

em filosofias ambientais ocidentais não feministas; (2) posições que foram inicialmente 

identificadas com ecofeminismo ou feminismo ecológico, e mais precisamente referenciáveis 

como filosofia ecofeminista; e (3) novas e emergentes perspectivas sobre as conexões mulher-

natureza não identificáveis nos dois posicionamentos antecedentes (WARREN, 2015). 

 

4.2.1. A filosofia ambiental feminista a partir de posicionamentos ocidentais não feministas 

 

O primeiro posicionamento na relação mulher-natureza nasce na égide da 

filosofia ocidental dissociada do feminismo, mas questionadores daqueles seis conceitos-

chave das crenças e valores citados e emergentes de preocupações teóricas e práticas, por 

exemplo, sobre a agricultura industrial, e aterros de resíduos sólidos tóxicos não gerenciados 

(WARREN, 2015). 

Nesse sentido, a filosofia do ambiente sob a qual repousa esse primeiro 

posicionamento remonta à ética ambiental que, ao contrário da ética ocidental embasada nos 

seis conceitos-chave – seja ela feminista ou não feminista – é fundamentada nas 

responsabilidades e obrigações morais dos seres humanos com a natureza. Defende o valor 

intrínseco e inerente das existências não humanas, para além de um valor instrumental 

(WARREN, 2015). Essa ética ocidental vai ser revisitada e expandida ao relacionar-se à 

óptica ambiental. Apontaremos também sobre a ecologia profunda em ato contínuo.  

A revisitação da ética ambiental pela perspectiva feminista estende aqueles seis 

conceitos-chave do pensamento majoritário ocidental para incluir animais não humanos na 

comunidade moral. Ou seja, aos animais é concedido o status moral. Assim, éticas feministas 

a favor dos animais se opõem às mesmas práticas de agricultura industrial, vivissecção e caça 

também opostas pelas duas versões originais não feministas da ética animal propostas por 

Peter Singer e Tom Regan (WARREN, 2015).  

A saber, a versão utilitarista da ética animal balizada por Peter Singer se opõe a 

essas práticas porque causam dor e sofrimento desnecessários a seres sencientes. Já a versão 

direitista de Tom Regan defende serem os animais sujeitos de uma vida e, por isso, detentores 

de direitos (WARREN, 2015). 

Porém, a ética animal feminista vai além ao fornecer uma perspectiva de mulheres 

e de gênero sobre tais práticas e sobre a proteção animal em geral, pois: (1) enfatiza que a 



140 
 

visão majoritária da filosofia ocidental em tratar os seres humanos como agentes racionais, 

separados e superiores à natureza, é falha em reconhecer que os humanos também são 

animais- e, assim, parte da natureza; (2) torna visíveis as interconexões entre a violência 

sexual contra as mulheres, e a violência contra a natureza; (3) demonstra o papel 

desempenhado pela linguagem, enquanto manifestação da cultura, na criação, manutenção e 

perpetuação das explorações interconectadas de mulheres e animais humanos  (WARREN, 

2015).  

Além disso, (4) mostra como os dualismos de base na filosofia ocidental 

majoritária - tais como cultura e natureza, e mente e corpo - historicamente não têm sido 

neutros ao sexo biológico e a gênero; pois associaram  homens à cultura e à mente superior, 

ao passo em que as mulheres são associadas à  natureza e a um corpo inferior; (5) localiza a 

exploração de mulheres e animais em sistemas e práticas de dominação injustificada 

mutuamente reforçadas pelo sexismo e especismo
64

; e (6 ) levanta a questão se a ausência de 

uma perspectiva de gênero na ética animal tradicional torna incompletas ou inadequadas 

aquelas posições sobre maus tratos a animais não humanos  (WARREN, 2015).  

Em seu turno, a expansão da ética ambiental parte do movimento de revisitação 

acima exposto. Tanto retém as principais características questionadoras da filosofia ambiental 

revisitada, como também apresenta novos recursos para uma teoria da moral.  

Nesses termos, o conservacionista Aldo Leopold é um de seus representantes com 

seu artigo intitulado The Land Ethic
65

, de 1949, constante na obra The Sand County 

Almanac
66

, cuja publicação em português foi nomeada de Pensar Como uma Montanha. Tal 

obra é considerada como a primeira ética genuinamente ambiental, e não apenas pró-animais 

não humanos (WARREN, 2015). 

A ética da terra proposta por Leopold avença-se na inclusão dos solos, águas, 

plantas e animais dentro da comunidade moral; no papel do ser humano como mais um dos 

moradores do Planeta; e na moralidade nas relações sentidas, compreendidas, amadas, 

admiradas e respeitadas (WARREN, 2015).  

Tendo esses postulados morais em vista, a máxima da ética da Terra pode ser 

sum r z       s  u nt  form : ―um   o s  é   rt  qu n o t n     pr s rv r    nt  r       
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 Especismo pode ser assim entendido como a discriminação preconceituosa contra outros seres baseada no 

dogma da inferioridade das espécies não humanas.  
65

 Tradução livre: A ética da Terra.  
66

 Tradução livre: O almanaque do condado de areia.  
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estabilidade e beleza da comunidade biótica; é  rr    qu n o t n    o  ontrár o‖ 
67

 

(LEOPOLD, 1977, p. 224-225). 

 Portanto, se a estabilidade e a beleza biótica são as consequências desejáveis para 

a teoria de Leopold, há a expansão da ética para um novo território além da filosofia 

ambiental revisada (WARREN, 2015).  

No âmbito da filosofia ambiental feminista, Christine Cuomo (1998; 2005), Val 

Plumwood (2003) e Karen Warren (2000) baseiam-se em aspectos chave da ideia de ética da 

Terra para seus escritos (WARREN, 2015). Até porque o próprio Leopold embrionariamente 

reconhece as interconexões entre mulheres e natureza ao escrever assim: 

  

Quando o olímpico Odisseu retornou das guerras de Tróia, ele pendurou em uma 

única corda uma dúzia de donzelas-escravas de sua casa, que ele suspeitava de mau 

comportamento durante sua ausência. Não havia um questionamento sobre a 

propriedade. As garotas eram propriedade. A disposição da propriedade era outrora, 

como o é agora, uma questão de conveniência, não entre certo e errado ... A 

estrutura ética daquele dia ... ainda não se estendera aos bens humanos. Durante os 

três mil anos que se passaram desde então, os critérios éticos foram estendidos a 

muitos campos de conduta, com retrações correspondentes naqueles julgados apenas 

por conveniência ... Ainda não há ética sobre como lidar com a relação do homem 

com a terra e com os animais e plantas que crescem sobre ela. A terra, tal como as 

escravas de Odisseu, ainda é propriedade. A relação de terra é estritamente 

econômica, acarretando privilégios, mas não obrigações (LEOPOLD, 1977, p. 201, 

grifos nossos) 
68

. 

 

O trecho acima discorre sobre o tratamento de propriedade conferido tanto às 

mulheres quanto à terra. Leopold defende a expansão da moral e das obrigações mútuas entre 

os seres para todos os entes vivos.  

Nesses termos, muitas ecofeministas concordam serem emoções morais como 

empatia e cuidado balizas indispensáveis para sistemas éticos e defendem a noção do eu como 

um ser relacional e ecológico, como membro da comunidade biótica (WARREN, 2015).  

Aldo Leopold (1977, p. 188) também desenvolve sobre a interconexão entre a 

diversidade cultural e a diversidade ecológica. Ele assim escreve sobre como a diversidade 

cultural nas planícies da Índia era evidenciada pela alimentação de búfalos da localidade, e 

                                                           
67

 No original: [...] a thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic 

community; it is wrong when it tends otherwise. 
68

 No original: When god-like Odysseus returned from the wars in Troy, he hanged all on one rope a dozen 

slave-girls of his household whom he suspected of misbehavior during his absence. This hanging involved no 

question of propriety. The girls were property. The disposal of property was then, as now, a matter of 

expediency, not rigth and wrong... The ethical structure of that day... had not yet been extended to human 

chattels. During the three thousand years which have since elapsed, ethical criteria have been extended to many 

fields of conduct, with corresponding shrinkages in those judged by expediency only... There is as yet no ethic 

dealing with man's relation to land and to the animals and plants which grow upon it. Land, like Odysseus' slave-

girls, is still property. The land-relation is stricly economic, entailing privileges but not obligations. 
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fato determinante da arquitetura, da vestimenta, da língua, das artes e da religião (WARREN, 

2015).  

A recíproca também seria verdade: a redução da diversidade ecológica interfere na 

cultura. Por exemplo, o caso da substituição de ambientes multiespécies de subsistência 

comumente geridos pelas mulheres, por monoculturas de eucalipto comandadas pela lógica 

patriarcal, nas quais as árvores são primariamente uma cultura comercial para exportação. 

Além de evidenciar a perda da fauna e flora, também prejudica direta e desproporcionalmente 

as mulheres, as economias de subsistência e as comunidades culturais às quais elas pertencem 

(WARREN, 2015).  

Mais a frente, veremos o pensamento da indiana Vandana Shiva (1989), que, tal 

como Leopold, afirma como a monocultura das plantações evidencia a monocultura das 

mentes e das tradições. 

Uma vez elucidadas questões sobre a filosofia ambiental revisitada e a expandida, 

a corrente radical ou profunda também se interconecta às perspectivas filosóficas feministas.   

A ecologia radical profunda contesta as raízes dos problemas ambientais e 

demonstra historicamente que a ecologia não tem sido levada em conta nos sistemas éticos e 

morais majoritariamente vigentes no ocidente até então (WARREN, 2015). 

O termo ecologia profunda foi cunhado pelo norueguês Arne Naess em 1973. 

Historicamente, o surgimento do ecofeminismo estava intimamente ligado à ecologia 

profunda. No entanto, esse elo foi contestado em debates centrais das décadas de 1980 e 1990 

(WARREN, 2015). 

Além da conexão temporal histórica de surgimento, a combatividade e veemência 

com as quais teóricas ecofeministas defendem o cuidado com a Terra enquanto casa comum 

dos seres vivos, acabou levando ao enquadramento equivocado do ecofeminismo na ecologia 

radical e profunda (FERREIRA, 2009, p. 235), sob os vieses ecocêntricos ou biocêntricos
69

. 

Tal debate sobre a pretensa conexão teórica e prática entre o ecofeminismo e a 

ecologia profunda levou à crítica de características desta corrente a serem feitas por aquela. A 

saber, o posicionamento filosófico centrado no homem e não nas relações da natureza 

humana; e a noção do eu em primazia pela autorrealização (WARREN, 2015). 

Quanto ao posicionamento filosófico centrado no homem (PLUMWOOD, 2003), 

se para a ecologia profunda o antropocentrismo da filosofia ocidental majoritária era 
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 A respeito dessas teorias relacionais do homem com a natureza, a saber, ecocêntricas, biocêntricas, 

antropocêntricas, e antropocêntricas mitigadas, referenciamo-nos à exposição sobre o tema iniciado no capítulo 3 

deste escrito.  
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inaceitável, essa corrente teórica também não consegue ir além. Pois, apesar de criticar o 

dualismo cultura versus natureza, não fornece uma análise de gênero e de sexo nem enxerga 

como o antropocentrismo respalda-se nas formas de pensar centradas no homem (WARREN, 

2015). Repetimos, não nos seres humanos, mas no homem.  

A contraposição cultura versus natureza tem servido não apenas para justificar a 

degradação humana sob o meio ambiente, mas também para dominar a expressividade das 

mulheres por meio de teorias autodenominadas de radicais e profundas. Em verdade, nada de 

radicais nem profundas têm se perpetuam o jugo feminino.   

A outra característica da ecologia profunda criticada pelo ecofeminismo diz 

respeito ao princípio da autorrealização, esta consistente na afirmação de que o eu 

(minúsculo) humano somente encontra plenitude quando se funde ao cosmos, formando 

assim, um verdadeiro Eu (maiúsculo). Ou seja, percebemos a descontinuidade entre cultura e 

natureza, em uma clara divisão ontológica, já que o eu só se encontra em plenitude quando se 

transforma em uma entidade diferente. Assim, os ecologistas profundos acabam assumindo a 

dualidade que teoricamente negam (WARREN, 2015). 

Nesse sentido, apesar das ecologias radical e profunda comungarem com o 

ecofeminismo no sentido de atribuírem um valor intrínseco à natureza, tanto o biocentrismo 

quanto o ecocentrismo ignoram o papel específico das mulheres e dos atributos culturalmente 

associados com o feminino, como cuidado e zelo. Ou seja, apesar de valorizarem visões não 

 ntropo êntr   s  ―[p] r  os   f nsor s      olo    profun   o  nfoqu  é  olo   o n  

continuidade o que leva a uma indiferenciação entre o eu e a natureza. O eu que se expande – 

the expanded self  – identifica-se com a natureza e considera-se a si mesmo e aos outros como 

p rt s    um To o.‖  (FERREIRA  2009  p. 235).  

Lado outro, os ecofeminismos, de uma forma geral, valoriza as relações pessoais 

entre seres humanos, sob a ótica do cuidado e da atenção às diferenças entre grupos, culturas e 

pessoas (FERREIRA, 2009, p. 235). 

Nesses termos, a dissociação entre cultura e natureza é mantida intacta pela 

ecologia radical por meio de três concepções falhas a respeito do eu reverberadas pela 

ecologia profunda. Val Plumwood (2003) vai denomina-las de a narrativa do Eu 

Indistinguível, Eu Expandido, e Eu Transcendente (WARREN, 2015). 

A narrativa do Eu Indistinguível rejeita toda e qualquer fronteira entre os 

humanos e a natureza; obliterando todas as especificidades entre os seres humanos e a 

natureza (WARREN, 2015).  
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Em outras palavras, a ecologia profunda propõe como uma das saídas para as 

éticas ambientais um processo unificador, uma metafísica que insiste em tudo ser realmente 

parte indistinguível do Todo (PLUMWOOD, 2003, p. 177).  A ecologia profunda parece 

confundir a hiperseparação entre natureza e cultura com as especificidades existenciais 

(PLUMWOOD, 2003, p. 179), colocando tudo em um mesmo amálgama inseparável.  

Para o ecofeminismo, respeitar as necessidades de outras existências envolve 

reconhecer a diferença, assim como a conexão entre as nossas necessidades (PLUMWOOD, 

2003, p. 177-178). Ou seja, precisamos reconhecer não só a nossa continuidade humana com 

o mundo natural, mas também a distinção dos quereres. 

Por sua vez, o Eu Expandido distingue entre o eu humano particular e individual e 

um Eu cósmico superior. Plumwood afirma que seja qual for significado do Eu Cósmico, ele 

não está clarificado pela ecologia profunda. Assim, esse  Eu Expandido/Cósmico nega a 

importância dos indivíduos como indivíduos - como seres humanos distintos possuidores de 

seus próprios apegos e relacionamentos, como filiação, maternidade e paternidade 

(WARREN, 2015). 

Como a maioria das mulheres do mundo não têm seus direitos enquanto seres 

humanos completamente reconhecidos e respeitados, seria muito cedo para abandonar uma 

noção do eu humano como um indivíduo detentor de garantias civis e sociais em nome de 

algum fenômeno cósmico e ecológico um tanto nebuloso e indiferenciado (WARREN, 2015). 

Assim, a confusão anteriormente observada entre a distinção entre as múltiplas 

formas de existência e hiperseparação, também parece refletir um desejo de manter o apelo 

místico de junção a uma entidade cósmica superior. Esse apelo a uma religiosidade 

transcendental parece ser a tentativa de evitar dificuldades conceituais e teóricas da 

desvalorização das peculiaridades existenciais (PLUMWOOD, 2003, p. 179-181).  

Em terceiro e último lugar, o Eu Transcendente refere-se ao eu individual que 

supera sua particularidade para se tornar um eu mais autoconsciente, que triunfa sobre 

ligações, afetos, desejos e desejos altamente particularistas dos seres individuais em relação a 

si mesmos e ao outro (WARREN, 2015). Ou seja, o eu verdadeiro seria aquele que não liga 

para nenhuma das relações pessoais.  

O Eu Transcendente falsamente rejeita a relacionabilidade entre os eus humanos 

enquanto existências emocional e ecologicamente dependentes. E mais, mantém a segregação 

dualista entre mente-corpo (WARREN, 2015). 

 É dizer, o descarte proposto pela ecologia profunda de nossas identificações e 

nossas próprias preocupações particulares e emoções pessoais, nada mais é do que defender 
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como valor universal apenas uma ética de identificação pretensamente genuína e imparcial 

(PLUMWOOD, 2003, p. 181-182) que, em verdade, reverbera um modo único de vida. 

Outro ponto de divergência entre as teorizações da ecologia profunda e o 

ecofeminismo reside na forma de encarar o poder. Enquanto os defensores da ecologia 

profunda não questionam as bases fundacionais da força justificadora da degradação 

ambiental, as ecofeministas o fazem (FERREIRA, 2009, p. 236).   

Para a teoria ecofeminista, a degradação da natureza é reflexo da cultura 

patriarcal, que segrega cultura e natureza, e privilegia a competitividade e a compulsoriedade 

da força. Em outros termos:  

 

os ideais de autossuficiência e de autonomia devem ser revistos pois há que 

privilegiar a pertença a comunidades, ou a redes. É no interior desses grupos, dessas 

teias relacionais, que se deverá moldar a personalidade de cada ser. E no cuidado 

dispensado nesses pequenos círculos onde decorre a nossa vida, tornar-nos-á 

particularmente sensíveis ao cuidado da natureza. A generalização empática começa 

com as relações particulares e estende-se depois a aspectos mais gerais (FERREIRA, 

2009, p. 236).   

 

Assim, seria a partir de novos padrões relacionais de cuidado com todas as 

entidades existentes no Planeta que os seres humanos se reconciliariam com a natureza. 

Cuidar de si mesmo, por exemplo, envolve mais do que proteção dos direitos e liberdades 

individuais; pois abarca também a proteção do bem-estar ecológico dos outros com quem nos 

relacionamos, inclusive a natureza. Para as éticas ecofeministas, os próprios relacionamentos, 

e não apenas o status moral daqueles com poder de fala, tem valor moral e estão sujeitos à 

crítica.  

Ou seja, o modo como o eu se relaciona com os outros, incluindo a natureza, é 

moralmente importante, desde que não implique ideias imprecisas ou pretensamente neutras 

sobre o que desejam os seres humanos (CUOMO, 2005, p. 203). 

Nesses termos, fica explicitado o primeiro posicionamento e como a filosofia 

ambiental ocidental se difere do ecofeminismo. Portanto, passemos ao segundo tipo de 

posição sob a égide da relação mulher-natureza. 

 

4.2.2 O ecofeminismo como filosofia feminista ambiental  

 

O ecofeminismo emerge como uma posição distintamente filosófica no final dos 

anos 1980 e início e meados da década de 1990. Antes, cabia aos feminismos abarcar a 

variedade de conexões entre mulheres e natureza (WARREN, 2015). 
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A caracterização geral da filosofia ecofeminista repousa em três pontos: (1) 

explora a natureza das conexões entre as dominações
70

 injustificadas das mulheres e a 

natureza; (2) critica as visões filosóficas ocidentais masculinas, em suas suposições, 

conceitos, afirmações, distinções, posições, e teorias sobre mulheres e natureza; e (3) cria 

alternativas e soluções para essas visões tendenciosas pensadas por homens (WARREN, 

2015) sob a lógica patriarcal. 

O termo aparece pela primeira vez em 1974 na obra Le Féminisme ou la Mort
71

 da 

fr n  s  Fr n o s   ‘Eu  onn  (1980). El   on  t    relação entre o direito das mulheres e o 

ambiente de forma indissociável, ao afirmar que todos os feminismos desembocaram na 

proteção da natureza; e todo movimento ambientalista deságua na defesa dos direitos das 

mulheres.   

O argumento de Françoise reside na necessidade do movimento ambiental em 

 nx r  r o pl n t   omo f m n no (D‘EUABONNE  1980  p. 64-67) para assim extirpar o 

controle masculino da produção industrial e da sexualidade. Ela vai discorrer sobre questões 

centrais, como a crise do pensamento progressista e o custo ecológico do viés 

desenvolvimentista, a indicação da mentalidade do homem médio como causa dos problemas 

ambientais, o chamado para que as mulheres sejam as agentes protagonistas de mudanças 

positivas, e defesa da centralização do poder nas mulheres.  

Porém, ainda que a atribuição inicial seja majoritariamente conferida à escritora 

fr n  s  Fr n o s   ‘Eu  onn  (1980); no m smo  no    1974     st  un   ns  C     H ll r 

(1988) lança mão do termo ecofeminismo social. No mesmo período, ocorreram protestos no 

norte a Índia contra madeireiras por mulheres, bem como tradições em países da Escandinávia 

e da América do Sul com conteúdo similar (SALLEH, 1991, p. 206). 

Em verdade, por razões político-econômicas, foi nos Estados Unidos que essa 

corrente se desenvolve em seus primórdios, por meio de trabalhos ecofeministas discutidos a 

partir de nichos mais visíveis da língua inglesa. Inclusive, a ausência de tradução da obra de 

Fr n o s   ‘Eu  onn   orro or  t l  ss rt v  (SALLEH  1991  p. 206).  

 

                                                           
70

 Quanto à terminologia dominação e opressão, uma nota se faz relevante. Existe um debate teórico sobre a 

distinção entre a opressão das mulheres e a dominação da natureza. Há quem afirme que apenas seres racionais e 

 om   p         o n t v  po  m s r opr m  os. Ass m  ro   s  pl nt s   ursos  ‘á u      m  s  nt     s 

ocidentalmente consideradas naturais e não humanas, não poderiam ser oprimidas, mas apenas dominadas. 

Quanto aos animais não humanos, algumas correntes incluem animais, especialmente animais os domesticados, 

seres oprimíveis. Porém, não obstante tais posicionamentos, neste escrito usaremos os vocábulos opressão e 

dominação como sinônimos (WARREN, 2015). 
71

 Tradução livre: O feminismo ou a morte.  
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4.2.2.1 As duas matrizes ecofeministas: o essencialista ou espiritual e o social 

 

A teoria ecofeminista de forma geral parte de duas grandes matrizes que vez ou 

outra se interseccionam, porém mostram predominância no pensamento de cada pensadora. 

Discorreremos sobre a manifestação essencialista ou espiritual encontrada no ecofeminismo 

para, em seguida, apontarmos teóricas cujo maior respaldo assenta-se na questão social.    

 

4.2.2.1.1 O ecofeminismo essencialista ou espiritual 

 

Sob a égide do ecofeminismo essencialista ou espiritual, discorreremos sobre 

trabalhos de Mary Daly, Rosemary Radford Ruether, Susan Griffin, Petra Kelly, Elizabeth 

Gould Davis, Andrée Collard, Carol Christ, Judith Plaskow, e Vandana Shiva.  

As estadunidenses Mary Daly, Rosemary Radford Ruether e Susan Griffin são 

umas das primeiras a explorar o tema com maior afinco. A ex-teóloga católica Mary Daly, 

introduz o ecofeminismo a seus estudantes em Boston e na Universidade da Califórnia; de 

mesma sorte a teóloga Rosemary Radford Ruether e Susan Griffin debatiam nas universidades 

em que trabalhavam sobre temas ecofeministas (MELLOR, 2000, p. 60-70). 

Mary Daly, em sua obra Beyond God the Father – Toward a Philosophy of 

Women’s Liberation
72

(1993), enfatiza o feminismo radical, cultural e espiritual, ressaltando a 

afinidade natural das mulheres com a natureza. Dos livros escritos por ela, foi o último a 

tomar Deus como um assunto subjetivo e a ponderar sobre a teologia ocidental.   

Ela inicia sua trajetória no feminismo sob a óptica cultural, exigindo o 

reconhecimento das, assim ditas pela autora, especificidades femininas, e da construção de 

uma sociedade na qual as mulheres possam se expressar sem qualquer controle alheio a suas 

vontades. Ademais, prega a superioridade do corpo e dos valores femininos (FERREIRA, 

2009, p. 237). 

Os estudos de Mary Daly desembocam no ecofeminismo quando percebe estarem 

― s mul  r s m  s pr x m s    n tur z  v sto qu  o    lo    v     stá pr s nt  nos s us 

corpos, nos seus ritmos e processos, na geração, gest   o  n s  m nto   t .‖ (FERREIRA  

2009, p. 237).  

A inserção de Daly no ecofeminismo fica clara no livro Gyn/Ecology. The 

Metaethics of Radical Feminism
73

 (DALY, 1990), de sua autoria. O nome do livro já indica 
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 Tradução livre: Além de Deus, o Pai - Rumo a uma filosofia de libertação das mulheres.  
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em si o posicionamento contido no interior de suas páginas; pois, ao fazer um trocadilho com 

a palavra ginecologia, ao desmembrá-la em gin- e –ecologia, respectivamente alude à figura 

da mulher, por meio do útero, e às relações dos seres na natureza.  

Além de indicar a posse patriarcal do existir das mulheres por meio de doutores 

do espírito, da mente e do corpo: padres e gurus, psiquiatras, e médicos ginecologistas 

(FERREIRA, 2009, p. 239); Daly elenca uma série de costumes ancestrais perpetrados em 

desfavor do feminino. A saber, a prática indiana de queimar as viúvas na mesma pira 

funerária de seus maridos; a cultura chinesa de considerar erótico pés pequenos e, por isso, 

enfaixar o de jovens meninas causando deformação; mutilação genital feminina em alguns 

países do continente africano; e tortura e caça às bruxas nas sociedades europeias nos séculos 

XV e XVII (FERREIRA, 2009, p. 240). 

Ainda hoje, porém, essas práticas têm resquícios. E mais, novos métodos de 

controle corporal das mulheres ganham espaço. Não apenas por uma desnecessária 

medicalização de partos e tratamentos hormonais em demasia (FERREIRA, 2009, p. 240-

241), mas também por procedimentos estéticos de remodelação da vulva e diversos outros, 

sempre no intuito de consertar o corpo feminino e de manutenção de um ideal jovial, sem 

marcas de histórias nem sentimentos. 

Na obra Gyn/Ecology, Mary Daly aduz que o poder paralisante e castrador 

expresso pelo patriarcado é a raiz da violência corpórea, mental e espiritual da natureza 

feminina (FERREIRA, 2009, p. 237). Em seus dizeres:  

 

O fato é que vivemos em uma sociedade profundamente anti-feminina (sic), uma 

m s   n  ―C v l z   o‖ n  qu l os  om ns v t m m  ol t v m nt   s mul  r s  

atacando-nos como personificações de seus próprios medos paranoicos, como O 

Inimigo. Dentro dessa sociedade, são homens que estupram, que seivam e podam a 

energia das mulheres, que negam às mulheres poder político. Permitir-se conhecer e 

nomear esses fatos é cometer atos anti-ginecídicos (sic). Agindo desta forma, 

movendo-se através dos labirintos de uma sociedade anti-feminina, exige nomear e 

superar os obstáculos construídos pelo seu agentes e instrumentos femininos 

simbólicos. Como uma cristalização criativa do movimento para além do Estado de 

Paralisia Patriarcal, este livro é um ato de Despossessão; e, portanto, em um sentido 

além das limitações do rótulo anti-masculino (sic), é absolutamente Anti-androcrata 

(sic), In-crivelmente Anti-masculino (sic), Furiosamente e Definitivamente 

Feminino (DALY, 1990, p. 29)
7475

.  
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 No original: The fact is that we live in a profoundly anti-f m l  so   ty    m so yn st   ―  v l z t on‖  n w     

men collectively victimize women, attacking us as personifications of their own paranoid fears, as The 

Enemy.Within this society it is men who r p   w o s p wom n‘s  n r y  w o   ny wom n   onom    n  

political power. To allow oneself to know and name these facts is to commit anti-gynocidal acts. Acting in this 

way, moving through the mazes of anti-female society, requires naming and overcoming the obstacles 

constructed by its male agents and token female instruments. As a creative crystallizating of the movement 

beyond the State of Patriarchal Paralysis, this book is an act of Dispossession; and hence, in a sense beyond the 
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Conforme o trecho acima, Mary Daly é um tanto quanto eloquente em seu 

posicionamento pró-feminino, ao incitar a ideia de que a questão ecológica é uma 

exclusividade das mulheres, pois apenas elas seriam verdadeiramente sensíveis ao trato 

natural (FERREIRA, 2009, p. 238). 

Porém, tal segregação da humanidade entre homens e mulheres, bem como a 

relegação do destino do Planeta apenas nelas, não nos parece adequado. Além de ser mais um 

peso de consertarem solas os males ambientais evidenciados pela lógica patriarcal, exime os 

homens da responsabilidade e desconsidera outras existências humanas não enquadrantes nos 

modelos de representatividade dual e fechada do feminino e do masculino.  

Ainda nesse sentido de binarização do sexo, Mary Daly era assumidamente contra 

a transsexualidade, que, para ela, é monopolizada na transição do masculino para o feminino.  

Segundo a autora, seria uma invasão das reivindicações das fêmeas por machos, incapazes de 

realmente assumir os cromossomos femininos por meio de nenhuma cirurgia nem terapia 

hormonal (DALY, 1990, p. 68-71).  

O livro Silent Spring
76

 (CARSON, 1964) de Rachel Carson, por nós já apontado 

no capítulo três deste escrito, sensibiliza Mary Daly sobre a degradação ambiental. E, se 

Carson profetiza a vinda de uma primavera gris como fruto da queda da natureza; Daly prega 

a possiblidade do poder feminino trazer uma nova primavera, ainda mais exuberante que 

outrora (FERREIRA, 2009, p. 238). 

Em seu turno, a autora Rosemary Radford Ruether aponta no livro New Woman, 

New Earth
77

 (1975), de 1974, perspectivas políticas construtivistas, sociais e radicais, 

associadas ao anarquismo e socialismo científico. Ela, além de teóloga, era ativista de 

organizações feministas, pacifistas e de justiça global; e defende o modelo comunitário de 

sociedade como forma de superar os problemas ambientais (MELLOR, 2000, p. 70).  

Ademais, defende a franca união entre o feminismo e a ecologia como forma de 

reassentar a relação entre os seres humanos e a natureza. Nas palavras de Ruether: 

  

As mulheres precisam enxergar que não pode haver libertação para elas ao mesmo 

passo em que nenhuma solução para a crise ecológica é dada dentro de uma 

sociedade cuja modelo fundamental de relacionamentos continua sendo o da 

                                                                                                                                                                                     
limitations of the label anti-male, it is absolutely Anti-androcrat, A-mazingly Anti-male, Furiously and Finally 

Female.  
75

 Apesar as normas gramaticais da língua portuguesa, mantivemos o hífen nas palavras cuja redação em língua 

inglesa também foi hifenizada pela autora no escrito original como recurso semântico. 
76

 Tradução livre: Primavera silenciosa. 
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 Tradução livre: Nova Mulher, Nova Terra.  
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dominação. Eles devem unir as demandas do movimento de mulheres com os do 

movimento ecológico para vislumbrar uma reformulação radical das relações 

socioeconômicas básicas e valores subjacentes da. . . sociedade (RUETHER, 1975, 

p. 204)
78

.  

 

 Nos termos do trecho acima, Ruether afirma a indissociabilidade entre o 

movimento de mulheres e o ambiental, pois ambos têm como fonte opressora sistemas de 

dominação e excludência.  Nesse sentido, a autora considera três etapas de subordinação da 

mulher, quais sejam, a conquista da mãe, que implica retirar das mulheres a sua história e sua 

independência econômica; a negação da mãe através do desenvolvimento de religiões e 

filosofias patriarcais que associam as mulheres à sensualidade, à culpa, ao pecado e à carne, 

tal como Eva; e a sublimação da mãe em uma imagem de feminilidade pura, tal como a 

virgem Maria (RUETHER, 1975, p. 6-23).  

Contudo, apesar Ruether também apontar o enfoque social e de defender o 

comunitarismo, ela nega que as mulheres são uma classe apartada no sentido marxista, mas 

sim uma casta dentro de cada classe. Casta esta ainda mais subjugada do que eventuais classes 

a que pertença, conforme contextualização dentro de cada cultura (MELLOR, 2000, p. 70-71). 

Nesse sentido, ela toma em conta a diferença existente entre as mulheres, não as colocando 

todas no mesmo barco.  

E mais. Quando Ruether discorre sobre o sistema comunitário e coletivo do que 

defende ser o trabalho ideal realizável por mulheres, ela afirma a necessidade de 

compartilhamento de poder, bem como a priorização da produção local, como forma de evitar 

desperdícios, na atuação equilibrada e integrada com a natureza (MELLOR, 2000, p. 72).  

Por sua vez, a estadunidense Susan Griffin em seu livro Woman and Nature
79

 

(1978) faz uma exploração poética e essencialista da relação entre natureza e mulher, 

lançando mão da alternatividade entre as vozes de discurso masculina e feminina como 

recurso linguístico. Ela explora a relação dos seres humanos com os animais, com a natureza 

silvestre e selvagem, o sexismo na ciência, a destruição tecnológica do mundo natural, da 

mulher, dos corpos, da sexualidade e do conhecimento (MELLOR, 2000, p. 68).  

No Norte Global, além da França e Estados Unidos, a alemã Petra Kelly, política, 

ativista ambiental e uma das fundadoras do Partido Verde na Alemanha, expressava 
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 Do original: Women must see that there can be no liberation for them and no solution to the ecological crisis 

within a society whose fundamental model of relationships continues to be one of domination. They must unite 

t     m n s of t   wom n‘s mov m nt w t  t os  of t     olo    l mov m nt to  nv s on   r     l r s  p n  of 

the basic socioeconomic relations and the underlying values of. . . society. 
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pensamentos ecofeministas associados ao culturalismo e à espiritualidade, os quais, em solo 

estadunidense, serão lidos como socialistas (MELLOR, 2000, p. 41, 42, 45, 128). 

Nessas teorizações iniciais da corrente ecofeminista, uma das primeiras 

celebrações da diferença entre masculino e feminino na crítica do poder patriarcal e sob o 

auspício de uma visão dualista segregada de homens e mulheres em sua relação com a 

natureza foi o livro de Elizabeth Gould Davis (1972), The First Sex
80

.  

Para Gould Davis, os homens seriam os inimigos da natureza, uma vez que suas 

reações instintivas matam animais, arrancam raízes, contaminam mananciais hídricos, e 

destroem a diversidade.  Lado outro, a mulher é aliada da natureza, tendo em vista seu instinto 

de cuidar, nutrir, estimular o crescimento saudável e preservar o equilíbrio ecológico. 

Conforme a autora, ela é a verdadeira luz e guia natural da sociedade. A usurpação de sua 

autoridade original pelo homem trouxe como resultado o caos absoluto na natureza (DAVIS, 

1972, p. 335-336).  

Dentre os pensamentos ecofeministas até aqui expostos, o de Elizabeth Gould 

Davis foi o mais criticado, especialmente pelo feminismo negro (MELLOR, 2000, p. 67), pois 

desconsiderou completamente as especificidades étnicas e colocou todas as mulheres em um 

mesmo essencialismo que, em verdade, relaciona-se a mulheres brancas, com elevado poder 

aquisitivo, e do Norte Global. Ademais, quanto à ideia de um matriarcado original 

reivindicada por ela como o primeiro sexo e a primeira autoridade social, não há como 

afirmar em consenso (MELLOR, 2000, p. 67-68), até porque também não haveria como o ter. 

São múltiplas as sociedades que se organizam neste Planeta, das mais variadas formas. Assim, 

afirmar que o matriarcado era regra é um postulado excludente, inclusive, de organizações 

fora dessa concepção dual entre matriarcado e patriarcado, fora da construção teórica de 

gênero, sexo e da subjetividade feminina. 

 Sobre as possibilidades múltiplas de arranjos sociais em torno da questão das 

mulheres, papeis de gênero, sexo e suas conexões entre cultura coletiva e personalidade 

individual, os estudos da antropóloga estadunidense Margaret Mead mostram-se interessantes. 

Adepta da escola culturalista, Mead desempenhou diversas atividades na seara da 

antropologia, inclusive foi curadora do Museu de História Natural de Nova Iorque (FELIPPE; 

OLIVEIRA-MACEDO, 2018a). 

A obra intitulada Sex and temperament in three primitive societies
81

 (MEAD, 

1935) é resultado do trabalho de campo realizado por Mead em Papua-Nova Guiné, sobre três 
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povos da região do rio Sepik: os Arapesh, os Mundugumor e os Tchambuli/Chambri 

(FELIPPE; OLIVEIRA-MACEDO, 2018b). 

O núcleo investigativo de sua pesquisa centra-se no seguinte questionamento: 

seriam as diferenças entre o homem e a mulher
82

 meramente biológicas? Claramente responde 

que não (LOBATO, 2010). Ela conclui que as personalidades, temperamento e características 

psicológicas atribuídas ao feminino e ao masculino são padrões culturais aprendidos e 

ensinados de geração em geração. O resultado de sua pesquisa encontra-se abaixo 

sumarizado: 

  

Entre os Arapesh, a antropóloga encontrou uma sociedade em que homens e 

mulheres mostravam-se gentis, não agressivos, cooperativos e atentos às 

necessidades alheias. Não eram guerreiros ou vingativos, embora pudessem ocorrer 

conflitos em virtude de casamentos, quando estes se davam em razão de fuga ou 

rapto. Além disso, Mead deparou-se com um povo em que homens e mulheres 

apresentavam temperamentos semelhantes, inclusive no que dizia respeito ao 

cuidado dos filhos. Este traço é especialmente destacado no livro, pois se nos EUA 

[e nas sociedades colonizadoras colonizadas como um todo] as crianças eram 

consideradas uma incumbência das mulheres, aí também os homens delas se 

ocupavam.  

Já entre os Mundugumor, a autora se deparou com um povo violento, implacável e 

agressivo. Os comportamentos, por sua vez, não diferiam muito em razão do sexo: 

homens e mulheres assumiam atitudes hostis e havia conflitos por todos os lados.  

Por fim, entre os Tchambuli, as atitudes masculinas e femininas mostravam-se 

bastante distintas, tendo as mulheres um protagonismo evidente: elas eram dotadas 

de poder dentro das aldeias; eram as principais fornecedoras de alimentos, também 

responsáveis pela pesca, por negociar o excedente em troca de outros víveres e pela 

produção da riqueza (com a venda de mosquiteiros). Os homens, de seu lado, se 

dedicavam à arte e à estética, e eram emocionalmente frágeis. Tal padrão chama a 

sua atenção por ser o inverso do comportamento tradicionalmente atribuído aos 

sexos na sociedade estadunidense [e nas sociedades colonizadoras colonizadas como 

um todo] da época. 

[...] M    t m ém s    tém so r  os ― n   pt  os‖  m      um  os povos 

estudados, aos quais dedica um capítulo inteiro da obra. Os inadaptados seriam 

aqueles que não se conformariam aos papéis sociais impostos, não atendendo ao 

temperamento socialmente determinado. 

Incapazes de se adequarem à personalidade social exigida por sua cultura, 

 pr s nt v m  t tu  s ―  s just   s‖. Entr  os Arapesh, correspondiam às pessoas 

agressivas, eventualmente obrigadas a deixar a aldeia por algum tempo; para os 

Mundugumor, eram os indivíduos excessivamente gentis e cooperativos; já entre os 

Tchambuli, eram aqueles que não possuíam afinidades com o comportamento visto 

como natural para o seu sexo, aproximando-se das atitudes e temperamentos do sexo 

oposto (FELIPPE; OLIVEIRA-MACEDO, 2018b, grifos nossos). 

 

Conforme o excerto acima, Margaret Mead encontrou três organizações sociais 

diferentes em cada uma das tribos. Na primeira, tanto os homens quanto mulheres tinham 

temperamento pacífico. Na segunda, ambos se portavam de forma guerreira. Por fim, na 

t r   r   ―os homens passavam a maior parte do tempo a ornamentarem-se para ficarem 
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bonitos [...] enquanto as mulheres trabalhavam arduamente e eram práticas - o completo 

oposto do que era comum ocorrer em princípios do século XX, no mundo o    nt l‖ 

(LOBATO, 2010). 

O livro de Mead, não obstante sua importância tanto à época quanto hoje, foi 

muito criticado, inclusive por Reo Fortune, o ex-marido com quem a autora fez o trabalho de 

  mpo.  Conform   l   ―   n l n   o p r  o  u    o m t rn l  p rt l     por  om ns   

mulheres Arapesh, seria uma criação hipotética de Mead. E em relação ao comportamento 

não-agressivo desse povo [...] o ato de seduzir uma mulher casada podia desencadear sérios 

 onfl tos‖ (FELIPPE; OLIVEIRA-MACEDO, 2018b). 

O argumento de Fortune pareceu para antropólogos à época um tanto infundado. 

Talvez ele não tivesse a sensibilidade necessária para compreender outra comunidade tão 

  f r nt     su     ―    sp  to     x stên        onfl tos  os Ar p s  n o  lor f   v m   

guerra. [...] e não seria possível entender homens e mulheres Tchambuli em uma escala de 

poderes, ou seja, um sexo não dominava o outro, nem procurava fazê-lo‖ (FELIPPE; 

OLIVEIRA-MACEDO, 2018b). 

De uma forma ou de outra, tendo em vista os questionamentos feitos à 

cientificidade da pesquisa de Mead encabeçados por seu ex-marido; acreditamos que mesmo 

enquanto literatura não acadêmica ou ilustrativa, o escrito se mostra pertinente.  

Ainda sob o viés essencialista do ecofeminismo, temos o livro Rape of the Wild
83

, 

de Andrée Collard (1988), publicado em 1988. Ele é professor, agricultor e amigo da 

igualmente ecofeminista Mary Daly.  

Collard associa a opressão das mulheres não apenas com a natureza em geral, mas 

também com os animais em particular (MELLOR, 2000, p. 69) e defende que na estrutura 

patriarcal de sociedade, tanto a natureza quanto os animais e as mulheres são coisificados, 

invadidos, castrados, colonizados, possuídos, consumidos e forçados a produzir (COLLARD, 

1988). Portanto, manter as mulheres e a natureza em um estado de inferioridade é dizer que os 

homens e a cultura por eles produzida seriam autoridades naturalmente superiores 

(MELLOR, 2000, p. 69), em desvalorização de qualquer ser que não fosse o masculino, 

branco, heterossexual e culturalmente civilizado.  

Em termos outros, a mesma violência sexual contra as mulheres por intermédio da 

cultura do estupro que vimos ao discorrer sobre os feminismos, pode ser transposta como 

violência da integridade do ser selvagem e espontâneo, na medida em que permite ao opressor 
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uma ilusão de controle, do poder.  Nesse sentido, o estupro da Terra resulta da tentativa 

patriarcal de dominar e controlar entidades que estão fora das regras estabelecidas da cultura 

patriarcal; e da recuperação por meio das mulheres das imagens oníricas da Deusa da 

Natureza como fonte primeira de poder agregador, cuja corporificação está no corpo e na 

consciência feminina. 

Essa ideia de estupro da Terra está em consonância com a lógica de eficiência e 

uso da arcaica sociedade patriarcal de dominação e conquista, que incentiva a exploração das 

espécies enquanto recursos à disposição do homem, o descarte inapropriado de resíduos 

sólidos e a indústria das fontes de energia. Porém, nos parece inadequado colocar nos homens 

a identificação como estupradores da natureza. Lado outro, colocar sim nos valores 

culturalmente atribuídos à masculinidade, esses prioritariamente reverberados pelos homens, 

como causa da violência contra o ecossistema.  

De mais a mais, sob a égide da visão essencialista dentro do ecofeminismo, as 

ecofeministas espirituais sustentam que podemos encontrar em formas de sabedorias antigas a 

força feminina contra os padrões patriarcais de alienação, medo, inimizade, agressão e 

destruição. Força para que as mulheres e a natureza se lancem para fora do controle 

masculinizante. Porém, a cultura religiosa patriarcal tratou de minar tais iniciativas 

(MELLOR, 2000, p. 72-73), daí a premente necessidade do resgate histórico de antigas 

tradições mais inclusivas dos atributos culturalmente associados à feminilidade em 

atualização aos atuais arranjos sociais.  

Nesse viés, Carol Christ e Judith Plaskow na antologia Womanspirit Rising
84

 

publicada em 1979 afirmam a espiritualidade feminina embasar-se de quatro desafios 

principais evidenciados pela cultura patriarcal a serem pensados pelo ecofeminismo. Primeiro, 

a imagem e a linguagem de um Deus exclusivamente masculino. Segundo, divisão entre corpo 

e alma, que reflete a segregação entre mente e intelecto, coloca a carne como pecado e a vida 

da Terra como preparação para o Reino dos Céus. Terceiro, o resgate e a reivindicação da 

experiência e da história espiritual das mulheres. Quarto, o estabelecimento de bases para uma 

teologia e rituais em respeito ao feminino (MELLOR, 2000, p. 73).   

A espiritualidade feminina está baseada na terra, e não dirigida ao céu, na medida 

em que enxerga a mulher na forma de deusa, e celebra a natureza espiritual do mundo físico e 
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155 
 

do corpo feminino. Nesse sentido, muitas ecofeministas tentam recuperar o mundo místico 

perdido de antigas religiões pagãs
85

 baseadas no contato com a terra (MELLOR, 2000, p. 73).  

Manifestada através da religião, a espiritualidade é importante para que as 

mulheres e os seres em geral transitem pela vida em temas como morte, sofrimento e 

perversidade (CHRIST, 1992, p. 274).  

Assim, as ecofeministas espirituais se diferem quanto a defender a existência de 

uma deusa e quanto à importância de sua representação simbólica. Contudo, tendo em vista os 

efeitos dos símbolos religiosos inclusive para aqueles que neles não o creem, por fazerem 

parte da cultura na qual estão inseridas, a maioria das pensadoras dessa corrente defendem a 

existência de símbolos exaltadores da feminilidade e, o mais importante, que não coloquem 

nas mulheres a culpa pelos males do mundo nem como obrigatoriamente castas e puras para, 

só assim, serem dignas (MELLOR, 2000, p. 74).  

Tendo isso dito, é como se todas as fases da mulher fossem consideradas sagradas 

pela espiritualidade ecofeminista: nascimento, mestruação, menopausa. Representam a 

criatividade de ser mãe e se multiplicar, e a juventude com a adolescência, a sabedoria 

(MELLOR, 2000, p. 75).  Nesse sentido, celebrar o ciclo menstrual e outros tabus 

relacionados ao corpo feminino impostos por religiões patriarcais é uma forma reivindicativa 

dos corpos e da sexualidade das mulheres.   

Ou seja, de se reestabelecerem em contato com a natureza, na figura de uma 

deusa. Nesse sentido, Mary Daly defende a necessidade das mulheres crerem num místico 

feminino como o equivalente da busca do reino dos céus defendida pelo judaicocristianismo 

(MELLOR, 2000, p. 75).  

Em diversos relatos fáticos para corroborar o pensamento teórico, ecofeministas 

espirituais vão se inspirar na pré-história e em religiões tribais sobreviventes, na América, 

Austrália e Nova Zelândia. Não necessariamente afirmando um matriarcado originário, mas 

sim a importância do sagrado feminino em tantas outras manifestações religiosas, como um 

regresso a uma espiritualidade originária cuja natureza a cultura moderna destruiu.  

Nesse mesmo sentido, a literatura fantástica de Marion Zimmer Bradley (2017) 

toma forma. Mais uma vez, a arte consegue traduzir e elucidar em maestria o pensamento do 

seu tempo de gestação. Porém, ao invés de lançar mão de religiões tribais sobreviventes, 

rememora um pretenso passado.  
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A série de livros organizada como o nome de Ciclo de Avalon retoma em suas 

histórias mais famosas alguns aspectos da religiosidade de matriz celta, especialmente na 

deificação do sagrado feminino e na relação da mulher com a ciclicidade da natureza, da lua, 

das estações, da menstruação, da fêmea.  

São quatro os ciclos naturais, assim como quatro são as fases da mulher. Luas 

nova, crescente, cheia, minguante. Estações de primavera, verão, outono, inverno. Fase pré-

menstrual, menstrual, pré-ovulatória, ovulatória. Arquétipos femininos da donzela, da mãe, da 

feiticeira, da anciã (GREY, 2017).  

As Brumas de Avalon é o livro mais famoso de Marion Zimmer Bradley e foi 

publicado inicialmente em 1979, mesmo período de florescimento do ecofeminismo e de 

retomada das intersecções desses quatro ciclos. A obra é considerada um clássico da 

literatura, e narra a lenda de Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Mas, ao 

contrário de enfatizar as guerras e as conquistas arthurianas, o foco consiste na subjetividade 

das mulheres como agentes de imprescindível fortaleza para o desenrolar de todos os 

acontecimentos.  

A narrativa, muito além de oferecer uma releitura do mito do Rei Artur, explora a 

ascensão do cristianismo e a santificação da Virgem Maria, Mãe de Deus. Ao decorrer da 

história, a autora vai colocando em xeque não o pensamento de Jesus, o Cristo Ressuscitado, 

mas a forma com a qual a religião esvaziou pautas defendidas pelo próprio Filho de Deus.  

É possível vislumbrar a mensagem por trás de duas famosas passagens bíblicas 

cristãs na narrativa de Marion Zimmer Bradley. A saber, a expulsão de comerciantes no 

Templo por Jesus (Lucas 2) e a beleza dos lírios do campo (Mateus 6: 26-30). Se Deus fez os 

lírios
86

 com as vestes mais belas do que quaisquer homens, dentre eles o próspero Salomão, 

jamais serão capazes de produzir; com nada a prole do Divino deve se preocupar, pois é a sua 

favorita (BÍBLIA SAGRADA, 2001). 

O sentido dessas duas passagens consiste em dois postulados: bênçãos não podem 

ser aprisionadas em templos humanos; e as provisões do Divino são mais perfeitas que o mais 

alto esplendor fabricado pela mão do homem. 

Em As Brumas de Avalon (BRADLEY, 2017) vemos essas duas mensagens, 

entretanto mais enfáticas em relação ao papel das mulheres com a religiosidade. A veneração 

da divindade, apesar de utilizar como subterfúgio símbolos criados por homens em inspiração 
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 Os lírios são flores especialmente emblemáticas por sua beleza e pelo auspício de sorte que lhes foi atribuído. 

Na França, por exemplo, os lírios (muguet) são presenteadas no primeiro dia de Maio, tanto como resquício de 

tradições romanas e celtas na espera do verão, quanto por iniciativa do rei francês Charles IX. Ele ordenou que 

um ramo de muguet fosse distribuído a todas as moças solteiras da corte.  
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divina e no uso de matéria prima natural, como ouro, prata e mármore, seria verdadeiramente 

estabelecida num encontro despido de extravagâncias. Ou melhor, num encontro no qual 

extravagâncias se mostram irrelevantes.  

Em outras palavras, Deus está sob o céu Dela, não em qualquer morada construída 

pelas mãos dos homens, pois, por mais abençoadas e iluminadas que sejam, são a 

manifestação da Divindade e não a Divindade em si. Por mais que usem matérias-primas 

naturais em sua construção, não são a natureza de fato. ―Como s  um    s   onstru    p l s 

mãos do homem pudesse ser convertida, pelas palavras de algum padre, em algum lugar de 

mor     p r  o Esp r to qu  n o  r     f n t v m nt   o r   um n .‖ (BRADLEY  2017, p. 

306-307).  

O segundo livro do Ciclo de Avalon, A Casa da Floresta (BRADLEY, 2018), 

segue a mesma linha de protagonistas femininas e enfatiza com mais precisão ritos pagãos 

ancestrais de magia. Tais ritos, porém, nada mais são do que o conhecimento tradicional 

passado de geração em geração, sobre ervas, crenças, frutos e frutas. Um conhecimento sobre 

a natureza zelado por mulheres. 

De mais a mais, não faz diferença as palavras que usamos para dizer as mesmas 

verdades. O ecofeminismo essencialista, que muito tem de religioso, é por vezes exposto no 

seio do próprio cristianismo e não necessariamente por meio de manifestações pagãs.  

O texto intitulado A presença da mulher é necessária, de autoria do Papa 

Francisco (2019) explicita tema já revelado pelo pontífice em outas oportunidades. Talvez a 

existência de tal escrito já mostre como a participação da mulher na Igreja Católica tem sido 

relegada a papeis secundários e alijada dos espaços de poder
87

, pois afirmação análoga sobre a 

necessidade dos homens não é encontrada. Em outros termos, a presença a qual o Papa se 

refere não é a física, nas missas e pastorais, mas sim nas instâncias decisórias.  

O teor do documento é similar às bases dessas religiões antigas resgatadas por 

Marion Zimmer Bradley em seus livros, e do ecofeminismo espiritual. Reproduzimos:  

 

As mulheres, ligadas ao mistério da vida, podem fazer muito para promover o 

espírito de fraternidade
88

, com seu cuidado na preservação da vida e sua convicção 

de que o amor é a única força que pode tornar o mundo habitável para todos. Elas, 

com sua capacidade de ouvir, acolher e se abrir generosamente aos outros, podem 

oferecer uma contribuição importante ao diálogo. Graças à contribuição feminina, é 
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 Aumentar a participação da mulher em cargos de maior hierarquia na Igreja Católica não necessariamente 

passa pela ressistematização de normas canônicas. Como ressalta Lucetta Scaraffia, editora de uma publicação 

financiada pela própria instituição eclesial, a Women Church World, é possível que mulheres sejam cardeais. 

Como a teologia da igreja católica não exige que cardeais sejam pessoas ordenadas. Leigas e leigos, como são as 

freiras, poderiam exercer tal função (BARBER, 2018).  
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 Melhor dizendo, sororidade ou irmandade.  
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possível superar a cultura do descarte. As mulheres estão comprometidas no diálogo 

inter-religioso e, assim, contribuem para uma melhor compreensão dos desafios de 

uma realidade multicultural. O diálogo é um caminho que a mulher e o homem 

devem realizar juntos. Hoje, é mais necessário do que nunca que as mulheres 

estejam presentes (FRANCISCO, 2019, p. 74, grifos nossos).  

 

Essas manifestações espirituais e do essencialismo ecofeminista como um todo 

contém um problema: colocar na responsabilidade da mulher mais um fardo, o de não poder 

errar e estar sempre propensa a compreender, a cuidar e a ajudar. Como se as mulheres 

  v ss m ―t r um  u    o  sp    l  m f z r   vont       D us porqu  for  por m  o    um  

mulher que a humanidade havia caído no pecado original, e cada uma deveria ter consciência 

de que era sua tarefa se redimir daqu l  p    o or   n l no É  n.‖ (BRADLEY, 2017, p.  

300). 

O Jardim do Éden é um mito e uma memória coletiva antiga de um tempo no qual 

os seres humanos estavam livres do trabalho e da luta, sem precisar semear ou colher, pois 

tudo o que precisavam para sobreviver nascia das múltiplas espécies de árvores, com todos os 

animais da terra e as aves do ar. Mesmo não existindo de fato um Éden, essa história antiga, 

passada verbalmente de geração a geração e solidificada em escrituras bíblicas, não é por isso 

falsa (ASLAN, 2018, p. 57-58). 

O mito transmite uma percepção particular de mundo e tenta explicar por que as 

coisas são como são
89

. Ou seja, o mito não diz como tudo deveria ser ou como é 

verdadeiramente (ASLAN, 2018, p. 57-58). Nesse sentido, se outrora prosperou a ideia 

transmitida pelo conto do Éden, de que foi por meio de uma mulher que a humanidade passou 

a trabalhar e a sofrer, prosperou, não há mais espaço para tal justificativa descabida.  

Como assevera Papa Francisco (2019, p. 74) no excerto transcrito acima, a 

responsabilidade pelo diálogo, pelo zelo, e pela compreensão é de todas as pessoas que 

trilham o caminho, e não apenas das mulheres. Até porque, argumentando dentro da teoria 

cristã, se Jesus veio a Terra para findar com as amarras do pecado não há porque os jugos de 

dominação ainda persistirem para quem escolhe se doar em cuidado.   

Bem. Retornando à teoria ecofeminista propriamente dita, tal conexão entre 

mulheres e natureza não seria apenas simbólica, mas palpável em três exemplos. O primeiro 

reside na reprodução ou nascimento; o segundo, na produção ou na agricultura; e o terceiro, 

na provisão de nutrição ou cuidar. Em cada uma dessas formas de trabalho, as mulheres são as 
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 Nesse ponto, entendemos que assim como os mitos são pensados para solidificar uma realidade, acabam por 

fortalecê-la. E, justamente por isso, é preciso reler lendas com um olhar agregador, sem perpetuar injustiças.  
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mediadoras entre a natureza e a humanidade (SALLEH, 1991, p. 211). Ou seja, é da fêmea 

que se nasce, se produz, se gera o alimento.  

Da mesma forma, a indiana Vandana Shiva (1989), cujo pensamento será 

detalhadamente exposto mais a frente, encontra inspiração em alguns aspectos da religião 

hindu, ainda que em alguns aspectos o hinduísmo apoie a subordinação de mulheres e o 

sistema opressor de castas. Shiva lança mão de conceitos religiosos como Prakriti – atividade 

e diversidade na natureza – e Shakti – o princípio feminino criador do cosmos. Ecofeministas 

espiritualistas também encontram respaldo no budismo e no taoísmo, mesmo estando essas 

vertentes religiosas marcadas pelo masculino (MELLOR, 2000, p. 76).  

 No hinduísmo, Prakriti referencia-se a uma força vital e criativa do princípio 

feminino. Porém, é distinto do conceito ocidental do gênero mulher, que muitas das vezes 

funciona como signo politicamente opressor, ao equacionar com a passividade compulsória. 

Nesses termos, os homens também podem viver através de Prakriti, enquanto uma base 

universal, como propõe Shiva, de alternativa para a liberação de gênero, de transgeneridade 

(SALLEH, 1991, p. 211). Parece-nos, que o termo hinduísta seria um princípio 

verdadeiramente degenerado, ou seja, acima de divisões genéricas e de gênero. 

Vandana Shiva alerta que, assim como a imagem de Gaia é utilizada em seu senso 

comum por alguns leitores das correntes da ecologia profunda, a noção de Prakriti não deve 

corroborar suposições de diferença sexual (SALLEH, 1991, p. 211). Ademais, a autora deixa 

claro que não é que as mulheres tenham uma essência universalmente feminina, mas sim que 

elas têm sido sócio-historicamente responsáveis pelo manejo da terra.  

Assim, para Vandana Shiva (1989), em decorrência da formação educacional 

recebida pelas mulheres, elas teriam maior papel na resistência aos monopólios econômicos e 

na recusa de modos de vida impostos pela globalização em detrimento da cultura e dos 

interesses de uma localidade específica (FERREIRA, 2009, p. 248). 

Dentre as principais críticas feitas ao espiritualismo ecofeminista, mencionamos: 

um, o fortalecimento de correntes Nova Era, de um neopaganismo surgido no seio das classes 

urbanas, bem como o comércio que o acompanha, de produtos, vestimentas, adornos, e 

manutenção financeira de ambientes específicos, prioritariamente brancos, economicamente 

prósperos e em grandes cidades. Dois, os julgamentos ao cristianismo e outras religiões 

monoteístas masculinas, pois manifestadas através de arranjos patriarcais. Três, como já 

mencionamos, a baixa contemplatividade do feminismo negro (MELLOR, 2000, p. 76). 

Quatro, uma aparente apropriação cultural de práticas religiosas e espirituais de comunidades 

indigenistas, aborígenes e tradicionais. 
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Ora, o ecofeminismo espiritual é um exemplo de ecofeminismo de afinidade. 

Afinidade, pois associa em uma quase consanguinidade a luta das mulheres à luta pelos 

direitos de natureza, na celebração de seus corpos, e dos valores centrados na mulher, como 

maternidade e alimentação. A corporeidade das mulheres é captável pela cosmologia de 

identificação das forças masculinas e femininas – de um deus transcendente versus uma deusa 

imanente
90

 (MELLOR, 2000, p. 77).  A resposta sobre a superação da dualidade das 

diferenças entre sexos e gêneros é um tanto ardilosa e depende de como uma determinada 

corrente ecofeminista vai compreender o feminismo em si. Ou melhor, como se entende o 

significado de ser mulher.  

Aparentemente as mulheres às quais o ecofeminismo se refere estariam mais 

próximas da natureza. Entretanto, verdade seja, a cultura fez com que elas preservassem e 

conservassem de forma holística, cíclica e intuitiva o pensar e o agir, ao mesmo passo que 

incentivou nos homens o desenvolvimento de um pensamento mais lógico e linear. Porém, se 

entendermos que, mesmo na admissão de uma diferença biológica entre homens e mulheres, o 

espírito das características atribuídas ao feminino também estaria disponível para homens se 

assim o decidirem abraçá-lo. Assim, as diferenças entre a proximidade de homens e mulheres 

com a natureza seriam, em última instância, não tão fundamentais assim (MELLOR, 2000, p. 

77).  

Palavras outras, ainda que assumamos diferenças biológicas entre os sexos e 

distinções de gênero, elas não significam um conflito definitivo de interesses. As mulheres 

estariam mais perto da natureza, pois, em virtude de diversas razões, nunca a abandonaram 

completamente. Nesse sentido, o ressurgimento do feminino é uma forma de fazer as pazes 

com características socioculturais outrora tão rechaçadas e diminuídas; (MELLOR, 2000, p. 

78) e mais, de repensar uma masculinidade tóxica.  

O ecofeminismo da afinidade como um todo, ao partir da associação de mulheres 

e natureza, oferece uma versão teórica forte e outra fraca dessa relação inicial de afinidade 

entre o feminino e o meio natural, bem como da diferença entre ele e ela (MELLOR, 2000, p. 

78).   

A forte consiste em afirmar com afinco tanto a relação de afinidade quanto a de 

diferença. Tanto em virtude da crença de uma dessemelhança fundamental entre homens e 
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 O discurso imamentista da deusa, ou melhor, da corporificação do sagrado é encontrado nas práticas de saúde 

holísticas, de aromas, de ervas, e tântricas, por exemplo. Na literatura, o livro Mulheres que Correm com Lobos, 

de Clarissa Pinkola Estés (2018) traz uma série de lendas que retratam tal essência selvagem da alma feminina 

natural.  
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mulheres baseada na biologia ou nas forças cosmológicas irreconciliáveis da deusa imanente e 

do deus patriarcal transcendente; quanto de um vínculo diretamente biológico ou cosmológico 

entre as mulheres e a natureza (MELLOR, 2000, p. 78).  

Lado oposto, conforme a ênfase mais fraca, as diferenças biológicas são 

complementares e, assim, reconciliáveis, tal qual o conceito taoísta de yin e yang. Da mesma 

forma que mulheres podem se mostrar viris, a feminilidade pode florescer nos homens 

(MELLOR, 2000, p. 79).   

Entretanto, tanto faz se a abordagem do ecofeminismo essencialista de afinidade é 

forte ou fraca, pois para ambas a relação entre as mulheres e o mundo natural é vista como 

material. Ou seja, seria uma materialidade corporificada no feminino, no sangue, no 

nascimento, na sexualidade (MELLOR, 2000, p. 79).  

Se por um lado as ecofeministas espiritualistas da afinidade partem da associação 

de mulheres e natureza; por outro, as sociais partem das desigualdades e dominações dentro 

da sociedade humana. Entretanto, essas categorias do espiritual e do social não são totalmente 

distintas, muito menos excludentes (MELLOR, 2000, p. 78). 

No Brasil, o ecofeminismo essencialista/espiritual encontra-se nos estudos da 

teóloga e doutora Ivone Gebara (2000). Ela, cujos embasamentos repousam prioritariamente 

nos estudos de Mary Daly, propõe uma teologia feminista que extirpe a ideia de um mal 

advindo do feminino. Para tanto, analisa detalhadamente os conceitos de gênero e de 

patriarcado, sob o viés de textos cristãos.  

Tendo isso dito, passemos à análise do pensamento ecofeminista construído sob o 

fator social. Ou melhor, também sob o fator social
91

, pois não o é completamente. Os 

ecofeminismos tendem a levar em conta as variáveis biológicas e cosmológicas de poder em 

torno da corporificação humana (MELLOR, 2000, p. 79). Como expoentes, citaremos Ynestra 

King, Carolyn Merchant, Maria Mies e Vandana Shiva. 

 

4.2.2.1.2 O ecofeminismo social 

 

O ecofeminismo de viés social tem em Ynestra King um vinculo entre teoria e 

ativismo político radical. Ela foi fundadora e organizadora tanto da Conferência sobre as 

Mulheres e a Vida na Terra de 1980 como de Ações das Mulheres frente ao Pentágono em 
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1980-1981, que lançaram o ecofeminismo como um movimento. Antes, ela esteve ligada a 

uma larga história de ativismo feminista e pacifista (MELLOR, 2000, p. 79-80). 

King, ao apontar que o pensamento de Mary Daly é dualista e pretenso a afirmar 

verdades de uma teologia matriarcal no lugar de uma patriarcal, dele se dissocia (MELLOR, 

2000, p. 80).  

Ynestra King apresenta os seguintes pontos como principais do ecofeminismo: 

uma crítica ao dualismo da sociedade patriarcal ocidental, que distingue humanidade – 

homem – do mundo natural – mulher –; a posição de subordinação das mulheres e da natureza 

nesse dualismo; a necessidade de criar uma conexão não descritiva entre a humanidade – o 

homem- e o mundo natural – mulher –; e o papel fundamental das mulheres para a criação 

dessa conexão (MELLOR, 2000, p. 81).  

Nesse sentido, King afasta a ideia de que as mulheres devem abandonar sua 

associação com a natureza e se unir ao normal masculino, pois isso seria abraçar as culturas 

dominadoras da feminilidade e da natureza (MELLOR, 2000, p. 81). Palavras outras, ainda 

que a construção do feminino e sua aproximação pelo cuidado na proteção do meio ambiente 

tenham sido postas por um pensamento patriarcalmente embasado, repelir tal afirmação seria 

corroborar com o menosprezo e o desvalor já estabelecidos ao cuidado e ao zelo com a casa 

comum e com existências diversas.  

O núcleo aproximador entre o ecofeminismo social e o feminismo de 

afinidade/essencialista reside no fato de que todos os seres humanos estão arraigados na 

natureza enquanto seres corpóreos. Entretanto, para as ecofeministas sociais, as mulheres 

estão tão imbuídas e enraizadas na natureza quanto os homens; mas na prática eles se 

mostrariam mais distantes da conexão com o meio ambiente.  Ou seja, alguns homens lançam 

mão de seu poder para escapar das consequências de sua corporeidade (MELLOR, 2000, p. 

82).  

Desde seus primeiros escritos, King rechaça a afirmação de que as mulheres se 

alinham naturalmente com a natureza (MELLOR, 2000, p. 83-84). Conforme atesta, ainda 

que a oposição natureza e cultura seja um produto cultural, podemos lançar mão de tal 

dicotomia para criar uma manifestação diferente, que integraria tanto as formas intuitivo-

espirituais associadas ao feminino quanto as racionais do conhecimento associado ao 

masculino. Em outros termos, extirpar a distinção natureza versus cultura e ciência versus 

espiritualidade seria o caminho para uma sociedade ecologicamente livre (KING, 1983, p. 

123).  
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Ainda na perspectiva ecofeminista social, o pensamento de Carolyn Merchant 

corrobora o de Ynestra King. Os homens predominam na esfera de produção de bens de 

consumo, enquanto a esfera doméstica serve-se do trabalho não pago invisivelmente 

protagonizado por mulheres.  

Como resultado, as mulheres e os homens se encontram alienados de um e outro 

trabalho.  Assim, Merchant coloca que a natureza, base da vida humana, é resultado de forças 

históricas e sociais. Da mesma forma ela enxerga o gênero como algo criado pela biologia e 

pelas práticas da sociedade (MELLOR, 2000, p. 84-85).  

Carolyn Merchant (1990, p. 102) afirma que o ecofeminismo social abre caminho 

entre uma concepção natural de natureza e a ideia de construção social, da mesma forma que 

o faz entre o patriarcado e o capitalismo como sistemas de exploração. Nesse sentido, a autora 

reduz a importância dada pelo ecofeminismo espiritual à afirmação da diferença sagrada das 

mulheres, pois acredita que uma política baseada em uma cultura assentada nas experiências e 

valores femininos pode ser reacionária. Assim, foca na posição social que elas podem 

efetivamente desempenhar.  

Ou seja, Merchant (1990) sustenta uma análise materialista da posição social e 

política das mulheres, em detrimento da afirmação espiritual da diferença (MELLOR, 2000, 

p. 85). 

Porém, tal como King, Carolyn Merchant não pretende dividir o movimento 

ecofeminista, pois enxerga-o como uma manifestação de ecologia radical e das lutas teóricas e 

práticas em todo o planeta (MELLOR, 2000, p. 85).  Entretanto, para que não se converta em 

uma filosofia de países economicamente prósperos, é imperioso ao ecofeminismo uma 

perspectiva vista do Sul Global (MELLOR, 2000, p. 86).  

As mulheres do Sul Global, outrora nomeado como Terceiro Mundo, estão 

recuperando oportunidades para sobrevivência da história humana e de toda a vida, no resgate 

do princípio feminino na natureza e na sociedade, e da terra como sustentadora e provedora 

(SHIVA, 1989, p. 224). A imposição de um modelo ecofeminista partido de países 

economicamente mais prósperos, nada mais seria que outra forma de dominação.  

Se por um lado o ecofeminismo tradicionalmente se identifica com as brancas do 

norte, a hinduísta e física nuclear Vandana Shiva tem sido uma das vozes mais influentes
92

 

sobre a temática e no questionamento frente à exportação culturalista do pensamento 

(SALLEH, 1991, p. 207-208).  
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 A editora Zed Books contribui nesse processo de reverberar a voz de ecofeministas da periferia mundial e do 
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Shiva demonstra um conhecimento prático e íntimo das dimensões relacionais da 

mulher com a natureza, expondo fatos geológicos, econômicos e da mitologia (SALLEH, 

1991, p. 208). Seu livro Staying Alive
93

 (1989), inspirado por mulheres campesinas e tribais 

da Índia, é uma das balizas da ecologia. Com o sucesso da publicação, Shiva passa a priorizar 

as campanhas contra o desenvolvimento ecológico destrutivo em detrimento e sua carreira de 

física nuclear. 

A tese central reside na crítica ao dogma ocidental de desenvolvimento, enquanto 

manifestação de um projeto pós-colonial. Ou seja, o desenvolvimentismo nada mais é do que 

mais uma fase ou nova roupagem da colonização, no qual mulheres e comunidades 

tradicionais são levadas à exclusão de espaços públicos decisórios e participativos. E mais, 

são levadas a pagar os custos do progresso econômico sem ver benefícios, em uma 

feminização intensificada da pobreza (SALLEH, 1991, p. 208).   

Por exemplo, como as mulheres indianas são as principais usuárias e 

transportadoras de água, também são as que mais sofrem caso se rompa o abastecimento 

hídrico (MELLOR, 2000, p. 88).  Já no continente africano, elas cultivam 80% dos alimentos 

(SALLEH, 1991, p. 209).   

Shiva analisa o sofrimento das mulheres do Sul Global, em especial na Índia, de 

onde escreve. Segundo ela, o esvaimento de conhecimentos tradicionais sobre o uso da terra 

pela introdução de técnicas econômicas de cultivo, retira delas a autonomia financeira e 

pessoal, pois seus meios de produção foram controlados por saberes externos (SALLEH, 

1991, p. 208) e financeiramente intangíveis à população campesina. 

Em virtude da hermetização do conhecimento sobre a terra, a arrogância da razão 

científica e econômica patriarcal tende, muitas das vezes, por impor uma resposta à crise 

ambiental no controle populacional. Mais uma vez, no jugo alheio sobre os corpos femininos 

de uma ciência dominante que, como vimos, nunca foi neutra (SALLEH, 1991, p. 208), mas 

sim foi produzida sob um olhar masculinizante.  

Durante séculos, as mulheres se envolveram ativamente com o seu habitat e com a 

terra, enquanto trabalhavam no fornecimento de sustento diário e abrigo. Mas a ideia de um 

desenvolvimento acaba por enfraquecer a relação da mulher com a natureza, deixando a fome 

economicamente seletiva e a destruição ecológica em seu lugar.  
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Vandana Shiva afirma esse desenvolvimento ser, em verdade, um mau 

desenvolvimento
94

, como as tecnologias agrícolas insustentáveis e as reprodutivas que 

interferem na integridade do corpo de mulheres (MELLOR, 2000, p. 86-87).  

Por mau desenvolvimento, Shiva (1993) vê a imposição imperialista do Norte, e 

de seu modelo de modernidade para todo o globo. Assim, o mundo estaria vivendo um 

monocultivo, com perda de diversidade de vida vegetal e animal, e de povos e culturas. Ela 

coloca nessa mesma base de desenvolvimento a violência contra as mulheres e a violência 

contra a natureza. Shiva mostra como os pressupostos patriarcais ocidentais acerca da 

dominação masculina dos processos de produção destruíram a base de recursos para a 

subsistência das mulheres. Negar o princípio feminino no desenvolvimento conduz a uma 

visão unilateral dos recursos e do uso dos mesmos. (MELLOR, 2000, p. 87).  

Staying Alive reúne análises de raça, classe, gênero e especismo, e principalmente 

indica como o setor corporativo privatiza os conhecimentos tradicionais e os bens intelectuais 

de uma comunidade. Ao adaptá-los aos modos empresariais de produção, evidencia como a 

ciência patriarcal se torna dependente dos métodos de alta tecnologia (SALLEH, 1991, p. 

209).   

Shiva critica a revolução verde por desenvolver sementes que demandam maior 

quantidade de químicos, fertilizantes, e pesticidas; além de maior quantidade de água. 

Também é contra as sementes híbridas estéreis, pois com o uso delas os centros de agricultura 

sempre tem que comprar mais para garantir a plantação (MELLOR, 2000, p. 88) e, tal gasto 

acaba por afetar tanto a diversidade das plantações como a autonomia das pequenas 

comunidades.  

Ademais, a forma de vida de centros agricultores de subsistência vai se esvaindo, 

na medida em que vão deixando de transmitir seus conhecimentos, cada vez menos 

valorizados em uma realidade mercadológica. Nesses termos, a dominação do Norte, 

inclusive por meio a imposição de barreiras sanitárias e fitossanitárias e padrões de produção 

atingíveis com a tecnologia de cultivo por eles patenteada, não é uma dominação apenas 

comercial, mas também e principalmente de conhecimento. As monoculturas da revolução 

verde e da agricultura comercial estariam fazendo uma monocultura da mente (SHIVA, 

1993).  
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Em outr s p l vr s  ―[ ]   r  ultur   n ustr  l prom t  r qu z s m s n  r  l      

produz escassez – de recursos, de meios de vida, de trabalho, de alimentos, de segurança 

 l m nt r‖ (FERREIRA  2009  p. 250). Não apenas a diversidade da fauna e da flora tem sido 

extirpada por meio das monoculturas, o conhecimento sobre a terra também. 

Nesse sentido, o ecofeminismo de Shiva nos trás que o patriarcado ocidental 

conquistara efetivamente as mulheres através da natureza dualista de filosofia e ciência, sexo 

e gênero para o trabalho. A cultura patriarcal rompeu a conexão entre sociedade e natureza, e 

entre mulher e natureza (MELLOR, 2000, p. 89).  

Como meios de fazer frente à monocultura patriarcal, são apontados três passos 

sumarizados por Maria Luísa Ribeiro Ferreira (2009) sob sua leitura de Staying Alive:  

 

[P]rimeiramente, salvaguardar as diferentes variedades de sementes, promovendo-as 

pela divulgação da dieta e da culinária regional; depois, ensinar aos agricultores 

métodos eficazes que prescindam da utilização de produtos químicos; finalmente, 

opor-se à legislação que implementa o uso de sementes híbridas (FERREIRA, 2009, 

p. 252). 

 

Opormo-nos à monocultura é uma resistência pacífica de substituição paulatina do 

paradigma de dominação e opressão da diversidade biológica para a valorização da 

cooperação e do cuidado (FERREIRA, 2009, p. 252).  Não obstante vantagens trazidas pelo 

advento tecnológico da engenharia genética e de organismos geneticamente modificados, tais 

quais, o acesso à vasta gama de frutas e vegetais em qualquer estação e controle da 

produtividade; é imperioso sopesar os limites causados pela ação antrópica na natureza, sob 

risco de derradeira extinção tanto de espécies de fauna e flora, como também do 

conhecimento à eles associado
95

.  

No Brasil, organizações como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

- MST e a Via Campesina têm desempenhado papel na preservação de material genético de 

vegetais e frutas, principalmente por meio do banco de sementes sem alteração genética 

industrial e de feiras de produtos orgânicos protagonizadas por produtores da localidade onde 

acontecem.  

Vandana Shiva e Maria Mies, no livro de autoria conjunta intitulado 

Ecofeminism
96

, defendem tal necessidade de preservação de sementes. Elas demonstram como 
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 Há quem defenda que a humanidade pode usar sua capacidade tecnológica para superar as condições 

restritivas e ocasionadas pelos problemas ambientais, sem modificar seus padrões de consumo, mas apenas 

aprimorando a tecnologia. Lado outro, quem acredita ser prioritariamente fundamental e necessário o repensar da 

relação humana com o mundo natural, aposta que a o progresso tecnológico será adstrito a determinados núcleos 

populacionais de maior capacidade econômica (MELLOR, 2000, p. 13).  
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 Tradução livre: Ecofeminismo.  
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a defesa das comunidades de subsistência baseadas em mulheres no Sul e no desenvolvimento 

de alternativas econômicas para o sistema capitalista no Norte é uma estratégia de oposição ao 

patriarcado (MIES; SHIVA, 1993, p. 13). 

Tais comunidades de subsistência se agruparam em torno das necessidades 

fundamentais, tais como, comida, alojamento, vestimentas, afeto, cuidado, amor, dignidade, 

identidade, conhecimento, liberdade, entretenimento e prazer, que são comuns a todas as 

pessoas, independentemente de sua cultura, ideologia, raça, sistema político, econômico e 

classe (MIES; SHIVA, 1993, p. 13).  

Mies e Shiva rechaçam a ideia de seu pensamento ser totalizador. Elas se 

pronunciam fortemente contra o giro pós-moderno em direção ao relativismo cultural. 

Segundo elas, não seria o universalismo em si o culpável, mas sim o falso universalismo da 

hegemonia de valores ocidentais e patriarcais (MELLOR, 2000, p. 91).  

Em suas palavras, o universalismo que brota de seus esforços para preservar sua 

subsistência – sua base de vida – é diferente do universalismo eurocêntrico desenvolvido nas 

bases do iluminismo e do patriarcado capitalista (MIES; SHIVA, 1993, p. 13).  

Desta forma, enquanto substrato comum ao pensamento ecofeminista, temas 

centrados em torno da vida devem revalorar-se e elevar seu papel anteriormente subordinado 

(SHIVA, 1989, p. 7). As mulheres e os atributos culturalmente a elas atribuídos estão 

desvalorizadas porque: primeiro, seu trabalho coopera com os processos da natureza, esta 

explorada em desmedida por critérios de acúmulo econômico; e segundo, o trabalho 

satisfativo apensas das necessidades de quem trabalha e a subsistência estão desvalorizados 

(MELLOR, 2000, p. 91). 

Entretanto, cabe ressaltar que tais ponderações feitas por Vandana Shiva tem 

como ponto de partida o cenário indiano. Lá, o solo permite o cultivo de subsistência sem 

auxílio das novas tecnologias de sementes, plantio e pesticidas. Por outro lado, terras 

eminentemente inférteis e secas, como algumas localidades do sertão nordestino brasileiro, 

parecem necessitar de uma atenção diferenciada.   

Bem. Conforme a digressão até agora vista sobre as divisões do ecofeminismo 

entre uma construção em afinidade biológica e outra social da relação das mulheres com a 

natureza (ecofeminismo de espiritual versus social), não é simples a tarefa de distinguir tais 

correntes (MELLOR, 2000, p. 91). Em outras palavras, as justificativas de uma essencialidade 

quase religiosa do sagrado feminino e da valoração sociopolítica das mulheres vão ser usadas 

pelas autoras de uma e outra corrente com maior predominância, porém sem descartar por 

completo a outra.  



168 
 

Entretanto, apesar dos pontos dissidentes, tanto o ecofeminismo de 

afinidade/espiritual quanto o social entendem que as mulheres têm sido o sacrifício ofertado 

pela cultura à natureza. E mais, que a relação entre o feminismo e a ecologia respalda-se na 

ligação entre o jugo das mulheres e da natureza, enquanto reflexo da exploração e dominação 

das manifestações patriarcais e masculinizantes (KING, 1990, p. 115).  

Enquanto as espirituais colocam nas mulheres o poder da Deusa imanente e 

corporificada na natureza, as ecofeministas sociais afirmam que elas estão se organizando 

contra políticas dominadas por homens (MELLOR, 2000, p. 64). 

Dado o estabelecimento das distinções entre essas duas grandes correntes 

ecofeministas, passamos a discorrer sobre pontos em comum.  

 

4.2.2.2 Arcabouços conceituais opressivos comuns ao ecofeminismo essencialista e ao social 

  

Uma vez caracterizada a filosofia ecofeminista em seus contornos principais, 

importante delinearmos sobre os arcabouços conceituais opressivos dessa vertente teórica, 

tanto em seus aspectos essencialistas quanto sociais.  

Se entendermos estrutura conceitual como um conjunto de crenças, valores, 

atitudes e suposições básicas que moldam e refletem como cada pessoa vê a si mesma e seu 

mundo, algumas delas podem ser vistas como opressivas (WARREN, 2015). Se não 

exatamente opressivas, ao menos extremamente arbitrárias, posto que dependem da imposição 

argumentativa conveniente (REIS et al, 2018, p. 69, 78).  

Estruturas opressoras ou arbitrárias são aquelas cuja finalidade repousa nas 

justificativas injustificáveis de instituições, relações e práticas de dominação. Nesses termos, 

uma estrutura conceitual opressiva patriarcal funciona para justificar a subordinação das 

mulheres aos homens (WARREN, 2015). 

O sexismo, o racismo, o classismo, o heterossexismo e o etnocentrismo são 

exemplos dos ismos de dominação trabalhados por Karen Warren em sua obra Ecofeminist 

Philosophy
97

 (WARREN, 2015). Quando a autora reconhece essas múltiplas formas de 

opressão, afirma que o jugo machista questionado pelo movimento feminista de libertação das 

mulheres deve necessariamente se comprometer com a abolição de todas as estruturas de 

subordinação (ROSENDO, 2012, p. 37).  

O feminismo seria um ismo de libertação, pois a análise das disparidades entre os 

sexos é um ponto de partida no caminho de crítica aos ismos de dominação (ROSENDO, 
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2012, p. 38).  Para Karen Warren (WARREN, 2015; WARREN, 2000, p. 47) são cinco as 

características das estruturas dominantes que buscam justificar o injustificável. Abaixo, 

sintetizadas com destreza por Daniela Rosendo, que mantém os termos da publicação original 

em língua inglesa entre parênteses:  

1) pensamento de valor hierárquico (up-down), no qual se valoriza, confere mais 

st tus ou pr st     m  s os ―      m ‖ (up)   m nos os ―       xo‖ ( own); 

2) dualismos de valor opostos ( oppositional value dualisms), marcados por 

características opositoras e excludentes, ao invés de complementares e inclusivas, 

valorizando mais uma característica em detrimento de outra; 

3) po  r  nt n   o    x r   o  omo po  r     om n   o ( ―pow r-ov r‖pow r)  

como poder dos ―     m ‖ (up) so r  os ―      xo‖ ( owns);  

4) criação, manutenção ou perpetuação da concepção e prática de privilégio 

 on     o  os ―      m ‖ (ups)   n    o  os ―      xo‖ ( owns);   

5) uma estrutura de argumentação que visa justificar a subordinação (lógica da 

dominação) (ROSENDO, 2012, p. 40) 

 

Ao analisarmos essas cinco características, percebemos que as quatro primeiras 

não podem por si só justificar quadros de relações opressivas injustificáveis. Nesse sentido, o 

poder familiar exercido pelos responsáveis em relação a seus filhos menores de idade se 

justifica pela especificidade do relacionamento e pelo caráter de cuidado inerente às partes 

(WARREN, 2015). 

A quinta e filosoficamente mais importante característica de uma situação 

conceitual opressiva consiste no respaldo da lógica da dominação, ou seja, na pretensa 

superioridade de um grupo mais racional que, por serem superiores, podem subordinar 

existências outras (WARREN, 2015). 

Ou seja, a existência de uma estrutura de argumentação que visa justificar a 

subordinação demonstra como a valoração hierárquica acaba por legitimar a desigualdade 

entre sexos, etnias, poder aquisitivo, dentre outros (WARREN, 2000, p. 46). O correto seria 

afirmar pela não excludência das vidas, e não legitimar injustas disparidades em dominação, 

pois a autoafirmação de algum existir prescinde do jugo de quem e do que não é semelhante a 

si. 

 

 

4.2.2.3. Perspectivas ecofeministas de estudo  

 

Tendo assim exposto o que seriam os arcabouços conceituais realmente 

opressivos, Karen Warren (2015) propõe seis perspectivas de estudo ecofeminista: a 
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linguística; a histórica; a socioeconômica; a epistemológica; a política; e a ética. Seguem 

analisadas abaixo cada uma delas.  

 

4.2.2.3.1 A perspectiva ecofeminista linguística 

  

Quanto à perspectiva linguística, as ecofeministas afirmam
98

 que a linguagem 

desempenha um papel fundamental na formação de conceitos problemáticos de mulheres, 

animais e natureza - conceitos que reforçam o quadro conceitual opressivo e contribuem para 

a justificação do injustificável domínio de mulheres, animais, e natureza (WARREN, 2015). 

A estadunidense Carol J. Adams (2012) em sua obra The Sexual Politics of Meat: 

A Feminist-Vegetarian Critical Theory, traduzida para o português como A Política Sexual da 

Carne – A relação entre o carnivorismo e a dominância masculina, argumenta que, como a 

linguagem usa espelhos e reflete a visão de alguém sobre si mesmo e sobre o mundo, a 

linguagem que feminiza a natureza e naturaliza as mulheres descreve, reflete e perpetua a 

dominação patriarcal injustificada na opressão de mulheres, animais não humanos e meio 

ambiente (WARREN, 2015).  

Nas palavras da autora: 

 

A linguagem funde o status inferior das mulheres e dos animais numa cultura 

patriarcal (...) as culturas nas quais há consumo de carne são chamadas culturas viris 

(...), quando se fala sobre violência contra as mulheres, o ponto referente são os 

animais retalhados. O emparelhamento de "consumidor de carne" com "homem 

viril" e de mulheres com animais indica também outro emparelhamento: ao falarmos 

sobre o destino dos animais, estamos falando sobre o destino tradicional das 

mulheres. Oprimimos os animais ao associá-los ao status inferior das mulheres 

(ADAMS, 2012, p. 116).  

 

Se no excerto acima fica claro que a cultura patriarcal subjuga as existências 

femininas e as não humanas; Carol J. Adams vai além e mostra-nos como a própria linguagem 

da caça nada mais é do que a linguagem do estupro. Linguagem esta, ela ressalta, advinda 

desde os primórdios dos mitos patriarcais para controle da natureza e dos corpos em 

feminilidade: 

  

A linguagem da caça subentende que ela é uma variação do estupro. Por exemplo, a 

palavra venison [carne de veado] - que originalmente incluía em seu significado a 

carne morta de qualquer fera ou ave de caça - vem do latim venatus: caçado; e é 

aparentada com o termo sânscrito que significa "ele deseja, ataca, ganha". De acordo 
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com o American Heritage Dictionary, a palavra venery tinha duas definições (ambas 

arcaicas no inglês atual): "entrega ou busca de atividade sexual" (de venus, deusa 

romana do amor) e também "ato, arte ou esporte de caçar, a caça" (de venor, eu 

caço). Paul Shepard mostra que "existe um perigo para todos os carnívoros 

(inclusive os humanos) de confundir os dois tipos de agressão 'venerais', o amor e a 

caça". Kate Millet demonstrou, em Sexual Politics [Políticas sexuais], que a palavra 

fuck [foder] era sinônima de "matar, ferir ou destruir".  

A opressão amalgamada das mulheres e dos animais por meio do poder de nominar 

pode ser rastreada até o Gênesis, com as mulheres e um animal, a serpente, sendo 

culpados pela Queda; Adão recebe o direito de dar nome tanto a Eva (depois da 

Queda) quanto aos outros animais (antes da Queda). Desde quando originalmente 

Adão deu nome à mulher e aos animais, a cultura patriarcal continuou dando nome 

aos que ela oprime. A estereotipia por meio do dualismo ocorre tanto com as 

mulheres quanto com os animais: eles são bons ou maus, emblemas de perfeição 

divina ou encarnações diabólicas, Maria ou Eva, animal de estimação ou fera, feras 

doces (bestes doulces) ou feras fedidas (bestes puantesi," Sabendo das categorias 

legais paralelas defemme covert e beste covert - mulher casada e animal domesticado 

-, pensamos na relação entre essas categorias legais e maridos e fazendeiros, 

mulheres espancadas e matança de aves (ADAMS, 2012, p. 118-119) 

 

Nesse sentido da dominação da natureza tal como ocorre o jugo da mulher, alguns 

exemplos linguísticos corroboram tal associação. Vejamos alguns exemplos de como a 

linguagem faz isso. 

A mãe natureza (não a natureza paterna) é estuprada, dominada, controlada, 

conquistada, minada; os segredos dela (não os dele) são penetrados, e seu útero (os homens 

não têm um) é colocado a serviço do homem da ciência (não mulher da ciência, ou 

simplesmente cientista). A madeira quando virgem é derrubada, cortada, valiosamente 

vendida. O solo fértil é cultivado para exploração, e a terra que fica em pousio é inútil ou 

estéril, tal como se fosse incapaz de conceber uma criança (WARREN, 2015). 

Nestes exemplos, as explorações da natureza e dos animais são justificadas pela 

feminização, naturalização e animalização delas; e não pela visão masculinizadora, 

humanizadora e cultural.  

Entretanto, não podemos afirmar que apenas as mulheres são denegridas pelo uso 

de linguagem animal ou natural; mas, é dentro dos contextos patriarcais que a maioria dos 

termos animal e natural são usados para descrever as mulheres, e vice-versa (WARREN, 

2015). 

Na maioria das vezes essas terminologias associativas entre mulher-natureza 

funcionam para desvalorizar e reforçar as dominações injustificáveis (WARREN, 2015). 

Coelhinha, galinha, cadela, suculenta, desabrochada, deflorada. Não precisamos explicar-lhe a 

significância culturalmente pejorativa em cada uma dessas palavras. 
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4.2.2.3.2 A perspectiva ecofeminista histórica 

  

A perspectiva histórica, por seu turno, afirma que a separação e o dualismo entre 

cultura e natureza é um produto da revolução científica levada a cabo por um pensamento 

cujo centro foi o homem branco intelectual e bem sucedido, em exclusão a outras vivências. 

Em verdade, o problema e o demérito reside justamente na exclusão de outras vivências, ou 

seja, em tomar como normal e neutro uma visão que corresponde a uma parcela da totalidade. 

Carolyn Merchant (2006) é uma das representantes dessa possibilidade de leitura.  

Ela contrapõe duas imagens opostas da natureza: uma representação grega antiga 

da natureza como uma imagem orgânica, benevolente e estimulante do sexo feminino; e uma 

imagem da época moderna, dos anos 1500 a 1800, da natureza como inerte, morta e 

mecanicista. Carolyn Merchant argumenta que a mudança histórica do modelo orgânico para 

o modelo mecanicista tende a justificar a exploração da terra, que passou a ser entendida 

como matéria inativa e descartável (WARREN, 2015).  

Na Idade Antiga, por exemplo, a mineração era proibida porque se pensava que a 

atividade minava o útero da terra. Mas, com o câmbio paradigmático da concepção da 

natureza como matéria inerte, as barreiras morais para a atividade minerária são removidas 

(WARREN, 2015). 

Igualmente, como crítica da racionalidade presente na Idade Moderna, Carolyn 

Merchant analisa o pensamento do assim considerado fundador da ciência desse período, 

Francis Bacon. A retórica dele acaba por legitimar o controle da natureza (MERCHANT, 

2006, p. 513), na medida em que defende a extração dos segredos do seio da natureza por 

meio do conhecimento hermético e da tecnologia (MERCHANT, 2006, p. 515). 

Francis Bacon desenvolveu a ideia de experimento controlado e restrito, como 

encher o interior de uma galinha com neve para conferir se a putrefação poderia ser 

interrompida. Obviamente, ele não pode ser responsabilizado individualmente pelas 

implicações de suas ideias, sejam elas positivas ou negativas; pois apenas desenhou, sob os 

auspícios da educação privilegiada que teve à sua época, as tendências existentes em sua 

cultura e do momento histórico em que viveu (MERCHANT, 2006, p. 533).  

Nesses termos, não há como afirmar que, se Bacon tivesse vivido hoje, ele teria 

apoiado ou não a engenharia genética, a pecuária industrial e a biotecnologia como métodos 

de interrogar e conhecer a natureza. O desenvolvimento do método científico em si foi, no 

entanto, fortemente influenciado pela retórica dele e sua visão do interrogatório e controle 

(MERCHANT, 2006, p. 533). 
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Tendo isso dito, a subjugação da natureza enquanto uma inércia feminina seria 

parte integrante do poder da ciência sobre a natureza
99

. Nesse sentido, Carolyn Merchant 

acaba por criticar a representação da natureza como feminina, e articula uma ética de parceria 

com natureza, na qual ela não deveria ser simbolizada como mãe protetora, virgem intocável, 

bruxa tempestuosa ou velha moribunda, mas sim em uma parceria ativa com a humanidade 

(MERCHANT, 2006, p. 515). 

 

4.2.2.3.3 A perspectiva ecofeminista socioeconômica 

 

Já a perspectiva socioeconômica está imbuída em um ecofeminismo materialista 

de inspiração social, mediante a qual as condições de distribuição de renda e poder financeiro 

aquisitivo são centrais para as dominações interconectadas das mulheres e da natureza 

(WARREN, 2015). 

Algumas das ecofeministas que escrevem sob essa égide são Maria Mies e 

Vandana Shiva (1993), Ariel Salleh (2007), e Mary Mellor (2000) (WARREN, 2015). 

Mary Mellor (2000) tece críticas a patriarcado capitalista, baseando-se nas 

noções sociais dos meios de produção, dentre os quais se incluem as matérias-primas e 

recursos de terra e energia. Mellor argumenta que o sistema de propriedade 

predominantemente masculina dos meios e forças de produção resulta em uma distribuição 

tendenciosa masculinizante dos recursos econômicos de uma sociedade que sistematicamente 

desvaloriza economicamente as mulheres e explora a natureza (WARREN, 2015). 

A crítica ao capitalismo também é central no pensamento de Vandana Shiva 

(1993), principalmente quando, conforme vimos, argumenta sobre o mau desenvolvimento 

iniciado com a colonização europeia na Ásia e na África. Nesses termos, a ação dos 

colonizadores foi responsável pela substituição das culturas e florestas nativas de alimentos 

por monoculturas voltadas para a exportação de insumos tais quais, girassóis, eucaliptos e 

látex (WARREN, 2015).  

A colonização introduziu a divisão de trabalho de acordo com o sexo, ao 

empregar os homens mediante pagamento em dinheiro; ao passo em que as mulheres ficavam 

responsáveis pelas tarefas domésticas vistas como não remuneráveis financeiramente. Assim, 

teria ocorrido um processo de feminização da pobreza (WARREN, 2015).  
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 Neste ponto, entendendo ciência e natureza como dualidades apartadas, consonante a formação do 

conhecimento balizada pelo patriarcado. 
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4.2.2.3.4 A perspectiva ecofeminista epistemológica 

 

Por sua vez, a perspectiva epistemológica ecofeminista embasa-se na ampliação 

das preocupações da epistemologia feminista. Enquanto teoria do conhecimento, tal ponto de 

vista analisa como as concepções do saber, do conhecedor e dos métodos de investigação são 

influenciadas pela conexão entre mulheres e natureza (WARREN, 2015). 

Uma epistemologia ecofeminista se mostra importante, pois revaloriza atividades 

protagonizadas por mulheres, retirando-as da invisibilidade. Ademais, engrandesse 

expressamente os saberes locais e tradicionais como ponto chave para a compreensão entre as 

mulheres e a natureza (WARREN, 2015). 

Nesse aspecto, uma perspectiva ambiental de gênero, ou seja, generificada, 

mostra-se importante na compreensão dos métodos investigativos e das formas de justificação 

relativas às mulheres e à natureza (WARREN, 2015). Em outras palavras, ainda que tal viés 

generado não deva perpetuar, serve como ferramenta para entender a relação de jugo das 

mulheres e da natureza.   

Por exemplo, se considerarmos a visão da silvicultura ocidental como a 

majoritária e derradeiramente correta, acabamos por assumir que as atividades situadas fora 

da lógica de produção comercial são menos importantes do que aquelas dedicadas a 

subsistência e aos moradores locais. Em outros termos exemplificativos, a utilização de 

árvores como alimento, combustível, forragem para gado, corantes, ervas, medicamentos, 

significância religiosa, fornecedoras de sombra, materiais de construção e utensílios 

domésticos, é desvalorizada se confrontada com a lógica da produtividade e da exploração 

(WARREN, 2015). 

O caso fático mais comum trazido pelas leituras ecofeministas é o Movimento 

Chipko de 1974, ocasião na qual vinte e sete mulheres de uma região rural do norte da Índia 

realizaram ações simples, porém eficazes para parar a derrubada de árvores de florestas 

associadas a povos tradicionais (WARREN, 2015).  

Chipko em hindi significa abraçar, e, sob esse auspício, elas abraçavam as árvores 

ameaçadas de corte pelos lenhadores. Como resultado, o protesto salvou 12.000 quilômetros 

quadrados de bacia hidrográfica e deu visibilidade a duas queixas principais da população 

local: o corte comercial por empreiteiros danifica uma grande variedade de espécies de 

árvores e substitui valiosas florestas multiespecíficas indígenas por monoculturas de teca e 

eucalipto. Esse empreendimento comercial também havia prejudicado desproporcionalmente 

as mulheres: aumentando a quantidade de tempo em que passavam coletando lenha; 
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reduzindo a capacidade das mulheres de manter as economias domésticas que dependem das 

árvores para alimentação, combustível, forragem e produtos para o lar; e, diminuindo as 

oportunidades do feitio de produtos de madeira como fonte de renda para venda nos mercados 

locais (WARREN, 2015). 

De lição sobre o movimento e a epistemologia ecofeminista, fica que são as 

mulheres rurais, embasadas nos saberes adquiridos em suas experiências práticas diárias, e 

não aquelas que estudaram apenas sob o signo do conhecimento culturalmente associado ao 

masculino, como engenheiras florestais, que sabem como tratar respeitosamente as vegetações 

nativas para múltiplos propósitos (WARREN, 2015). 

 

4.2.2.3.5 A perspectiva ecofeminista política 

 

A perspectiva política, por sua vez, critica como o meio político tem se mostrado 

falho no tratamento dos problemas ambientais e das preocupações feministas. O ativismo 

político ecofeminista surge na década de 1980, congregando pautas ambientais, de direitos 

das mulheres, de pacificação, da libertação animal e de justiça ambiental (WARREN, 2015). 

Já na década de 1990, esse ativismo político para aglomeração de pautas passa a 

se subdividir e a originar uma diversidade de ecofeminismos, cada qual fundamentado em 

uma perspectiva política ecofeminista diferente: liberalismo, marxismo, socialismo, 

feminismo radical, política indígena e espiritual, anarquismo e ecologia social (WARREN, 

2015). 

Cada viés político fornece uma resposta diferente às questões sobre a natureza do 

ativismo ecofeminista. Dentre as pensadoras dessa égide, citamos: Ariel Salleh (2017) e 

Sherilyn MacGregor (2004).  

A socióloga australiana Ariel Salleh afirma que é necessário inverter o efeito 

inevitável de uma cultura patriarcal capitalista e eurocêntrica construída sobre a dominação da 

natureza e da mulher. Somente questionando tais valores nos quais nossa sociedade se assenta 

que os problemas ambientais serão extirpados e a liberdade das mulheres alcançada 

(WARREN, 2015). 

Salleh (2017, l.1490) em sua obra Ecofeminism as politics: nature, Marx and the 

postmodern
100

, claramente assentada em termos da práxis marxista, faz a seguinte afirmação 

sobre a importância do ativismo político: 
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 Tradução livre: Ecofeminismo como política: natureza, Marx e a pós-modernidade.  
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Entre outras coisas, o ecofeminismo é um tipo de antropologia reflexiva para 

mulheres e homens nas chamadas sociedades desenvolvidas. Pretende trazer uma 

consciência feminista ao movimento ambiental, e também visa levar uma 

consciência ambiental ao feminismo. Em particular, grande parte de sua atividade 

política é incentivar as feministas da igualdade [liberais] a ver como seus sonhos 

emancipatórios auxiliam a colonização patriarcal capitalista e a degradação 

ambiental (SALLEH, 2017, l. 2698-2702). 
101

 

 

A autora australiana deixa claro seu posicionamento contrário à forma de 

organização econômica liberal. Segundo ela, a verdadeira emancipação das mulheres e o fim 

dos problemas ambientais estão na mudança paradigmática do capitalismo, enquanto raiz da 

exploração, do jugo, e do lucro a qualquer preço (SALLEH, 2017). 

Ainda na seara política ecofeminista, o texto Care to Citizenship: Calling 

Ecofeminism Back to Politics
102

, de Sherilyn MacGregor
103

 (2004), traz-nos considerações 

sobre a politização do cuidado, culturalmente associado à figura feminina, para a esfera 

pública.   

Seria possível trazer a ideia de cuidado para o domínio do político sem afirmar 

sua conotação de gênero ou sua marcação sexual? (MACGREGOR, 2004, p. 74). Ou seja, é 

possível valorizar uma cidadania voltada para o cuidado sem relegar às mulheres essa 

obrigação, mas sim estendê-la a todos os cidadãos?  

Na égide dessa pergunta, o cuidado é politizado como uma parte necessária da 

cidadania, e mais, como uma nova forma de se fazer política.  

A abordagem ecofeminista exige que o cuidado, enquanto parte necessária da 

cidadania, evidencie um conjunto de práticas que tornam a própria cidadania possível. Assim, 

é importante reconhecer que o zelo não deve ser feminizado, mas sim realizável por todas as 

pessoas (MACGREGOR, 2004, p. 78). Palavras outras, o cuidado pode sim ser exigível se 

praticado indistintamente por pessoas diversas.  

Entretanto, embora seja importante argumentar sobre a degeneração do cuidado, 

ou seja, não atribuir a prática a nenhum gênero ou sexo em específico, isso não 

necessariamente transforma de pronto a associação mulher-cuidado no discurso popular 

(MACGREGOR, 2004, p. 79). Nesses termos, a defesa das práticas do cuidado, mesmo 

associadas à degeneração de tal ato, sempre tangencia riscos para feministas, na medida em 
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called developed societies. If it aims to bring a feminist consciousness to the environmental movement, it also 

aims to bring an envirionmental consciousness to feminism. In particular, much of its political activity is to hel 

equality feminists see how their emancipatory dreams assist capitalista patriarcal colonisation and environmental 

degradation.  
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 Tradução livre: O Cuidado com a cidadania: chamando o ecofeminismo de volta à política. 
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 Sherilyn MacGregor (2004) foi orientanda de Catriona Sandilands, que estuda a perspectiva da cidadania 

relacionada ao debate de gênero e quem referencia em seus textos.  
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que a opinião pública relegue a elas a obrigação exclusiva do zelo (MACGREGOR, 2004, p. 

79).  

Outra variação de filosofia política ecofeminista tem ganhado espaço, qual seja, a 

visão da natureza como ente dotado de subjetividade, voz e a capacidade de entrar no diálogo 

político por seus direitos, mas traduzida pela linguagem humana (WARREN, 2015). 

Trataremos desse assunto em capítulo posterior, sob o olhar de Constituições da América 

andina, por meio de uma abordagem política e institucional de temáticas ecofeministas.  

 

4.2.2.3.6 A perspectiva ecofeminista ética 

 

Como último eixo indicado por Karen Warren (2015) termos a perspectiva ética. 

Ou seja, as éticas ecofeministas podem ser vistas como um subcampo do ecofeminismo, no 

compromisso duplo de indicar dominações masculinas em outros modelos éticos além de 

aviltrar a própria nas conexões entre a mulher e a natureza.  

Além disso, estimam valores culturalmente associados no ocidente como menos 

importantes, a exemplo do já mencionado cuidado, da empatia e da amizade. Não obstante 

não exista uma definição fechada de éticas ecofeministas, quatro temas perpassam em sintonia 

a todas elas (WARREN, 2015). 

Primeiro, a crítica e a proposta de eliminação dos dualismos de valores 

mutuamente exclusivos e honrados pelo tempo, especialmente o dualismo cultura versus 

natureza. Nesse sentido, remetemo-nos às considerações já feitas sobre o pensamento de Val 

Plumwood (2003). 

Segundo, as ontologias ecofeministas tendem a se tornar fundamentalmente 

relacionais e, portanto, valorizam aspectos sociais, históricos e ecológicos, sem apartarem-se 

da significância ética e política da experiência, das intenções e das volições individuais. A 

esse respeito, a obra de Cuomo (1998), conforme vimos, oferece mais delineamentos 

(WARREN, 2015). 

Terceiro, a ética ecofeminista se volta para a inclusão contextual. É dizer, 

considera o discurso e a prática como provenientes de uma diversidade de narrativas, vozes e 

locais de fala de existências, especialmente as mulheres, situadas em diferentes 

circunstâncias. Isso contrasta com uma visão da teoria e do discurso éticos como imposta às 

situações como uma derivação de alguma regra ou princípio abstrato predeterminado. A 

multiplicidade contextual da ética ecofeminista pressupõe a queda dos universalismos de 
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regras absolutas, princípios, direitos e deveres para um enfoque pluralista em uma variedade 

de valores (WARREN, 2015). 

Quarto, a ética ecofeminista não tenta fornecer um ponto de vista moral objetivo e 

imparcial, pois entende que a objetividade e a imparcialidade verdadeiramente não existem. 

Assim, a inclusão contextual de fala e de escuta precisa ser levada em conta. Entretanto, 

reconhece que a análise das conexões entre mulheres e a natureza são essenciais para a 

formação ética ambiental (WARREN, 2015). 

Bem. Estabelecidos esses quatro temas fundamentais dessa perspectiva, passamos 

a discorrer sobre três tipos recorrentes de éticas ecofeministas, além das já abordadas ética da 

terra, animal e da ecologia profunda
104

: a centrada no cuidado; a da virtude ambiental; e a da 

justiça ambiental.  

A ética centrada no cuidado ecofeminista ou de uma ética sensível ao cuidado 

(ROSENDO, 2012) remonta ao trabalho de Carol Gilligan (1997) e é trabalhada por diversas 

autoras, como Karen Warren (2000). No Brasil, tanto Daniela Rosendo (2012) como Tânia A. 

Kuhnen (2010) desenvolvem tal perspectiva.  

A obra de Gilligan (1997), Teoria psicológica e desenvolvimento da mulher, 

relata o desenvolvimento psicológico de meninos e meninas ao longo de seu crescimento. A 

autora sustenta que, na vida adulta, o senso moral presente nas mulheres distingue-se do dos 

homens, porém, é silenciado ou invisibilizado por ser tido como inferior à masculina. Em seus 

dizeres: 

 

[O] desenvolvimento de ambos os sexos pareceria arrastar uma integração de 

direitos e responsabilidades através da descoberta da complementaridade destas 

diferentes visões. Para as mulheres, a integração dos direitos e das responsabilidades 

realiza-se através de uma compreensão lógica psicológica das relações [...]. Para os 

homens, o reconhecimento pela experiência de que existe a necessidade de uma 

responsabilidade mais activa (sic) nos actos (sic) nascidos da preocupação com os 

outros, corrige a potencial indiferença de uma moralidade de não interferência e 

desvia a atenção da lógica para as consequências da escolha (GILLIGAN, 1997, p. 

159 apud KUHNEN, 2010, p. 159) 

 

Apesar de Carol Gilligan (1993) não escrever especificamente sobre as origens e 

as causas dessas diferenças morais entre as vozes, por ela assim chamadas, femininas e 

masculinas; ela reconhece a incidência de fatores sociais e culturais que, associados à 

biologia, moldam a voz moral de cada ser.  
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 Apesar da ética da terra, da ética animal e da ética da ecologia profunda não serem necessariamente apontadas 

como ecofeministas, é possível que sejam estudadas sob tal viés.  
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Ou seja, a voz é uma associação da essência natural do ser e também da cultura na 

qual se imbuí. E mais, consiste na troca relacional e contínua entre as pessoas (GILLIGAN, 

1993).  

Enquanto a voz moral dos homens assenta-se em princípios teoricamente 

imparciais, a das mulheres centra-se na experiência das relações responsáveis e no trato 

individual do cuidado para solucionar dilemas do campo da moralidade (KUHNEN, 2010, p. 

156).  

Apesar de defender a reverberação da ética do cuidado e da responsabilidade das 

relações, Carol Gilligan não defende a necessidade da implementação de uma ética do 

cuidado feminino na excludência de uma ética de princípios associada ao masculino, tal como 

fazem outras autoras, a saber, Nel Noddings (KUHNEN, 2010, p. 156).  

Antes dessa perspectiva ética do cuidado, o debate sobre a ética da justiça, esta 

que enfatiza direitos e deveres individuais bem como princípios universalizáveis, coloca a 

responsabilidade e demais obrigações morais no campo da assistência.  

Nesse sentido, o lado assistencial da justiça se permite tratar de valores, como 

cuidado e empatia, esses que seriam menos importantes se comparados às regras e às normas 

(WARREN, 2015). 

Porém, no amadurecimento e na reverberação da ética ecofeminista centrada na 

responsabilidade e na empatia como emoções morais indispensáveis à tomada de decisões 

adequadas, o cuidado passa a ser visto como uma alternativa aos princípios da justiça 

(WARREN, 2015).  

Assim, a valorização da inteligência emocional como aliada da racionalidade foi 

sendo trabalhada no campo da psicologia cognitiva e na neurociência, por exemplo. 

Pesquisadores como Daniel Goleman, no ano de 1995, chegaram à conclusão de que as 

pessoas incapazes de ter empatia ou cuidado com a saúde ou o bem-estar dos outros - 

incluindo como outros os animais e a natureza - por causa de danos à parte do cérebro onde o 

cuidado e a empatia se desenvolvem, simplesmente não conseguem desenvolver raciocínio 

ético algum (WARREN, 2015). 

Em seu turno, a ética ecofeminista da virtude ambiental pergunta o que uma 

pessoa moralmente boa ou virtuosa faria, e quais seriam suas características, atitudes ou 

disposições de caráter, em uma saudável relação com a natureza. Por exemplo, Christine 

Cuomo (1998) intitula de ética do florescimento aquela em que os seres humanos devem agir 

virtuosamente de forma a contribuir na saúde, bem-estar e florescimento das comunidades 

ecológicas (WARREN, 2015). 
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Por fim, a ética ecofeminista voltada para a justiça ambiental e para os modelos 

distributivos de justiça social que, apesar de aquilatados, partem do princípio aristotélico da 

igualdade, perante o qual os iguais são tratados igualmente e os desiguais, desigualmente 

(WARREN, 2000, p. 175). E mais. Preocupa-se com a questão dos direitos civis e sociais dos 

movimentos de mulheres (WARREN, 2000, p. 178).  

Tal escolha pela justiça distributiva tende a mostrar que a distribuição 

desproporcional de danos ambientais especialmente sofridos por mulheres e crianças, ainda 

mais se mulheres pobres, de cor, chefes de família, ou mães solo com crianças menores de 

idade, constitui uma injustiça social e ambiental (WARREN, 2015).  

Não exatamente na teoria ecofeminista, mas sim na seara feminista, Nancy Fraser 

(1997) trabalha o tema da justiça cujo cerne é transponível no debate sobre os problemas 

ambientais associados à questão das mulheres. Por exemplo, em sua obra intitulada Justice 

interruptus. Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition
105

, Fraser (1997, p. 11-40) 

reconhece a construção androcêntrica autoritária e o sexismo cultural, que desvaloriza 

características tipicamente etiquetadas como femininas (FRASER, 1997, p. 20), como causas 

de injustiças.  

Em consonância, no livro Fortunes of feminism: from State-Managed Capitalism 

to Neoliberal Crisis
106

, Nancy Fraser (2013) demonstra como o feminismo vai se agregando a 

outros movimentos também marginalizados da política central, tal como o ambientalista. Nas 

pautas comuns, ela indica o repensar das identidades políticas e da representação (FRASER, 

2013, p. 167), bem como a antiglobalização (FRASER, 2013, p. 222), assim entendida como 

o extirpar de diferenças e avanço de uma óptica unívoca de mundo, e não de intercâmbio 

equânime e conhecimento de realidades outras.  

Mas, especificamente na teoria ecofeminista, Greta Gaard e Lori Gruen (1993) 

concentram-se na aplicação distributiva da justiça para questões como poluição, insalubridade 

de recursos hídricos e locais onde os resíduos sólidos são inadequadamente despejados 

(WARREN, 2015).   

Além disso, a visão por elas defendida respalda-se em críticas a mecanismos 

específicos de intrusão humana no meio ambiente e no jugo de nações mais pobres, por 

 x mplo  so r     nt rv n  o      ot  nolo   . Em su s p l vr s: ―A  nt rv n  o 

biotecnológica na agricultura serviu para perpetuar a relação de dependência entre nações 
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m  s po r s   s us     t nt s   os r  os [p  s s] ' nv ntor s'   s sup r s m nt s‖ (GAARD; 

GRUEN, 1993, p. 243)
107

. 

Karen Warren (2000) também tece comentários sobre a ética distributiva da 

justiça ambiental e aponta limites desse modelo, com destreza sumarizados por Daniela 

Rosendo (2012):  

  

[Karen] atesta que existem três categorias de bens: contextos institucionais, 

definições de trabalho e ocupações e cultura. O fato é que elas não são primária ou 

 x lus v m nt  ― o s s‖  port nto n o s o ― o s s‖ qu  po  m s r   str  u   s  

tampouco podem ser divididas em diferentes partes para serem, ou não, distribuídas. 

[Nesse sentido] Warren aponta três limitações no modelo de justiça distributiva.  

Em primeiro lugar, esse modelo normalmente tem uma visão dos humanos como 

agentes morais radicalmente individualistas e igualmente situados, ao passo que por 

vezes uma visão das diferenças e similitudes de comunidades e grupos sociais é 

necessária. Assim, em alguns contextos a perspectiva de direitos ligados aos 

indivíduos não é tão adequada, como em contextos nos quais os humanos são vistos 

como seres comunitários (communal beings), em relações com outros e nos quais o 

bem da comunidade é importante. Assim, pelo fato de o modelo distributivo não 

prestar tanto atenção aos grupos ou situações sociais, ele não considera outros 

 ont xtos ou ― rupos   ol    os‖ ( spé   s  popul  õ s   omun     s    oss st m s 

      t t n tur  s.―Ass m  s    so r v vên     os   oss st m s é um  qu st o    

justiça ambiental, então um modelo distributivo de justiça social que presta pouca 

 t n  o  os  rupos so    s n o é   m pr p r  o p r    omo  r  ss  qu st o.‖  

Em segundo, o modelo de justiça distributiva tem uma concepção essencialista dos 

seres humanos, por exemplo, humanos como animais racionais. Warren defende 

uma visão de selves [eus] relacionais. Como indivíduos e membros de uma 

comunidade ecológica ou social, os humanos são parte de um contexto mais amplo 

em virtude das relações das quais faz parte, que o modelo de justiça não reconhece 

em virtude da concepção de indivíduos cuj  ― ssên   ‖ n o  n lu  os  ont xtos 

ecológicos  

Por fim, o modelo distributivo, sozinho, não pode adequadamente capturar ou 

expressar as considerações de cuidado em contextos nos quais o cuidado não é 

passível de distribuição pela justiça social. Warren afirma que a justiça também 

envolve o cuidado, pois ser justo é uma forma de cuidar dos outros. Contudo, a ética 

sensível ao cuidado pode conflitar com o que o modelo distributivo entende como 

justo, como nas relações entre amigos ou nas relações de dependência, como entre 

uma mãe e seu filho ou sua filha, e uma enfermeira e seu paciente (ROSENDO, 

2012, p. 94-96).   

 

Palavras outras, o problema da ética de justiça ambiental está no fato de que 

pressupõe serem os seres humanos naturalmente individualistas; essencialmente racionais, 

desvalorizando potencial relação emocional; e primar por normas, regras e princípios 

teoricamente objetivos e imparciais, ao passo em que nega outros valores, como o cuidado.  

Em vistas de superar essas três limitações, Karen Warren (2000) propõe que seis 

desafios sejam suplantados pela concepção inclusiva de justiça social, pois acredita que a 
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ética ecofeminista deve tanto agregar a valorização do cuidado quanto da justiça, porém sem 

nunca olvidar da análise contextual. 

  

Para superar tais limitações, Warren sugere seis desafios a serem superados pela 

concepção inclusiva de justiça social: 1) incorporar as questões distributivas, tanto 

quanto as não distributivas; 2) reconhecer que a justiça é sempre situada; 3) 

distinguir as noções de igualdade e similitude; 4) eliminar a dominação e a opressão 

institucionais; 5)  reconhecer a importância do cuidado em motivar e sustentar a 

justiça; e 6) repousar em uma teoria de indivíduos, sejam eles humanos ou não-

humanos, como objetos distintos e seres em relação (ROSENDO, 2012,  p. 94-96).  

 

Termos outros, o trecho acima colacionado nos indica que, a justiça ambiental 

pode alcançar a distributividade de uma relação saudável entre seres humanos e natureza se 

levar em consideração o local situacional de onde emanam os preceitos éticos, e se valorizar o 

cuidado e o afeto comunitários, sem desconsiderar as especificidades de cada existência. 

Uma vez apontadas essas seis perspectivas do ecofeminismo classico, passemos à 

exegese das novas proposições dessa corrente filosófica. 

 

4.2.3 A filosofia feminista ambiental em novas proposições  

 

Conforme a divisão metodológica proposta por Karen Warren (2015), o terceiro 

posicionamento da filosofia feminista ambiental consiste nas posições e perspectivas 

emergentes na teoria ecofeminista, manifestadas em uma diversidade de perspectivas para 

além das tratadas até então.  

Nesse âmago, Karen Warren (2015) menciona alguns eixos que vêm sido 

pesquisados. Reproduzimos como forma de demonstrar a variedade de abordagens possíveis 

dentre da teoria ecofeminista e indicamos o acesso às referências bibliográficas para cada uma 

dessas pesquisas no texto original da autora (WARREN, 2015).  

São os eixos de pesquisa: o ecofeminismo como materialismo corporificado; a 

fenomenologia ecofeminista; o pragmatismo ecofeminista; filosofia processual ecofeminista; 

ecofeminismo queer; nos negócios; crianças e sistemas educacionais; cidades e o ambiente 

urbano; clonagem e homofobia; morte; o ambiente digital; ecologia; Jurisprudência 

Ambiental; consumo relacionado ao meio ambiente; globalização; marketing; retórica; 

sustentabilidade e ecossuficiência; ensino de alfabetização; acessibilidade no meio ambiente 

urbano de portadores de deficiências físicas; meio ambiente do trabalho e lazer. 

Dentre tais eixos, o ecofeminismo queer, termo assim entendido tanto como uma 

forma de expressão política quanto de identidade de gênero dissociada dos padrões 
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heteronormativos, ganha especial atenção. A reverberação acadêmica do termo queer, 

conforme já dissemos, é associada à obra Problemas de Gênero, de Judith Butler (2017), 

assentada em alguns preceitos anunciados por Foucault (2002), especialmente na ideia de que 

o poder se exerce sobre os corpos e sobre a manifestação sexual.  

Butler (2017, p. 33) questiona não apenas o gênero enquanto construção social, 

mas o próprio sexo. Ambos, conforme ela, seriam produto de discursos científicos 

respaldados em interesses políticos e sociais. Nesses termos, tanto a feminilidade quanto a 

masculinidade seriam modos performativos de agir; entretanto, o feminino seria um 

constrangimento social de adequação imposta pelo poder vigente.  

Em complemento, Butler (1997, p. 135) afirma que as identidades masculina e 

feminina seriam dadas não pela existência de um sujeito anterior e pré-constituído em relação 

à norma vigente, mas sim moldado pelo poder (BUTLER, 1997, p. 10). Melhor dizendo, por 

m  o    ―pro    õ s qu   mpõ m   p r        t rm n   s form s    v v r   s xu l        qu  

r pr m m o luto por  ss  p r  ‖ (CYFER  2017  p. 256). 

Assim, ao contrário de Foucault (2002) e tal como faz a italiana cosmopolita 

Silvia Federici (2017) em sua obra mais famosa, O Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e 

acumulação primitiva, Butler entende o corpo como uma resistência à lei ao manter uma 

cultura dentro de uma linguagem própria, conectada por relações econômicas e sociais.  

Em outros termos, as autoras Federici (2017) e Butler (2017) se dissociam de 

Foucault (2002), pois trazem as especificidades do sufocamento de corpos femininos ou que 

de alguma forma se distinguem do normal masculino. De forma bem explíta Silvia Federici 

(2017) traz a necessidade de um corpo rebelde contra a colonização das existências. 

A estadunidense Greta Claire Gaard (2011) em seu texto intitulado Rumo ao 

ecofeminismo queer, apesar de não se referir a Judith Butler (2017) utiliza como substrato o 

determinismo social na construção de identidades e a identificação do ponto normativo 

heterossexual e masculino. Além disso, aduz como a construção da figura do homem e das 

religiões patriarcais enquanto dissociadas da natureza acabou por reduzir a valorização de 

características associadas à mulher. Ou seja, separa do ser humano aspectos do sagrado, na 

medida em que a deificação solidifica-se como transcendente e dissociada dos corpos. 

Vejamos: 

 

Muitas feministas e ecofeministas que examinaram as relações hierárquicas e 

opressivas da cultura ocidental com a natureza datam o problema da separação do 

homem da natureza (o precedente necessário para a hierarquia e opressão) por volta 

de 4.000 a.C., o período neolítico e a conquista das culturas matriarcais, agrícolas e 

de adoração à deusa por culturas militares nômades que adoravam um deus do sexo 
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masculino. A visão rural – de que o espírito era imanente em toda a natureza, de que 

a sexualidade e a reprodução eram como a fertilidade da terra e que ambos eram 

sagrados – foi substituída por uma cosmovisão que concebia a divindade como 

transcendente, separada da natureza, e com os humanos e a natureza como criações 

de Deus e não como partes iguais de Deus. A Deusa mulher, bissexual ou 

hermafrodita foi substituída por um Deus masculino heterossexual do Pai e a 

trindade matriarcal da Donzela, Mãe e Anciã tornou-se a trindade patriarcal do Pai, 

Filho e Espírito Santo (GAARD, 2011, p. 207).  

 

Em consonância com o excerto acima, especialmente no que tange o reflexo da 

queda da deificação imanente com a repressão performativa dos corpos, Gaard aponta como a 

sexualização da natureza acaba por desvalor o erótico (GAARD, 2011, p. 199) e, para isso, 

indica que a queda dos dualismos apontados por Val Plumwood, tal como cultura versus 

natureza, são um passo para o ecofeminismo queer. E mais, a libertação das mulheres 

depende da libertação dos outros seres. Em suas palavras:  

 

Voltando à lista de dualismos que as ecofeministas têm demonstrado para 

caracterizar a cultura ocidental e examinar como as qualidades são distribuídas, ao 

longo de cada lado das disjunções, para reforçar a superioridade (ou seja, a 

associação de cultura, homens e razão) ou subordinação (a associação entre 

natureza, mulheres e o erótico) da disjunção, podemos ver que a erotização da 

natureza enfatiza a sua subordinação. A partir de uma perspectiva ecofeminista 

queer, então, fica claro que a libertação das mulheres exige a libertação da natureza, 

do erótico e das/os queers. As conexões conceituais entre a opressão das mulheres, 

natureza e queers torna esta necessidade particularmente clara (GAARD, 2011, p. 

206-207).  

 

Assim, Greta Gaard (2011, p. 218) propõe que a conexão simbólica entre 

mulheres e natureza evidenciada pela teoria ecofeminista estenda seus debates para abarcar a 

discussão de heterossexualização e do cerceamento do erotismo, na medida em que as práticas 

sexuais com viés no prazer, e não reprodutivas, são fruto da opressão histórica das mulheres e 

das sexualidades queer, assim entendidas como aquelas não heterossexuais voltadas para a 

reprodução.  

Além desses eixos situados mais contundentemente no seio da teoria e da prática 

ecofeminista, inclusive o viés queer acima exposto, há também a possibilidade de releitura 

filosófica do pensamento de figuras históricas sob a égide do ecofeminismo. Tais como 

(WARREN, 2015): Theodor Adorno e o conceito de indústria cultural; Alfred North 

Whitehead e suas afirmações sobre a transcendência e imanência das Divindades, bem como 

as críticas por ele feitas à ciência moderna; Charlotte Perkins Gilman e o resgate das utopias 

feministas; Immanuel Kant e a releitura do imperativo categórico pelo olhar ecofeminista; 

Ludwig Wittgenstein e a linguagem como instrumento; Martin Heidegger no 
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desenvolvimento do conceito de ser mulher; e Mary Wollstonecraft e a associação de seus 

escritos ao pretenso domínio da natureza. 

Bem. Feita essa revisão de conteúdo dos feminismos e dos ecofeminismos, 

podemos assentar a primeira conclusão parcial deste capítulo assim: os feminismos nos 

mostram que, mesmo na multiplicidade de significados de ser mulher, a luta em desfavor 

das manifestações patriarcais e das características por ele valorizadas, como 

competitividade e dominação, une. O patriarcado e seus reflexos comportamentais e 

sociais subjugam as mulheres e tentam justificar a doentia exploração da natureza. As 

teorias ecofeministas, ao analisarem a relação mulher-natureza, buscam retirar da 

invisibilidade características como o cuidado, a vivência no meio ambiente e o respeito e 

o apreço de ecossistemas harmônicos.   

Quando o ecofeminismo se apodera das discussões especificamente feministas 

sobre a significância de ser mulher, acaba por resolver o dilema da associação mulher-

natureza. Como bem fora apontado por Simone de Beauvoir nos primórdios da teoria, tal 

dilema respaldava-se no fato de que a agregação entre o feminino e a ecologia, bem como a 

espiritualidade nele contida, po   s  mostr r um  ―t nt t v  r nov        olo  r   mul  r    

volt   m s u p p l [o    nt lm nt ] tr     on l [    on s      s     u    or s  o l r]‖ 
108

 

(BEAUVOIR, 1984, p. 103).  Ou seja, colocar o dever de cuidado com a Terra e a natureza 

como essencial a todas as mulheres. 

Entretanto, se aplicarcos ao ecofeminismo os conceitos diversos de ser mulher 

trabalhados pelo feminismo, é possível resolver tal problema da imputação do dever de 

cuidado apenas naquelas nascidas biologicamente sob o sexo feminino.  

Por um lado o dilema de definição do ser mulher pode assentar sua resposta nos 

debates da teoria feminista elucidada ao longo deste trabalho e, assim, colocar como 

responsabilidade de todas as pessoas o cuidado. Por outro, existem dois pontos em iminência 

de serem trabalhados pelo ecofeminismo
109

. Um: e se as categorias de sexo e de gênero forem 

definitivamente extirpadas? Dois: como trabalhar o ecofeminismo sob uma perspectiva 

decolonial sem perder o acúmulo de discussões existentes até então e sem impor formas de 

vida? 

Quanto ao fim derradeiro de categorias de sexo e gênero, especialmente por meio 

de avanços tecnológicos em modificações corporais, as lições de Donna Haraway (2009) em 

                                                           
108

 No original: renewed attempt to pin women down to their traditional role. 
109

 Como a ecofeminista Karen Warren (2000, p. 66) afirma, o ecofeminismo é uma teoria em constante processo 
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Manifesto Ciborgue são especialmente válidas. Em suas palavras, ela conceitua ciborgue 

como: 

 

O ciborgue é uma criatura de um mundo pós-gênero: ele não tem qualquer 

compromisso com a bissexualidade, com a simbiose pré-edípica, com o trabalho não 

alienado. O ciborgue não tem qualquer fascínio por uma totalidade orgânica que 

pudesse ser obtida por meio da apropriação última de todos os poderes das 

respectivas partes, as quais se combinariam, então, em uma unidade maior. Em certo 

sentido, o ciborgue não é parte de qualquer narrativa que faça apelo a um estado 

or   n l     um  ―n rr t v     or   m‖  no s nt  o o    nt l  o qu   onst tu  um  

 ron   ―f n l‖  um  v z qu  o    or u  é t m ém o t los  po  l pt  o  os  r s  nt s 

processos de dominação ocidental que postulam uma subjetivação abstrata, que 

prefiguram um eu último, libertado, afinal, de toda dependência – um homem no 

 sp  o. As n rr t v s    or   m  no s nt  o ―o    nt l‖   um n st     p n  m  o 

mito da unidade original, da ideia de plenitude, da exultação e do terror, 

representados pela mãe fálica da qual todos os humanos devem se separar – uma 

tarefa atribuída ao desenvolvimento individual e à história, esses gêmeos e potentes 

mitos tão fortemente inscritos, para nós, na psicanálise e no marxismo 

(HARAWAY, 2009, p. 38-39). 

 

Assim, o ciborgue se contrapõe à figura de outra criatura também anômala a uma 

dada normalidade, o monstro Frankenstein de Mary Shelley. O ciborgue não espera que um 

pai o salve e o leve ao Paraíso, que lhe crie uma companheira heterossexual para completá-lo 

em uma existência vivida em um cosmos acabado (HARAWAY, 2009, p. 39). O ciborgue 

independe dessa ideia de completude.  

O ciborgue independe de qualquer ideia de gênero, sexo, raça e classe social. Em 

verdade, Haraway afirma que não existe nada que naturalmente possa unir uma essência do 

ser mulher em um mundo altamente tecnológico. E muito menos nomear o feminismo por um 

único adjetivo ou até mesmo insistir na utilização de tal termo, visto que o ato de nomeação já 

seria em si uma produção excludente (HARAWAY, 2009, p. 47). Inclusive ela entende que 

todas as construções ocidentais de sujeitos revolucionários partem de uma posição de pretensa 

superioridade moral. Nesse sentido, seguem dois excertos nos termos da própria autora:  

 

Trata-se, ela própria [o ser mulher], de uma categoria altamente complexa, 

construída por meio de discursos científicos sexuais e de outras práticas sociais 

questionáveis. A consciência de classe, de raça ou de gênero é uma conquista que 

nos foi imposta pela terrível experiência histórica das realidades sociais 

 ontr   t r  s  o   p t l smo   o  olon  l smo    o p tr  r   o. E qu m é  ss  ―n s‖ 

que é enunciado em minha própria retórica? (HARAWAY, 2009, p. 47).  

 

Os feminismos e os marxismos têm dependido dos imperativos epistemológicos 

ocidentais para construir um sujeito revolucionário, a partir da perspectiva que supõe 

existir uma hierarquia entre diversos tipos de opressões e/ou a partir de uma posição 

latente de superioridade moral, de inocência e de uma maior proximidade com a 

natureza. Sem poder mais contar com nenhum sonho original relativamente a uma 

linguagem comum, nem com uma simbiótica natural que prometa uma proteção da 

s p r   o ―m s ul n ‖  ost l   st mos  s r t s no jo o    um t xto qu  n o t m 
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nenhuma leitura finalmente privilegiada nem qualquer história de salvação. Isso faz 

com que nos reconheçamos como plenamente implicadas no mundo, libertando-nos 

da necessidade de enraizar a política na identidade, em partidos de vanguarda, na 

pureza e na maternidade. Despida da identidade, a raça bastarda ensina sobre o 

poder da margem e sobre a importância de uma mãe como Malinche
110

 

(HARAWAY, 2009, p. 89). 

 

 

Nessa análise aos conceitos fechados da significância de ser mulher, Haraway 

(2009, p. 45) critica os ecofeminismos, em especial o pensamento de Carolyn Merchant 

(2006) e a relação de causalidade indicada por esta autora entre desenvolvimento da técnica e 

dominação.  Ou seja, Donna Haraway coloca que não necessariamente a técnica ocasiona o 

jugo da natureza.  

Ora. Tal observação está longe de desvalidar a teoria ecofeminista que não se 

posiciona contra a técnica em si, mas contra o pensamento patriarcal de conhecimento. Esse, 

por sua vez, é respaldado na dominação de naturezas assim entendidas por ele como mais 

frágeis e fracas.   

Conforme Donna Haraway (2009, p. 63-64)  ss v r   ―o    or u  é um t po    eu 

– pessoal e coletivo – pós-moderno, um eu desmontado e remontado. Esse é o eu que as 

f m n st s   v m  o  f   r‖.  Em s u  nt n  m nto  qualquer teoria totalizante deixaria de 

compreender maior parte da realidade (HARAWAY, 2009, p. 99), assim, o pensamento 

coletivo e classista acabaria sendo em si, segregador.  

Entretanto, não obstante toda a cultura high-tech ser capaz de permitir àquele que 

biologicamente nasce com órgão reprodutor indicativo do sexo masculino poder experimentar 

e vivenciar questões biologicamente femininas, tecnologias para tanto não são de livre acesso 

nem completamente desenvolvidas, ao menos no tempo linear ora corrente. Nesse sentido, por 

mais que os vislumbres de novas técnicas possam ser um tanto sedutores, uma realidade 

existe e temos que trabalhar com aquilo que nos é dado no agora. Assim, deixamos esse ponto 

para uma futura investigação. 
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 Malinche foi uma mulher escravizada sexualmente e que saiu de sua condição, pois, como era fluente em 

vários idiomas, como maia e asteca, serviu de intérprete e colaborou na comunicação entre os índios e os 

espanhóis. Na história, ela ora é lembrada como a grande traidora dos astecas ao domínio espanhol, ora como 

grande influenciadora entre tais povos.  

Após a dominação espanhola, uma visão romântica da ancestralidade e da identidade indígena passou a imperar 

em detrimento das histórias de crueldade dos astecas com os povos por eles dominados em nome de seus deuses. 

Da mesma forma, no início, a figura do espanhol não era vista como a de um conquistador. Mas, com o 

saudosismo de um passado puro que de fato nunca existiu, Malinche é comumente indicada como a traidora. 

Entretanto, ela vem sendo relida e enxergada como a mãe simbólica do povo mexicano, na medida em que 

contribuiu no processo da miscigenação (RIBEIRO, 2017).  

 



188 
 

Palavras outras, e invertendo a ordem daquilo que a própria Donna Haraway 

(2009, p. 47) aduz, estando vigentes realidades contraditórias evidenciadas pelo capitalismo, 

patriarcado e colonialismo, a consciência de classe, sexo, raça, gênero e das identidades se 

fazem necessárias.  

Já quanto ao segundo ponto, não obstante essa amostragem de novas perspectivas 

ecofeministas (WARREN, 2015) já nos mostre como o pensamento é campo rico, faltou ao 

escrito de Karen Warren indicar expressamente a perspectiva decolonial
111

. Apesar de 

algumas autoras, como Ariel Salleh (2017, l. 334 e 545), fazerem expressa menção a 

decolonialidade, Warren não o faz inclusive quando se referencia a Vandana Shiva. Shiva 

(1989), como já dissemos, é crítica contumaz dos modelos desenvolvimentistas ocidentais, 

especialmente quando aplicados por nações emergentes.  

Um dos pontos altos dos escritos de Vandana Shiva (1989, p. 53) é afirmar que tal 

padrão desenvolvimentista que supostamente já deveria estar assentado em bases pós-

coloniais é, em verdade, a colonização em uma nova fase. Ela é clara ao asseverar como a 

divisão do trabalho pregada pelas grandes potências econômicas globais entre labor 

intelectual e labor braçal nada mais é do que a desvalorização preconceituosa da experiência, 

da percepção, e do conhecimento tradicional. 

Nesse sentido, ela faz um chamado. A libertação deve começar do colonizado e 

terminar com o colonizador (SHIVA, 1989, p. 53). Ou melhor, ela faz um chamado para que 

as práticas decoloniais se façam ouvir.  

 O decolonialismo trata-se da reverberação da consciência política e da autonomia 

de locais de cultura colocados pela história majoritariamente contada à margem do 

conhecimento, principalmente pelos povos da América Latina e do continente africano. 

Nesses termos, a articulação do pensamento que privilegia elementos epistêmicos locais em 

detrimento daqueles impostos pelo legado colonial e neocolonial, é uma forma tanto de 

aproximar determinados povos a causas globais, valorizando suas especificidades por meio de 

exemplos mais próximos de sua realidade, como meio de resistência à discriminação 

negativa
112

 (REIS; ANDRADE, 2018, p. 3).  

                                                           
111

 O vocábulo decolonial é utilizado em contraponto à palavra descolonial. A descolonialidade remete à luta 

pela descolonização do pós-Guerra Fria. Em seu turno, a decolonialidade relaciona-se à valorização de 

paradigmas de pensamento inviabilizados pela tradição do conhecimento majoritário (REIS; ANDRADE, 2018, 

p. 3). Em verdade, decolonizar ar formas do pensar, mas sem perder o intercâmbio com assuntos globais, talvez 

seja uma tarefa das mais ardilosas.  
112

 O termo discriminação carrega em si diversas acepções, dentre elas, a positiva e a negativa. Discriminar 

negativamente significa segregar existências diversas daquela que majoritariamente ocupa os espaços de poder, 

alijando-as forçosamente dos processos decisórios. Lado outro, a discriminação positiva consiste em enaltecer as 
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A decolonização da ciência não se trata apenas de pesquisar outras sociedades que 

não as ocidentais no Norte Global, como o fez a antropóloga Margaret Mead (1935). O ponto 

avençado pela teoria decolonial é ouvir e buscar entender o que as mulheres, dentro da 

multiplicidade de significâncias do ser mulher, de diferentes localidades têm a dizer para 

somar no movimento de libertação de suas existências.  

Dentre as autoras feministas que desterriorializam o conhecimento e descolonizam 

os discursos sobre a libertação das mulheres, citamos: as brasileiras Sueli Carneiro (2011), já 

referenciada, e Heloisa Buarque de Hollanda; as argentinas María Lugones (2014) e Cecília 

Palmeiro; as bolivianas Silvia Rivera Cusicanqui e Julieta Paredes; e a socióloga nigeriana 

Oyĕr nké Oyĕwùm  (1997).   

Dentre elas, especialmente Lugones (2014) e Oyĕwùm  (1997) mostram como o 

conceito de gênero pode ser uma manifestação de colonialidade, ao passo em que esconde a 

mult pl           v vên   s. Além   sso   ons   r m t nto     opol t    qu nto ―   orpo-

política, isto é, a situação geo-histórica e corporalizada que articula a produção de 

 on    m nto‖ (HOLLANDA et al, 2018, l. 3632).  

A brasileira Heloisa Buarque de Hollanda deixa claro que o feminismo no Brasil, 

apesar de comumente aludir aos textos do Velho Mundo, deles se dissocia. Espeficicamente 

nas duas obras mais recentemente por ela organizadas, quais sejam, Explosão feminista: arte, 

cultura, política e universidade (HOLLANDA, 2018) e Pensamento feminista brasileiro: 

formação e contexto (HOLLANDA, 2019), fica demonstrado como pensadoras brasileiras 

contextualizam reivindicações e militâncias para o cotidiano de suas vivências específicas. 

A argentina María Lugones (2014) traz para a decolonialidade o questionamento 

da lógica dicotômica também criticada por ecofeministas. Em suas palavras: 

 

Eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a 

dicotomia central da modernidade colonial. Começando com a colonização das 

Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica, hierárquica entre humano e não 

humano foi imposta sobre os/as colonizados/as a serviço do homem ocidental. Ela 

veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela 

entre homens e mulheres. Essa distinção tornou-se a marca do humano e a marca da 

civilização. Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das 

Américas e os/as africanos/as escravizados/as eram classificados/as como espécies 

não humanas – como animais, incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem 

europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/ agente, apto a decidir, 

para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser 

de mente e razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu 

complemento, mas como alguém que reproduzia raça e capital por meio de sua 

pureza sexual, sua passividade, e por estar atada ao lar a serviço do homem branco 

                                                                                                                                                                                     
diferenças, não em uma contraposição do nós versus eles, mas sim como forma de livre manifestação e, ainda, 

para implementação de políticas públicas voltadas para um público em específico.  
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europeu burguês. A imposição dessas categorias dicotômicas ficou entretecida com 

a historicidade das relações, incluindo as relações íntimas (LUGONES, 2014, p. 

936).  

  

A prática do pensamento de Lugones (2014) no reconhecimento da luta das 

mulheres fora do eixo europeu é aplicado pela também argentina Cecília Palmeiro, integrante 

do movimento Ni Una Menos (2019). Tal ação, disseminada para outros países da América do 

Sul, nasceu em resposta ao estupro ocorrido em 2015 de uma adolescente que foi drogada, 

sexualmente violentada e posteriormente empalada. 

Assim como ocorre em outros países da América do Sul, como Brasil e Argentina, 

as bolivianas Silvia Rivera Cusicanqui (2010) e Julieta Paredes (2014) também defendem um 

feminismo partido de suas vivências. 

Silvia Rivera Cusicanqui (2010), de ascendência aymará e europeia, discorre 

sobre os processos coloniais indígenas tanto em contextos rurais como urbanos, e a 

transmissão do conhecimento por meio da oralidade. Conforme seus dizeres, é necessário 

representar uma ética política indígena contra os processos de colonização e recolonização 

interna, que vêm de tempos passados e se mantém no presente.  

Cusicanqui (2010) desenvolve trabalhos tanto na academia quanto como militante. 

Ela reforça a crítica de que os discursos não devem falar por alguém, mas sim que sejam 

falados por esse alguém.  Ou seja, não basta uma etonografia sobre uma sociedade, é preciso 

que as pessoas dessa sociedade tenham suas vozes ouvidas.  

A feminista comunitária e aymará Julieta Paredes (2014) é uma das porta-vozes 

do Coletivo Mujeres Creando Comunidad
113

, criado nos anos 90 como reação anti-

imperialista. Incialmente de viés anarquista, o coletivo abranda seus contornos para adentrar 

no cenário político e levar suas demandas, seja por meio de produção de textos de sua autoria, 

seja pela arte-ação, intervenções artísticas visuais e de entrevistas para diversos meios de 

comunicação.   

As feministas comunitárias entendem que seus corpos foram territórios ocupados 

pelo poder colonial. Nesse sentido, a decolonização dos mesmos passa não por um retorno a 

uma pretensa identidade originária ancestral, mas sim por um processo político de mudança a 

partir dos movimentos sociais, do afeto, e das sensibilidades (PAREDES, 2008).  

Quanto ao cenário boliviano, ressaltamos, por fim, que o povo aymará, defensor 

do campesinato indígena, como o são Silvia Rivera Cusicanqui (2010) e Julieta Paredes 

                                                           
113

 Tradução livre: Mulheres criando comunidade.  
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(2014), tem reverberado sua voz em virtude de lutas políticas e institucionais. Por exemplo, o 

presidente Evo Morales é um dos representantes dessa etnia.  

 Em seu turno, a nigeriana Oyĕwùm  (1997)  s r v  so  o v és f m n st  p s-

colonial a respeito da produção africana de conhecimento, em especial sobre as relações de 

gênero enquanto imposição colonial. Em outros termos, ela mostra como a construção da 

identidade dos sujeitos, em especial da Nigéria, foi condicionado às ideias generificadas de 

poder em detrimento dos saberes locais da sociedade Yorùbá.  

Se por um lado, os conceitos de mulher e de gênero não existiam na cultura 

Yorùbá, com o domínio contínuo da produção de conhecimento pelo Ocidente e pelas nações 

colonialistas e neocolonialistas, o discurso ocidental vai adentrando na organização social do 

t rr t r o  oj   on     o  omo N  ér  . E m  s  Oyĕwùm  (1997  p. 39) aponta como a 

criação de uma categoria mulher, quando caracterizada pela uniformidade social dos seus 

membros, tende por se firmar como um discurso totalizante.  

T rmos outros  Oyĕwùm   ss v r  qu  o   s urso o    nt l r sp l   o n  

existência da categoria mulher em todas as culturas já é em si inadequado, visto que em 

algumas sociedades, tal como a Yorùbá, tal diferenciação categórica de gênero não existia 

(OYĔWÙMÍ  1997  p. 15). Ou seja, relações generificadas foram inseridas em espaços 

territoriais mediante a colonização.  

Sua principal obra, intitulada The invention of women: Making an African sense of 

western gender discourses 
114

, é assim por ela sumarizada:  

 

Este livro trata da mudança epistemológica ocasionada pela imposição de categorias 

de gênero ocidentais no discurso Yorùbá. Como existe um fundamento 

epistemológico claro para o conhecimento cultural, a primeira tarefa do estudo é 

 ompr  n  r     s   p st mol        s  ultur s Yorù á   O    nt l (OYĔWÙMÍ  

1997, ix). 
115

 

 

Como elucidado no trecho acima, o entendimento da questão das mulheres 

partindo de pontos do Sul Global tem valorizado formações culturais diferentes da base 

ocidental em que se deu o feminismo em seus primórdios.  

De forma similar, entendemos que compreender o ecofeminismo partindo das 

periferias do Planeta seja cada vez mais necessário, inclusive porque os países 
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 Tradução livre: A criação das mulheres: os discursos de gênero ocidentais sob a visão africana. 
115

 No original: This book is about the epistemological shift occasioned by the imposition of Western gender 

categories on Yorùbá discourse. Since there is a clear epistemological foundation to cultural knowledge, the first 

task of the study is to understand the epistemological basis of both Yorùbá and Western cultures.  
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megadiversos
116

 e de grande importância para serviços ecossistêmicos não se encontram nos 

centros globais. 

As pautas ecofeministas decoloniais também têm tido vez na literatura. A 

nigeriana feminista Chimamanda Ngozi Adichie é uma aclamada escritora de romances. No 

livro Americanah (ADICHIE, 2014), a autora narra a história de uma bem sucedida blogueira 

– de textos e crônicas, não da indústria da moda – da Nigéria erradicada nos Estados Unidos 

que regressa a sua terra natal.  

A obra discorre sobre imigração, preconceito racial, a luta das mulheres, e o apego 

à terra e à cultura identitária de uma nigeriana que passa a viver como uma americana
117

, ou 

melhor, americanah. O sotaque representado pela sílaba prolongada com a letra h é uma 

marca de diferenças inapagáveis. Diferenças estas que acabaram, como conta ao longo das 

crônicas, transmutando-se em preconceito.   

A descrição que Chimamanda Adichie faz da escrita de Ifemelu, sua personagem 

principal, cuja profissão também é escritora, aplica-s  à su  pr pr  . ―As fr s s   l  

cont n  m um  pr ss ‖ (ADICHIE  2014  p. 40).  Não uma pressa desnecessária, mas uma 

vontade inexorável de se fazer ouvir, de fazer existências como a sua deixarem de ser 

invisíveis e desrespeitadas. 

Feitas tais considerações, postulamos como segunda conclusão do presente 

capítulo a necessidade de uma releitura decolonial do arcabouço teórico e das práticas 

ecofeministas. A corrente central do ecofeminismo, enquanto manifestação incialmente 

ocidental, tem recebido incursões de países da periferia global como forma de oxigenação e 

releitura de suas próprias bases.  Seja no viés espiritual ou social, as perspectivas linguística, 

histórica, socioeconômica, epistemológica, política e ética podem ser lidas sob um ponto de 

vista iniciado em diferentes localidades.  

Nesses termos decoloniais como um novo passo para o ecofeminismo, passamos a 

análise prática de manifestação de tal corrente teórica.  
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 São listados como países megadiversos, ou seja, aqueles que retém 70% da biodiversidade mundial, os 

seguintes: Colômbia, Indonésia, Brasil, China, México, África do Sul, Venezuela, Equador, Peru, Índia, 

Austrália, Madagascar, Malásia, República do Congo e Filipinas (FRANÇA; MENDONÇA, 2018, p. 212).  
117

 Mantivemos a palavra americana, pois consideramos adequado para explicar o título do livro. Entendemos, 

porém, que o vocábulo estadunidense seria mais exato.  
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5 A PRÁTICA DO PARADIGMA ECOFEMINISTA 

 

Uma vez apresentado o pensamento ecofeminista, enquanto quadro intelectual de 

conexão entre as características do patriarcado e a devastação da natureza, passamos a 

discorrer sobre aspectos mais práticos, ainda que não indiquem expressamente o respaldo do 

ecofeminismo. 

Nos aspectos gerais do presente capítulo, abordaremos a presença de normas 

ecofeministas no ordenamento jurídico das principais convenções internacionais sobre meio 

ambiente das quais o Brasil é signatário. Em seguida, apontaremos sobre a falta da atuação do 

estado brasileiro a respeito de tais mandamentos de direito público.  

Ato contínuo, em tópicos específicos, selecionamos duas possibilidades fáticas de 

associação do paradigma ecofeminista, a saber, o constitucionalismo andino situado na 

América andina e a comunidade Noiva do Cordeiro, no interior de Minas Gerais. Apesar de 

existirem outras experiências
118

 ao redor do globo, como a Ilha Super She
119

 na Finlândia, a 

ordanização global WEDO
120

, a ONG Esplar
121

, e a coalisão Adapta Sertão no Brasil
122

, 

justificamos tal recorte pela proximidade com o local de fala de quem escreve. 

Entendemos que o direito, per si, não seria o remédio, mas sim a tecnologia 

instrumental que, com ajuda da lógica, orienta a ação humana, estabelecendo uma série de 
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 A obra de Mary Garcia Castro e Miriam Abramovey (1997) em parceria com a UNESCO mapeia outras 

iniciativas relacionais de gênero de meio ambiente. 
119

 Como exemplo de outras experiências está a Ilha Super She (Super Ela), um resort all inclusive (sistema tudo 

incluído) na parte insular da Finlândia. Apenas mulheres, assim entendidas como aquelas biologicamente 

nascidas com características físicas associadas ao feminino, podem frequentá-la. Um tanto quanto elitista, as 

diárias da hospedagem, que prometem reconectar as seletas frequentadoras com a natureza em um clima de paz e 

luxo, encontram-se na casa dos três mil dólares (SUPERSHE, 2019). 
120

 A WEDO (traduzido do inglês: nós fazemos) é uma organização global de defesa de direitos criada em 1991 

pela ex-congressista estadunidense Bella Abzug e pela ativista feminista e jornalista Mim Kelber. A sede fica em 

Nova Iorque e é credenciada junto às Nações Unidas. A organização congrega o movimento de mulheres com a 

agenda ambiental e tem tido papel de destaque nas conferências e ações internacionais. Em 2006, a WEDO 

recebeu o prêmio de Campeão da Terra pelo PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 

por sua atuação como defensora no campo dos direitos econômicos, sociais e de gênero das mulheres, e no 

auxílio do empoderamento das mulheres em todo o debate ambiental. A WEDO se faz presente principalmente 

nas áreas de mudanças climáticas, cidades sustentáveis e transportes, redução de riscos em desastres, 

biodiversidade, recursos naturais e finanças internacionais (WEDO, 2019). 
121

 A Esplar atua no uso de materiais reciclados para a produção de calçados. A princesa Megan Markle é uma 

das personalidades adeptas aos tênis produzidos em conjunto com a ONG brasileira (ESPLAR, 2019).  
122

 A Adapta Sertão atua no semiárido brasileiro, em especial no interior da Bahia, buscando viabilizar 

estratégias e tecnologias sociais para adaptação da agricultura familiar de mais de 800 famílias agricultoras 

frente às mudanças climáticas. Sua atuação se dá no âmbito da associação civil REDEH – Rede de 

Desenvolvimento Humano, cuja missão é promover o desenvolvimento sustentável, a proteção da natureza e a 

promoção da diversidade cultural mediante o apoio a lideranças femininas, nos termos das Convenções 

Internacionais sobre meio ambiente. Ademais, incentiva o uso de tecnologias para enfrentar as mudanças 

climáticas e as secas prolongadas com uso de irrigação sustentável, agricultura familiar e energias limpas 

(REDEH, 2019).  
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pautas de condutas dirigidas a alcançar determinados objetivos extrajurídicos (MATEO, 1991, 

p. 12). Sob tal égide, apreendemos que o ecofeminismo é justamente essa lógica que tem 

orientado tais manifestações práticas a serem explicitadas.  

Dito isso, no âmbito do Direito Internacional Público, a questão ambiental surge 

como resposta ao processo de industrialização do século XIX. Com o crescimento da 

preocupação universal sobre a sustentabilidade da natureza, o primeiro encontro global sobre 

a matéria toma forma: a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 

Estocolmo em 1972. Dentre os resultados está a criação de uma agência específica para tratar 

de temas do meio ambiente, qual seja, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

- PNUMA (ONU, 2019).  

Passados dez anos da Conferência em Estocolmo, ocorre na cidade do Rio de 

Janeiro a segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, conhecida como 

Rio 92. A Declaração do Rio sobre o Desenvolvimento Sustentável, em seu princípio 20, 

atesta que ―[ ]s mul  r s têm um p p l v t l no   r n   m nto  o m  o  m   nt    no 

desenvolvimento. Sua participação plena é, portanto, essencial para se alcançar o 

  s nvolv m nto sust ntáv l.‖ (ONU, 2019). 

A Agenda 21 da Rio 92, aprovada por chefes de estado de 170 países, prevê cento 

e setenta e três recomendações específicas sobre gênero como manifestação do 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2019). 

Depois de transcorrido outros dez anos, em Johanesburgo no ano de 2002 ocorre a 

Rio+10, a terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A Declaração de 

Johanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável expressamente alude o empoderamento e 

a emancipação das mulheres ao mencionar os compromissos que aduz (ONU, 2019). 

Em 2012, o Rio de Janeiro mais uma vez recebe a Conferência, comumente 

referenciada de Rio+20. Na declaração final O Futuro que Queremos (ONU, 2012), são 

vários os trechos que destacam a participação das mulheres. Em especial os pontos 238
123

 e 

                                                           
123

 238. Tomamos a decisão de libertar o potencial das mulheres como motores do desenvolvimento sustentável, 

nomeadamente através da revogação de leis discriminatórias e remoção de barreiras formais, garantindo a 

igualdade de acesso à justiça e à assistência jurídica; reformando as instituições para assegurar a competência e 

capacidade de integração do gênero e do desenvolvimento e adoção de abordagens inovadoras e especiais, para 

enfrentar práticas informais nocivas que agem como barreiras para a igualdade de gênero. Nesse sentido, nos 

comprometemos a criar um ambiente propício para melhorar a situação das mulheres e meninas em toda parte, 

especialmente nas zonas rurais e nas comunidades locais, e entre os povos indígenas e as minorias étnicas. 

(ONU, 2012). 
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242
124

 reconhecem o pot n   l   l s ― omo motor s do   s nvolv m nto sust ntáv l‖ (ONU, 

2012). 

Mais recentemente, em 2015, Nova Iorque sedia a Cúpula de Desenvolvimento 

Sustentável, durante a qual os países membros da Organização das Nações Unidas definiram 

os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS como metas para 2030. Também 

conhecidos como Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o objetivo 5  é claro ao 

conectar a igualdade de gênero como meta para a sustentabilidade ambiental (ONU, 2019). 

 Entretanto, não obstante a presença da relação mulher e natureza em documentos 

internacionais ratificados pelo Brasil, não há uma diretriz governamental que abarque tal 

mandamento. Nesses termos, é possível fazer tal assertiva, pois o orçamento da União 

brasileira não tem previsto tal associação em nenhum dos Planos Plurianuais desde o ano 

2000 a 2019 (BRASIL).  

Uma vez feitas tais considerações iniciais, seguimos para a análise do 

constitucionalismo andino e da comunidade Noiva do Cordeiro.  

 

5.1 Constitucionalismo andino 

 

Após o movimento global de inserção da tutela da natureza em estruturas 

normativas do Direito Internacional Público, em especial a Declaração de Estocolmo de 1972, 

a seara do Direito Constitucional corroborou tal fluxo. Nesse sentido, em torno de cento de 

cinquenta Constituições discorrem sobre a proteção ambiental (SAMPAIO, 2016, p. 83), em 

um fenômeno conhecido como mundialização do constitucionalismo verde, dentre outros 

termos côngruos, como constitucionalismo ambiental global (SAMPAIO, 2016, p. 84). 

Em tal processo de esverdeamento constitucional é possível observarmos três 

ciclos relacionais entre as constituições e a natureza ao redor do mundo. O primeiro deles 

repousa em enunciações programáticas de proteção ambiental, à semelhança de comandos 

como: para melhorar o ambiente; para proteção da fauna e da flora, e de rios e lagos. Como 

exemplo, a predecessora de tal abordagem foi a Constituição da Itália de 1947 ao falar de 

patrimônio histórico e cultural (SAMPAIO, 2016, p. 85). Em suma, no primeiro ciclo as 

constituições contêm diretivas da atuação governamental instituidoras de deveres jurídicos 

exigíveis.  
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 242. Reconhecemos que a igualdade de gênero e a participação efetiva das mulheres são importantes para 

uma ação efetiva em todos os aspectos do desenvolvimento sustentável. (ONU, 2012). 
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Por sua vez, o segundo ciclo embasa-se no viés antropocêntrico, ou seja, a 

proteção da natureza tem razão de ser em virtude da vida humana e enquanto um direito 

fundamental e humano. A constituição considerada como inaugural de tal perspectiva é a 

portuguesa de 1976 (SAMPAIO, 2016, p. 87). Termos como ambiente ecologicamente sadio; 

equidade intergeracional; equilibrado e dever de todos e do Estado são recorrentes 

(SAMPAIO, 2016, p. 87-91). 

As normas evidenciadas pelo ciclo antropocêntrico do constitucionalismo impõem 

ao Estado o dever tanto de prevenir quanto de controlar os impactos ambientais e a poluição, 

criar e manter espaços verdes e parques naturais; preservar a cultura e a paisagem. Ou seja, 

cuidar e zelar pela qualidade de vida dos seres humanos (SAMPAIO, 2016, p. 87).  

Essa obrigação prestacional do Estado faz surgir no segundo ciclo o direito de 

defesa da tutela ambiental para os cidadãos por meio do acesso à justiça, não apenas para si, 

mas também para as gerações vindouras (SAMPAIO, 2016, p. 91).  

Na sequência, o terceiro ciclo chamado pela teoria constitucionalista de 

biocêntrico, cujas bases ainda estão sendo delimitadas. Repousa na ideia de que a natureza 

equilibrada não deve ser mais vista como um direito fundamental, mas sim como um direito 

existencial em si (SAMPAIO, 2016, p. 92). Termos outros, o meio ambiente seria ele próprio 

tutelável e resguardado pelas normas jurídicas, como sujeito e objeto de sua própria proteção.  

Os primórdios do terceiro ciclo são marcados por um viés prioritariamente – e 

ainda – antropocêntrico, não obstante confira direitos a animais não humanos e a plantas. A 

Constituição brasileira assim se expressa no artigo 225, §, inciso VII (SAMPAIO, 2016, p. 

92).  

No âmbito do direito interno brasileiro o meio ambiente é tutelado 

constitucionalmente em seus múltiplos aspectos
125

 de significância, quais sejam, artificial; 

natural; cultural; e do trabalho. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, em decisão de 

relatoria do Ministro Celso de Mello na ADI 3.540-MC, elucida cada uma dessas acepções 

bem como a importância constitucional da proteção à preservação ambiental (BRASIL, 2006). 

                                                           
125

 Sobre os aspectos do meio ambiente, José Afonso da Silva ressalta a mudança por ele feita de nomenclatura 

entre os vocábulos aspectos e classes. Aduz que a expressão classes de meio ambiente confere semântica 

estanques, o que não se corrobora na realidade, pois há um substrato comum à proteção do bem ambiental. O 

conceito de meio ambiente deve ser, portanto, globalizante e as nomenclaturas têm finalidade de facilitar o 

entendimento e principalmente a tutela (SILVA, 2009, p. 21). 
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O meio ambiente artificial é entendido como o espaço urbano e seus conjuntos de 

edificações e espaços públicos, abarcando o conceito de cidade e as tratativas constitucionais 

presentes não apenas no artigo 225
126

 da CF/88, mas também no 182
127

 (SILVA, 2009, p. 21). 

Por sua vez, o meio ambiente natural ou físico consta no art. 225 da Constituição 

Federal, tanto no caput quanto no §1º, incisos I, III e VII; tutela os processos simbióticos da 

biosfera em suas manifestações diversas pelo solo, subsolo, fauna e flora. Em consonância, a 

Lei federal brasileira nº 6.938 de 1981 sobre a Política Nacional do Meio Ambiente aduz tal 

conceito em seu artigo 3º
128

 (SILVA, 2009, p. 21). 
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 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; (Regulamento) 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético;  (Regulamento)   (Regulamento) 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento) 

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa 

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  (Regulamento) 

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento) 

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 

do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento) 

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 

jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona 

Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à 

proteção dos ecossistemas naturais. 

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas. 

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.   (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 96, de 2017) . (BRASIL, 1998).  
127

 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. (BRASIL, 1998).  
128

 Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm
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Já o meio ambiente cultural é balizado pelo artigo 216
129

 da Constituição e é 

caracterizado pelas diversas formas de manifestações populares, inclusive a seara digital 

enquanto m n  r      xpr ss o    so         o   rn . N ss  s nt  o  ―(o) uso    f rr m nt s 

tecnológicas, como a internet, pode conferir suporte para manifestações de diferentes ordens, 

tais como as realizadas por comunidades indígenas, quilombolas e outros atores individuais e 

 ol t vos‖ (LEITE; FIORILLO  2016, p. 8).  

Em arremate, a quarta acepção do conceito de meio ambiente está relacionada ao 

trabalho e à atividade laboral, e encontra-se prevista no inciso VIII do artigo 200 da 

Constituição
130

.  

De mais a mais, o melhor delineamento desse ciclo biocêntrico pode ser 

exemplificado com as constituições andinas    Bol v      2009    o Equ  or    2008  ―qu  

teriam incorporado a cosmovisão dos povos ancestrais, de suas práticas de convivência e 

compreensão do entorno, expressos em dois eixos de ressignificado existencial, o Sumak 

kawsay ou bom viver e a Pachamama ou M   T rr  ou N tur z ‖ (SAMPAIO  2016  p. 92). 

O Sumak kawsay simboliza a plenitude das vivências, ou seja, nem melhor nem bem, mas 

viver plenamente.  
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 Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico. 

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências 

para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.                           

 § 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

§ 5º  Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos. 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco 

décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, 

vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:                           

 I - despesas com pessoal e encargos sociais;               

II - serviço da dívida;                           

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (BRASIL, 

1998).  
130

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (BRASIL, 1998). 
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Ambas as constituições fazem parte do constitucionalismo andino ou 

neoconstitucionalismo transformador (SAMPAIO, 2016, p. 93) demarcado pela recepção do 

pensamento das populações originárias e da institucionalização das conquistas emancipatórias 

advindas do cenário europeu. Em outras palavras, os direitos e deveres evidenciados pelos 

movimentos sociais mediante processos participativos passam a incorporar as linguagens, 

narrativas, imaginários, problemas e soluções de povos tradicionais cuja matriz se dissocia do 

colonialismo.  

Nesses termos, o constitucionalismo andino se porta como uma oportunidade de 

imaginar outro mundo, não mais como uma ideia de desenvolvimento alternativo, e sim 

enquanto alternativa a todas elas, fundamentando-se na construção de um estado plurinacional 

e eminentemente participativo. Soma-se a isso o respeito aos povos originários, a diversidade, 

a participação política plena de diversos atores, a soberania alimentar pela produção local e o 

rechaço à privatização de bens comuns, e a natureza per si (ACOSTA, 2016, p. 21-30). 

Ideias consonantes ao constitucionalismo andino e do reconhecimento da natureza 

como sujeito de direitos associado à inserção da humanidade como parte de um todo podem 

ser percebidas em diversos documentos internacionais, tais como: a Declaração da Rio + 

20
131

; e a Carta Mundial para a Natureza adotada pela Resolução da Assembleia Geral das 

Nações Unidas A/RES/37/7 de 28 de Outubro de 1982
132

.  

O espírito da Constituição equatoriana pode ser assim sintetizado pelo seu próprio 

preâmbulo quando afirma celebrar a natureza, a Pachamama, da qual os cidadãos 

equatorianos se veem como parte e cuja importância é vital para a existência humana. 

Expressamente no art. 71 afirmam que a Pachamama deve ser integralmente respeitada em 
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 DECLARAÇÃO FINAL DA CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL (RIO + 20) O FUTURO QUE QUEREMOS 

[...] 

II. Renovação do Compromisso Político 

[...] 

B. Promover a integração, a implementação e a coerência: avaliar os progressos obtidos até o momento e as 

lacunas existentes na implementação dos documentos das grandes cúpulas sobre o desenvolvimento sustentável e 

enfrentar os desafios já existentes e os novos. 

[...] 

39. Reconhecemos que o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa e que a expressão “Mãe Terra” é 

comum em vários países e regiões e que alguns países reconhecem os direitos da natureza no contexto da 

promoção do desenvolvimento sustentável. Estamos convencidos de que, para alcançar um justo equilíbrio entre 

as necessidades econômicas, ambientais e sociais das gerações presentes e futuras, é necessário promover a 

harmonia com a natureza. (ONU, 1992a, grifos nossos).  
132

 CARTA MUNDIAL PARA A NATUREZA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU DE 1982 

[...] 

 Consciente de que: (A) A humanidade é parte da natureza e da vida depende do ininterrupto funcionamento dos 

sistemas naturais que garantam o abastecimento de energia e de nutrientes (ONU, 1992b,grifos nossos).  

 



200 
 

sua manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolutivos 

(EQUADOR, 2008).  

Em outros dispositivos, o texto constitucional reconhece o respeito integral à 

existência; a manutenção e regeneração dos ciclos vitais, estrutura, funções e processos 

evolutivos; o direito à restauração da natureza; o princípio in dubio pro natura; a 

responsabilidade do Estado enquanto garantidor do meio ambiente e dos conhecimentos 

ancestrais; e a legitimação ativa de indivíduos, comunidades, povos ou nacionalidades para 

exigir do governo tal tutela ambiental (SAMPAIO, 2016, p. 94). 

Não obstante, alguns artigos da Constituição equatoriana acabam por remeter ao 

paradigma antropocêntrico, ainda que mitigado, tais como o art. 83.6 e o art. 283 (SAMPAIO, 

2016, p. 94). Ambos os dispositivos mencionados, quando colocam a necessidade do uso 

racional, sustentável e sustentado para a promoção do bem viver humano, em muito se 

assemelham a ideia de desenvolvimento sustentável ancorada pelos países ocidentais. 

Por sua vez, a Constituição boliviana em seu art. 33 aduz que o exercício do 

direito a um meio ambiente saudável, protegido e equilibrado deve permitir que os todos os 

seres vivos, indivíduos e coletividades presentes e futuras, desenvolvam-se de forma normal e 

permanente (BOLÍVIA, 2009). 

Porém, sobretudo no ordenamento jurídico da Bolívia, existem contradições entre 

o projeto político abarcado pelo constitucionalismo andino e a ordem econômica global. Se 

por um lado há valorização do ambientalismo indígena na tentativa de conciliação dos 

conceitos ocidentais de modernidade com os paradigmas autóctones do bem viver; por outro, 

viola direitos ambientais e de povos tradicionais, visto que a proteção garantida à natureza em 

parte da Constituição boliviana é negada em outra (JETMAROVÁ, 2012, p. 88 e 90). 

Dentre as contradições, a Constituição boliviana expressamente permite o 

processo de industrialização, cujo impacto social e ecológico são evidenciados pelos 

processos extrativistas realizados em comunidades autóctones. Além disso, é juridicamente 

impossível o manejo independente dos recursos renováveis pelos indígenas sobre as terras que 

ocupam (JETMAROVÁ, 2012, p. 91-92). Palavras outras, não apenas os povos tradicionais 

não possuem autonomia ampla como também têm seus territórios explorados por atividades 

mineradoras. 

Ainda quanto ao terceiro ciclo constitucional do biocentrismo, embora alguns 

teóricos digam que essa perspectiva andina teria inaugurado uma quarta fase, nos parece 

inadequado afirmar de tal forma. Tanto porque a natureza é ora tratada por essas 

Constituições como sujeito ora como objeto do bem estar humano; quanto em virtude do 
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escasso arcabouço jurisprudencial e prático de sua aplicabilidade (SAMPAIO, 2016, p. 94-

95). 

Em verdade, é um tanto quanto ardiloso imaginar uma normativa feita por seres 

humanos que não tenha como referencial subjetivo essas próprias pessoas redatoras, 

defensoras e aplicadoras da norma.  

Entretanto, não obstante as críticas feitas a tal modelo constitucional andino, as 

contribuições são importantes para que o direito, enquanto técnica instrumental (MATEO, 

1991, p. 12), seja constantemente aquilatado e repensado. 

Por fim, quanto ao paradigma ecofeminista, ele encontra-se presente nessas 

constituições andinas tanto pelo fato de associarem explicitamente a natureza ao feminino, 

quanto pela religiosidade presente em tal associação.  

Isso dito, passamos à exegese sobre a comunidade Noiva do Cordeiro.  

 

5.2 A comunidade Noiva do Cordeiro como uma manifestação ecofeminista 

 

A comunidade rural liderada por mulheres Noiva do Cordeiro foi fundada em 

1981 no interior de Minas Gerais, na região de Cordeiros, a cerca de 100 km de Belo 

Horizonte e a 16 km do município de Belo Vale. A extensão territorial é de aproximadamente 

vinte hectares, correspondente a mais ou menos vinte quadras de futebol. A soma de 

moradores soma em torno de trezentas pessoas, dentre descendentes diretos do casal fundador 

e agregados (MORAIS, 2018, p. 42 e 45). 

A fundação da comunidade é um tanto quanto curiosa. Maria Senhorinha de Lima 

é a matriarca da comunidade. Ela havia sido casada compulsoriamente e, ao conhecer 

Francisco Chico Fernandez, o homem que acredita ser o amor de sua vida, abandona o outrora 

marido. Grávida do amante, a mulher decide deixar a vida que traçaram para ela e viver a 

felicidade como deseja (ROESE, SCHULTZ, 2010, p. 153). 

Não apenas a sociedade rechaça sua escolha, como também o padre da região que, 

em nome da Igreja Católica, formalmente a excomunga de toda uma vida social. Ou melhor, 

não apenas Senhorinha, mas Chico e toda a prole que adviesse de tal união até quatro 

gerações posteriores. Nenhum bebê do casal seria batizado, pois teria nascido, e assim seria 

para sempre, impuro. Senhorinha, amplamente difamada na sociedade, e Chico saem de onde 

viviam para morarem juntos na cidade de Belo Vale, também no interior mineiro, em um 

antigo casarão (ROESE, SCHULTZ, 2010, p. 153).  
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Como as demais famílias do entorno evitavam se aproximar da vida de 

Senhorinha e Chico, a ideia de plantio de subsistência se fez necessária e foi sendo aquilatada 

ao longo dos anos. Dos nove filhos do casal, apenas dois não dividiram suas terras e 

permaneceram no local: Maria Matusinha Fernandes e Francisco Fernandes Filho. Delina 

Fernandes, filha deste, teve papel decisivo para a formação de Noiva do Cordeiro (MORAIS, 

2018, p. 43). 

 A história de ruptura em relação a estruturas patriarcais, em submissão irrestrita 

aos desejos alheios dos pais, maridos, e homens sacerdotes de Deus fora iniciada por 

Senhorinha e foi continuada por sua neta, Delina (ROESE, SCHULTZ, 2010, p. 153). 

Delina resolveu casar-se com um pastor recém-chegado na região, mesmo tal ato 

indo contra os conselhos recebidos por ela à época. Pastor Anísio, imbuído pelo 

institucionalismo evangélico, fundou sua própria congregação: a Igreja Noiva do Cordeiro, 

com influência nos municípios de Montes Claros, Desterro de Entre-Rios e Belo Vale, onde 

se situa a comunidade ora em comento (MORAIS, 2018, p. 46). 

Os dogmas pregados por pastor Anísio eram um tanto quanto restritos. Iam desde 

a proibição de cortes de cabelo e músicas a jejuns obrigatórios, o não controle da natalidade e 

restrição de vestuário. O peso de sua figura autoritária bem como de seu contato mais direto 

com Deus, associado ao carisma da esposa foram fundamentais para o crescimento da 

congregação (MORAIS, 2018, p. 46-47). 

Com a morte do pastor, Delina passa a ser a figura central da região. Já que ela 

fora uma das primeiras a abandonar os dogmas de Noiva do Cordeiro assim que o outrora 

marido faleceu, a maior parte dos fiéis resolveu fazer o mesmo (MORAIS, 2018, p. 46-47). 

Assim, o que antes foi o nome de uma Igreja evangélica, hoje é a denominação pela qual se 

conhece a região inicialmente habitada pelo casal Senhorinha e Chico.  

Em verdade, Noiva do Cordeiro passa a significar mais do que uma região de 

habitantes, posto que possuem uma religiosidade própria de sacralizar sua relação com a terra 

e os produtos que dela nascem. Conforme dizem, Deus não estaria dentro das paredes de um 

templo, mas na manifestação do cultivo da Natureza (NOIVAS DO CORDEIRO, 2018). 

O reconhecimento do trabalho, em especial relação entre o ser humano e a 

natureza é realizado em constante interação com o meio ambiente. Desde a alimentação de 

onde provém sua subsistência, até a preocupação sustentável dos locais de construção de 

estruturas artificiais, da manifestação cultural e da expressão religiosa (MORAIS, 2018, p. 64-

65). 
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Como reflexo do abandono dos dogmas após a morte do pastor Anísio, dois 

processos paralelos tiveram início: o êxodo rural de quem buscava nos centros urbanos 

melhores condições de vida; e o comunitarismo local dos que permaneceram (MORAIS, 

2018, p. 46-47). 

Delina foi a organizadora desse processo da vivência, produção local de alimento 

e do consumo coletivo de Noiva do Cordeiro. E, como os que saíram da comunidade não 

enfrentavam boas condições, visto que o preparo educacional que haviam recebido não os 

favorecia frente aos empregos da cidade, foram chamados de volta ao campo (MORAIS, 

2018, p. 47).  

A presença de Delina se tornou extremamente simbólica em Noiva do Cordeiro, 

tanto por inspirar na construção comunitária quanto por seus esforços em resgatar antigos 

membros das famílias que haviam ido para a cidade (MORAIS, 2018, p. 48). Não apenas na 

construção, mas na manutenção sistêmica das hortas comunitárias, fábrica de costura, 

produção de bolos e biscoitos para si e para pequenas vendas. 

Com o passar do tempo e a necessidade de formalização associativa da 

comunidade veio, no intuito de fortalecerem a venda local dos itens por elas cultivados e 

produzidos (MORAIS, 2018, p. 49).  Os principais produtos de venda são a tangerina ponkan 

(NOIVAS DO CORDEIRO, 2018) e a pimenta biquinho, encaminhadas para as Centrais de 

Abastecimento – CEASA/MG de produtos hortifrutigranjeiros (MORAIS, 2018, p. 69).   

Além da associação formalmente estabelecida, Noiva do Cordeiro se mobilizou 

para a eleição de uma das filhas de Delina como vereadora de Belo Vale. Com a vitória 

política e o reforço governamental, foi implantado o sistema de irrigação, posto de saúde, 

linha de crédito para o trabalho da mulher rural, a antiga igreja foi transformada em um centro 

de lazer, a comunida   p ssou   t r  s ol      x   ‘água e galinheiros (MORAIS, 2018, p. 50-

51).  

O terreno de Noiva do Cordeiro é de propriedade dos dois filhos do casal 

originário e nunca foi inventariado. Tal questão, entretanto, não vem sendo motivo de conflito 

entre os moradores, pois vivem em uso comum da área e de seus recursos (MORAIS, 2018, p. 

45). A área de lavanderia, cozinha, hortas e produção têxtil são todas coletivas (MORAIS, 

2018, p. 62).  

A história da comunidade conhecida como Noiva do Cordeiro é marcada tanto 

pelo isolamento parcial do sistema econômico quanto pela atenção quase exclusiva para as 

dinâmicas e relações internas da própria comunidade. Lá foi instalado o primeiro laboratório 
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de informática de toda a zona rural de Minas Gerais após os anos 2000, e tal situação de 

retraimento começou a mudar (MORAIS, 2018, p. 59). 

A mídia foi conhecendo e se interessando pela comunidade de tal forma que 

documentário feito pela emissora GNT foi premiado como uma das melhores histórias de 

2007 do grupo Globo. Em verdade, o acesso à comunicação televisiva, de jornais e rádios em 

todo o mundo auxiliou Noiva do Cordeiro a se mostrar como palco de lideranças femininas, 

dupla sertaneja, arte pop, grupo de dança e amor comunitário E mais. Tal exposição tem 

auxiliado a própria mantença do local (MORAIS, 2018, p. 59).  

Não obstante a divulgação de Noiva do Cordeiro, algumas histórias inverídicas 

sobre a comunidade continuam cercando-a de mitos. Dentre elas, uma reportagem e 

etnografia inglesa divulgou que apenas mulheres solteiras habitavam o local. O que nunca foi 

verdade, pois, ainda que elas assumam os serviços agrários, homens sempre habitaram o local. 

A questão, talvez, resida no fato de que eles saem para trabalhar em centros urbanos e 

retornam ou aos fins de semana ou à noite (MORAIS, 2018, p. 60).  

O trabalho dos homens geralmente se dá de forma assalariada extramuros à 

comunidade, cuja renda é revertida para compras de materiais não produzidos em Noiva do 

Cordeiro (NOIVAS DO CORDEIRO, 2018). Nos dias não úteis, auxiliam em mutirões para 

construção e reforma dos espaços comunitários (MORAIS, 2018, p. 66). 

O acesso à internet pela comunidade também ajuda no fortalecimento da 

identidade local e na recepção de visitas constantes. Não é cobrada contraprestação financeira 

para tanto, visto que a ideia é fortalecer a imagem do local e o respeito à forma comunitária de 

vida. Inclusive Noiva do Cordeiro tem diversos vídeos em seu canal próprio no YouTube 

(MORAIS, 2018, p. 63) nos quais  convidam visitantes para conhecer o local, mostram 

trechos de seu cotidiano, e as manifestações culturais próprias de música e dança (NOIVAS 

DO CORDEIRO, 2018).  

Em virtude da produção coletiva de alimentos, há um distanciamento da 

comunidade em relação às operações de mercado. Assim, o uso da moeda é quase 

desnecessário, apenas para bens de consumo que elas próprias não produzem (MORAIS, 

2018, p. 74-75). Além disso, a experiência comunitária dos bens produtivos, bem como o 

reconhecimento direto entre os membros e o produto de seu trabalho (MORAIS, 2018, p. 67) 

reforçam esse apartamento.  

Entretanto, a comunidade se mostra inserida no sistema capitalista de produção e 

seus esforços externos se dão para uma inserção saudável no comércio e para a conquista de 

melhorias de consumo de vida (MORAIS, 2018, p. 93).   
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Noiva do Cordeiro busca reduzir as assimetrias entre as pessoas que lá habitam 

por meio do compartilhamento dos benefícios, em solidariedade e cuidado recíproco 

(MORAIS, 2018, p. 91-93). Apesar de não existir uma obrigatoriedade da socialização e das 

rendas obtidas individualmente por cada núcleo familiar ficarem sob controle das próprias 

famílias, acabam por redistribuir na própria comunidade os valores, já que não há muitos 

gastos significativos (MORAIS, 2018, p. 75). 

Quanto ao sistema normativo, de coesão e coerção de condutas, não há uma 

formalidade. As decisões são tomadas nas frequentes assembleias. E, como tudo que é 

produzido e recebido em renda acaba sendo compartilhado, há uma sensação de débito e 

crédito entre as pessoas que lá residem, com forte vínculo pessoal (MORAIS, 2018, p. 86-87). 

Na antropologia, esse intenso ligamento entre os habitantes de Noiva do Cordeiro é chamado 

de sistema de dádivas.  

Tal termo antropológico de sistemas de dádivas pode ser conceituado como 

aquele ―em que os agentes buscam se distanciar da equivalência oferecendo retribuições 

espontâneas muitas vezes de valor superior à ação recebida [...] sempre gerando crédito no 

sistema; a dívida é geradora de vínculos, e consequentemente das obrigações informais de 

r tr  u   o qu   st mul m    ont nu       o pro  sso‖ (MORAIS, 2018, p. 28). Em outros 

termos, como cada habitante contribui como pode e com todos os seus recursos para a 

construção do coletivo, cada pessoa vive em um débito moral em sempre contribuir, cuidar e 

agradecer mais. 

Os sistemas de dádivas se mostram como uma alternativa ao capitalismo e ao 

socialismo. É uma economia de afetos e de espiritualidade observada em muitos territórios, 

como parece indicar o caso em comento. 

A comunidade rege-s  so    l   r n      mul  r s  ―qu   ssum r m so r  s    

responsabilidade de criar novos modelos de vida, ensaiar novos sistemas de poder na família, 

no   s m nto  n   sp r tu l     ‖ (ROESE  SCHULTZ  2010  p. 158). Em Noiva do Cordeiro 

está sendo gestada a constituição de sujeitas autônomas, na conjugação de um sistema 

econômico baseado na partilha da terra e na casa comum (ROESE, SCHULTZ, 2010, p. 157).  

Em Noiva do Cordeiro notamos que a queda da submissão irrestrita não significa 

ora alguma o abandono ao cuido com outras existências, nela incluída o meio ambiente 

circundante. As mulheres desse local expressam sua religiosidade, envolvem-se 

amorosamente, transmitem o conhecimento de geração em geração, e constituem família.  

Esse caso das mulheres agricultoras de um vale no interior do Brasil mostra-nos 

uma relação sagrada da mulher com a natureza. Mulheres cuja linhagem tinha sido 
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condenada antes mesmo de seu nascimento, que superaram um trauma religioso mediante o 

fortalecimento comunitário e que hoje utilizam das redes sociais como instrumento de 

relações públicas para quebrar preconceitos e afirmar suas identidades. 

Não vemos, porém, a existência de Noiva do Cordeiro como uma sociedade 

quimérica. Primeiro, por ser uma experiência muito singular e adstrita a uma localidade 

determinada, na qual muitas das pessoas que lá residem nunca saíram da comunidade 

(NOIVAS DO CORDEIRO, 2018). Pensar em uma forma de vida fechada, ainda que 

virtualmente aberta por meio do acesso à rede mundial de computadores, parece destoar do 

espírito do livre tráfego de pessoas. 

Em segundo lugar, o fato de que os papéis tradicionalmente associados ao 

feminino como cuidado da casa comum e do bem-estar coletivo são reforçados por elas. Tanto 

pela exclusão dos homens que saem para seus empregos remunerados durante o dia, quanto 

pela permanência quase em tempo integral das mulheres no âmbito doméstico, ainda que 

abarque atividades braçais de plantio. 

Quanto a isso, se por um lado não podemos descartar o livre-arbítrio de cada uma 

das habitantes de Noiva do Cordeiro na escolha de suas formas de vida, também não podemos 

olvidar de que a defesa da transposição desse modelo social de uma pequena para uma grande 

comunidade pode ser ardilosa. Isso  po s  ― o  ns st r na naturalidade da mulher, corre-se o 

r s o    s mpl sm nt  tr z r    volt  os  l   ês m  s   stos so r    ‗ ntu   o f m n n ‘    

vocação para a maternidade e o irracionalismo do que então poderia perfeitamente passar por 

‗s  un o s xo‖ (FERRY  2009  p. 215).  

Em verdade, tal como discorremos ao falar sobre a segunda onda feminista, a 

defesa de uma mística feminina (FRIEDAN, 1971) enquanto desejo intrínseco da mulher em 

viver sua feminilidade se mostra prejudicial. Como se as características de tal feminilidade 

somente pudessem ser encontradas nas fêmeas assim biologicamente compreendidas como 

tais.  

Terceiro, porque, em seus poucos anos de existência, as condições únicas de 

formação de Noiva do Cordeiro, o grau de parentesco entre os residentes, e sua abrangência 

territorial, tornam a experiência quase única e não replicável. Apesar da localização 

geograficamente isolada e do histórico de discriminação social das residentes ter criado 

situações adversas em solo aparentemente infértil, lá surgiu um modelo de vida sustentável e 

singular.  

Feitas tais críticas e ponderações, como conclusão parcial do presente capítulo 

postulamos assim que a teoria ecofeminista está presente tanto no fazer prático quanto 



207 
 

em algumas normatividades jurídicas. Ademais, poderia ser mais frequentemente 

utilizada como respaldo para a tutela ambiental.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa conexão entre mulher e natureza, à primeira vista, nos parecia 

inapropriadamente solta e vingativa do sexo masculino, colocando total responsabilidade pela 

destruição ambiental somente nos homens. Além disso – e sobretudo, colocando nas mulheres 

a necessidade de performar uma feminilidade enquanto legítimas detentoras da tutela 

ecossistêmica.  

Entretanto, tal relação da figura feminina à imagem da natureza foi nos revelando 

um tanto quanto recorrente e fomos vislumbrando as múltiplas abordagens do ecofeminismo. 

Porém, em descompasso, o tema nos pareceu um tanto quanto pouco explorado em língua 

portuguesa. Os textos no idioma nacional ou são dados em poucas páginas, ou focam em 

pontos muito específicos. 

Assim, sentimos falta de um trabalho em idioma português que efetivamente se 

mostrasse completo não apenas sobre as principais perspectivas ecofeministas, mas que 

também explicasse os pressupostos do movimento de mulheres por ora utilizados nessa 

corrente teórica. Aliás, que demonstrasse como esse pensamento já tem sido, e pode continuar 

sendo, utilizado como substrato de normas jurídicas para tutela ambiental. Esperamos ter 

contribuído para a supressão dessa lacuna. 

De uma forma geral, as pesquisas são marcadas por bibliografias estadunidenses 

ou europeias. Dentre os costumes trazidos da Europa e implantados num assim dito Novo 

Mundo, no qual se insere a colonização brasileira, estava a manutenção de uma estrutura 

patriarcal. A mulher branca cuja castidade era condição essencial para cumprir seu papel de 

procriadora e esposa; a mulher mestiça, negra, ou indígena, explorada como escrava e objeto 

sexual. Entretanto, esses processos colonizatórios não apenas respaldam formas de 

dominação, como também fazem florescer as teorias e as práticas feministas.   

Se a história de luta pela emancipação das mulheres é pouco conhecida, talvez 

porque também seja pouco contada. 

O recorte ao contar essa história foi indicar as autoras mais famosas de uma teoria 

por vezes periférica. Demostrar a história das mulheres, que se dá à parte de uma cultura 

majoritariamente patriarcal, atrelada à relação com a natureza. Ou seja, trazer o majoritário 

dentro desse movimento marginal.  

E mais um pouco do que isso. Mostrar como, apesar da cultura patriarcal 

excludente, existe uma produção que é feminista. Assim, para mostrar essa cultura feminista, 

foram selecionadas algumas obras literárias ao longo do presente escrito.  
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Em cada um dos capítulos sumarizamos em conclusões parciais o entendimento 

desenvolvido. Dessa forma, entendemos que o estudo de um pensamento teórico situado na 

área das humanidades contribui para o pensamento crítico e para a existência de 

subjetividades distintas. 

Além disso, a formação educacional e cultural foi em muito voltada para o 

desenvolvimento de práticas masculinizantes, de competitividade e exploração. Tais 

características tentam justificar a degradação da natureza e evidenciar os problemas 

ambientais, como a poluição. 

 Como decorrência dos problemas ambientais, existem cientistas que defendem a 

inauguração de uma nova era geológica chamada de Antropoceno, cujo surgimento se dá 

justamente pela ação humana respaldada em práticas tipicamente associadas ao masculino em 

jugo do meio ambiente. 

 Igualmente, a ciência também tem apontado outra forma relacional entre os seres 

humanos e natureza, qual seja, a abordagem pela Hipótese de Gaia. Por meio dela, 

características comumente agregadas ao signo feminino, como o cuidado, têm sua valorização 

defendida. 

Na ciência do pensamento filosófico, esse enfoque se dá por meio dos 

ecofeminismos, que nos mostram como patriarcado e seus reflexos comportamentais e sociais 

subjugam tanto as mulheres quanto a natureza. Ou melhor, tentam justificar a exploração dos 

corpos femininos e do meio ambiente natural. 

A ideia do ecofeminismo repousa na transposição dos debates de jugo da mulher 

pelo homem, para relação do homem e da natureza. O homem como representante da 

formação de cultura assentada em bases patriarcais, e a natureza como o ambiente feminino 

explorado e dominado por essa cultura.  

E um pouco mais do que isso. O ecofeminismo além de transpor essa relação de 

jugo, coloca nas características tipicamente atribuídas ao feminino, ao exemplo do cuidado, 

do zelo, da atenção e da doação, como salvadoras do meio ambiente. As únicas características 

capazes de salvar a natureza.  

Como consequência, por vezes liga de forma essencialista a conexão da mulher e 

da natureza, porque a biologia feminina estaria intimamente ligada a ciclos naturais de forma 

mais evidente que a masculina. Essa essencialidade, entretanto, acaba evidenciando em alguns 

aspectos uma religiosidade. Não uma religiosidade de um Divino transcendente e apartado 

dos seres. Mas uma Divindade imanente e presente também em cada uma das existências.   
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Por fim, a teoria ecofeminista, além de arcabouço teórico, se mostra presente tanto 

no fazer prático, como vimos em Noiva do Cordeiro, quanto em normatividades jurídicas de 

Convenções Internacionais e de ciclos mais recentes do constitucionalismo andino.  

As conclusões parciais acabaram por nos levar à corroboração da hipótese inicial, 

de que o discurso ecofeminista é adequado enquanto substrato teórico de condutas protetivas 

do meio ambiente, mas deve ser reformulado.  

Dentre as possíveis reformulações, defendemos que, dada a realidade fática em 

que vivemos bem como a necessidade do resguardo ambiental, o estudo de práticas 

ecofeministas decoloniais se mostra como um importante subsídio para aquilatação teórica e 

sua posterior aplicabilidade no Direito. 

Nesses termos, a leitura decolonial da corrente ecofeminista se mostra salutar para 

a afirmação de subjetividades e práticas cujo ponto de partida repousa em países do Sul 

Global, estes que, majoritariamente são berço dos maiores números de biodiversidade e de 

serviços ecossistêmicos.  

Em verdade, a degradação ambiental pode ser considerada uma insensatez 

humana. Porém, são as características tipicamente atribuídas ao masculino, como a 

exploração e o domínio, que tentam justificar tal ato.  

Portanto, enquanto forem feitas distinções prejudiciais na tratativa dos seres, tal 

como observamos no histórico jugo da figura feminina, necessário se faz que tais diferenças 

sejam pensadas. Eis a que devemos, assim, defender o emprego do ecofeminismo como 

respaldo de normas jurídicas e condutas em proteção do meio ambiente. 
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