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RESUMO 

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa o embate teórico-metodológico 
que gira em torno da discussão sobre gênero, especificamente, no que tange as 
perspectivas de análise marxista e pós-moderna. Considerando-se que essas 
perspectivas apresentam categorias teóricas divergentes e que vão de encontro 
na forma de analisar a realidade social e as relações nela presentes, apontando, 
assim, diferentes proposições e direcionamentos. Nesse sentido, este trabalho 
tem como objetivo geral: analisar o debate de gênero no campo do marxismo e 
da pós-modernidade; e como objetivos específicos: apreender as principais 
categorias de análise do marxismo e da pós-modernidade; realizar um 
levantamento das produções dos anais do evento Fazendo Gênero; identificar 
as principais tendências e perspectivas teóricas que vem se destacando nesse 
evento. Diante dessa configuração, buscamos, por meio desta pesquisa, 
problematizar essas questões com base nas publicações de comunicação oral 
realizadas no Seminário Internacional Fazendo Gênero. A partir de uma 
abordagem qualitativa, buscamos construir este trabalho realizando a coleta de 
dados e a pesquisa bibliográfica acerca do tema. Nesse processo, optamos por 
fazer um recorte para chegar a amostra final da nossa pesquisa, levando em 
consideração a amplitude do evento e a grande quantidade de artigos nele 
publicados, desse modo, foram coletados os dados dos Anais do Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 7 ao 10, pois estes eram os que se encontravam 
disponíveis no site do evento. Para elaboração da análise foram escolhidos 80 
artigos, dos quais tentamos explorar as reflexões propostas pelos autores, bem 
como as principais categorias de análise, método utilizado, área temática, 
referencial bibliográfico e de que forma as questões de gênero são abordadas 
diante desses elementos. Podemos observar, nesse curto espaço de análise, 
que há uma tendência crescente na produção sobre gênero no campo da 
perspectiva pós-moderna, sua predominância não se explica apenas por fatores 
históricos, uma vez que, o gênero nasceu dessa fonte, como também em virtude 
das diferentes formas com que esta categoria é apreendida. Isso porque, no 
marxismo o gênero é visto enquanto fenômeno que faz parte das expressões da 
questão social e que, dessa forma, dialoga com a totalidade da vida social; 
enquanto na pós-modernidade é visto como um elemento da subjetividade, e por 
isso, suas análises se dão predominantemente no campo do imaginário, do 
simbólico e do cultural. Percebemos, também, que há muito pontos que 
necessitam ser problematizados nas abordagens sobre gênero, visto que, 
grande parte dos artigos, apresentaram uma análise superficial da conjuntura em 
que estão inseridas as relações sociais, principalmente no que diz respeito ao 
posicionamento político-ideológico na construção e transformação social, como 
também na crítica à ordem vigente. A ausência desses elementos configura um 
cenário de imediatismo e de volatilidade no trato de questões que merecem uma 
reflexão mais consistente, tendo em vista a conjuntura sócio-política que 
vivenciamos hoje. 

Palavras-chave: Gênero. Marxismo. Pós-modernidade. Teoria Queer. 
Seminário Internacional Fazendo Gênero. 

 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation has as object of research the theoretical-methodological clash 
that revolves around the discussion about gender, specifically, regarding the 
perspectives of Marxist and postmodern analysis. Considering that these 
perspectives present divergent theoretical categories and that they encounter in 
the form of analyzing the social reality and the relations in them present, pointing, 
therefore, different propositions and directions. In this sense, this work has as 
general objective: to analyze the gender debate in the field of Marxism and 
postmodernity; And as specific objectives: to apprehend the main categories of 
analysis of Marxism and postmodernity; Perform a survey of the annals of the 
Making of Gender event; Identify the main trends and theoretical perspectives 
that have been highlighted in this event. Given this configuration, we seek, 
through this research, to problematize these issues based on the oral 
communication publications held at the International Seminar on Gender Making. 
From a qualitative approach, we seek to build this work by performing data 
collection and bibliographic research on the subject. In this process, we chose to 
make a cut to arrive at the final sample of our research, taking into account the 
amplitude of the event and the large number of articles published in it, thus, data 
were collected from the Annals of the International Seminar Making Gender 7 to 
10, since these were the ones that were available in the site of the event. For the 
elaboration of the analysis, we selected 80 articles, from which we tried to explore 
the reflections proposed by the authors, as well as the main categories of 
analysis, method used, thematic area, bibliographic reference and how gender 
issues are approached before these elements. We can observe, in this short 
space of analysis, that there is an increasing tendency in production on gender 
in the field of the postmodern perspective, its predominance is not only explained 
by historical factors, since the genre was born from this source, but also by virtue 
Of the different ways in which this category is seized. This is because, in Marxism, 
gender is seen as a phenomenon that forms part of the expressions of the social 
question and, in this way, dialogues with the totality of social life; While in 
postmodernity it is seen as an element of subjectivity, and therefore, its analyzes 
take place predominantly in the field of imaginary, symbolic and cultural. We also 
noticed that there are many points that need to be problematized in the 
approaches on gender, since a large part of the articles presented a superficial 
analysis of the conjuncture in which social relations are inserted, mainly with 
regard to the political-ideological position in the Construction and social 
transformation, as well as in the critique of the current order. The absence of 
these elements constitutes a scenario of immediacy and volatility in dealing with 
issues that deserve a more consistent reflection, given the socio-political context 
we are experiencing today. 

Keywords: Gender. Marxism. Postmodernity. Queer theory. International 
Seminar Making Gender. 
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AULA DE VOO 

 
O conhecimento 

caminha lento feito lagarta. 
Primeiro não sabe que sabe 

e voraz contenta-se com cotidiano orvalho 
deixado nas folhas vividas das manhãs. 

 
Depois pensa que sabe 

e se fecha em si mesmo: 
faz muralhas, 

cava trincheiras, 
ergue barricadas. 

 
Defendendo o que pensa saber 

levanta certeza na forma de muro, 
orgulha-se de seu casulo. 

 
Até que maduro 
explode em voos 

rindo do tempo que imagina saber 
ou guardava preso o que sabia. 

 
Voa alto sua ousadia 

reconhecendo o suor dos séculos 
no orvalho de cada dia. 

 
Mas o voo mais belo 

descobre um dia não ser eterno. 
É tempo de acasalar: 

voltar à terra com seus ovos 
à espera de novas e prosaicas lagartas. 

 
O conhecimento é assim: 

ri de si mesmo 
E de suas certezas. 

É meta de forma 
metamorfose 

movimento 
fluir do tempo 

que tanto cria como arrasa 
 

a nos mostrar que para o voo 
é preciso tanto o casulo 

como a asa. 
(Mauro Iasi)
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1 INTRODUÇÃO 

 

O poema escrito por Mauro Iasi, anteriormente exposto, nos convida a 

refletir sobre o processo de produção do conhecimento, suas fases de 

descobertas, encantamento e libertação. Acreditamos que o conhecimento não 

deve ser a busca incessante por verdades absolutas ou mesmo a imposição 

destas, mas um movimento criativo que nos leve não apenas as respostas, como 

também, a novos questionamentos, uma vez que é por meio deles que o 

pesquisador se alimenta e dá continuidade a sua jornada. 

É nesse sentido que nossa pesquisa caminha, fazendo questionamentos e 

reflexões com o intuito de apreender as relações nas quais o nosso objeto está 

inserido. Dessa forma, a nossa proposta é analisar de que maneira vem se 

encaminhando, no espaço acadêmico, o debate de gênero diante dos embates 

teóricos entre as vertentes pós-moderna, pós-estruturalista, e a perspectiva 

marxista, tomando como base as últimas produções – que estão disponíveis 

online – publicadas nos anais do evento Seminário Internacional Fazendo 

Gênero. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo geral: analisar o debate 

de gênero no campo do marxismo e da pós-modernidade; e como objetivos 

específicos: apreender as principais categorias de análise do marxismo e da pós-

modernidade; realizar um levantamento das produções dos anais do evento 

Fazendo Gênero; identificar as principais tendências e perspectivas teóricas que 

vem se destacando nesse evento.  

O interesse por tal discussão constituiu-se, a partir do TCC, em 2013, 

trabalho realizado no curso de graduação em Serviço Social na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que teve como título: Os rebatimentos 

do pós-modernismo na discussão de gênero e sexualidade: uma análise sócio-

histórica, no qual podemos perceber a divergência teórico-metodológica que 

estas perspectivas apresentam. Enquanto o marxismo parte de uma perspectiva 

ontológica materialista do ser social, partindo da realidade concreta para 

construir a reflexão teórica; os pós-modernos partem do ideário cultural e 

simbólico, que consideram fundante, analisando a realidade por meio do micro 

e do pontual. 
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Desse modo, a forma como nos apropriamos do real, permite-nos (ou não) 

conhecê-los mais adequadamente e desvelá-lo, para traçar caminhos para sua 

transformação. Contudo, “quem erra na análise erra na ação” (P. TOGLIATTI), 

por isso, é importante questionarmo-nos sobre os fundamentos de tais 

perspectivas ao se aproximarem das discussões de gênero. 

Entendemos que o sistema capitalista elaborou estratégias para sua 

manutenção enquanto ordem econômica, implicando diretamente na vida 

cotidiana.  Ao passo que, historicamente esse mesmo sistema foi – e vem sendo 

– marcado por longos processos de crises, como a crise geral do capital 

ocasionada na transição dos anos 1960 e 1970. 

Essa crise foi deflagrada pela queda nas transações comerciais e sérios 

prejuízos econômicos, como, “redução ou paralisação da produção, falências, 

queda de preços e salários, crescimento desmesurado do desemprego e 

empobrecimento generalizado dos trabalhadores” (MOTA, 2009, p. 04). Esse 

cenário deu origem a reestruturação produtiva, um novo modelo de acumulação 

do capital que provocou sérias mudanças no mundo do trabalho, através da 

inserção da revolução tecnológica, da automação, da robótica, nas relações de 

trabalho e de produção do capital (ASSIS, 2006). E neoliberalismo, reação 

teórica e política contrária ao desenvolvimento de um Estado intervencionista, 

afirmava que as ações promovidas pelo Estado “estavam fadadas à 

tendenciosidade política, que dependia da força dos grupos de interesse 

envolvidos (como os sindicatos, os ambientalistas ou grupos de pressão 

corporativos)” (HARVEY, 2012, p. 30). 

Esse novo modelo, provocou serias consequências na vida da classe 

trabalhadora, o Estado passou por ajustes estruturais que vieram a reconfigurar 

o seu papel, na tentativa de sanar a crise, apresentando novas condições de 

implementação das políticas sociais. O Estado fez cortes nos gastos sociais, 

diminui custos com a força de trabalho e redimensionou o fundo público, com o 

intuito de atender as demandas do capital, (SILVA, 2011). As respostas 

articuladas pelo grande capital implicaram em mudanças significativas em 

diferentes espaços da vida social. Nesse contexto, surgiu também a crise das 

ideologias, anunciando o fim das utopias, na qual se põe em questão as 

promessas da era moderna, pautadas nos ideais de igualdade, liberdade e 

fraternidade, argumentando-se que tais promessas não se concretizaram. 
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Origina-se assim, a “crise dos paradigmas”, direcionada, especificamente aos 

modelos de conhecimento da realidade da modernidade e a própria 

modernidade1. 

E nesse contexto, o marxismo se torna o alvo da contestação, sendo 

apontado como método determinístico, que não tem a capacidade necessária 

para suprir as diversas expressões da subjetividade na contemporaneidade. 

Diante disso: 

(...) a “razão dialética”, colocada em xeque, teria se esgotado, cedendo 

lugar ao irracionalismo e ao relativismo. Ampliou‐se, a partir de então, 

o embate entre modernidade e pós‐modernidade, destacando‐se a 

novidade dos chamados “novos paradigmas” como caminhos 

analíticos alternativos para se fazer ciência e se conhecer a realidade 

social (SIMIONATTO, 2009, p. 05). 

 

 Assim, as tendências denominadas pós-modernas vêm ganhando cada 

vez mais espaço, não só nas discussões sobre gênero, mas na sociedade como 

um todo. O acirramento das desigualdades, o culto ao individualismo exacerbado 

e ao momento presente, a mercantilização da vida social em todos os seus 

aspectos, um cenário de crescente alienação e segmentação dos sujeitos, 

fomentados pelo sistema capitalista, estrutura uma conjuntura de barbarização 

social e de negação dos interesses de classe, que possibilita a emersão do 

pensamento pós-moderno.  Essa fragmentação e desconexão dos sujeitos, a 

perda da história e dos sentidos da vida social está presente no pensamento 

pós-moderno, que busca “constituir novos discursos, caracterizados pela 

atenção teórico-político temporária e circunscritos a uma narrativa meramente 

descritiva” (SANTOS, 2009, p. 79). 

Esse mesmo cenário possibilitou o surgimento, nos anos 80 do século XX, 

dos denominados novos movimentos sociais (mulheres, negros, LGBTs) que, 

partindo de demandas específicas – necessárias e imprescindíveis – deslocam 

as lutas sociais do campo da luta de classes – espaço, hegemonicamente, 

influenciado pelo pensamento marxista. Assim, a relação entre o movimento de 

mulheres feministas com o pensamento marxista, que sempre foi conflituosa, 

ganha novas nuances, agora também sob influência do pensamento pós-

                                                           
1Discutiremos modernidade e a era moderna no capitulo 2 



15 
 

moderno. É nesse conjunto de relações e interações que surge e se dissemina 

a categoria gênero, que passa a ser apropriada pelas feministas, das mais 

diferentes concepções teóricas, entre elas, feministas marxistas e feministas 

pós-estruturalistas. 

Dessa forma, as perspectivas de caráter pós-moderno buscam discutir o 

gênero desarticulando o sujeito da estrutura social, negando as contradições 

existentes na sociedade, apresentando o gênero como categoria fluida e vazia. 

Nesse mesmo movimento, não prioriza a trajetória dos movimentos políticos, 

confinando a discussão sobre identidade a uma dimensão culturalista “que 

aprisiona à diversidade em expressão de estilos de vida fluidos, cambiantes, 

mutáveis, de acordo com a ‘preferência’ de um ‘eu ensimesmado’ exilado das 

relações sociais (SANTOS, 2009, p. 79). 

Tal postura acaba por naturalizar as desigualdades sociais e de gênero, 

visto que vivemos numa sociedade que é baseada nas relações patriarcais de 

gênero, na qual o masculino é visto como superior ao feminino, produzindo, 

assim, uma hierarquia entre homens e mulheres. Assim, nessa relação 

contraditória, o sistema capitalista busca se beneficiar, intensificando ainda mais 

essas desigualdades, utilizando-se da ideia do sexo biológico como um 

determinante das condições físicas femininas, e dessa forma, colocando as 

mulheres em um lugar de subalternidade e opressão. 

É imprescindível a discussão desses elementos para entendermos a 

conjuntura do cenário contemporâneo e não perdermos a referência do processo 

de transformação social; visualizando quais os desafios que estão postos diante 

desse contexto. Isso se torna necessário, tendo em vista que, o capitalismo, 

desenvolve um novo mecanismo de dominação, integração e controle sociais, 

tornando as pessoas dependentes do mercado (ALDEMAN, 2009). 

Na atual conjuntura, reforça-se a “cultura da crise” e seus valores, com a 

disseminação do individualismo, que vem sendo cada vez mais propagado pelos 

meios de comunicação, que tem um grande poder de homogeneizar as 

consciências e suprimir da memória das pessoas qualquer resquício que venha 

a direcionar para outro modo de vida (SANTOS, 2007). O que se percebe, diante 

dessa produção de estilos de vida individualizantes, é a incidência de um 

movimento que se configura como uma extensão lógica do poder do mercado. 
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No âmbito da categoria profissional, a importância desta dissertação se 

encontra, não só, pela relação que o Serviço Social possui na discussão sobre 

gênero, por ser uma profissão de predominância feminina, o que implica 

diretamente na forma como foi/é inserida nas relações sociais e na divisão sexual 

do trabalho. Visto que, como apontado anteriormente, as marcas da cultura 

patriarcal contribuíram negativamente para a subalternização do trabalho 

feminino. Tal discussão é importante também, porque gênero faz parte dos 

princípios fundamentais defendidos no código de ética da nossa profissão: 

 
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração 
de classe, raça, etnia e gênero; 

XI. Exercício do Serviço Social sem ser descriminado/a, nem 
descriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, 
religião, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade 
e condição física. (CFESS, 2012, p. 24, grifos nossos). 

 

A categoria gênero também está inserida nas linhas de pesquisa da 

ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social), 

compondo, assim, o grupo temático de pesquisa: Serviço Social, Relações de 

Exploração/Opressão de Gênero, Raça/Etnia, Geração, Sexualidades.  

É importante destacar que o Serviço Social em sua trajetória sócio-histórica 

e ético-política passou por vários processos de autocritica2, considerando o seu 

fazer profissional diante da realidade, rompendo com o caráter conservador e 

adotando um projeto profissional embasado numa teoria crítico-dialética. Dessa 

forma, a proposta a qual a profissão está vinculada – defesa de um projeto de 

transformação da ordem vigente, defesa da classe trabalhadora, com vistas a 

emancipação humana – vai de encontro com as bases ideológicas das 

tendências pós-modernas. Entende-se, então, que o gênero, enquanto um dos 

elementos constitutivos da discussão no Serviço Social, assume aqui a 

perspectiva critica assumida pela profissão.   

                                                           
2“Os conhecimentos produzidos e acumulados também se expressam nos rumos e escolhas 
tomados para a redefinição do projeto de formação profissional. Assim, tanto o  projeto curricul
ar  de 1982, quanto o Código de Ética de 1986, revisado e aprovado em 1993, ao assumir com
o valores a liberdade, a democracia, a igualdade e a justiça, e as diretrizes curriculares aprovadas 

em 1996,  vigentes na atualidade, ao adotar a  “teoria crítico‐dialética”  como  princípio  teórico-
metodológico,  necessário à ‘apreensão da totalidade social em suas dimensões de 
universalidade, particularidade e singularidade’ (ABEPSS, 1996, p. 7), posicionam-se a favor de 
uma ideia de modernidade voltada à emancipação humana” (SIMIONATTO, 2009, p. 15-16).  

http://www.abepss.org.br/gtps/tema-6/
http://www.abepss.org.br/gtps/tema-6/
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Como já assinalamos, um dos motivos que nos levou a construção desta 

dissertação se deu a partir da necessidade de continuar as discussões 

realizadas no Trabalho de Conclusão de Curso (COSTA, 2013), buscando 

aprofundar os elementos mencionados anteriormente, analisando os 

determinantes sociais, o processo de desigualdade e opressão vivenciado pelos 

sujeitos. Assim, o interesse pelo objeto se deu a partir de sucessivas 

aproximações durante o período de graduação. Primeiramente, na disciplina de 

Pesquisa Social, na qual foi trabalhado a discussão sobre diversidade sexual no 

ambiente escolar, que gerou uma serie de inquietações sobre o tema, 

principalmente, devido à grande polêmica que estava ocorrendo na mídia sobre 

o kit anti-homofobia3. 

Em seguida a disciplina de Seminário Temático sobre Gênero, a qual 

proporcionou uma aproximação maior com essa discussão, trazendo novas 

reflexões acerca do processo sócio-histórico, político e econômico que estão 

envoltos nesse debate. Dessa maneira, forneceu, por meio do arsenal 

bibliográfico e das discussões em sala, subsídios, para um maior embasamento 

teórico e uma análise mais qualificada. 

Somou-se a isso, a participação em eventos, mini-cursos e palestras, como 

foi o caso do curso de capacitação sobre diversidade sexual na escola4 e do 

Seminário Desfazendo Gênero5. Este último, foi um dos principais responsáveis 

pelo direcionamento do objeto de pesquisa, pois, foi através dos debates 

realizados neste seminário que foi possível visualizar de forma mais clara as 

diferentes perspectivas teóricas de análise que permeiam os estudos sobre 

gênero. 

                                                           
3Material elaborado pelo Ministério da Educação sendo destinado aos professores do ensino 

médio. De acordo com a matéria divulgada no site Carta Capital, o kit era composto de “caderno, 
pôster, carta ao gestor da escola, seis boletins (boleshs) e cinco vídeos. O material contém 
referências teóricas, conceitos e sugestões de atividades e oficinas para se trabalhar o tema da 
diversidade sexual nas escolas” Disponível em: www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-
98kit-gay-e2-80-99 Acesso em: 24.Abr. 2013. 
4Curso de Capacitação Gênero e Diversidade Sexual: educação para o respeito às diferenças! 
Realizado pelo núcleo Tirésias/UFRN (Núcleo interdisciplinar de estudos em diversidade sexual, 
gênero e direitos humanos) em Natal/RN, nos dias 08, 15 e 22 de junho de 2013. 
5Seminário internacional Desfazendo Gênero: subjetividade, cidadania e transfeminismo. 
Realizado pelo núcleo Tirésias/UFRN (Núcleo interdisciplinar de estudos em diversidade sexual, 
gênero e direitos humanos) em Natal/RN nos dias 14 a 16 de agosto de 2013. 

http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
http://www.cartacapital.com.br/.../dilma-vetou--e2-80-98kit-gay-e2-80-99
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A temática gênero se fez presente durante a trajetória acadêmica até 

mesmo na experiência do estágio obrigatório6, que mesmo sendo na área da 

saúde, o projeto de intervenção tratou da discussão de gênero. Nele foi realizado 

um levantamento sobre os casos de mulheres vítimas de violência doméstica 

que davam entrada no hospital e como estas eram atendidas e se era realizado 

algum tipo de encaminhamento. Por meio do projeto de intervenção foi possível 

perceber o quanto a maioria das profissionais incorporavam as relações 

patriarcais de gênero nos seus discursos, pois culpabilizavam a vítima pela 

situação de violência. O que apontou a necessidade dos profissionais estarem 

inseridos em espaços políticos de debates e terem uma formação continuada 

para não cair nesse tipo de armadilha e naturalizar o absurdo.  

Já no processo do mestrado o objeto de pesquisa foi sendo moldado de 

acordo com o amadurecimento teórico e acadêmico, por meio das disciplinas 

cursadas, principalmente na disciplina de Seminário de Orientação de 

Dissertação I e II,  que contribuiu bastante no desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, pois as discussões realizadas durante as reuniões de estudos com os 

alunos de iniciação cientifica e os orientandos de graduação e de mestrado 

contribuíram para uma troca mútua de conhecimento, partindo de textos que não 

apenas trabalhavam as questões de gênero mas, também, textos relacionados 

a outras temáticas.   

Outros momentos importantes nesse processo foram as orientações e a 

participação em eventos como foi o caso do Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Serviço Social (ENPESS), em 2014, que proporcionou 

debates sobre a discussão de gênero, o seminário de pesquisa do Centro de 

Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), as defesas de dissertação e as discussões 

no grupo de estudos, que permitiu aproximações com outras abordagens como 

é caso das relações sociais de sexo7. Todos esses elementos contribuíram para 

o encaminhamento do objeto desta pesquisa. 

                                                           
6Estagio curricular obrigatório realizado na instituição Monsenhor Walfredo Gurgel em Natal/RN 
no período de agosto de 2012 a junho de 2013, tendo como Supervisora acadêmica Profª M.s 
Juliana Nascimento e supervisora de campo Gasparina monteiro. 
7Abordaremos essa discussão no capítulo seguinte. 
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Em suma, a dissertação ora apresentada busca contribuir não só no âmbito 

da produção acadêmica, como também, no processo de reflexão para o 

surgimento de novos estudos que ampliem a discussão, principalmente diante 

da nossa conjuntura atual, na qual a discussão sobre gênero exige de nós, 

pesquisadores, uma postura crítica para construção de um projeto de sociedade 

que vislumbre a transformação social e a emancipação humana. 

Para tanto o percurso metodológico trilhado para o desenvolvimento da 

nossa dissertação partiu de um minucioso processo de investigação, pois é 

preciso levar em consideração a densidade e a complexidade inerente a 

constituição deste objeto, haja vista que se trata de dar conta de compreender 

as categorias de análise de duas perspectivas teóricas a marxista e a pós-

moderna, sendo que, esta última não é unívoca8, por isso, escolhemos 

aprofundar/conhecer a pós-estruturalista. 

Dessa forma, buscamos evidenciar o nosso objeto de estudo inserido num 

conjunto de relações, o que implica analisá-lo de forma que possamos apreender 

os determinantes que o compõe tanto do cenário sócio-histórico, político-

econômico quanto cultural e ideológico. Ou seja, tentamos capturar o fenômeno 

“em seu complexo e contraditório processo de produção e reprodução, 

determinado por múltiplas causas na perspectiva de totalidade como recurso 

heurístico” (BEHRING; BOSCHETTI, 2010, p. 38). Assim, a pesquisa seguiu uma 

abordagem qualitativa pois ela “responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, 

aspirações, crenças e valores (MINAYO, 2000, p. 22).   

Nesse sentido, adotamos a metodologia bibliográfica documental, partindo 

de um roteiro prévio de leitura, no qual identificávamos a obra, distinguindo seu 

objetivo de análise, seu referencial teórico e sua contribuição para o estudo, 

apontando, ao final nossas reflexões e questionamentos. Assim, nossa fonte de 

pesquisa foram os anais eletrônicos do Seminário Internacional Fazendo 

                                                           
8 Vale ressaltar, que no marxismo também existem diferente correntes de pensamento, as quais 

se enveredam pelas mais diversas interpretações do pensamento de Marx, gerando também 
vários “marxismos”, no entanto, consideramos aqui a falta de unidade pós-moderna no que se 
refere a própria ausência de uma teoria pós-moderna, uma vez que, “não há uma posição pós-
moderna. Há campos teóricos distintos que se reclamam como pós-modernos. Não existe um 
teórico pós-moderno. Existem teóricos pós-moderno” (NETTO, 2002, p. 3). 
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Gênero, por entendermos que se trata de um dos eventos mais importantes e 

tradicionais na discussão sobre gênero, reunindo um grande número de 

produções de diversas temáticas e posicionamentos teóricos. 

Com vistas a alcançar o objetivo proposto para este trabalho, o processo 

da coleta de dados foi realizado a partir de algumas fases. Inicialmente, 

realizamos uma busca no site do evento, no qual foi possível fazer o 

levantamento de quatro edições do evento: a sétima, a oitava, a nona e a décima, 

pois nas demais não se encontrava disponíveis as produções na versão 

completa. 

O primeiro critério estabelecido para escolha da amostra foi priorizar 

comunicações orais que contivessem a palavra gênero em seu título, tendo em 

vista que este era o foco da nossa discussão. Nesse primeiro momento, foram 

encontrados 1.025 (mil e vinte e cinco) artigos. Em seguida foi realizada a leitura 

dos resumos dos artigos, com o intuito de fazer uma triagem, em que 

pudéssemos verificar se o conteúdo dos artigos respondia aos objetivos traçados 

da nossa pesquisa. 

Dessa segunda fase chegamos a uma amostra de 134 (cento e trinta e 

quatro) artigos. Na terceira fase realizamos a leitura superficial do material 

coletado, esse processo de acordo com Richardson (2008) “permite um contato 

inicial com o material para conhecer a estrutura da narrativa, ter as primeiras 

orientações e impressões em relação a mensagem do documento.” A partir 

desse processo, chegamos a nossa amostra final que foi de 80 (oitenta) artigos. 

Para melhor visualização dos nossos leitores elaboramos um quadro, 

apresentando esse processo: 

 

Quadro 1 – Quantitativo dos trabalhos selecionados para análise do FG 

(2006-2013) 

 

Ano do Evento Nº de trabalhos 
coletados na 1º 

fase 

Nº de trabalho 
selecionados 
para leitura 
superficial 

Nº de trabalhos 
para análise 

2006 240 37 20 

2008 247 37 20 

2010 260 27 20 

2013 278 33 20 
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Total 1025 134 80 
Fonte: Costa, 2016. Quadro de autoria própria desenvolvido com base nos dados 

coletados no FG. 

 

Vale ressaltar, que o processo de triagem dos trabalhos bem como a análise 

dos mesmos, constituiu-se em um grande desafio para a pesquisadora. No caso, 

o Seminário Internacional Fazendo Gênero possui um vasto arsenal de trabalhos 

publicados, e um dos primeiros obstáculos para a nossa pesquisa foi delimitar a 

amostra, ou seja, como selecionar os artigos de um evento que já é especifico 

da área de gênero; outro ponto foi o fato de que, praticamente, em todas as 

edições do evento, com exceção da décima, os trabalhos não conterem os 

resumos, o que dificultou ainda mais a pesquisa, uma vez que, a primeira etapa 

de seleção dos trabalhos a serem analisados, partiu da leitura dos resumos para 

identificar os elementos que estabelecemos como centrais para a escolha da 

amostra, a saber: o método utilizado (marxista ou pós-moderno); as categorias 

de análise (teoria queer, patriarcado, classe, totalidade, performatividade, 

discurso etc), se o trabalho aprofundava a discussão de gênero ou era apenas 

transversal na análise. 

Além disso, a ausência de dados sobre os autores/as, em alguns dos 

trabalhos, não nos permitiu detalhar melhor os resultados da pesquisa, como por 

exemplo, o nível e área de formação. É importante também destacar, que 

interpretar/apreender as proposições e o pensamento que os autores/as querem 

transmitir por meio de suas discussões não é uma tarefa simples, e, muitas 

vezes, o curto espaço do trabalho não possibilita expor as reflexões e trabalhar 

seus argumentos com mais profundidade.   

Dessa forma, assinalamos as limitações existentes durante o trajeto 

percorrido pela pesquisa e os obstáculos por ela trazidos, no entanto buscamos 

apreender os elementos propostos, diante das possibilidades que nos foram 

dadas, superando esses entraves com o objetivo de trazer por meio dessa 

dissertação uma contribuição para as discussões no âmbito do Serviço Social 

sobre o tema. 

Utilizamos da análise temática com vistas a explorarmos o significado dos 

textos selecionados. Para isso, construímos grades de análise qualitativas que 

nos permitiu ir comparando o material selecionado e analisando os significados 
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atribuídos pelos/as autores/as. Elaboramos também um roteiro que direcionasse 

a nossa leitura, o que proporcionou um estudo mais atento respondendo aos 

questionamentos do investigador/a. 

Em seguida, fizemos o fichamento das produções, no qual tentamos 

identificar os referenciais bibliográficos mais citados, com o intuito de verificar 

quais os/as autores/as que vêm se destacando nas discussões de gênero e suas 

contribuições. Bem como, evidenciar as perspectivas teóricas que estão sendo 

usadas ao trabalhar as questões de gênero. Nesse processo, também, 

procuramos visualizar as categorias, inseridas no campo dos estudos de gênero, 

que se sobressaíram e a que corrente de análise elas se relacionavam.    

Destarte, para melhor apreensão da discussão aqui proposta, assim como 

o resultado e análise dos dados, a presente dissertação foi organizada em três 

capítulos. Nesse primeiro, buscamos introduzir e apresentar os principais 

elementos que nortearam a nossa pesquisa, bem como seus objetivos, 

motivações e percurso metodológico. 

No segundo capítulo, problematizamos por meio do contexto sócio-

histórico os fundamentos e perspectivas teóricas que constituíram a categoria 

gênero, as polêmicas que estão envoltas nesse processo, a sua relação com o 

movimento feminista e de que forma esses elementos se refletem e confluem na 

cena contemporânea. 

Já no terceiro capítulo, trazemos a análise dos dados coletados, discutindo 

como a categoria gênero vem sendo trabalhada no meio acadêmico, por meio 

das abordagens realizadas nas produções publicadas no Seminário 

Internacional Fazendo gênero, as vertentes teóricas que vêm ascendendo nas 

publicações e suas contribuições e limites frente ao processo de avanço do 

conservadorismo e retração dos direitos sociais conquistados.       

Assim, buscamos construir nossa dissertação, a partir da análise e 

reflexões, compreender até que ponto tais perspectivas vêm projetando, diante 

dos desafios postos no conjunto complexo da realidade social, alternativas reais 

que tragam verdadeiramente a emancipação do ser social. 
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2 FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS QUE NORTEIAM OS 

ESTUDOS SOBRE GÊNERO: impasses e polêmicas 

 

A categoria gênero vem se tornando um campo fértil de produções no meio 

acadêmico, envolvendo discussões referentes a mulher, a sexualidade, a 

diversidade entre outras questões. Isso porque, essa categoria além de possuir 

uma vasta dimensão, também se disseminou nas diversas áreas do 

conhecimento. Em razão disso é possível encontrarmos diferentes abordagem 

teóricas que, por vezes, chocam-se entre si, gerando, assim, entraves e 

polêmicas em virtude das disparidades teórico-metodológicas de suas análises. 

Tais análises variam desde um viés culturalista, simbólico e subjetivista até 

àqueles que buscam discutir as questões de gênero a partir de uma visão 

materialista e de totalidade da realidade social, desvelando do nosso ponto de 

vista, de forma mais aprofundada as determinações e relações sociais a ela 

inerente. 

Dessa forma, os estudos de gênero encontram-se em constantes 

tensionamentos, apresentando um terreno minado e de posicionamentos 

diversos. Baseado nessa ideia, buscaremos neste capítulo elucidar as polêmicas 

oriundas das teorias que envolvem o trabalho com a categoria gênero. Para 

tanto, buscamos problematizar essas questões a partir dos fundamentos e 

perspectivas que norteiam os estudos de gênero. 

Nesse sentido, iniciamos nossa discussão apresentando a conjuntura 

sócio-histórica que compôs o cenário no qual se desenvolveu a construção do 

conceito de gênero, assinalando, as lutas desencadeadas pelo movimento 

feminista e a relação do sistema capitalista com o patriarcado. 

Em seguida destacamos três teorias que apresentam divergências entre si: 

a teoria do patriarcado, a teoria pós-estruturalista e a teoria das relações sociais 

de sexo. A primeira se fundamenta na relação gênero e patriarcado por entender 

que este possui uma base material e que tal sistema ainda persiste na 

sociedade, perpassando todo contexto histórico, social e ideológico do mundo 

atual. A segunda faz oposição a existência do patriarcado nas relações de 
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gênero e trabalha com a ideia de fluidez das identidades sob a perspectiva da 

linguística. Já a terceira faz a crítica ao uso da categoria gênero, buscando 

analisar as desigualdades entre homens e mulheres fundamentadas no 

pensamento marxista.   

 

2.1 CAPITALISMO E PATRIARCADO: desmontando as engrenagens do 

sistema 

 

Analisar as desigualdades entre os sexos, enquanto fenômeno que está 

inserido no âmbito das relações sociais é apreender o conjunto de elementos 

que fazem parte do contexto no qual foram se desenvolvendo.  Uma vez que, 

entendemos a realidade sob a perspectiva da totalidade, e que, dessa forma, 

não pode ser analisada de maneira isolada, buscaremos discutir a relação 

capitalismo/patriarcado partindo dos seus determinantes históricos, sociais, 

políticos, econômicos e ideológicos. 

Na sociabilidade do capital as desigualdades sociais se expressam das 

mais diferentes formas apontando um cenário de “banalização da vida humana, 

desemprego, violência, violação dos direitos e exploração intensa da força de 

trabalho” (SANTOS, 2012, p. 64).  Isso porque, no Modo de Produção Capitalista 

(MPC) o objetivo é o lucro, e para tanto o sistema se vale dos mais diversos 

mecanismos para alcançá-lo. Nessa lógica, o capital apropria-se dos meios de 

produção e transforma tudo em mercadoria, inclusive a mão de obra e as 

relações sociais. Haja vista que, “a maneira pela qual os indivíduos participam 

do mercado de bens e de trabalho é, portanto, determinada pela produção”9 

(SAFFIOTI, 2013, p. 56). Assim, ocorre o processo de mercantilização, em que 

o trabalho10 perde seu sentido de realização humana tornando-se apenas uma 

ferramenta de valor de troca e meio de subsistência.  

                                                           
9 Nota-se que, ao afirmarmos que os demais complexos sociais são determinados, em última 
instância, pela produção, não se pode deduzir desta afirmação nenhuma derivação mecânica e 
simplista entre produção e demais instâncias da sociedade.    
10 Segundo Antunes (1995), o trabalho tem centralidade nas relações sociais, pois é por meio 

dele que se dá a produção e reprodução da vida humana, e que o homem torna-se ser social. 
Ou seja, “o trabalho mostra-se como momento fundante de realização do ser social, condição 
para sua existência; é o ponto de partida para a humanização do ser social” (ANTUNES, 1995, 
p. 123). Assim, quando o MPC se desenvolve essa relação homem/trabalho é deturpada. 
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Desse modo: 

As relações capitalistas constituem relações de produção de valores 
de troca (mercadoria) para acumulação de capital, através de 
expropriação da mais-valia adicionada ao valor pelo trabalho livre, 
condição da produção capitalista e razão pela qual se provoca a 
separação entre a força de trabalho e a propriedade dos meios de 
produção. O sentido do trabalho, portanto, sofre profunda modificação 
com a instituição das relações capitalistas, pois assume o caráter de 
trabalho abstrato, produtor de valores de troca (BEHRING E 
BOSCHETTI, 2011, p. 51).  

 

E sob essas condições, a lógica do capital provoca não só a 

mercantilização da vida como, também, a alienação do indivíduo na sua relação 

com o trabalho causando um processo de estranhamento, no qual o sujeito não 

se reconhece naquela atividade. Diante disso, Barroco (2010), ao dialogar com 

as ideias de Marx (1971), aponta que existe uma cisão entre sujeito e objeto, 

onde não há uma apropriação material e espiritual pelos indivíduos do produto 

resultante de sua atividade, fazendo com que os indivíduos, nesse processo, se 

tornem objetos e os objetos passem a ter valor de coisas11. Desse forma, temos, 

então: 

Como resultante da forma do trabalho na sociedade capitalista tem-se 
a desrealização do ser social. O resultado do processo de trabalho, o 
produto, aparece junto ao trabalhador como um ser alheio, como algo 
alheio e estranho ao produtor e que se tornou coisa. Tem-se, então, 
que essa realização efetiva aparece como desefetivação do 
trabalhador (ANTUNES, 1995, p. 124). 

 

E nessas circunstâncias os indivíduos participam da economia de mercado 

vendendo sua força de trabalho sob a forma de trabalho assalariado, numa 

perspectiva de liberdade individual em que “a liberdade que cada homem goza 

                                                           
11 Este caráter fetiche do mundo das mercadorias decorre, como mostrou a análise precedente, 
do caráter social próprio do trabalho que produz mercadorias “objetos de uso se tornam 
mercadorias apenas por serem produtos de trabalhos privados, exercidos independentemente 
uns dos outros. O complexo desses trabalhos privados forma o trabalho social total. Como os 
produtores somente entram em contato social mediante a troca de seus produtos de trabalho, as 
características especificamente sociais de seus trabalhos privados só aparecem dentro dessa 
troca. Em outras palavras, os trabalhos privados só atuam, de fato, como membros do trabalho 
social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do trabalho e, por 
meio dos mesmos, entre os produtores” (MARX, 1996, p. 199). Daí resulta que para estes 
últimos, as relações dos seus trabalhos privados aparecem tal como são, ou seja, não como 
relações imediatamente sociais entre pessoas nos seus próprios trabalhos, mas antes como 
relações sociais entre coisas. 



26 
 

na situação de mercado leva à ilusão de que as realizações de cada um variam 

em razão direta de suas capacidades individuais” (SAFFIOTI, 2013, p. 54).  

 Desse modo, pensemos, então, de que forma o sistema capitalista implica 

nas desigualdades sociais entre homens e mulheres, uma vez que, histórico e 

culturalmente foi legado à mulher o status de submissa e dependente da tutela 

masculina, e sendo assim, qual seria o lugar que ela iria ocupar nessa sociedade 

e sob quais condições?  

Sabemos que o sistema capitalista divide a sociedade, não só, em classes 

antagônicas, por meio da propriedade privada e do acúmulo de capital, como 

também, acentua as desigualdades entre elas. E para tanto, “utiliza uma 

estratégia de ‘dividir para reinar’, a configuração dessas divisões é construída 

socialmente através das relações de classe, de ‘raça’, de ‘gênero’ e das práticas 

sociais” (SOUZA-LOBO, 2011 apud CISNE, 2014, p.27).  Nesse sentido, o 

capital vai criar mecanismos de exploração e opressão para beneficiar-se, assim, 

a força de trabalho feminina será cooptada, mas sob as conveniências do 

sistema capitalista.  

Vale ressaltar, que se voltarmos as sociedades anteriores ao capitalismo 

veremos que as mulheres sempre estiveram presentes no trabalho. De acordo 

com Beauvoir (1949), na idade primitiva existia uma igualdade na divisão do 

trabalho, na qual o homem era responsável pela caça e pesca e a mulher 

permanecia no lar. Naquele contexto, as tarefas domésticas executadas pela 

mulher constituíam-se como um trabalho produtivo, sendo consideradas 

importantes na vida econômica, assim:     

Em todas as épocas e lugares tem ela contribuído para a subsistência 
da sua família e para criar a riqueza social. Nas economias pré-
capitalistas, especificamente no estágio imediatamente anterior à 
revolução agrícola e industrial, a mulher das camadas trabalhadoras 
era ativa: trabalhava nos campos e nas manufaturas, nas minas e nas 
lojas; nos mercados e nas oficinas, tecia e fiava, fermentava a cerveja 
e realizava outras tarefas domesticas. Enquanto a família existiu como 
uma unidade de produção, as mulheres e as crianças desempenharam 
um papel econômico fundamental (SAFFIOTI, 2013, p. 61-62).  

 

No entanto, a medida em que vão se desenvolvendo novas formas de 

produção, a propriedade privada surge, os senhores dos escravos e da terra, 

também se tornam proprietários da mulher. Em consequência desse processo, 
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a mulher perde sua autoridade no lar e na comunidade, pois agora apenas o 

homem é tido como provedor, seu trabalho doméstico produtivo torna-se 

insignificante em face do desenvolvimento do trabalho do homem 

(BEAUVOIR,1949).  

É nesse processo que se desenvolve a família patriarcal baseada na 

propriedade privada. O patriarcado12 é considerado o mais antigo sistema de 

dominação-exploração, tendo em vista que, seu processo de formação se deu 

por volta do ano 3.100 a.C., porém, se consolidou como sistema de dominação 

no ano 600 a.C. Sendo desenvolvido na maioria das civilizações agrícolas 

constituindo novas formas de desigualdades nas relações entre homens e 

mulheres, mas de forma particular, de acordo com determinada cultura 

(FEITOSA, 2012).  Os homens eram considerados criaturas superiores e as 

mulheres eram tidas como frágeis e inferiores (STEARNS, 2007).  

No Brasil, o modelo de estrutura familiar patriarcal instalou-se nas unidades 

agrárias de produção no período da sociedade escravocrata do Brasil colonial, 

onde se constituiu uma sociedade paternalista, na qual as relações de natureza 

pessoal se tornaram importante (OSTERNE, 2001).  Nesse sistema, o 

patriarcalismo encontrava-se representado na “figura de um indivíduo do sexo 

masculino, comandando escravos, homens e mulheres, seus filhos, esposa, 

concubinas e agregados em uma grande propriedade, na qual o centro do poder 

estava na casa-grande” (REIS, 2001, p.07). 

Dessa forma, o sistema patriarcal assinalava a importância da autoridade 

masculina no núcleo conjugal, a qual era retratada na figura do patriarca, chefe 

ou ‘coronel’ detentor do poder econômico e do mando político (OSTERNE, 

2001). Existindo, assim, uma hierarquia imposta as mulheres, tendo em vista que 

                                                           
12 De acordo com Delphy (2009), o termo patriarcado é considerado uma palavra muito antiga e 
que passou por algumas mudanças de sentido, principalmente quando adotado pelas feministas 
em meados dos anos 70.  Estas ressignificaram o uso desse termo designando-o enquanto 
sistema que oprime as mulheres por meio da dominação dos homens, não sendo necessário o 
vínculo biológico de pai para exercer esse domínio.  Se partimos para seu sentido semântico, o 
qual consiste na combinação de duas palavras gregas: pater (pai) e arkhe (origem e comando), 
veremos que patriarcado significa a autoridade do pai. Historicamente esse termo estava 
associado ao campo religioso, em que os patriarcas eram os primeiros chefes de família que 
existiram antes ou depois do dilúvio. 
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elas tinham suas vidas controladas, em que aos homens cabia o poder absoluto 

enquanto as mulheres restava a reclusão do lar. 

Além disso, a família patriarcal dissemina a ideologia do conservadorismo 

por meio da internalização de valores conservadores que estruturam a 

sociedade de classes: “desigualdade, competitividade, autoridade e hierarquia, 

preconceitos e funções sexistas” (WALTERS, 1979 apud CISNE, 2013, p. 83), 

sendo, então, um lugar de exploração da mulher. 

Assim, a ideologia do patriarcado era propagada pelos diversos espaços 

da sociedade, impondo regras e normatizando condutas. Como no caso dos 

sistemas religiosos, que acabam, muitas vezes, por oprimir a mulher, “impondo 

sempre, a estas, maior subserviência e um padrão de comportamento que varia 

desde sua autonegação e obediência ao homem até sua maneira de vestir, de 

falar e de se comportar” (LIMA, 2012, p.86). Dessa maneira, a religião reforçava 

o machismo presente na sociedade por meio de suas doutrinas, que colocavam 

as mulheres num patamar de submissão em virtude da vontade divina. Como 

aponta Follador:  

No Ocidente a imagem das mulheres ora foi diabolizada, ora 
santificada, e, a expressão diabólica compunha a noção de uma 
natureza sexuada selvagem, rebelde, má, cuja domesticação resultaria 
na imagem da “boa”, da “verdadeira” mulher. Os discursos fundadores 
dessas concepções em torno do feminino vão de Aristóteles a Paulo 
de Tarso, passando por inumeráveis caminhos discursivos e 
temporalidades diversas, entre o medievo, com as teorias de Santo 
Agostinho, e, a modernidade, com os discursos de Rousseau 
(FOLLADOR, 2009, p.07).     

 
 

São Tomás de Aquino apontava a mulher como um ser inferior por 

natureza, e em virtude disso deveria estar sujeita ao domínio masculino que, por 

natureza tem a inteligência (ALAMBERT, 1986). Para Santo Agostinho “os 

homens refletem o espírito de Deus no corpo e na alma. A mulher, 

diferentemente, possui reflexos de Deus apenas na alma, pois seu corpo 

constitui obstáculo ao exercício da razão” (LIMA, 1998, p. 102.).  

Esse conjunto de valores morais normatizava e estabelecia papeis para a 

mulher, os quais também vieram a afetar as definições de masculinidade, uma 

vez que os homens deveriam exercer o papel de dominante, independentemente 

da sua personalidade (STEARNS, 2007). “O homem será considerado macho na 
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medida em que for capaz de disfarçar, inibir, sufocar seus sentimentos” 

(SAFFIOTI, 1987, p. 25). Isso porque, a sociedade determina o significado 

acerca do ser homem e ser mulher condicionando e moldando o indivíduo a uma 

visão de realidade 

Um exemplo é quando distinguimos cores para os sexos, a cor rosa como 

representação da feminilidade, doçura e delicadeza da mulher e a cor azul para 

os homens adequando-se à sua condição de força e virilidade. Ou até mesmo, 

quando aprendemos que a mulher deve ser responsável pelos afazeres 

domésticos devendo obediência aos seus maridos, enquanto os homens são 

tidos como o chefe de família. “Historicamente o masculino é associado à 

virilidade, à força, à razão, ao espaço público; em contrapartida o feminino tem 

sido relacionado com a fragilidade, a submissão, o espaço privado” (MARQUES, 

2012, p.127). 

O controle que os homens exercem sobre as mulheres não se restringe 

apenas ao lar, mas atinge todos os campos de suas vidas, inicialmente na 

infância, sob o controle ideológico, praticado pela família, incutido nos ideais de 

recato, respeito, humildade, e que certamente, vão se perpetuar ao longo de sua 

existência por meio da figura do marido (FOLLADOR, 2009). Isso porque, o 

poder masculino é “socialmente reconhecido e considerado correto, (...)uma 

rede de relações que se exerce nos micro-espaços cotidianos” (LIMA, 1998, p. 

97).  Além disso, o controle exercido pelo patriarcado sob a mulher, também se 

encontra associado ao medo, desse modo, a dinâmica entre controle e medo é 

que rege o patriarcado (CISNE, 2009).  

Essa relação de desigualdade vai se intensificar cada vez mais com o 

advento da sociedade capitalista. O capitalismo se apropria do patriarcado e 

nele, gerando na realidade concreta um amálgama, no qual se entrelaçam a 

classe, raça e etnia, o que Saffioti denomina de o nó13 analítico. Esse nó 

compreende os elementos que fazem do patriarcado não só um sistema de 

                                                           
13 Nessa relação, deve-se levar em conta que “não se trata, contudo, de conceber três diferentes 
ordenamentos das relações sociais, correndo paralelamente. Ao contrário, estes três 
antagonismos fundamentais entrelaçam-se de modo a formar um nó. Convém alertar, contudo, 
para o fato de que não se trata de uma dissolução dos três eixos ao longo dos quais estruturam 
as desigualdades, traduzidas em hierarquias e diferentes tipos de conflitos entre os socii. Trata-
se de um entrelaçamento, que não apenas põe em relevo as contradições próprias de cada 
ordenamento das relações sociais, mas que as potencializam” (SAFFIOTI, 1997, p. 61). 
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dominação, mas de exploração, principalmente, na sociabilidade do capital, 

tornando ainda mais complexa a situação da mulher na sociedade. Para Saffioti 

(1987), a emergência do capitalismo fez com que houvesse uma simbiose entre 

os sistemas de dominação-exploração, resultando no patriarcado-racismo-

capitalismo. Nesse contexto: 

As classes dominantes usufruem da simbiose dos três sistemas de 
dominação-exploração, na medida em que esta simbiose consolida o 
poder do macho branco e adulto. Às mulheres das classes 
privilegiadas é dado o direito de usufruir da riqueza que possuem, 
riqueza esta amealhada graças à exploração das classes 
trabalhadoras em geral, e especificamente da mais intensa exploração 
de mulheres e negros destas camadas. Mais do que isto, a burguesia 
formula normas de condutas através das quais subordina os 
trabalhadores, mas não se submete a elas. Esta é uma verdade válida 
para todos os campos da vida humana, dela não escapando o terreno 
sexual (SAFFIOTI, 1987, p.64, grifos nossos).  

 

De acordo com Berringer (2009), esse sistema reafirma o patriarcado por 

meio da Divisão Sexual do Trabalho, a qual significou por muito tempo uma 

distinção entre o lugar público e o privado. Nela os homens são designados para 

a produção e as mulheres para a reprodução, ou seja, “aos homens, a ida à 

guerra ou a responsabilidade pela subsistência econômica da família, às 

mulheres, a atribuição do trabalho doméstico...” (KERGOAT, 2009, p. 49). 

Com a inserção do sistema capitalista há uma separação entre o local de 

trabalho e o local de moradia, e ocorre a industrialização de atividades antes 

exercidas pelas mulheres no seio doméstico como, por exemplo, a conservação 

de alimento, confecção de roupas etc (SAFFIOTI, 1987). Nesse contexto, as 

mulheres passam a ser cada vez mais requisitadas pelo sistema econômico, 

empregadas como assalariadas, agora no trabalho, considerado produtivo.  

O capitalismo e o patriarcado possuem mecanismos de subordinação e 

discriminação da mulher designando a forma como ela deve se inserir no mundo 

do trabalho. “Afirmando que se a mulher não puder evitar o trabalho, deve ao 

menos trabalhar em ocupações femininas, sendo essa a ideologia da 

discriminação sexual das tarefas” (JOFFER, 2012, p.61). 

Na verdade, o sistema capitalista se utiliza da ideia do fator natural sexo 

como um determinante das condições físicas femininas apontando essas como 
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responsáveis pela imperfeição do exercício empírico das mulheres, numa 

sociedade competitiva (SAFFIOTI, 2013). Dessa forma: 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo 
feminino permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das 
mulheres o máximo de mais-valia absoluta através, simultaneamente, 
da intensificação do trabalho, da extensão da jornada de trabalho e de 
salários mais baixos que os masculinos (SAFFIOTI, 2013, p. 67). 

 

Todos esses elementos contribuíram de forma negativa para a situação e 

o lugar que a mulher ocupa na sociedade atualmente. Apesar de todas as 

mudanças socioeconômicas impulsionadas pelo movimento feminista, com a 

luta pela igualdade de direitos, ainda podemos verificar a discrepância salarial 

entre homens e mulheres, mesmo estas possuindo um grau de escolaridade 

superior a dos homens. Há resistências no acesso das mulheres em cargos de 

chefia, ou em ocupações tidas como masculinas.  

Além disso, a condição da mulher na maternidade, faz com que algumas 

empresas vejam isso como um empecilho para a lucratividade, já que, pela 

legislação, a mulher tem por direito a licença remunerada antes e depois do 

parto. Assim, a descontinuidade do trabalho feminino serve de argumento para 

a subalternização das mulheres e a predileção pela mão de obra masculina em 

ocupações de maior reponsabilidade (SAFFIOTI, 2013, p. 86).   

Ainda de acordo com Saffioti (2013), a projeção do casamento e da 

maternidade, vistas enquanto destino da mulher na sociedade, acaba por 

especializar a força de trabalho feminina, fazendo com que, algumas delas, 

principalmente as das camadas intermediárias e populares, sejam inseridas em 

ocupações subalternas e de baixa remuneração. E diante dessa conjuntura, a 

ideologia da classe dominante passa a ser perpetuada, condicionando a mulher 

a imagem de dona de casa e guardiã do lar.  

Nessa lógica: 

Nem só o empregador justifica os baixos salários em termos do sexo 
feminino (“o salário não é muito alto, mas é o suficiente para uma 
mulher”); é a própria mulher que, insegura num mundo em que ela 
conta como uma variável a ser manipulada segundo as conveniências 
da situação, no qual, enfim, ela joga com a desvantagem de ser mulher, 
situa seus alvos em planos pouco ambiciosos. (...) por isso ela busca 
integrar-se na estrutura de classes através das vias de menor 
resistência, em campos julgados próprios às características de seu 
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sexo, em ocupações que, por serem pouco promissoras, mal 
remuneradas e conferirem pequeno grau de prestigio, são julgadas 
inadequadas ao homem (SAFFIOTI, 2013, p. 95). 

  

Dessa forma, o patriarcado se estrutura nas bases da sociedade 

apresentando base material e corporificando-se por meio das desigualdades e 

hierarquização dos sexos. Ou como assinala Saffioti (2004), na forma de uma 

“máquina bem azeitada” que pode ser acionada até mesmo pelas próprias 

mulheres, que podem exercer a função do patriarca, seja através da educação 

dos filhos, com base na lei do pai, seja pela reprodução desse regime, ao passo 

que: 

Exemplos cotidianos do funcionamento do patriarcado mesmo na 
ausência do homem é o julgamento moral realizado por parte de uma 
mulher sobre outra por esta possuir vários parceiros ou por optar em 
não se casar, ou, ainda, a responsabilização da mulher por ser traída 
pelo seu marido. Isso não quer dizer que as mulheres são “culpadas” 
em produzir esse sistema. (...) as mulheres são sínteses das relações 
que estabelecem, mediadas por uma sociedade alienante e alienadora 
(CISNE, 2014, p. 79).     

 

É visível o quanto as amarras do patriarcado ainda persistem na sociedade, 

visto que este sistema é fruto de um processo histórico expressando as relações 

de desigualdades de gênero, operando no vetor de dominação do homem sobre 

a mulher.  

Essa discussão fica ainda mais evidente quando contextualizamos com 

dados da realidade. Se analisarmos dados de algumas pesquisas tanto a nível 

mundial quanto nacional iremos verificar que a desvalorização do trabalho 

feminino continua sendo uma questão pertinente na sociedade.   

Um exemplo disso foi o relatório elaborado pela Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) apresentado em 2012, intitulado de "Global Employment 

Trends for Women14" (Tendências Globais do Emprego para as Mulheres), que 

aponta as dificuldades de inserção das mulheres no mercado em meio a 

conjuntura de desemprego. De acordo com esse relatório, mais da metade das 

mulheres (50,04%), que se encontravam empregadas, no ano de 2012, 

ocupavam empregos vulneráveis. A maioria das mulheres são trabalhadoras 

                                                           
14 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/lang--
en/index.htm  
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195447.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_195447.pdf
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/WCMS_195447/lang--en/index.htm
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familiares enquanto grande parte do percentual masculino se encontram como 

trabalhadores por conta própria e na área dos negócios.   Como mostra o gráfico 

a seguir: 

 

Gráfico 1 -  Participação do estado no total de emprego por região e sexo 
 

 

 

No gráfico anterior podemos perceber algumas diferenças por região. 

Enquanto na América Latina e Caribe a disparidade do percentual de 

trabalhadores familiares é de 4,6% (quatro vírgula seis por cento), na região da 

União Europeia esse percentual cai consideravelmente para 1,4% (um vírgula 

quatro por cento). Esses percentuais tornam-se ainda mais gritantes quando 

verificamos os dados de regiões cujos países possuem uma cultura mais 

conservadora, como é o caso do Norte da África, onde estão situados alguns dos 

países árabes, que são influenciados fortemente por uma cultura religiosa, na 

qual a mulher é submissa. O que dificulta sua inserção no mercado de trabalho, 

tanto que a diferença de trabalhadores assalariados, nessa região, é de 13,1% 

Fonte: OIT, 2012 
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(treze vírgula um por cento).   Se analisarmos o gráfico para além dos números 

veremos que essas desigualdades se dão, não apenas, pelas questões 

econômicas que suas respectivas regiões apresentam, mas também, 

compreendem o contexto sociocultural e histórico inerentes a cada uma delas.   

No caso do Brasil, podemos pegar como referência última pesquisa 

realizada pelo   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no ano de 

2010, que tinha como objetivo elaborar um panorama da mulher no mercado de 

trabalho comparando com a situação do homem.  

Um dos dados que nos chamou atenção nessa pesquisa refere-se ao perfil 

educacional de homens e mulheres que ocupam o mercado de trabalho. O 

percentual de mulheres que possuía nível superior era de 19,6% enquanto o dos 

homens corresponde a 14,2%, e mesmo assim as mulheres tem uma 

remuneração inferior à masculina, recebendo em torno de 72,3% do rendimento 

recebido pelos homens. Como podemos verificar na comparação dos gráficos 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2- Rendimento médio habitual da população ocupada masculina, 
por escolaridade, segundo os grupamentos de atividade. 

Fonte: IBGE, 2010 
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É notório que os setores da construção e da indústria são os que 

apresentam a maior discrepância salarial entre homens e mulheres. O fato é que 

estes são espaços que historicamente foram/são ocupados, em sua grande 

maioria, pela mão de obra masculina, principalmente, o setor da construção, que 

é considerado um trabalho “pesado”, sendo, assim, não adequado para 

mulheres. O que reforça o preconceito vigente e dificulta a presença da mulher 

nesses espaços.  

É partindo dessa lógica que a sociabilidade do capital se beneficia da mão 

de obra feminina; não só acirra essas desigualdades como estimula uma 

competição perversa entre os sexos, na qual: 

(...) a grande maioria dos homens, centrando sua visão sobre a mulher 
como sua concorrente real no mercado de trabalho, deixa de perceber 
a situação feminina, e sua própria, como determinada pela totalidade 
histórica na qual ambos estão inseridos. Deixando-se mistificar pelo 
prestigio que lhe é conferido se obtiver pelo seu trabalho remuneração 
suficiente para permiti-lhe manter a esposa afastada das funções 
produtivas, não percebe que a mulher não ativa economicamente pode 
significar uma ameaça ao seu emprego enquanto trabalhadora 
potencial, e que o trabalho não pago que ela pode desenvolver no lar 
contribui para manutenção da força de trabalho tanto masculina quanto 
feminina [...] em outros termos, sendo incapaz de analisar a situação 
da mulher como determinada pela configuração histórico-social 
capitalista, não percorrendo a atuação das estruturas parciais 
mediadoras na totalidade, abstrai não apenas ela, mas também a si 
próprio da conjuntura alienante que o envolve (SAFFIOTI, 2013, p. 74).  

  

Gráfico 3- Rendimento médio habitual da população ocupada feminina, por 
escolaridade, segundo os grupamentos de atividade. 

Fonte: IBGE, 2010 
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Destarte, o sistema se utiliza desses mecanismos para encobrir a realidade 

e a forma como suas engrenagens manipulam a consciência da classe 

trabalhadora, dificultando o processo de pensar numa outra forma de 

sociabilidade que não seja esta. Assim, o capitalismo marginaliza a força de 

trabalho feminina e alimenta a guerra entre os sexos.  

Diante dessa conjuntura, o feminismo15 enquanto movimento teórico e 

político vem atuando fortemente nesse processo, buscando “superar as 

desigualdades entre homens e mulheres e acabar com as situações de 

opressão, exclusão das mulheres” (FARIA; NOBRE, 1997, p. 24). Nesse sentido, 

ele encontra-se como um dos elementos centrais para o desenvolvimento da 

nossa discussão, como veremos a seguir. 

 

2.2. FEMINISMO: lutas, conquistas e impasses 

O legado do movimento feminista tanto no campo político quanto no campo 

teórico nos fornece uma rica fonte de elementos para problematizarmos e 

contextualizarmos as relações sociais entre homens e mulheres vigentes na 

sociedade, seja para questionarmos as desigualdades entre os sexos, seja para 

nos dar fundamentação ao vislumbrarmos bases para uma nova sociabilidade. 

Assim:  

Desde sua constituição como movimento sociopolítico, o feminismo 
vem no curso da história lutando pela defesa e ampliação dos direitos 
das mulheres, por meio de estratégias que levam a público as várias 
formas de opressão e discriminação que são perpetradas às mulheres. 
Além de expor a condição da mulher, na maioria dos casos, o 
feminismo se coloca lado a lado com outras causas libertarias 
(FEITOSA, 2012, p. 14).  

 

Dessa forma, a luta instaurada por esse movimento persiste até os dias 

atuais, pois mesmo com algumas conquistas a conjuntura contemporânea 

                                                           
15 “A palavra feminismo tem origem francesa e vem da palavra femme, que em francês significa 

mulher. Feminismo pode ser então compreendido como tudo aquilo que diz respeito à 
emancipação das mulheres. Hoje o feminismo é, entretanto, mais que isto. O feminismo é ao 
mesmo tempo uma teoria que analisa criticamente o mundo e a situação das mulheres, um 
movimento social que luta por transformação e uma atitude pessoal diante da vida” (SILVA; 
CAMURÇA, 2010, p. 9).  
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cerceia a liberdade das mulheres de diversas maneiras. E para apreendermos o 

contexto atual é necessário avaliarmos o seu processo histórico social.  

   Ao analisarmos a história, consideramos que a repressão e as relações 

de desigualdades, alimentados pelo patriarcado, funcionaram como uma das 

molas propulsoras na mobilização das mulheres na luta por igualdade de direitos. 

De acordo com Feitosa (2012), as mudanças na estrutura socioeconômica e 

política, advindas do processo da Revolução Industrial no século XVIII e a 

consolidação do sistema capitalista, influenciaram diretamente na vida das 

mulheres. Apesar de estarem sendo cada vez mais requisitadas no mercado de 

trabalho, devido ao crescente processo de industrialização, instaurado no 

sistema capitalista, a inserção da mulher no mercado de trabalho se deu de 

forma precária16 e em atividades de pouca valorização social, em relação aos 

homens, além disso, continuavam sendo excluídas dos direitos civis e políticos, 

tendo em vista que: 

  

Além dos salários menores que as mulheres recebiam, era flagrante 
sua marginalização dos processos decisórios, nos locais de trabalho, 
nos sindicatos e nos partidos políticos. A dupla jornada, a precariedade 
das leis de proteção à maternidade e a superexploração da força de 
trabalho feminina eram alguma das discriminações que as mulheres 
sofriam (TOSCANO; GOLDENBERG, 1992, p. 19). 
 
 

É nesse cenário que as lutas travadas pelo movimento feminista se 

intensificam. No entanto, vale ressaltar que historicamente há uma dificuldade 

em se datar o momento exato em que se iniciou o movimento feminista. Pois, 

este “não deve ser entendido como um episódio que, à semelhança das guerras 

e das biografias pessoais, tem suas datas extremas facilmente identificáveis” 

(TOSCANO; GOLDENBERG, p. 17, 1992).  Para Gomes (2008), não existe uma 

origem única, mas sim vários acontecimentos mundiais: 

 
Como o acontecido na revolução norteamericana, cujo marco foi a 
reivindicação de John Stuart Mill17 às mulheres sobre as promessas da 

                                                           
16 “As condições de trabalho da classe operária, eram bastante precárias; e com as mulheres a 

situação era mais intensa: jornadas de trabalho de até 18 horas, execução de tarefas sem 
qualificação e as mais inferiores da produção na fábrica. Nas grandes aglomerações operárias, 
a miséria reduzia numerosas jovens à prostituição. A situação era sobretudo grave nos grandes 
centros têxteis, que ocupavam o maior número de mulheres” (ALAMBERT, 1986, p.11). 
17 Mill, em meados de 1860 apresentou uma petição ao parlamento Inglês, assinada por 1500 
mulheres, solicitando o direito nacional de voto das mulheres, baseado na ideia da igualdade 
entre homens e mulheres. 
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Declaração de Independência; na Revolução Francesa destaca-se a 
Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791, inspirada na 
Declaração dos Direitos do Homem e, finalmente, “A Reivindicação dos 
Direitos da Mulher” de autoria de Mary Wollstonecraft, datada de 1792.   
(GOMES, 2008, p.01). 

 

Segundo Maciel (2009), a Revolução Francesa de 1789 representou o 

marco inicial da organização das mulheres em forma de movimento, onde estas 

se apresentaram na história, pela primeira vez, como sujeitos políticos, 

participando de forma massiva dos levantes populares nas ruas contra o poder 

Real e da Igreja. É nesse processo que surge a figura de Olympe de Gouges18, 

que travou uma luta em defesa das mulheres, chegando a publicar um caderno 

intitulado: Os direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791. Em seguida com a ajuda 

de seus secretários publicou a Declaração do direito das mulheres. Devido a sua 

ousadia e suas ideias revolucionárias, para a época, Olympe foi perseguida e 

condenada a guilhotina em 3 de novembro de 1793, na França, sob a acusação 

de “ter querido ser homem de Estado e ter esquecido das virtudes de seu próprio 

sexo” (ALAMBERT, 1986, p.09.). 

Após tal acontecimento, todas as mulheres foram proibidas de exercerem 

atividades políticas. Porém esse fato não conseguiu calar as mulheres. De 

acordo com Lima (1998), em 1865, em Manschester foi formado o primeiro grupo 

de mulheres, determinadas a lutar pelo direito ao voto, iniciando a articulação do 

movimento feminista na luta pelo sufrágio universal. A experiência de estar 

presente no processo de luta e reivindicação política, da Revolução Francesa, 

fez com que muitas mulheres repensassem sua condição socialmente imposta, 

não aceitando voltar para o domínio do lar. Assim, as mulheres deram início a 

uma grande luta para serem reconhecidas enquanto sujeito; tendo, dessa forma, 

o direito de atuar ativamente no espaço público, no âmbito do trabalho, no campo 

político etc. (MACIEL, 2009). 

Esse movimento teve proporções mundiais se expandindo por grande parte 

do continente europeu e pelos Estados Unidos (FEITOSA, 2012).  Desse modo, 

o movimento sufragista foi um processo de destaque para o feminismo, sendo 

                                                           
18  De acordo com Alambert (1986), Olympe de Gouges era uma atriz meio cortesã, quase 
iletrada, mas com ideias polêmicas em defesa da mulher. Declarando que a mulher tinha o direito 
de subir à tribuna, já que também o tinha de subir o cadafalso.  Pretendia libertar o gênero 
humano, e reclamou sua liberdade. 
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considerado como a “primeira onda” do feminismo, se estendendo por um 

período de sete décadas. As mulheres viam nesse movimento uma estratégia de 

acesso ao parlamento, no qual poderiam promover mudanças nas leis e 

instituições (GURGEL, 2012). Dessa forma: 

Seus objetivos mais imediatos (eventualmente acrescido de 
reivindicações ligadas à organização da família, oportunidades de 
estudo ou acesso a determinadas profissões) estavam, sem dúvida, 
ligados ao interesse das mulheres brancas de classe média, e o 
alcance dessas metas (embora circunscritos a alguns países) foi 
seguido de uma certa acomodação do movimento (LOURO, 2007, p. 
15). 

 

De acordo com Toscano e Goldenberg (1992) o movimento feminista vai 

ser dividido em duas linhas principais, a primeira representada por mulheres que 

tomam uma luta isolada da sociedade, tendo como bandeira o sufrágio e a 

inserção da mulher em outros espaços da sociedade; e a segunda formada por 

uma ala socialista, que viam na revolução a única forma de transformação da 

sociedade. Esse viés socialista esteve presente, de forma marcante, na França, 

haja vista que: 

Uma característica do movimento pelo voto na França foi sua 
associação estreita com os partidos de esquerda, em especial, o 
socialista e o comunista. As bandeiras de luta estavam mais centradas 
nas questões operarias, na posição da mulher em face da luta de 
classes e na melhoria das condições de vida da mulher trabalhadora. 
[...] o feminismo, na França, estava nitidamente marcado pelas 
doutrinas socialistas, o que não ocorreu na Inglaterra ou nos Estados 
Unidos com igual intensidade (TOSCANO; GOLDENBERG 1992, p. 
20).  

 

Vale ressaltar que, o feminismo em seu processo de desenvolvimento e 

direcionamento teórico-político constituiu diferentes vertentes, como é o caso do 

feminismo socialista de tradição marxista19 que parte da concepção de que a 

luta das mulheres está interligada a luta de classes, entendendo que o 

capitalismo se apresenta enquanto uma totalidade social e que dessa forma essa 

luta não se dá apenas no plano econômico mas, também, no plano sócio-cultural. 

                                                           
19 Mesmo se existe certa unidade entre as feministas marxistas no que diz respeito ao projeto de 

sociedade, há também entre as feministas marxistas muitas diferenças que partem das 
diferentes inserções sociais, posições ideológicas e ético-políticos. Desse modo, há as 
marxistas-leninistas, as trotskistas, as altthusserianas, as lésbicas, as negras, as mulheres trans, 
enfim todas essas inserções sociais diferenciadas e escolhas político-ideológicas, imprimem 
diferenças nas análises e nas táticas de luta. 
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E o feminismo de tradição liberal, o qual   aponta o problema da mulher como 

uma falha do liberalismo que as impediu de ascender para uma cidadania plena 

em virtude da ausência de igualdade de direito (SANTOS; NOBREGA, 2004). 

No entanto, o feminismo desde sua origem apresenta nítidas influências 

dos preceitos socialista, ao passo que a luta pela emancipação da mulher está 

relacionada a luta pela emancipação humana. Destaca-se, assim, a importância 

do feminismo enquanto movimento que visa uma sociabilidade livre de 

opressões e explorações. 

Em seu processo de articulação, o movimento feminista, encontrou muitas 

resistências, tais como, por exemplo, a aceitação da mulher no mundo do 

trabalho e no meio sindical, tendo em vista que a ideologia do patriarcado ainda 

se encontrava/se encontra, muito forte na sociedade. Ou seja, além das demais 

oposições “(...) as mulheres tiveram que desafiar as próprias organizações 

sindicais para aceitá-las como parte e, portanto, assumirem suas reivindicações 

por salários iguais e direitos políticos” (MARCIEL, 2009, p. 14). 

Todos esses fatores (busca pela emancipação, intensificação da questão 

social, opressão e exploração cotidiana etc.) contribuíram para que as 

organizações das mulheres se aproximassem cada vez mais da luta socialista.  

Outra bandeira importante desse movimento é que ele vem a questionar a 

estrutura social vigente, os poderes do Estado, igreja e família (GURGEL, 2012), 

que formulam padrões de vida a serem seguidos, baseados em valores morais 

que favorecem aos interesses da classe dominante.  O Estado legitima as 

desigualdades sexuais ao executar normas e leis embasadas em costumes e 

crenças religiosas e machistas (LIMA, 2012), funcionando, dessa maneira, como 

um aparelho de coesão social de manutenção e reprodução das relações de 

classes (BERRINGER, 2009).  

Apesar, dos entraves políticos existentes dentro do próprio movimento, o 

feminismo trouxe questionamentos sobre a condição da mulher e abalou os 

valores de uma sociedade conservadora. Mas, a nível nacional, esse processo 

teve a mesma repercussão, uma vez que, estamos falando de um país de traços 

peculiares e de um patamar econômico industrial diferente do europeu e do 

norte-americano?  
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2.2.1 O feminismo como movimento mundial e as particularidades no Brasil 

 

No contexto Brasileiro, a luta pelo sufrágio, que foi um dos pontos cruciais 

para o desencadeamento do movimento feminista, não apresentou uma ampla 

mobilização popular, entretanto, atravessou o cenário político por um longo 

período, mediante atos e manifestações junto ao Congresso Nacional (GURGEL, 

2012). Ocorreu por volta das primeiras décadas do século XX e também foi um 

movimento de mulheres brancas, de classe média ou da elite brasileira.  

De acordo com Toscano e Goldenberg (1992), o exercício do direito ao voto 

foi negado as mulheres devido a interpretação falaciosa do artigo 171 presente 

na primeira constituição republicana de 1891, que assegurava o direito ao voto 

aos maiores de 21 anos. Assim:  

(...) ora, diziam os intérpretes da lei, o termo cidadãos aplica-se apenas 
ao sexo masculino. Não esqueçamos que, mesmo em países de 
regime democrático, como a Inglaterra, a França e a Alemanha, a 
mulher não contava como ente político pleno, com acesso à vida 
pública. Ela era vista como uma criatura que Deus pusera no mundo 
com a única finalidade de servir ao homem, ter filhos e prepará-los para 
a vida, garantindo o bom funcionamento do lar. A visão androcêntrica 
é exatamente essa: tanto na lei quanto na moral e nos costumes, ela 
tem como paradigmas modelos masculinos. O código civil brasileiro, 
de 1917, reserva à mulher casada um estatuto de total submissão à 
autoridade marital, que lhe proibia, por exemplo, ter conta bancária em 
seu próprio nome ou ter qualquer vínculo de emprego sem autorização 
do marido. [...] assim diante da lei, uma mulher rica estava separada 
por um verdadeiro abismo social de uma mulher pobre, ainda mais se 
esta fosse solteira (TOSCANO; GOLDENBERG, 1992, p. 25-26).   

 

Nessa conjuntura Cisne (2014), aponta a existência de três vertentes no 

movimento: a primeira, e mais forte, considerada como “feminismo bem-

comportado20”, a segunda denominada de feminismo difuso e a terceira ligada 

ao anarquismo e ao comunismo. No caso do “feminismo bem-comportado”, 

liderado por Berta Lutz21, apresentava tendência liberal e os ideais não 

confrontavam o sistema patriarcal capitalista. Seu objetivo central era tornar as 

                                                           
20 “Era, portanto, um feminismo bem-comportado, na medida em que agia no limite da pressão 

intraclasse, não buscando agregar nenhum tipo de tema que pudesse pôr em xeque as bases 
da organização das relações patriarcais” (PINTO, 2003, p. 26).    
21 Bertha Lutz nasceu em São Paulo em 1894; estudou biologia na Sorbonne; trabalhou no 

Instituto Osvaldo Cruz e ingressou no Museu Nacional, sendo a segunda mulher a ingressar no 
serviço público por meio de concurso público (TOSCANO; GOLDENBERG, 1992).  
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mulheres sujeitos de direitos políticos. O “feminismo difuso” era formado por 

mulheres cultas, e, diferente da primeira vertente, defendiam ideias que 

questionavam a ordem vigente, tais como: questões relacionadas a sexualidade, 

divórcio e a dominação masculina: Já a terceira vertente estava articulada com 

as ideias do movimento anarquista e comunista, sendo formado por militantes 

trabalhadoras de esquerda, tendo como foco a exploração do trabalho, com 

vistas a libertação da mulher de forma radical. Desse modo: 

Ao identificar a dominação dos homens sobre as mulheres, mais que 
isso, ao perceber que a dominação dos homens possui como base a 
exploração das mulheres, esse feminismo passa a confrontar o 
patriarcado e, também, o capitalismo, pois a centralidade da luta em 
torno da questão do trabalho levou muitas mulheres anarquistas e 
comunistas a deflagrarem lutas contra a jornada intensa e extensa de 
trabalho, a desigualdade salarial e a exploração capitalista de uma 
maneira geral. Com isso, passam a confrontar-se diretamente com a 
classe dominante. Não é à toa, que essas mulheres somaram-se a 
perspectiva do feminismo “malcomportado”, na medida em que 
confrontavam os poderes (CISNE, 2014, p. 135). 

 

Conquistado o direito de voto no Brasil, em 1934, o movimento feminista 

sofre um certo refluxo e volta a ascender no mundo nos anos 60 do século XX22, 

mas no Brasil, a ascensão vai se dá a partir de meados de 70, ainda sob a 

influência dos anos 60. Assim, em meados da década de 1970, época na qual 

houve uma intensificação na repressão política do país; as mulheres incitadas 

pela revolta com as desigualdades marcantes de gênero na sociedade passam 

a se organizar de forma efetiva, enquanto movimento com direcionamento 

político distinto (OLIVEIRA, 2012). Conforme Sarti (2004, p. 37): 

Ao mesmo tempo, esse processo desenrolou-se no amargo contexto 
das ditaduras latino-americanas, que calavam vozes discordantes. O 
feminismo militante no Brasil, que começou a aparecer nas ruas, dando 
visibilidade à questão da mulher, surge, naquele momento, sobretudo, 
como consequência da resistência das mulheres à ditadura. 

 

                                                           
22 “Nos anos 60, em alguns países da Europa e nos EUA, as mulheres, aliadas a outros sujeitos 
sociais como estudantes, jovens, intelectuais, operários, artistas, participam de grandes 
mobilizações que questionam, fundamentalmente, todas as formas de autoritarismo, 
colonialismo e a ações militaristas como o controle da vida social. O maio de 1968, a primavera 
de Praga, no mesmo ano, o movimento hippie, os movimentos revolucionários nas colônias 
africanas e centro-americanas são exemplos desse contexto” (GURGEL,2012, p. 40). Já no 
Brasil, a partir de 1964, vive-se a ditadura civil-militar e o movimento feminista se engajará na 
luta contra ela. 



43 
 

Na tentativa de mobilizar a opinião pública contra as arbitrariedades do 

governo militar foi criado em 1975 o Movimento Feminino pela Anistia. Vale 

destacar que, esse movimento não sofreu tantas represálias pelo fato de suas 

representantes terem relação com os atingidos, como foi o caso de Therezinha 

Zerbini que era esposa de um dos militares que fora afetado pela repressão, 

além disso, o movimento não tinha compromisso com partidos ou tendências 

políticas. Em 1977 foi criada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para 

examinar a situação da mulher em todos os tipos de atividades; nos meios de 

comunicação a temática feminista ia se incorporando aos poucos, levantando 

questionamentos sobre o relacionamento entre o homem e a mulher e as 

discriminações sociais que esta sofria em seu cotidiano. Outro fato marcante 

nesse período foi a campanha “Quem ama não mata”, que tinha como objetivo 

o fim da impunidade dos assassinatos cometidos contra as mulheres, tendo 

como figura Ângela Diniz23, assassinada pelo marido em 1976, essa situação 

causou grande repercussão no movimento, o que levou a criação do SOS Mulher 

(TOSCANO; GOLDENBERG, 1992). Dessa forma: 

Os anos 1970 marcam os movimentos feministas pelo reconhecimento 
de que a reivindicação da igualdade é impossível em um sistema 
patriarcal. Esses anos, que prolongam o movimento de contracultura 
dos anos 1960, sublinham a luta dos movimentos de liberação das 
mulheres, não apenas na reivindicação de novos direitos, mas de 
questionamento do domínio político. Daí recorre a afirmação “o privado 
é político”. Ainda nesses anos o feminismo passa a negar o direito dos 
homens em falar em nome das mulheres (CISNE,2014, p. 130). 

 

Nos anos 80 do século XX, as universidades passam a criar os centros de 

estudos sobre a mulher, em que a PUC-RJ torna-se pioneira ao instalar o Núcleo 

de Estudos da Mulher (NEM); no âmbito das forças armadas, as policias civil e 

militar começam a aceitar mulheres em seus quadros. Nesse período houve uma 

ampliação da participação da mulher em espaços que antes eram 

exclusivamente masculinos, como por exemplo, a admissão de mulheres na 

Academia Brasileira de Letras, entre elas estão Rachel de Queiroz, Dinah 

Silveira de Queiroz, Nélida Piñon e Lygia Fagundes Telles. E em 1985 foram 

                                                           
23  O assassinato de Ângela Diniz teve grande repercussão “pois o réu em seu primeiro 
julgamento foi absorvido mediante a tese de ‘legitima defesa da honra’, chocando a sociedade, 
em especial o movimento feminista” (LIMA, 2012, p. 82). 
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criadas as delegacias policiais especializadas no atendimento à mulher 

(TOSCANO; GOLDENBERG, 1992). 

Apesar, de todas as conquistas realizadas pelo movimento feministas a 

desigualdade e a violência contra a mulher continua sendo uma questão 

presente na sociedade. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha24, promulgada 

em 2006, essa lei fez com que houvesse uma redução na taxa de homicídios 

femininos durante o período que entrou em vigor. De acordo com o mapa da 

violência de 2015, entre os anos de 1980 a 2006 (antes da lei ser promulgada) 

o número de homicídios femininos era de 7,6% (sete vírgula seis por cento) ao 

ano; já no período de 2006/2013 (com a vigência da lei) houve uma redução no 

número de homicídios, que caiu para 2,6% (dois vírgula seis por cento) ao ano. 

Porém, essa queda não se mantem nos períodos que se seguem, uma vez que, 

num grupo de 83 países o Brasil ocupa a quinta posição entre os países com 

maiores índices de violência contra mulher. 

Isso ocorre, entre outros fatores, devido a fragilidade das políticas públicas 

de proteção a mulher, a ausência de qualificação profissional para apreender as 

relações patriarcais vigentes na sociedade e poder realizar uma análise crítica 

da situação vivenciada pelas mulheres para poder integralizar e implementar de 

forma mais ampla o que propõe a Lei Maria da Penha. Vivemos em uma 

sociedade de bases conservadoras, que perpetua a cultura do machismo nos 

diversos espaços – nas escolas, na religião, na política –, definindo, assim, o 

lugar que a mulher deve ocupar, inviabilizando os direitos por elas conquistados 

e naturalizando cada vez mais a violência.  

O que nos remete a discussão sobre gênero, pois esta encontra-se atrelada 

histórico, político, social e culturalmente as relações entre homens e mulheres 

na sociedade, desde seus primórdios. Dessa forma, discutiremos a seguir de 

                                                           
24 A Lei Maria da Penha, que recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Fernandes, 
que sofreu não só agressão física mais também psicológica, sendo mantida em cárcere privado 
e torturada pelo seu companheiro, deixando-a paraplégica após lhe dar um tiro. A lei Maria da 
Penha, nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe em sua apresentação como um dispositivo 
que: cria mecanismos para coibir a violência contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da 
Constituição Federal, protegendo toda mulher independente de classe, raça, orientação sexual, 
etnia, idade e religião e Configurando como violência doméstica e familiar contra a mulher, 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual, psicológico e dano moral e patrimonial.   
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que maneira se constituem essas relações e como elas se apresentam no 

contexto da sociabilidade capitalista. 

 

2.3 O gênero na relação com o capitalismo, o patriarcado e o movimento 

feminista 

 

A discussão sobre gênero está intimamente relacionada com a trajetória do 

movimento feminista, tendo em vista que, os estudos sobre gênero tiveram, em 

seu momento inicial, como sujeito central, os estudos sobre a mulher, que foram 

implantados a partir de demandas desse movimento.  De acordo com Lima 

(2012), o gênero pode ser apreendido enquanto categoria de análise que nos 

permite compreender que as desigualdades entre homens e mulheres são frutos 

de construções sociais e não uma determinação biológica. 

Para Saffioti (1999), a primeira manifestação do conceito de gênero foi 

expressa na frase de Simone de Beauvoir: “ninguém nasce mulher, torna-se 

mulher”, essa frase perpetuou-se entre as estudiosas/os da área trazendo uma 

verdadeira renovação para a literatura ao desmistificar o determinismo biológico 

imposto ao feminino e ao masculino. Pois, “é preciso aprender a ser mulher, uma 

vez que o feminino não é dado pela biologia, ou mais simplesmente pela 

anatomia, e sim construído pela sociedade” (SAFFIOTI, 1999, p. 160).  

De acordo com Lima (2012), os estudos sobre gênero surgiram após a 

década de 1960, o primeiro escritor a fazer formulações sobre essa temática foi 

Robert Stoller25, porém seus escritos não obtiveram êxito entre os estudiosos da 

época. Os estudos de gênero só vieram a ganhar visibilidade em meados de 

1975 com a publicação do artigo: O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia 

política” do sexo, escrito por Gayle Rubin, no qual: 

Rubin examinava a “domesticação das mulheres” na qual as fêmeas 
humanas eram o material bruto na produção social de mulheres 

                                                           
25“O trabalho do psicanalista Robert Stoller discutia e generalizava as descobertas do projeto da 
UCLA. Stoller apresentou o termo “identidade de gênero” ao Congresso Internacional de 
Psicanálise, em Estocolmo, em 1963. Ele formulou o conceito de identidade de gênero no quadro 
da distinção biologia/cultura, de tal modo que sexo estava vinculado à biologia (hormônios, 
genes, sistema nervoso, morfologia) e gênero à cultura (psicologia, sociologia)” (HARAWAY, 
2004, p. 216). 
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através da troca nos sistemas de parentesco controlados por homens 
na instituição da cultura humana. Ela definia o sistema sexo-gênero 
como o sistema de relações sociais que transformava a sexualidade 
biológica em produtos da atividade humana e no qual são satisfeitas 
as necessidades sexuais específicas daí historicamente resultantes. 
Ela reclamava uma análise marxista dos sistemas de sexo/gênero 
como produtos da atividade humana que podem ser transformados 
através da luta política (HARAWAY, 2004, p. 223). 
 
 

Outa autora que obteve grande repercussão na disseminação dos estudos 

de gênero, no meio acadêmico-universitário foi a historiadora norte-americana 

Joan Scott, através do seu texto “Gênero: uma categoria útil para análise 

histórica”. Nele, ela aponta os significados que a categoria gênero foi 

constituindo em determinados processos ao longo dos anos. Sob a influência de 

Michael Foucault, Scott discute gênero “enquanto a primeira forma de 

manifestação de poder materializada em quatro dimensões (simbólica, 

normativa, organizacional e subjetiva) inter-relacionadas, que para ela são 

indispensáveis a compreensão da subordinação feminina” (QUEIROZ; DINIZ, 

2012, p.192).    

A partir dessa perspectiva, Scott apresenta a dimensão simbólica entendida 

a partir das representações contraditórias, em relação as mulheres como o 

exemplo da virgem Maria e Eva, onde a primeira representa a pureza e a 

bondade, já a segunda o pecado. A dimensão normativa é expressa nas 

condutas religiosas, normas educativas, leis entre outras. A organizacional 

refere-se as instituições sociais, onde se legitimam as desigualdades entre 

homens e mulheres. Já a dimensão subjetiva diz respeito a forma como são 

interiorizados os estereótipos sociais de gênero, (QUEIROZ; DINIZ, 2012). Além 

disso: 

Vale destacar que Scott (1991) introduz o aspecto relacional nas 
discussões acerca da categoria gênero, quando investiga a 
subordinação das mulheres aos homens sendo mediada pelas quatro 
dimensões propostas. Em sua análise, demonstra como o gênero 
influência as relações sociais e institucionais, articulando instancias 
fundamentais para a sociabilidade dos indivíduos como família, escola, 
igreja, política etc (QUEIROZ; DINIZ, 2012, p. 193).       

 

  Costa (1994) destaca algumas linhas de análises que foram se 

incorporando a categoria gênero durante seu percurso teórico, a primeira 

trabalha a discussão de gênero como uma variável binária. Essa vertente foi 
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formulada no campo de estudos da linguística, sob um viés positivista, onde os 

pesquisadores atentavam para correlações estatísticas entre o gênero do 

interlocutor, diferenciando a linguagem feminina da masculina. A segunda 

vertente discutia o gênero enquanto papeis dicotomizados. Aqui dava-se 

ênfase ao caráter social do gênero, onde este era compreendido como os papeis 

assumidos pelos homens e mulheres na sociedade, ou seja, as representações 

sociais de feminino e masculino que são moldadas na sociedade. A terceira linha 

de estudo corresponde ao gênero como variável psicológica. Nesse campo, 

o gênero é tido como uma orientação ou força da personalidade, analisado a 

partir de coeficientes, numa escala de grau, onde se tinha o coeficiente de alta 

masculinidade e feminilidade, tendo a androgenia como uma combinação das 

pontuações elevadas. A quarta vertente refere-se ao gênero como sistemas 

culturais partindo do pressuposto de que as diferenças entre homens e 

mulheres se deve ao fato de que estes vêm de diferentes subculturas 

sociolinguísticas “em que aprenderam diferentes regras para interação, 

diferentes modos de discurso, (...) e diferentes direitos e deveres de falar e ouvir 

(COSTA, 1994, p. 154).   Por fim, a quinta vertente que aponta o gênero como 

relacional analisando o sistema social de relacionamentos nos quais estão 

situados os interlocutores. 

Essas vertentes não apresentaram necessariamente uma análise 

aprofundada da realidade que viesse a questionar as relações sociais e 

contradições existentes, uma vez que focalizavam ora nos elementos sociais ou 

culturais, ora nos elementos psicológicos. Porém, abriram espaço para que se 

pudesse pensar em outros caminhos de analise na discussão sobre gênero.  

No entanto, a polissemia presente no conceito de gênero ocasionará uma 

serie de divergências e impasses teórico-metodológicos. Diante disso, algumas 

estudiosas/as rejeitam o uso dessa categoria, como é o caso das feministas 

francesas, por entenderem que tal conceito surge no âmbito da pós-

modernidade e é insuficiente para explicar o conjunto das relações sociais na 

particularidade das relações entre os gêneros. Dessa forma, passam a trabalhar 

com a perspectiva das “relações sociais de sexo”, por considerarem que estas 

referem-se às relações sociais mais ampla. De acordo com Cisne (2014, p. 65), 

os argumentos utilizados são os seguintes: 
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A preferência da adoção do conceito relações sociais de sexo ao 
conceito de gênero se dá por várias razões, dentre as quais, destaca-
se: a acentuação do fato de que as relações entre homens e mulheres 
constituem uma relação social enquanto o gênero diz respeito mais da 
categorização do sexo, que, (...) é um dos resultados da relação, mas 
não de toda a relação; relações sociais de sexo nomeiam 
explicitamente os sujeitos, enquanto gênero evita mencioná-los e o 
eufemiza. Além disso, em francês [como em português], gênero é uma 
palavra polissêmica, o que leva a uma definição vaga ou incorreta do 
conceito.   

 

Dessa forma, a discussão que permeia a categoria gênero encontra-se em 

um verdadeiro paradoxo, como afirmava Saffioti (2009), constituindo um campo 

de avanço e retrocessos. A dificuldade de se trabalhar com essa categoria 

consiste no seu grau de generalidade e a depender da perspectiva teórica 

adotada pelo pesquisador os rumos de suas análises tornam-se vulneráveis ao 

se chocar com a realidade social e suas contradições.    

Com base nessa lógica, acreditamos que a autora Heleieth Saffioti, amplia 

a discussão através de elementos como classe, gênero, raça/etnia. Estes 

constituem três antagonismos que, segundo a autora, se entrelaçam e formam 

um nó, apresentando uma lógica contraditória (SAFFIOTI, 1997). Assim, o nó 

apresentado por Saffioti, tem como proposta analisar a realidade em sua 

totalidade enquanto resultado dessa complexa junção, composta por essas três 

contradições, trazendo características distintas das determinações que as 

integram (QUEIROZ; DINIZ, 2012). 

Saffiotti discute o gênero fazendo a relação com o patriarcado, já que a 

base material deste não foi destruída, produzindo, assim, uma hierarquia entre 

homens e mulheres, com predominância do sexo masculino. Desse modo, o 

patriarcado é regido pela dinâmica entre controle e medo (SAFFIOTI, 2004), em 

um processo de dominação-exploração e não encontra solução no regime 

capitalista, visto que este se apropriou do patriarcado e intensificou ainda mais 

essas desigualdades. 

 Porém, essa contradição, pode ser superada a partir do momento em que 

se propõe “transformações radicais no sentido da preservação das diferenças e 

da eliminação das desigualdades, pelas quais é responsável a sociedade” 
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(SAFFIOTI, 2009, p. 14).  Dessa forma, Saffioti busca discutir ordem patriarcal 

de gênero a partir de uma análise crítica dialética, pontuando a lógica 

contraditória presentes na realidade social e propondo a superação do 

capitalismo-patriarcado-racismo como solução. 

Dentre as várias perspectivas que se desdobraram os estudos sobre 

gêneros, buscaremos discutir adiante duas que nos chamam atenção por 

apresentarem abordagens divergentes e que, muitas vezes, se chocam num 

cenário de polêmicas e impasses.  

Nesse terreno de tensões destacamos aqui a perspectiva pós-

estruturalista, oriunda do campo pós-moderno, e a perspectiva marxista. 

Entendemos que tais concepções partem de pressupostos inconciliáveis, e por 

isso, apresentam formas opostas de análise da realidade.  Enquanto o marxismo 

parte de uma análise crítico-dialética, enfatizando as categorias de totalidade, 

historicidade e contradição, com vistas a transformação social, o pensamento 

pós-moderno, que não é unívoco, nega todos esses elementos pautando-se num 

discurso baseado no subjetividade e particularidade, no qual a realidade é vista 

como um amontoado de fragmentos desconexos e sem sentidos.  Na concepção 

pós-moderna a realidade é tomada como um amontoado caótico de fragmentos 

que jamais poderá ser unificada (TONET, 2006). O marxismo passa a ser 

interpretado como um modelo insuficiente e determinístico que não tem 

condições de “captar as expressões da subjetividade, da cultura, do simbólico, 

do imaginário, do cotidiano e das representações sociais” (SIMIONATTO, 2009, 

p.05). Assim, as perspectivas pós-modernas adotam um modelo de análise da 

realidade mais flexível sob uma perspectiva fragmentária e subjetivista, que 

recusa modelos de análises abrangentes. Já no campo do marxismo, busca-se 

trabalhar numa relação dialética, considerando as estruturas e subestruturas 

básicas de poder da sociedade capitalista. Discutiremos essas duas 

perspectivas a seguir.  
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2.4 Gênero e Marxismo: possibilidades e limites de sua utilização em uma 

abordagem teórico-critica 

Como foi apontado anteriormente o conceito de gênero se desenvolveu no 

interior das abordagem pós-modernas trazendo, do nosso ponto de vista, 

limitações no seu campo de estudo. Dessa forma, trabalhar com tal conceito 

tomando como base a teoria critica dialética requer algumas mediações e 

abstrações.  

No campo das produções marxianas não há referência ao uso do conceito 

de gênero, contundo a discussão sobre subordinação da mulher encontram-se 

presente na obra “A origem da família, e da propriedade privada e do Estado” de 

Friedrich Engels, nela:  

(...) a condição da mulher ganha um relevo especial, pois a instauração 
da propriedade privada e a subordinação das mulheres aos homens 
são dois fatos simultâneos, marco inicial das lutas de classe. Nesse 
sentido o marxismo abriu as portas para o tema da ‘opressão 
especifica’ (MORAES, 2000 apud CISNE, 2009, p. 96).  

 

A teoria marxista pode não ter tocado especificamente no termo gênero, 

mas nos deixou instrumentos capazes de pensar e analisar as relações de 

desigualdades entre homens e mulheres. De forma breve, sua teoria tinha como 

intuito desmascarar a ideologia dominante das relações sociais capitalistas, além 

de contribuir na construção da consciência de classe. Aponta o homem como 

sujeito da própria história, um ser capaz de superar a ordem burguesa, por meio 

da análise crítica da realidade social, podendo desvendar as determinações e 

relações sociais a ela inerentes, e compreender os campos sociais, econômicos 

e político, possibilitando uma crítica radical a sociedade capitalista, reforçando, 

assim, a luta pela transformação social na busca da construção de uma 

sociedade sem dominação e exploração (SIMIONATTO, 2009). Nessa lógica, a 

teoria marxista está fundamentada em três elementos: a teoria do valor do 

trabalho, o método dialético e a perspectiva de revolução, os quais estão 

interligados, não podendo ser pensados de forma separadas. “Para Marx, a 

compreensão de qualquer momento da realidade social tem como pressuposto 

a sua articulação com a totalidade, cujo eixo dinâmico é a autoconstrução 
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humana (TONET, 2005, p.51). Ou seja, enquanto o homem constrói o mundo ele 

também se autoconstrói. 

Partindo dessa perspectiva, podemos analisar a condição da mulher no 

bojo das contradições sociais inerentes a sociedade capitalista, tomando como 

base a Divisão Sexual do Trabalho, que hierarquiza as relações entre os sexos 

e acentua as desigualdades. Entende-se que, “a divisão sexual do trabalho é a 

base estruturante da exploração e da opressão da mulher. Ela é entendida como 

relação social e, como tal, é histórica, portanto sujeita a transformações” (CISNE, 

2014, p. 88). 

Para apreender essas relações e os elementos que nela estão 

engendrados é necessário uma análise que parta da perspectiva da totalidade, 

contudo, vale destacar que a totalidade não quer dizer a junção de todos os fatos, 

mas significa a “realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do 

qual um fato qualquer [...] pode vir a ser racionalmente compreendido” (KOSIK, 

1976, p. 44). Entende-se, aqui, a realidade como dinâmica, que está em 

constante movimento, ou seja, é uma totalidade em movimento. Assim, sujeito e 

objeto se confrontam, encontrando-se em uma tensão permanente. Dessa 

forma, a “totalidade significa, claramente, definir como objeto da dialética o todo. 

E esse todo se move [...] e tudo se move junto com ele” (PAULA, 1992, p. 29).  

Nessa relação, os aspectos que compõe a conjuntura na qual o fenômeno 

está inserido é fonte valiosa para análise da realidade, ao entender que, nessas 

condições, “sujeito e objeto não são dados a priori, mas se constroem na e pela 

realidade social. Por conseguinte, são sempre e sem sobra de dúvida 

historicamente situados. Nestes termos, a história é demiurgo do sujeito-objeto” 

(SAFFIOTI, 1997, p. 59). 

Nesse sentido, discutir gênero sob as bases da teria critico-dialética é 

conceber o sujeito e o objeto no conjunto complexo das relações que estão 

inseridos, entendendo que a realidade social é dinâmica e contraditória, sendo 

necessário apreender as raízes nas quais se desenvolveram tais relações.  

Com base nessa ideia, parte do feminismo fundamenta-se nas teorias 

marxistas por entender que:  
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A emancipação da mulher está associada à construção de uma nova 
sociedade, à ruptura com o capitalismo, a teoria marxista se faz 
indispensável para a luta das mulheres, uma vez que, tem como objeto 
a sociedade burguesa e como objetivo a sua superação. Afinal, é essa 
teoria que possibilita desvelar as contradições desta sociedade, 
instrumentalizando a classe trabalhadora para a luta por sua 
emancipação (CISNE, 200, p. 96) 

  

Assim, a literatura sobre gênero se incorpora no campo do marxismo sob 

uma nova ótica, no caso de Saffioti, com a utilização da categoria ordem 

patriarcal de gênero, como mencionado anteriormente, já para as feministas 

marxista francesas a análise é apreendida por meio das relações sociais de 

sexo, entendendo que estas fazem oposição ao uso do conceito de gênero. E 

serão estas duas concepções que discutiremos a seguir. 

 

2.4.1 Saffioti e o patriarcado: apreendendo as raízes das desigualdades de 

gênero 

 A inserção da categoria patriarcado nos estudos sobre gênero se dá num 

campo conflituoso de impasses e divergências por parte de estudiosos/as da 

área. Enquanto de um lado alguns assinalam a importância dessa categoria para 

apreender as bases do processo de dominação-exploração e a ideologia 

machista e heterosexista, que se estruturou ao longo dos anos na sociedade; 

há, também, do outro lado quem desconsidere a existência desse fenômeno nos 

dias atuais ou o trate como morto, dispensando o uso desse conceito, por 

acreditar que obscurece os estudos sobre a mulher, pois a coloca em segundo 

plano. Dessa forma: 

Não há consenso quanto ao seu significado [...] os debates sobre o 
patriarcado são marcados por interpretações patriarcais; dentre as 
mais importantes e frequentes estão dois argumentos inter-
relacionados: o de que o “patriarcado” deve ser interpretado 
literalmente, e o de que o patriarcado é uma relíquia do antigo mundo 
do status, ou uma ordem natural de sujeição – em suma, um resquício 
do antigo mundo do direito paterno que precedeu o novo mundo civil 
do contrato (PATEMAN, 1993, p. 25-26). 

 

 Há uma linha de feministas que recusam o uso do termo patriarcado 

considerando-o a-histórico, como é caso de Scott (1991), que afirma que essa 

teoria se baseia numa variável única da diferença física, cristalizando as 
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desigualdades de gênero. Em seu texto Scott faz um critica direcionada as 

feministas marxista, apontando que estas por serem orientadas por uma teoria 

da história estão sempre buscando uma explicação material para o gênero, o 

que, para ela, limitou o desenvolvimento de novas direções de análises.  

Para Butler (2015), essa noção de patriarcado universal fracassou, pois não 

conseguiu elucidar ou aclarar os mecanismos de opressão de gênero nos 

contextos culturais concretos nas quais eles existem. Assim, para a autora: 

Esta forma de teorização feminista foi criticada por seus esforços de 
colonizar e se apropriar de culturas não ocidentais, instrumentalizando-
as para confirmar noções marcadamente ocidentais de opressão, e 
também para tentar construir um “Terceiro Mundo” ou mesmo um 
“Oriente” em que a opressão de gênero é sutilmente explicada como 
sintomática de um barbarismo intrínseco e não ocidental. A urgência 
do feminismo no sentido de conferir um status universal ao patriarcado, 
com vistas a fortalecer a aparência de representatividade das 
reivindicações do feminismo, motivou ocasionalmente um atalho na 
direção de uma universalidade fictícia da estrutura de dominação, tida 
como pela produção da experiência comum de subjugação das 
mulheres (BUTLER, 2015, p. 21-22). 

 

Entre outros motivos a objeção ao uso do patriarcado reside na sua 

generalidade, “as feministas utilizam o termo ‘patriarcado’ em muitos sentidos. 

Algumas argumentam que os problemas com o conceito são tão grandes que 

ele deveria ser abandonado” (PATEMAN, 1993, p. 39). O reprovam, também, 

por universalizar uma forma de dominação masculina localizada em um 

determinado tempo ou espaço; ou até mesmo em virtude de se cair na armadilha 

inversa, torna-lo trans-histórico e trasgeográfico (DELPHY, 2009).   

Inicialmente as autoras Castro e Lavinas (1992), ao discutirem o paradigma 

do patriarcado assinalaram que não há um ponto de concordância entre as 

feministas quanto ao uso desse termo, a não ser para identificar a noção de 

poder e de dominação masculina. E nesse plano, ele se daria em três níveis. O 

primeiro seria o da família, porém, as autoras argumentam que nesse campo o 

uso do conceito patriarcado pode ser colocado em questão, pois entende-se que 

não apenas a estrutura familiar mudou como, também, as relações entre homens 

e mulheres. Dessa forma, “o conceito de patriarcado impossibilita pensar a 

mudança, pois cristaliza a dominação masculina” (CASTRO e LAVINAS, 1992, 

p.237). O segundo nível se encontra nas relações com o Estado, aqui as autoras 

apontam que se prioriza a violência ou então se reduz a participação da mulher 
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no sistema à busca por proteção; e o terceiro nível refere-se ao patriarcado no 

plano do imaginário social em que este fica concentrado na compreensão da 

produção da subjetividade. 

Contudo, recentemente a autora Mary Garcia Castro (2011)26, revisou seu 

posicionamento em relação a discussão sobre o patriarcado, passando a 

compartilhar das análises elaboradas por Saffioti. 

Cabe ressaltar que, a rejeição e as críticas a categoria patriarcado, em 

muitos casos, ainda se deve ao fato de suas origens weberianas, que 

apresentam um relativo esvaziamento de teor histórico, como aponta Saffioti:  

Um dos grandes problemas contidos no conceito weberiano reside no 
fato de que ele se refere a um esquema puramente de dominação e 
não a um esquema de dominação-exploração, com todas as 
consequências que a visão holística acarreta (SAFFIOTI, 1992, p. 193).  

 

Ademais, é preciso ficar claro que Weber não entende a realidade enquanto 

um processo de totalidade una, pelo contrário, ela é dividida por esferas 

econômica, política e social. “A teoria weberiana é constituída por conceitos 

genéticos fechados, que não admitem nem multivocidade, nem matrizes” 

(SAFFIOTI, 1992, p. 194). Dessa maneira, a definição de patriarcado 

incorporada pelas feministas vai muito além do conceito weberiano. Assim: 

Quem enxerga WEBER no conceito de patriarcado utilizado pelas 
feministas, na verdade, incorre, no mínimo em dois erros: 1) não 
conhece suficiente este autor; 2) imputa a estas intelectuais/militantes 
a ignorância total de que este regime de relações homem-mulher tenha 
tido gênese histórica posterior a outro dele distinto, mas também 
hierárquico (SAFFIOTI, 2009, p 09).    

 

Inácio (2013) ao fazer uma análise da discussão de patriarcado proposta 

por Walby (1990), destaca que a autora considera o uso desse conceito 

imprescindível, sendo então indispensável nas análises das desigualdades de 

gênero, e, que, por isso, as críticas que são feitas a esse termo, desde aquelas 

que o apontam como essencialista e a-histórico, são inapropriadas. Para ela: 

 

(...) o conceito e a teoria do patriarcado são essenciais para capturar a 
profundidade, a onipresença e a interconectividade de diferentes 

                                                           
26 O texto intitulado de “a potencialidade do patriarcado para um sujeito no feminismo” publicado 
nos cadernos de Crítica Feminista, em 2011.  
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aspectos da subordinação das mulheres e pode ser desenvolvido como 
um caminho para diferentes formas de desigualdade de gênero no 
tempo, classe e grupo étnico (INÁCIO, 2013, p. 90).  

 

Na concepção de Delphy (2009), a resistência no emprego do termo 

patriarcado, frequentemente, também, advém das mesmas pessoas que mais 

adiante serão também contrárias ao uso do conceito de gênero. Uma das razões 

reside no fato de que “elas denotam a adesão a uma teoria que privilegia o 

capitalismo, no caso do patriarcado, e a uma teoria que privilegia a ‘diferença 

natural dos sexos’, no caso do gênero” (DELPHY, 2009, p. 177).  

Saffioti (2009), reitera seu posicionamento a favor da discussão da 

categoria patriarcado, assinalando que é necessário valorizar a dimensão 

histórica do processo de dominação-exploração masculina, a fim de que se 

perceba a importância e se entenda adequadamente a categoria patriarcado; e 

ao se afirmar que este tem caráter a-histórico, nega-se a historicidade do fato 

social, tornando natural o processo de dominação-exploração vivenciado pelas 

mulheres ao longo da história (SAFFIOTI, 2009).  

Dessa forma, do nosso ponto de vista, abandonar a discussão de 

patriarcado seria “perda pela teoria política feminista, do único conceito que se 

refere especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito 

político que todos os homens exercem pelo fato de serem homens” (PATEMAN, 

1993, p. 39). 

Diante dessa polêmica em torno do uso do termo patriarcado, Saffioti 

(2004, p. 57) elenca alguns argumentos para fundamentar seu posicionamento 

em favor da permanência desse: 

 

1. não se trata de uma relação privada, mas civil; 
2. dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente 

sem restrições [...]; 
3. configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os 

espaços da sociedade; 
4. tem base material; 
5. corporifica-se; 
6. representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia 

quanto na violência.   

  

 Nesse sentido, Saffioti trabalha com a perspectiva da ordem patriarcal de 

gênero, pelo fato de que a categoria gênero por si só não evidencia a opressão 

vivenciada pelas mulheres. Desse modo, a autora defende que não é 
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conveniente o uso exclusivo do conceito de gênero, visto que, esta é uma 

categoria muito ampla e palatável, chegando a ter um cunho bem mais 

ideológico. Assim, defende “o uso simultâneo do conceito de gênero e 

patriarcado, já que um é genérico e o outro específico dos últimos seis ou sete 

milênios, o primeiro cobrindo toda a história e o segundo qualificando o primeiro” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 132).   

Destarte, entende-se que o uso do termo patriarcado não inviabiliza a 

possibilidade de se pensar um processo de transformação social e superação 

desse sistema de dominação. Ao passo que consideramos que o patriarcado 

não cristaliza a dominação masculina, muito pelo contrário ele a evidencia.  

Portanto, de acordo com Saffioti (2004, p. 138):  

Recusando-se, no entanto, a enxergar o patriarcado ou recusando-se 
a admiti-lo, a maioria das teóricas feministas dá dois passos para trás:  

1.não atacando o coração da engrenagem de exploração-dominação, 
alimenta-a; 

2.permite que pelo menos alguns homens encarnem a vanguarda do 
processo de denúncias das inequidades perpetradas contra mulheres 
e mostrem o essencial para a formulação de uma estratégia de luta  
mais adequada.  

 

A teoria do patriarcado, como podemos perceber, constitui-se de avanços 

e retrocessos, que a depender da forma como será usada pode levar a uma 

análise superficial, não expressando as relações contraditórias da realidade 

social e o processo de dominação-exploração nela contido. Contudo, 

concordamos com Saffioti, ao se utilizar o conceito de patriarcado para se 

qualificar as relações de gênero, ele pode tornar-se uma arma para mostrar a 

exploração-dominação de gênero. 

 

2.4.2 As relações sociais de sexo: uma alternativa marxista à categoria gênero 

A polissemia do conceito de gênero e os entraves políticos-ideológicos por 

ele impresso, fez com que algumas feministas buscassem outra alternativa para 

dar conta das análises que permeiam a discussão das relações entre homens e 

mulheres. Para tanto, uma linha de feministas marxistas, de origem francesa, 

defendem a perspectiva das "relações sociais de sexo".  
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O termo relações sociais de sexo foi desenvolvido na escola feminista 

francesa27, com tradução original: rapports sociaux de sexe; surge em meados 

dos anos 1970 durante a Segunda Onda feminista no campo das tendências do 

feminismo socialista e marxista (INÁCIO, 2013). Conhecido, também, como 

pensamento radical e antinaturalista essa corrente busca dar conta da expressão 

mulheres enquanto classe social, analisando o sexo como um fenômeno de 

classe.  

De acordo com Curiel e Falquet (2014), as ideias concebidas por esse 

pensamento, inicialmente, não tiveram uma extensa propagação tornando-se 

pouco conhecidas, uma vez que se tratava de um pensamento de caráter 

acadêmico, universitário e complexo, o que dificultou o seu acesso de forma 

ampla entre as mulheres que tivessem interesse em utilizá-lo; outro percalço foi 

a pouca acessibilidade nas traduções durante aquele período e, no mais, ainda 

segundo Curiel e Falquet, considera-se também o fato do caráter intimamente 

revolucionário que tal análise se colocava,  tornando-se, então, uma ameaça ao 

poder masculino. 

Dentre outros elementos, o ponto central do pensamento feminista francês 

está na ideia de que homens e mulheres se definem por uma relação social 

(rapport), material, concreta e histórica, assim: 

(...) nem homens nem mulheres são um grupo natural ou biológico, não 
possuem nenhuma essência específica nem identidade a defender e 
não se definem pela cultura, a tradição, a ideologia, nem pelos 
hormônios – mas pura e simplesmente por uma relação social [rapport], 
material, concreta e histórica. Esta relação social é uma relação de 
classe, ligada ao sistema de produção, ao trabalho e a exploração de 
uma classe por outra. É uma relação social que as constitui na 
classe social das mulheres ante a classe social dos homens, em 
uma relação antagônica (nem guerra dos sexos, nem 
complementaridade, mas simplesmente uma oposição de interesses 
cuja resolução supõe o fim da exploração e desaparição das mulheres 
e dos homens como classe) (CURIEL; FALQUET, 2014, p. 15-16, 

grifos nossos). 

A radicalidade desse pensamento não está apenas em reivindicar a mulher 

                                                           
27 O “feminismo materialista francês” (FMF), surge em 1970 na França, considerado um 
pensamento radical, original e fecundo. “Na realidade, o qualificativo de “francês” é um abuso de 
linguagem, já que uma das teóricas centrais dessa corrente é italiana (Paola Tabet, que escreve 
boa parte de sua obra em francês). [...] Simplesmente o FMF é um pensamento que tem grande 
coerência interna e forma um conjunto histórico-político específico” (CURIEL; FALQUET, 2014, 
p. 10). 
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enquanto classe social que se opõe à classe dos homens, mas também na 

afirmação da sexualidade e da orientação sexual como elemento que possui uma 

dimensão política fundamental na opressão das mulheres, ou seja, tais questões 

devem ser analisadas/vistas para além de uma simples preferência sexual. 

Nesse sentido, autoras como Witting endossam o argumento de que “a 

heterosexualidade e a lesbianidade não são simples práticas sexuais privadas, 

ligadas ao desejo sexual [...] mas sim decisões políticas que permitem, ou não, 

sair das relações de apropriação e escapar da sua classe” (CURIEL; FALQUET, 

2014, p. 19). 

Assim, o teor dessa discussão provoca entraves dentro do próprio 

movimento feminista, ao passo que colocar a lesbianidade como forma de 

“libertação” da classe feminina não só vai de encontro com as demais feministas 

que não correspondem a essa orientação sexual, como também, fere, de certa 

forma, a própria diversidade existente entre as mulheres. 

Outro elemento que constitui a teoria das relações sociais de sexo é a 

análise da Divisão Sexual do Trabalho (D.S.T). Nela, encontramos a ideia de 

uma organização social onde há uma dissociação do trabalho entre dois grupos 

de sexo, ou seja, o trabalho que foi legado aos homens e o trabalho que foi 

legado às mulheres.  Dessa forma: 

Essa divisão sexual do trabalho atravessa toda a sociedade e articula 
os campos do trabalho produtivo e do trabalho reprodutivo. Não os 
separa: ela os articula excluindo ou integrando, segundo os momentos 
e as necessidades [...] o trabalho reprodutivo, cujo reconhecimento 
como trabalho é resultado de longas pesquisas feministas, diz respeito 
não somente ao trabalho doméstico propriamente dito, mas, também, 
ao trabalho parental e a todas as tarefas de cuidados e de assumir 
responsabilidades pelas pessoas (trata-se do care anglo-saxão) 
(DEVREUX, 2005, p. 567-568). 

 

Nesse sentido, a D.S.T constitui não só numa forma de hierarquização dos 

sexos, pelo fato de valorar positivamente o trabalho masculino em detrimento do 

trabalho feminino, como também institui a opressão e exploração da força de 

trabalho das mulheres. Dessa forma, as feministas francesas entendem que: 

a origem da opressão das mulheres reside na divisão sexual do 
trabalho, organizada principalmente sobre a exploração do trabalho 
doméstico das mulheres, e caracterizada pela separação entre 
trabalho feminino - próprio da esfera reprodutiva - e trabalho masculino 
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– no espaço produtivo (INÁCIO, 2013, p. 99). 

 

Assim, o conceito de relações sociais de sexo está atrelado diretamente ao 

conceito de Divisão Sexual do Trabalho, pois essa produz fenômenos sociais 

que incidem em grupos de interesses antagônicos, formando, dessa maneira, 

epistemologicamente, um sistema (KERGOAT, 2003), que separa homens e 

mulheres. Nesse sentido: 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 
decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um 
fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. 
Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como 
características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva 
e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 
pelos homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, 
religiosos, militares etc.) (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599). 

 

Na França a expressão “divisão sexual do trabalho” apresenta duas 

acepções; uma de significado sociográfico, na qual estuda-se a distribuição dos 

sexos no mercado de trabalho e suas variações de tempo e espaço, e de que 

forma se associa a divisão desigual do trabalho doméstico entre os sexos. E a 

segunda busca apontar essas desigualdades como sistemáticas (HIRATA; 

KERGOAT, 2009).    

 Diante disso, Kergoat (2003) caracteriza as relações sociais de sexo e a 

Divisão Sexual do Trabalho pelas seguintes dimensões: 

 
- a relação entre os grupos assim definidos é antagônica; 

- as diferenças constatadas entre as práticas dos homens e das 
mulheres são construções sociais e não provenientes de uma 
causalidade biológica; 
- esta construção social tem uma base material e não é unicamente 
ideológica – em outros termos, a “mudança de mentalidades” jamais 
acontecerá espontaneamente se estiver desconectada da divisão de 
trabalho concreta – podemos fazer uma abordagem histórica e 
periodizá-la; 
- estas relações sociais se baseiam antes de tudo em uma relação 
hierárquica entre os sexos, trata-se de uma relação de poder, de 
dominação (KERGOAT, 2003, p. 04).  
 
 

Assim, a autora busca apreender as práticas sociais de homens e mulheres 

sob uma ótica não mecânica, para isso ela se utiliza dos conceitos de 

consubstancialidade e coextensividade. Nessa lógica, Kergoat (2010), considera 



60 
 

as relações sociais como consubstanciais e que no nível das práticas sociais não 

é possível desenlaçar o nó28 por elas formado, sendo necessário partir de uma 

análise sociológica para poder apreender esse fenômeno; e são coextensivas, 

pois a partir do momento em que se desenvolvem as relações de sociais de 

classe, gênero e raça se reproduzem e se co-reproduzem mutuamente. Dessa 

forma, tem-se então uma consubstancialidade das relações sociais em que a 

sua propriedade essencial é a coextensividade. Nesse sentido, o conceito de 

consubstancialidade é definido como: 

(...) “unidade de substancia”. Falar em consubstancialidade sugere que 
a diferenciação dos tipos de relações sociais e uma operação por 
vezes necessária a sociologia, mas que é analítica e não pode ser 
aplicada inadvertidamente a análise das práticas sociais concretas 
(KERGOAT, 2010, p. 94). 

 

No entanto, vale ressaltar que a ideia de consubstancialidade mobilizada 

por Kergoat não infere que tudo está vinculado a tudo, mas que há um 

“entrecruzamento dinâmico e complexo do conjunto de relações sociais, cada 

uma imprimindo sua marca nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se 

de maneira recíproca” (KERGOAT, 2010, apud QUEIROZ; DINIZ,2016, p. 121).  

Dessa maneira, a perspectiva das relações sociais de sexo busca 

problematizar "o papel da mulher na reprodução social capitalista" (INÁCIO, 

2013), em meio ao conjunto de relações sociais, conflitos e interesses de classe, 

tendo como base o pensamento marxista. 

Assim: 

Anne-Marie Devreoux localiza a categoria rapports sociaux na 
perspectiva marxista e afirma que a mesma é 'uma oposição estrutural 
de duas classes com interesses antagônicos' (2011, p.7). Para 
Devreux (2005, p. 564), 'não pode haver relação social com uma 
categoria única. Não pode haver relação social sem confrontação'. Por 
isso, a relação social de sexo nomeia os sujeitos, uma vez que designa 
a confrontação entre as consideradas categorias de mulheres, que 
envolve conflitos e antagonismo de ordem estrutural, ainda que 
também reflitam nas relações (relations) pessoais (CISNE, 2014, p. 62-

63). 

 

                                                           
28 Nota-se que a noção de consubstancialidade e coextensividade apresentada por Kergoat, do 

nosso ponto de vista, assemelha-se a noção de “nó” apresentada por Saffioti. É possível que 
Saffioti tenha sido influenciada pela feminista francesa.  
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No campo da teoria marxista essa discussão se encontra associada as 

desigualdades de classe no contexto da sociabilidade capitalista, uma vez que, 

é por meio desse sistema que se acirram as desigualdades entre os sexos. E se 

materializa, de forma mais evidente, através da Divisão Sexual do Trabalho, no 

processo de produção e reprodução, uma vez que: 

(...) em Marx, produção e reprodução fazem parte de um mesmo 
processo de acumulação de capital, em que o consumo do trabalhador 
é produtivo, as feministas marxistas enfatizaram o papel do trabalho 
feminino doméstico na reprodução da força de trabalho. A partir daí o 
trabalho doméstico é situado como parte dos mecanismos de 
reprodução da força de trabalho, portanto, não é visto como algo 
isolado do processo de valorização do capital como um todo, composto 
por produção, distribuição, troca e consumo (INÁCIO, 2013, p. 100). 

 

Dessa forma, as feministas que defendem essa concepção das relações 

sociais de sexo, buscam dar centralidade aos estudos sobre a mulher sob a ótica 

do pensamento marxista, assinalando a dimensão antagônica das classes. Por 

isso, a rejeição ao uso da categoria gênero, visto que elas partem do argumento 

de que: “sua utilização é destituída da noção de hierarquia entre os sexos e das 

desigualdades estruturantes, como as de classe” (CISNE, 2014, p. 63). 

Na defesa do conceito de relações sociais de sexo Anne-Marrie Devreux 

(2005), elenca três argumentos a favor do uso dessa categoria: o primeiro deve-

se ao fato de que o termo gênero tem a ver com a categorização do sexo, o que 

para ela já é o resultado da relação, ou seja, uma das formas pelas quais as 

relações sociais entre os sexos se expressa, não sendo, então, o conjunto ou a 

totalidade da relação; o segundo argumento consiste na ideia de que a 

expressão relações sociais de sexo nomeia explicitamente o sexo, 

diferentemente do gênero que, na verdade, eufemiza ao passo que evita 

mencioná-lo; por fim o terceiro argumento refere-se as “incoerências” imbricadas 

na nomenclatura dos termos, no caso do gênero, por exemplo, em francês é uma 

palavra polissêmica, apresentando uma definição vaga e um conceito incerto29, 

como aponta a autora: 

                                                           
29 A crítica a dificuldade que a utilização do conceito de gênero traz em algumas línguas também 
se aplica a “relações sociais de sexo”, uma vez que sua utilização para outras línguas, que não 
o francês, implica sempre na necessidade de especificar a que tipo de relação se está referindo, 
(“rapports” ou “relations”). Visto que na língua francesa existem os dois termos, o primeiro 
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Algumas vezes, é o sexo do registro de nascimento (o problema existe 
principalmente em inglês), outras vezes é o gênero gramatical e, outras 
vezes ainda, a categorização social. Em francês a palavra “gênero” 
possibilita que evitemos pronunciar a palavra sexo e de fazer referência 
ao “sexo” (sex, em inglês), à sexualidade. A sexualidade e o campo 
das relações sexuais fazem parte do problema das relações sociais de 
sexo, mas não constituem a totalidade do problema. Penso que a 
utilização do conceito de “gênero” permitiu às pesquisadoras francesas 
serem percebidas como menos agressivas, menos “feministas”, por 
suas instituições e por seus colegas homens. Não chocando, elas 
pensavam chegar mais facilmente a um consenso científico sobre a 
questão da dominação masculina, mantendo-se mais politicamente 
corretas. De certa maneira, elas eram mais “polidas”, não nomeando 
nem a violência e o antagonismo contidos na idéia de “relação social”, 
nem o critério um pouco animal de “sexo” (DEVREUX, 2005, p.564). 

 

Entre outras críticas direcionadas ao conceito de gênero, apontam-se: a 

polarização dos discursos por parte dos pesquisadores, ou seja, a discordância  

nas formas de análises, principalmente os que se embasam sob um viés 

culturalista; questiona-se, também, a distinção entre sexo e gênero, ao passo 

que, essa dicotomização pode levar a naturalização do sexo; e por fim, entende-

se que gênero possui um caráter neutro, além de ocultar a dimensão crítica e 

conflitual, em algumas análises (CISNE, 2014).   

Nessa lógica, Cisne reforça que: 

Gênero dificulta a compreensão da problemática que envolve as 
relações sociais de sexo. A começar pela ocultação que muitas vezes 
promove ao sujeito político, especialmente quando não é utilizado de 
forma associada ao patriarcado e/ou à categoria mulher, a qual os 
“estudos de gênero” substituiu em grande medida. Isso provoca um 
sério problema político em termos de desdobramentos para o 
feminismo, afinal, não podemos, em nenhuma situação, ocultar o seu 
sujeito político central: a mulher. Sem sujeito, o movimento feminista 
perde o seu sentido e dilui o seu propósito (CISNE, 2014, p. 67).    

 

Destarte, as marxistas francesas acreditam que o conceito de relações 

sociais de sexo representa de forma mais ampla a discussão que centra sua 

análise na opressão/exploração da mulher, assim como possibilita que se 

discuta melhor as relações antagônicas e os conflitos de classe que são próprias 

da sociabilidade do capital.  

                                                           
indicando relações sociais mais estruturais e difíceis de serem modificadas e o segundo 
indicando relações pessoais ou outros tipos mais fáceis de serem modificadas. 
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Apesar de concordarmos com parte dos argumentos utilizados pelas 

autoras que trabalham com a perspectiva das “relações sociais de sexo”, 

principalmente, com a defesa da perspectiva classista, enfaticamente defendida 

por elas, ainda preferimos trabalhar com a perspectiva da ordem patriarcal de 

gênero, pois já trabalhávamos com ela a um certo tempo e entendemos que, 

apesar de seus limites30, quando ela é utilizada a partir da teoria materialista da 

história, considerando a totalidade e a perspectiva de classe e sua relação com 

o sistema patriarcal, ela pode se revelar como profundamente fecunda. Além 

disso, ainda precisamos conhecer mais profundamente os argumentos do FMF, 

para nos posicionarmos com mais propriedade sobre ele.  

 

2.5 A interpretação pós-moderna acerca da categoria gênero: do pós-

estruturalismo à teoria queer  

Antes de problematizarmos a relação entre gênero e pós-estruturalismo 

consideramos ser importante, não só, explicitar o que vem a ser essa “teoria” 

bem como o que está por trás do prefixo “pós” que lhe acompanha. Isto porque, 

podemos visualizar no termo pós-estruturalismo a ideia do método que o 

antecedeu, o estruturalismo. 

O estruturalismo se desenvolveu em meados da década de 1960, sob a 

ótica dos estudos linguísticos. Tem como origem a obra de Ferdinand de 

Saussure, que deixou como contribuição a semiologia – ciência que trabalha com 

a sistematização de sinais. “A grande fundamentação da teoria estruturalista 

linguística é extrair da pluralidade linguística da fala um sistema de significação 

de uma linguagem” (SANCHEZ, 2012, p. 02). Nesse sentido, o estruturalismo 

tem como base a análise das estruturas e dos sistemas da fala.  

Saussure, em seus estudos, também, trabalhou com a formulação da teoria 

de distinção entre langue (língua) e prole (fala). Aqui ele estabelece a separação 

entre esses dois elementos, já que para Saussure a linguagem como um todo 

seria algo irracional. A langue seria o sistema abstrato de leis que se manifesta 

                                                           
30 Conforme já assinalamos em outros momentos, a teoria das relações de gênero por ser neutra 

– nas palavras de Saffioti: não mostrar o vetor da dominação/exploração - e ter surgido a partir 
de discussões que privilegiam o simbólico e cultural em detrimento da perspectiva de classe, 
possui limites no seu potencial explicativo.  
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por meio da prole. “Essa abstração permite-lhe determinar importantes leis 

formais, num nível em que as variações históricas ou particulares praticamente 

não interferem” (COUTINHO, 2010, p. 82).  

Outro pensador de referência nesse campo é o antropólogo Claude Lévi-

Strauss, para ele: 

 
No conjunto das ciências sociais ao qual pertence indispensavelmente, 
a linguística ocupa, entretanto, um lugar excepcional: ela não é uma 
ciência social como as outras, mas a que, de há muito tempo, realizou 
os maiores progressos: a única, sem dúvida, que pode reivindicar o 
nome de ciência e que chegou, ao mesmo tempo, a formular um 
método positivo e a conhecer a natureza dos fatos submetidos à sua 
análise (LÉVI-STRAUSS, 1975, p. 45).  

 

Na concepção de Coutinho (2010), o estruturalismo expressa o reflexo do 

mundo ideológico manipulado, uma vez que, parte de uma racionalidade 

burocrática, combatendo a razão dialética tomando o homem como um “dado” 

puro submisso as estruturas; afirma que, nessa perspectiva, a liberdade é uma 

ilusão e que o humanismo é uma mera “doxologia”.   

Assim: 

O programa estruturalista consiste, essencialmente, na afirmação de 
que – sendo a realidade um conjunto de sistemas simbólicos ou formas 
de comunicação – o método capaz de torna-lo inteligível é aquele 
próprio da linguística moderna; as ciências humanas, ou aquilo que 
deve substitui-las, tornam-se disciplinas particulares no interior de uma 
semiologia geral (COUTINHO, 2010, p. 77). 

 
 

Segundo Sanchez (2012), o estruturalismo reduz o indivíduo retratando-o 

de forma genérica e como produto de sistemas impessoais, tendo em vista, que 

este não dá origem e nem controla códigos no seu processo social de vivência 

e experiências linguísticas. Dessa maneira, em face de sua objeção/limitação a 

ação do sujeito, o estruturalismo é considerado como anti-humanista. 

O estruturalismo, apesar de, em seu início, nos anos 60 do século XX, estar 

ligado à linguística, extrapola seus muros em meados da década de 70, 

chegando as diversas ciências sociais e humanas e passando a influenciar o 

pensamento de esquerda. Nesse sentido, parte do pensamento marxista chega 

aos anos 80 do século XX, engessado pelo estruturalismo, enfatizando assim o 

sistema e as estruturas sociais, esquecendo o papel do sujeito no processo de 

transformação social. Desse modo, as análises centraram-se mais na 

permanência e na força das estruturas que passavam a determinar 
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mecanicamente a vida, o pensamento e a ação dos sujeitos, tornando-se uma 

análise determinista e focalista. 

 Contra essa ênfase na permanência e rigidez das estruturas surge a 

análise pós-estruturalista que se desenvolve não como uma oposição ao 

estruturalismo, mas como produto deste. Sanchez (2012), aponta que o pós-

estruturalismo surge decorrente de um longo processo interligado aos 

acontecimentos sócio-históricos que estavam sendo vivenciados na época, os 

quais desestruturaram a confiança na modernidade europeia, como foi o caso 

do Holocausto e a desintegração dos últimos impérios europeus no pós-guerra.  

De acordo com Santos (2007), a modernidade surge em meados do século 

XVII, no contexto do Iluminismo31, tendo como base o legado da Razão e da 

ciência. “A razão passa a ser entendida, pois, como processo de esclarecimento, 

autoconsciência e desencantamento da natureza e do mundo, na perspectiva de 

garantir a autonomia e a liberdade do homem” (BEZERRA, 2007, p. 182).  

Os clássicos viam a modernidade como o início de uma nova 

temporalidade, que apresentava a ideia de ruptura com o passado e suas antigas 

tradições, buscando desvendar uma nova ordem original e autêntica, a qual se 

desenvolveria em meio ao caos (TASCHNER, 1999). Dessa forma, diante desse 

contexto: 

 

A ideia era usar o acúmulo de conhecimento gerado por muitas 
pessoas trabalhando livre e criativamente em busca da emancipação 
humana e do enriquecimento da vida diária. O domínio científico da 
natureza prometia liberdade da escassez, da necessidade e da 
arbitrariedade das calamidades naturais. O desenvolvimento de formas 
racionais de organização social e dos modos racionais de pensamento 
prometia a libertação das irracionalidades do mito, da religião, da 
superstição, libertação do uso arbitrário do poder, bem como do lado 
sombrio da nossa própria natureza humana. Somente por meio de tal 
projeto poderiam as qualidades universais, eternas e imutáveis de toda 
a humanidade ser revelada (HARVEY, 2009, p. 23).   

 

 

                                                           
31O Iluminismo foi um “movimento intelectual, filosófico, político, ideológico e cultural deflagrado 
no século XVIII, cujas premissas contribuíram para construção das grandes utopias 
emancipatórias modernas e que estiveram no centro das revoluções sociais e políticas desde os 
séculos XVIII e XIX, até o século passado, quer as de tradição liberal, quer as de tradição 
socialista” (TASCHNER, 1999, p. 181). 
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A modernidade apresenta um novo modelo de explicação da realidade 

baseado na razão e nas leis objetivas, apontando o homem como um ser dotado 

de racionalidade com plena capacidade de formular teorias cientificas 

(SIMIONATTO, 2009).  Dessa forma, a razão deveria dar conta de “assegurar a 

unidade e a estabilidade do mundo humano, fundamentar a ordem, buscar e 

garantir um sentido e uma verdade para a vida e a própria história humana” 

(BEZERRA, 2007, p. 181).   

A razão moderna proporcionou uma revolução na forma de ver e explicar o 

mundo, ocorrendo um desligamento com os antigos dogmatismos religiosos, o 

qual restringia a forma de se pensar o mundo, destacando-se agora a 

importância do desenvolvimento científico. Uma vez que: 

A cultura e a natureza tiveram, durante séculos, uma explicação de 
caráter religioso, sob a égide da autoridade e onipotência divinas. A 
teleologia era o fundamento do pensamento e das formas de 
justificação sobre fenômenos naturais e os processos históricos 
sociais. Predominava, sem margem a quaisquer questionamentos, 
uma visão sobrenatural e tradicional do mundo, baseada na crença 
religiosa na revelação da providência divinas, e articulada sob o 
controle das autoridades teológicas (EVANGELISTA, 2007, p. 43). 

  

O campo científico, foi impulsionado por meio das contribuições de Bacon 

e Descartes com a consolidação do método científico para as bases filosóficas 

do racionalismo, o qual devia se fundamentar na objetividade e na dúvida 

metódica. Destaca-se, também, as descobertas cientificas de Newton, Galileu, 

Kepler e Pascal. A sociedade, passava, então, por intensas mudanças, como 

bem detalha Tarnas (2000, p. 306):  

 

O mundo se expandira com os esforços físicos e intelectuais do próprio 
Homem – intensamente, de forma sem precedentes. Surgira agora na 
psiquê cultural a mais espantosa de todas as mudanças globais: a 
Terra se movimenta. A evidência direta dos sentidos ingênuos, a 
certeza teológica e cientifica daqueles séculos inocentes – de que o sol 
se levanta e se põe e de que a Terra sob os pés de todos é totalmente 
estacionária no centro do universo – estava agora superada pelo 
raciocínio critico, pelos cálculos matemáticos e pala observação 
tecnicamente aperfeiçoada. Não apenas a Terra, mas o próprio 
Homem se movimentava, como nunca: ele saia do universo 
aristotélico-cristão hierárquico, finito e estático e entrava em novos e 
desconhecidos territórios. 
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 As ideias de universalidade, individualidade e autonomia, difundidas pelo 

Iluminismo colaboraram para que o conhecimento obtivesse uma dimensão 

crítica sobre os valores que constituíam a sociedade feudal. Na sociedade 

nascente, a racionalidade, com base na ciência objetiva, era vista enquanto 

caminho para a libertação do homem dos antigos grilhões (EVANGELISTA, 

2007). 

No curso do seu desenvolvimento a burguesia, em sua fase inicial, chegou 

a representar os interesses do povo na luta pelo progresso social contra o 

absolutismo-feudal. Nesse processo, a realidade era considerada um todo 

racional e os seres humanos por meio da ciência e da razão chegariam a seu 

conhecimento e domínio, porém, a burguesia, ao tomar o poder, altera todos os 

elementos do que vinha a ser progresso e os condiciona à alienação humana, 

evidenciando, assim, seu caráter conservador (COUTINHO, 2010). Ou seja: 

Ao torna-se uma classe conservadora, interessada na perpetuação e 
na justificação teórica do existente, a burguesia estreita cada vez mais 
a margem para uma apreensão objetiva e global da realidade; a razão 
é encarada com ceticismo cada vez maior, ou renegada como 
instrumento do conhecimento ou limitada a esferas progressistas 
menores ou menos significativas da realidade (COUTINHO, 2010, p. 
22).  

Desse modo, a concepção de razão enquanto algo uno estável, pregada 

pela modernidade, passa a ser submetida a um processo de fragmentação da 

realidade, norteada por um pensamento filosófico decadente que tinha como 

objetivo assegurar a positividade e a conservação do que estava posto, o 

pensamento conservador. Essa razão empobrecida era/é marcada pela 

reprodução do aparente, sendo incapaz de superar o imediatismo e de 

reconhecer a diferença entre o ser genérico e sua singularidade (MARTINS, 

2012), ou como bem expressa Coutinho: 

A incapacidade de atingir a essência surge espontaneamente em todos 
os indivíduos que vivem no capitalismo evoluído. Ao submeter-se a 
esse espontaneísmo, a filosofia da decadência cai na mesma 
incapacidade: termina por converter em antinomias algumas 
contradições dialéticas e por elevar a fetiches coagulados momentos 
isolados de uma totalidade contraditória. Esse traço essencial do 
pensamento decadente – o de ser um pensamento fetichizador – 
manifesta-se em todas as suas orientações, “racionalistas” ou 
irracionalistas, “objetivas” ou subjetivas, positivistas ou existencialistas 
(COUTINHO, 2010, p. 39). 
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O empobrecimento da razão estava/está, então, subjugado ao 

irracionalismo, no qual a totalidade não pode ser apreendida pela racionalidade. 

Isso porque, como dito anteriormente, a burguesia “necessitava de mecanismos 

ideológicos e sistemas teórico-filosóficos capazes de sustentar sua ordem 

antagônica, é nesse contexto que o conservadorismo se articula como uma de 

suas expressões” (CORDEIRO et al, 2013, p. 122). 

Esse processo que Coutinho (2010) denominou de “miséria da razão”, e 

nele a realidade é deturpada e deformada no mundo burocratizado do 

capitalismo. Este se utiliza dessa manobra fetichizando as relações humanas, 

seja pelas leis do mercado, seja pela manipulação das consciências. 

Assim como a corrente estruturalista passa também a servir aos interesses 

dominantes, com o pós-estruturalismo não irá ser diferente. Os dois tem como 

base a linguagem e o pressuposto de que a significação é constituída na 

diferença. Porém, diferem-se na forma de análises das estruturas; enquanto o 

estruturalismo trabalha com estruturas estáticas, o pós-estruturalismo busca 

momentos de rupturas e mudanças (SANCHEZ, 2012). Por esse motivo, o 

pensamento pós-estruturalista parece transformador e revolucionário. Contudo, 

sua ênfase no fragmentário e pontual, o leva a pequenas mudanças, esquecendo 

o projeto societário.  

Para Coutinho (2010), o que existe é uma substituição da angústia pela 

“segurança”32. E nessa corrente Leví-Strauss seria uma etapa preliminar da qual 

era necessário superar algumas “vacilações”, com o intuito de se chegar a total 

formalização do pensamento. 

Dessa forma: 

Para eliminarem essas “vacilações” de Leví-Strauss, os novos 
estruturalistas (Foucault, Derrida, mas também Althusser e seu grupo) 
julgam subtrair-se à própria corrente filosófica que aquele iniciou e 
sistematizou. Essa posição é equivocada.  Em vez de ruptura, estamos 
diante de uma continuidade, que se expressa precisamente na forma 
de uma radicalização dos princípios essenciais de Leví-Strauss, 

                                                           
32 De acordo com Coutinho (2010), os intelectuais, a depender do período histórico, podem 
vivenciar sentimentos de “angustia” ou “segurança”. Na cultura da decadência o conceito de 
“segurança” está relacionado com a limitação imposta pela economia capitalista. Uma vez que 
ao se submeter as normas e regras dessa sociedade o indivíduo poderia se sentir seguro. Nesse 
sentido, a “segurança” e a burocracia possui uma relação direta. “O modo pelo qual uma vida 
‘segura’ submete-se aos princípios do formalismo pseudorracional e aos valores burocráticos da 
eficácia ‘profissional’” (COUTINHO, 2010, p.64). 
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despojados de algumas “incoerências” (COUTINHO, 2010, p. 155-
156). 

 

Alguns autores, como Habermas, consideram que o pós-estruturalismo 

seja uma espécie de substrato teórico-filosófico que fornece base para o 

movimento da pós-modernidade. Nesse sentido, ele aponta Foucault e Derrida 

como principais fontes teóricas: “há uma certa correspondência entre os escritos 

mais ou menos esotéricos de intelectuais como Foucault e Derrida, os de maior 

substância na área, e a atmosfera difusa de opinião pública. Essa atmosfera 

encontra uma repercussão cultural no movimento pós-estruturalista 

(HABERMAS, 1989 apud EVANGELISTA, 2007, p. 79). 

A ideia de pós-modernidade coaduna com a corrente pós-estruturalista na 

medida que trabalham com a perspectiva da ênfase no sujeito e nas diferenças, 

portanto na fragmentação, no pontual. A comunicação torna-se um componente 

importante nesse processo, e o indivíduo se encontra no centro dos jogos de 

linguagem, estando em constante movimento. Assim, a otimização do social em 

flexíveis redes de jogos de linguagem significa que a compreensão das relações 

sociais requer uma teoria dos jogos de linguagem que tenha no agnosticismo um 

dos seus pressupostos básicos (EVANGELISTA, 2007, p.111).  

Porém de acordo com Netto (2002), não existe uma teoria pós-moderna, 

tendo em vista que, não há uma unidade teórica entre os pós-modernos. “Entre 

os pós-modernos existem pensadores que têm uma relação simpática para com 

o estabelecido e há pensadores que têm uma posição militante e de crítica ao 

estabelecido” (NETTO, 2002, p. 03). Nesse processo, não há possibilidade de 

um projeto que vise a emancipação humana, e sim uma rejeição as 

metanarrativas. Nessa perspectiva, “a história se torna uma criação 

contemporânea, antes um drama e uma representação de costumes do que 

discurso crítico” (HARVEY, 2009, p. 65).  

A pós-modernidade, se desenvolve no estágio da sociedade capitalista 

avançada, a qual passou por um processo de intensas mudanças na “estrutura 

do sentimento”.  Nega os principais ideais postos pela modernidade, como a 

racionalidade, a história, a humanidade e o progresso (SIMIONATTO, 2009), 
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constituindo-se como uma concepção fragmentaria da realidade, estando longe 

de ser algo homogêneo (TONET, 2006).  

O pensamento pós-moderno, apresenta como suas principais metas, a 

propagação de uma onda que se opõe às ideias universalistas modernas, 

transformando-as em particularismos, que se concretizam nas chamadas 

‘identidades coletivas’ (SANTOS, 2007), as quais: 

 

[...] constituída por novas formas de tecnologia, cultura e sociedade; 
nessa nova era, tornam-se centrais as “simulações” e uma “hiper-
realidade”, com a “implosão” de todas as fronteiras e distinções entre 
alta e baixa cultura, aparência e realidade e qualquer outra oposição 
binária mantida pela filosofia e teoria social tradicionais. (TASCHNER, 
1999, p. 11) 

 

Nesse cenário, cria-se um ceticismo em relação a transformação societária, 

conformando-se com modelo de sociedade capitalista, enquanto sistema de 

exploração e gerador de desemprego, já que o sonho de sociedade igualitária e 

justa idealizado pelo socialismo fracassou (TEIXEIRA,1998 apud SANTOS, 

2007). Assim, “a crítica ao capitalismo fragmentou-se em uma série de posturas 

que, no fundo, tomam o capitalismo como um ‘dado de realidade’ e tentam 

‘melhorá-lo’, incidindo sobre aspectos específicos dele” (TASCHNER, 1999, p. 

17). 

Para Duarte (2013), na concepção pós-moderna o indivíduo não existe, não 

tem núcleo coerente e sim uma agregação de fragmentos. Nesse sentido, o 

conceito de identidade substituiu o de “grupos de interesse”. Na concepção de 

Wood (2003), a preocupação que se apresenta com a diversidade e a 

fragmentação “pós-moderna” é sem dúvida uma expressão da realidade do 

capitalismo contemporâneo, entretanto, é uma realidade vista através das lentes 

deformadora da ideologia. 

 

Dessa maneira, a concepção unificada de identidade, é deixada de lado, 

surgindo uma visão adepta da fragmentação, incitada por novas interpretações 

sociológicas e antropológicas que se multiplicam (MAIA; BAPTISTA, 2013). 

Ocorre, assim, uma impossibilidade real de unificação das lutas e dos sujeitos 

na busca pela igualdade, e a ausência de um projeto societário anticapitalista. 
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Essas ações fragmentadas contribuem para a manutenção da ordem 

burguesa, pois o indivíduo passa a viver de forma alienada distanciando-se de 

si mesmo e da natureza, criando uma “visão de ser humano sobre si e sobre seu 

trabalho e sobre o mundo, de modo acrítico, fragmentado e distorcido, além de 

naturalizado” (VINAGRE, 2011, p.54).  

As práticas discursivas tornam-se centrais na produção do conhecimento, 

havendo um superdimensionamento do cotidiano, onde se privilegia a 

heterogeneidade e a ênfase na diferença (HARVEY, 1992). Vê-se, então: 

No campo das ciências sociais, desencadeiam‐se polêmicas 
metodológicas, buscando‐se convencer que as abordagens 
individualistas e culturalistas permitem uma aproximação maior com o 

mundo vivido pelos sujeitos sociais. Prioriza‐se a esfera da cultura 
como chave das análises dos fenômenos contemporâneos, deslocada, 
no entanto, da totalidade social (SIMIONATTO, 2009, p.07). 

 

O conhecimento passa a ser codificado de diversas formas, partindo para 

teorias no campo da linguagem, que constroem e descontroem os significados 

de um texto por meio de combinações. Ou seja, “o efeito é quebrar (desconstruir) 

o poder do autor de impor significados ou de oferecer uma narrativa contínua” 

(HARVEY, 1992, p. 55).  

A realidade e a experiência humana passam a ser expressas apenas por 

signos de linguagem, se na concepção moderna a realidade constituía uma 

unidade, para o pensamento pós-moderno esta é tida como uma variedade de 

fragmentos aleatórios, os quais nunca poderão ser unificados (TONET, 2006).  

Nessa perspectiva, a identidade torna-se, então, uma variável fluida e 

suscetível a mudanças. Essa é a perspectiva da teoria queer, corrente teórica 

que tem origem nos Estados Unidos na década de 1980, sendo resultado do 

encontro entre “uma corrente da Filosofia e dos Estudos Culturais norte-

americanos com o pós-estruturalismo francês, que problematizou concepções 

clássicas de sujeito, identidade, agência e identificação” (MISKOLCI, 2009, 151). 

 De acordo com Louro (2001), o termo Queer pode ser designado como 

algo excêntrico, estranho, ridículo, representando a diferença que não quer ser 

assimilada ou tolerada, fazendo uma oposição a heteronormatividade e a 
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normatização da sexualidade. Aqui não se tem uma identidade fixa, e sim uma 

espécie de “permutação” entre elas de acordo com o modo de sentir do indivíduo.  

Na concepção de Judith Butler, teórica queer, “o gênero é um processo que 

não tem origem nem fim, de modo que é algo que ‘fazemos’, e não algo que 

‘somos’” (SALIH, 2012, p. 67). Ou seja, uma espécie de momento continuo e 

recorrente, o qual “não está preocupado com definição, fixidez ou estabilidade, 

mas é transitivo, múltiplo e avesso à assimilação” (SALIH, 2012, p. 19). Dessa 

forma, para “os teóricos e teóricas queer é necessário empreender uma 

mudança epistemológica que efetivamente rompa com a lógica binária e com 

seus efeitos: a hierarquia, a classificação, a dominação e a exclusão” (LOURO, 

p. 549, 2001).  

A performatividade também constitui um elemento fundamental da teoria 

queer, e particularmente, de Butler. Por trabalhar sob a perspectiva da 

linguística, ela busca descrever as formas que a identidade vai sendo construída 

por meio dos processos da linguagem e do discurso (SALIH, 2012). Assim para 

a autora “a linguagem que se refere aos corpos ou ao sexo não faz apenas uma 

constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no instante mesmo da 

nomeação, constrói, ‘faz’ aquilo que nomeia, isto é, produz os corpos e os 

sujeitos” (LOURO, p. 548, 2001). O que leva Butler a inferir que as identidades 

não são fixas ou autoevidentes, mas sim produzidas.  

Nessas condições, o gênero é visto como uma sequência de atos em 

constantes transformações, sendo, então, construído através do discurso. Haja 

vista que, Butler se embasa nas ideias foucaultianas33 sobre discurso enquanto 

“grandes grupos de enunciados” que regem nossa forma de falar, assim, o 

gênero é considerado por ela como resultado do discurso e da lei (SALIH, 2012). 

Os trabalhos de M. Foucault exerceram e exercem grande influência sobre 

os estudiosos do gênero. Foucault busca refletir acerca dos diferentes modos de 

subjetivação do ser humano em meio ao conjunto normativo das instituições de 

                                                           
33 A contribuição de M. Foucault aos estudos de gênero foi ter proposto uma visão das relações 

sociais cuja finalidade fugia às ciências humanas. O movimento continuo e conflituoso no qual o 
poder e a resistência emaranham-se era acessível às ditas ciência somente através das 
representações que ocultavam as construções identitárias (RIOT-SARCEV, 2014, p. 557). 
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poder (Riot-Sarcey,2014). Ele traz a noção de poder localizado, poder-discurso 

numa perspectiva pluralista, de que os grupos devem falar por si, com sua 

própria voz, não se engajando em nenhum tipo de projeto global. Nesse sentido, 

a resistência ocorre por meio de lutas segmentadas, no mundo dos micropoderes 

e da micropolítica.  Assim:  

   

É clara a crença de Foucault no fato de ser somente através de tal 
ataque multifacetado e pluralista às práticas localizadas de repressão 
que qualquer desafio global ao capitalismo poderia ser feito sem 
produzir todas as múltiplas repressões desse sistema numa nova 
forma. Suas ideias atraem os vários movimentos sociais surgidos nos 
anos 1960 (grupos feministas, gays, étnicos e religiosos, autonomistas 
regionais etc.), bem como os desiludidos com as práticas do 
comunismo e com as políticas dos partidos comunistas. Mas deixam 
aberta, em especial diante da rejeição deliberada de qualquer teoria 
holística do capitalismo, a questão do caminho pelo qual essas lutas 
localizadas poderiam compor um ataque progressivo, e não regressivo, 
às formas centrais de exploração e repressão capitalista. As lutas 
localizadas do tipo que Foucault parece encorajar em geral não tiveram 
o efeito de desafiar o capitalismo, embora ele possa responder com 
razão que somente batalhas movidas de maneira a contestar todas as 
formas de discurso de poder poderiam ter esse resultado (HARVEY, 
1992, 51).   
 
 

Butler também faz críticas a existência de uma identidade definida para a 

categoria das mulheres. Para ela, o termo mulher não necessita de uma 

identidade para ser completo, pois, acredita-se que as identidades em si mesmo 

são vazias, e sendo constituídas e dissolvidas de acordo com cada ação 

(OLIVEIRA, 2008). Nesse sentido Butler faz uma crítica ao feminismo, no que 

diz respeito a identidade feminina: 

 

Em sua essência, a teoria feminista tem presumido que existe uma 
identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, que 
não só deflagra os interesses e objetivos feministas no interior do seu 
próprio discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem a 
representação política é almejada (BUTLER, 2015, p. 17-18).  

 

Desse modo, a autora acredita que a identidade “mulheres” não pode 

tornar-se fundamento da política feminista, uma vez que, para ela o sujeito do 

feminismo é gerada e repreendida pelas próprias estruturas de poder de que se 

busca emancipar. Assim, “não é adequado defender uma identidade feminina 

compartilhada por todas as mulheres, pois essa identidade é mais um 

mecanismo de padronização da conduta da mulher” (OLIVEIRA, 2008, p.05).   
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Essas ideias em matéria de gênero se concretizam por meio de um discurso 

de segmentação social, em que há uma fragmentação crescente, diversificação 

de relações e experiências sociais, pluralidade de estilos de vida, multiplicação 

de identidades pessoais (WOOD, 2003), dando destaque para as questões micro 

e pontuais, tornando problemático pensar um projeto de transformação social 

global e mesmo as lutas identitárias dos vários grupos sociais, uma vez que nega 

as identidades “fixas”.  

A própria dimensão da questão da diversidade sexual envolve uma luta 

coletiva, ao passo que se pensarmos no segmento trans, o qual é o centro dos 

debates pós-modernos, vez que é apresentado como uma transgressão as 

normas heterossexuais, esse próprio segmento reivindica uma identidade. 

Dessa forma, é importante entender que pensar a luta de classe não é negar a 

existência das identidades sociais, mas entender que elas fazem parte do 

conjunto das relações sociais, possuindo dimensão subjetiva e singular inerente 

a cada indivíduo.  Assim, discutir a unidade de classe não significa excluir as 

particularidades, do mesmo modo que analisar/discutir a totalidade não significa 

esquecer as particularidades/singularidades dos sujeitos.  

 

2.6  Algumas aproximações iniciais à discussão sobre ordem patriarcal de 

gênero 

 

Adotar a categoria gênero no campo de análise requer do pesquisador 

segurança no caminho metodológico que irá ser trilhado, principalmente, pelo 

conflituoso embate teórico que reside em torno dessa categoria.  

Entendemos que o sujeito não deve ser analisado de forma isolada e que 

a realidade compreende um conjunto complexo de elementos que se encontram 

em movimento, pois a realidade não é estática e está em constante 

transformaçãos. Assim:  

Um fenômeno social é um fato histórico na medida que é examinado 
como momento determinado todo e desempenha uma função dupla: 
definir a si mesmo e definir o todo, ser ao mesmo tempo produtor e 
produto, conquistar o próprio significado e ao mesmo tempo conferir 
sentido a algo mais (BEHRING; BOSCHETTI, 2011, p. 40). 
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Nessa lógica, assumimos um posicionamento com base na teoria crítica-

dialética, na qual o movimento dialético proposto pelo método leva a um 

processo de abstração desse objeto, entendendo que o concreto é a síntese das 

várias determinações, as quais conduzem a reprodução do concreto por 

intermédio do pensamento. “Por isso o concreto aparece no pensamento como 

o processo de síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que 

seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição 

e da representação (MARX, 1985, p. 116). 

Assinalamos que, o método marxista nos possibilita os fundamentos para 

apreender a realidade e suas contradições, e as dimensões que nela consiste 

(politica, histórica, econômica e cultural). Ao mesmo tempo, é o método que, por 

não desvincular a “teoria” da “prática” – na verdade ao considerá-las duas 

dimensões de uma unidade – permite pensar adequadamente e a partir do 

concreto, um projeto global de transformação social. Nesse sentido, do nosso 

ponto de vista, o método de conhecimento/ação marxista, quando corretamente 

entendido, é verdadeiramente revolucionário e subversivo.   

Diante disso, entendemos aqui que para dar conta do teor crítico que nossa 

pesquisa busca percorrer nas análises que serão realizadas adiante, optamos 

pela perspectiva da ordem patriarcal de gênero desenvolvida por Saffioti, por 

considerá-la a mais coerente, uma vez que, apresenta uma articulação 

consistente das relações de desigualdade social entre homens e mulheres com 

processo de dominação-exploração vigente na realidade social capitalista-

patriarcal-racista-heterossexista.  

Nesse sentido, entendemos que a discussão de gênero está 

intrinsecamente ligada a história do desenvolvimento do sistema patriarcal e do 

movimento feminista. Pois, ao considerarmos a relação existente entre gênero e 

patriarcado, torna-se possível apreender o processo de dominação-exploração 

masculina, as relações de poder que perpetua as condições de desigualdades 

vivenciadas pelas mulheres, que consequentemente encontram-se como 

desafios históricos na luta do movimento feminista.    
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E analisar essas relações de desigualdades entre homens e mulheres é 

considerar o desenvolvimento da sociedade capitalista e a forma como o sistema 

se apropria e intensifica os mecanismos de opressão. Haja vista que, o 

capitalismo se apropriou do patriarcado e do racismo, submetendo as mulheres 

e mais particularmente as mulheres negras, ao seu sistema de exploração, por 

meio da divisão sexual do trabalho.  

Partindo dessa ideia, consideramos que a perspectiva da ordem patriarcal 

de gênero nos fornece elementos e um referencial embasados na teoria 

marxista que nos permite fazer uma análise crítica desse fenômeno, 

compreendendo que a luta pela emancipação humana deve ser guiada em torno 

do reconhecimento da liberdade enquanto valor ético central, apontando para a 

“radicalização da tomada de consciência da totalidade e do processo de 

alienação e articulação de todos os sujeitos sociais que lutam contra os 

processos de dominação-exploração negando-se e ultrapassando-se 

abordagens fragmentárias” (VINAGRE, 2011, p.56). 
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3 A PRODUÇÃO ACADÊMICA ACERCA DA CATEGORIA GÊNERO: uma 

análise dos anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero 

 

Neste capítulo, apresentaremos a análise dos artigos selecionados dos 

anais do Seminário Internacional Fazendo Gênero, conforme nossa proposta. 

Para tanto, faremos inicialmente uma caracterização do evento apontando 

alguns elementos como as principais temáticas, a origem dos trabalhos, os eixos 

temáticos e as perspectivas teóricas – essa identificação é importante para 

podermos ter as primeiras impressões e assinalarmos as possíveis tendências 

que iram ser discutidas posteriormente; em seguida faremos uma discussão 

acerca das questões trabalhada nos artigos, apontando as perspectivas teórico-

metodológica, principais categorias de análises, o referencial teórico utilizado, 

dentre outros. 

Nesse sentido, a nossa proposta consiste em refletir criticamente sobre 

esses aspectos, buscando apreender quais os rumos que estão se desenhado 

em torno do debate de gênero, tendo em mente a conjuntura contemporânea, na 

qual estão envoltas essas questões.     

   

 

3.1 Caracterização do Seminário Internacional Fazendo Gênero: 

dialogando com as produções. 

 

O processo de análise dos dados da pesquisa constitui um dos momentos 

mais complexos para o pesquisador, visto que interpretar dados, categorizá-los, 

mensurá-los e dimensioná-los dentro da realidade social, requer do pesquisador 

uma postura teórico-metodológica firme e coerente, pois haverá limitações e 

desafios durante o desenvolvimento de suas análises. 

Dessa forma, buscamos apreender esses elementos partindo da 

concepção de que a realidade social é dinâmica, ou seja, ela está em movimento 

constante, assim, as aproximações entre sujeito e objeto se constitui por meio 

não apenas de descobertas, mas também de questionamentos. Uma vez que, 

“sujeito-objeto não é dado […] mas derivam da atividade, ou seja, do viver a vida, 

do produzir e re-produzir a vida em todas as suas dimensões” (SAFFIOTI, 1997, 
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p.60). Considerando-se isso, entendemos que a dinâmica da pesquisa se dá na 

relação entre pesquisador, objeto de pesquisa e a realidade material. Nesse 

sentido, buscamos trabalhar nosso objeto de pesquisa considerando o conjunto 

de relações contraditórias nas quais ele está inserido, assumindo, assim, uma 

postura crítica. 

Diante disso, ressaltamos a importância de apreender a forma como o 

nosso objeto de pesquisa foi estruturado neste trabalho. Como já foi dito, fizemos 

um recorte para melhor discutirmos e problematizarmos as questões e objetivos 

da pesquisa. Assim, a nossa fonte de análise foram os anais eletrônicos do 

Seminário Internacional Fazendo Gênero, um encontro já consolidado 

nacionalmente, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

que teve sua origem em 1994. O seminário tem um corpo interdisciplinar 

envolvendo diversos departamentos e núcleos de pesquisa, ganhando, dessa 

forma, com o decorrer dos anos, repercussão internacional e firmando-se no 

âmbito dos estudos de gênero.34  

De acordo com os dados disponibilizados pelo evento, o Fazendo Gênero, 

em suas origens, teve seu foco no campo da literatura, antropologia, história e 

psicanalise. Vemos aí uma das primeiras expressões em que se desenvolve as 

linhas de discussões sobre gênero no seminário, o qual tem seu início marcado 

pelo campo da cultura e simbologia, traços pertinentes nas tendências pós-

modernas.  

O alcance no âmbito internacional do evento ocorreu em 2000 no Fazendo 

Gênero 4, em que buscou-se realizar um balanço dos estudos de gênero e 

feminismo no século XX. Esse encontro contou com a presença de 

pesquisadoras internacionais como: Françoise Héritier, antropóloga francesa; a 

especialista em teoria literária e estudos culturais Jean Franco; a economista 

Carmen Diana Deere; a cientista social Sonia Alvarez; a historiadora uruguaia 

Graciela Sapriza; a teórica literária argentina Nora Domingues e a cientista 

política e militante peruana Virgínia Vargas.  

A cada encontro realizado resultava na produção e publicação de 

coletâneas entre elas podemos destacar: Leituras em rede: gênero e 

preconceito, organizada por Cristina Scheibe Wolff, Marlene de Fáveri, Tânia 

                                                           
34Dados retirado do site do evento: http://www.fazendogenero.ufsc.br/ 
 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/
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Regina Oliveira Ramos, o livro Genealogias do silêncio: feminismo e gênero, 

organizado por Carmen Rial e Maria Juracy Toneli (FG 4) e Gênero em 

movimento: novos olhares, muitos lugares, organizada por Cristiani Bereta da 

Silva, Gláucia de Oliveira Assis e Rosane C. Kamita (FG7).  

A notoriedade que o evento foi alcançando entre os pesquisadores da área 

o tornou um importante espaço de diálogo e debate sobre as mais variadas 

expressões que a categoria gênero pode assumir. 

As edições analisadas foram a 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. A coleta/construção dos 

dados foi realizada por etapas, as quais explicitamos anteriormente no capítulo 

introdutório; partimos do levantamento das comunicações orais dos anais do 

evento, chegamos a uma amostra final de 80 artigos. Vale destacar que, para 

chegar a essa amostra foi necessário traçar critérios de eliminação, uma vez que 

o universo de trabalhos encontrados no evento era muito extenso, mesmo 

fazendo a busca a partir do título e leitura dos resumos, a quantidade de 

produções ainda apresentava um grande número, para o espaço de tempo que 

tínhamos. Isso nos levou a leitura do material por completo para poder selecionar 

aqueles que serviriam aos objetivos da nossa pesquisa. 

No entanto, entendemos que essa diversidade de produções no campo do 

gênero expressa não só a relevância dessa discussão, como também, as 

diferentes questões que estão inseridas e que se correlacionam com o debate 

sobre gênero, uma vez que este está presente em variados espaços da 

sociedade. 

Assim, com base nos dados que coletamos, trabalhamos com algumas 

informações para direcionar nossa pesquisa. Desse modo, faremos inicialmente 

uma caracterização do evento e dos autores. Para tanto, elaboramos alguns 

quadros e gráficos com o intuito de esquematizar melhor as informações 

apresentadas. 

 No quadro a seguir, apresentamos os temas propostos pelo evento em 

cada edição. Inicialmente os encontros eram bienais, mas a partir de 2010 ele 

passou a acontecer a cada três anos. O seminário sempre buscou focar em 

temas pertinentes as questões de gênero, como preconceito, violência, 

feminismo e diversidade. 

 

Quadro 2 – Temática do evento por ano/edição 
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Edição 
 

Ano Tema 

7 2006 “Gênero e Preconceitos” 
 

8 2008 “Corpo, Violência e 
Poder” 

9 2010 “Diásporas, Diversidades, 
Deslocamentos” 

10 2013 “Desafios atuais do feminismo” 
 

Fonte: Costa (2016). Quadro de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados do FG. 

 

 

No que se refere a origem dos trabalhos podemos verificar que houve uma 

maior concentração nas regiões sul e sudeste, que juntas correspondem um total 

de 71,25% (setenta e um vírgula vinte e cinco por cento), ou seja, mais da 

metade dos trabalhos. Uma das explicações possíveis para esse fato é a do local 

de realização do evento, pois este acontece sempre no mesmo espaço, a UFSC, 

justamente na região sul, o que facilita a participação dos pesquisadores/as 

daquelas proximidades. 

 

 

Gráfico 4 – Origem dos trabalhos por região do FG (2006-2013) 

 

Fonte: Costa (2016). Gráfico de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados do FG. 

 

Se detalharmos a participação por edição do evento veremos que essa 

tendência das regiões sul e sudeste ainda prevalece. No entanto, a região 
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sudeste apresenta uma maior ascendência, principalmente, nas edições 7 e 10, 

nas quais se sobressai com percentuais de 20% e 25%, respectivamente, a mais 

do que a região sul. Como podemos verificar no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 5 – Percentual de participação das regiões sul e sudeste por edição 

do evento 

 

 

Fonte: Costa (2016). Gráfico de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados do FG. 

 

 Diferente das regiões norte e nordeste que possuem uma participação 

inferior em relação as regiões sul e sudeste. No gráfico a seguir, chamamos 

atenção para a região nordeste, pois ela apresenta um índice de crescimento 

superior à região norte, uma vez que, esta praticamente não aparece nas 

edições 9 e 10. Ademais, podemos observar que o nordeste tem uma elevação 

de 25% a mais na oitava e décima edição se compararmos com sua participação 

na sétima edição do evento. Em relação ao centro-oeste, percebemos que há 

uma regularidade na sua participação, pois os índices encontram-se constantes.   
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Gráfico 6 – Percentual de participação das regiões norte, nordeste e centro-oeste 

por edição do evento 

 

Fonte: Costa (2016). Gráfico de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados 

do FG. 

  

Quanto aos eixos temáticos destacamos quatro temas centrais que 

conduziram as discussões dos eventos temos: Sexualidade, Educação, Trabalho 

e Violência. 

No campo da educação, os autores buscaram abordar questões referentes 

a identidade, relações socioculturais embasadas numa discussão voltada para 

uma linha culturalista e simbólica, de viés antropológico. Nesse mesmo 

segmento, encontramos também trabalhos de cunho psicologizantes, que 

problematizavam as relações comportamentais. 

Em relação a temática trabalho, o foco principal era as relações desiguais 

entre os sexos, no âmbito da produção econômica e social, nas quais estão 

inseridos os indivíduos. Assim, umas das categoriais mais usadas, nesse debate, 

foi a Divisão Sexual do Trabalho (DST), que norteia as análises sobre a forma 

de organização do trabalho na sociedade por meio do sexo como um fator 

biológico determinante na divisão e atribuição de tarefas. 

No que se refere a questão da violência, o debate girava em torno das 

relações de poder, da discussão sobre o patriarcado e da importância do 
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movimento feminista, ou seja, nessa temática o sujeito central das discussões é 

a mulher. 

Já a sexualidade foi, dentre elas, a mais problematizado entre os autores/as 

analisados, o que mostra o quanto esse debate ainda é fecundo nos estudos 

sobre gênero, uma vez que faz parte da construção do indivíduo, das suas 

relações sociais e da formação da sua identidade. Ou seja, ela “implica 

estabelecer relações dinâmicas e contraditórias entre a dimensão subjetiva e 

singular da vida dos indivíduos e a dimensão da sociabilidade (SANTOS; 

PEREIRA, 2012, p. 238). Além disso, ela foi objeto de investigação de autores/as 

de grande influência entre os/as estudiosos/as de gênero como Michel Foucault 

e Judith Butler. 

 

            Gráfico 7 – Eixos Temáticos do FG (2006-2013) 

 

              

Fonte: Costa (2016). Gráfico de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados do FG. 

 

Contudo, mesmo tendo categorizado as produções por eixos temáticos, 

acreditamos que essas discussões se entrecruzam, visto que o campo das 

questões de gênero é bastante abrangente, assim, apesar de alguns trabalhos 

apresentarem o gênero como foco principal as outras temáticas também são 

encontradas, perpassando de forma secundária. Isso ocorre em virtude de que 

as relações sociais se constituírem por meio das diferentes dimensões da vida 

humana. 

É importante considerar o percentual do eixo temático denominado outros, 

uma vez que, é o que apresenta o maior índice de produções. Esse número faz 

referência aos demais temas que não foram aqui destacados devido à 
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generalidade e variedade de discussões apontadas. Nesse rol, podemos citar as 

questões de gênero relacionadas a família, raça/etnia, literatura, saúde etc.   

 

No âmbito teórico-metodológico, as tendências pós-modernas 

predominaram os estudos, correspondendo a um total de 77,5% (setenta e sete 

vírgula cinco por cento) dos trabalhos, o que demonstra sua crescente 

influência/penetração nos estudos sobre gênero. No entanto, é possível analisar, 

por meio do gráfico, que essa tendência teve seu pico no Fazendo Gênero nove, 

já no evento seguinte ela recua, apresentando numa amostra de vinte trabalhos 

um percentual de 65% (sessenta e cinco por cento), o que ainda é um valor 

considerável, ao passo que remete a mais da metade das produções. 

 

Gráfico 8 – Evolução das perspectivas teóricas por edição do evento do FG 

(2006-2013)   

 

 

Fonte: Costa (2016). Gráfico de elaboração própria, desenvolvido com base nos dados 

do FG. 

 

Considera-se também que, ao fazermos uma relação entre o método usado 

e os eixos temáticos discutidos, notamos que as tendências pós-modernas 

possuem grande influência nos estudos que tratam sobre sexualidade e 

educação. Tendo em vista que, como havíamos mencionado anteriormente, 
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Foucault e Butler são autores de grande prestígio nessa área, ademais, o uso do 

método estruturalista e pós-estruturalista são fontes primeiras para muitos dos 

estudiosos/as que trabalham com esses temas.   

Já o método marxista vem sendo motivo de muitos questionamentos no 

âmbito das análises de gênero, por considerarem que este não dá conta 

adequadamente das múltiplas subjetividades das representações cotidianas, 

sendo visto como um método “economicista” e “determinístico”, pois ao enfatizar 

uma perspectiva totalizante, segundo tais análises, não teria condições de 

aproximar-se do mundo vivido, que é desconexo. Desse modo, na visão dos 

simpatizantes da tendência pós-moderna, as análises marxistas são “propostas 

repetitivas, sem criatividade para decifrar as amplas e intrincadas situações 

desencadeadas pelos processos de globalização e sua materialização no 

cotidiano dos indivíduos sociais” (SIMIONATTO, 2009, p. 7). 

É recorrente entre os que fazem a crítica à teoria marxista o argumento de 

que este é sem criatividade e repetitivo, partindo do pressuposto de que a análise 

está centrada no campo da economia e que as respostas e soluções estão 

ancoradas na necessidade da dissolução do sistema capitalista. Diante disso, 

haveria uma supervalorização da economia em detrimento dos aspectos 

subjetivos dos indivíduos, além de não dá conta de questões como cultura, 

religião, entre outros elementos.   

No entanto, é preciso ressaltar inicialmente que, do mesmo jeito que não 

existe “a teoria pós-moderna”, também não se pode falar de um só marxismo. 

Nesse sentido, uma parte do pensamento marxista tornou-se, de fato, 

determinista e refratário as discussões que enfatizassem outros elementos que 

não os “puramente econômicos”, contudo essa não é a totalidade do 

pensamento marxista. Nesse sentido, ressaltamos que essa dicotomia entre 

objetividade e subjetividade, a qual os pós-modernos fazem questão de 

enfatizar, não está de acordo com a perspectiva que adotamos da teoria crítica 

dialética marxiana, de modo que: 

(...) no debate marxista a compreensão da objetividade histórica não 
se reduz a esfera da produção, na medida em que essa também 
abarca a reprodução das relações sociais entre homens. Tais relações, 
se abordadas se um ponto de vista histórico-ontológico, não deixam de 
incluir os processos singulares dos indivíduos sociais, embora nunca 
desvinculados da historicidade que os fundamenta (SIMIONATTO, 
2009, p. 8). 
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Nesse sentindo, propagar a ideia de uma visão dogmática do marxismo não 

é coerente, ao passo que o método de análise deixado por Marx nos permite 

fazer uma leitura crítica da realidade objetiva e nela apreender os determinantes 

sociais, culturais, políticos, históricos e ideológicos.  Entende-se, assim, que não 

se trata apenas de um conjunto de elementos, mas de um processo simultâneo 

de subjetivação e objetivação, dessa forma, “o sujeito integra permanentemente 

a realidade objetiva com a qual interage” (SAFFIOTI, 1997, p. 60).  Assim, do 

nosso ponto de vista, a perspectiva marxista é a que permite dá conta, mais 

adequadamente e com profundidade, da realidade complexa e contraditória do 

mundo contemporâneo.  

 

A divergência de elementos na forma de análise entre os defensores do 

marxismo e os das linhas de estudos pós-moderno, não esbarram apenas no 

âmbito do gênero. Os entraves ficam mais evidentes nesse debate pelo fato da 

vertente pós-moderna ter sido o berço fecundo da categoria gênero. No entanto, 

a “critica” que os pós-modernos lançam tem como ênfase a recusa da ontologia 

materialista e dialética, uma vez que eles celebram o imediato, as aparências do 

cotidiano, presentes em meio ao caos da realidade. 

Contudo, a produção marxista no campo do gênero vem galgando seu 

desenvolvimento, trazendo elementos para refletir acerca dos processos que 

envolvem as relações sociais dos sujeitos em meios as contradições presentes 

na realidade. Não à toa que apresentou um crescimento no último evento, o 

Fazendo Gênero 10, com um total de 35% (trinta e cinco por cento) das 

produções, haja vista que isso significou um aumento de 15% (quinze por cento), 

se comparado ao Fazendo Gênero 7, bem como houve aumento também em 

relação ao Fazendo Gênero 8 e 9. 

No geral, podemos evidenciar que os elementos trazidos até agora 

apontam uma das tendências do Fazendo Gênero, pois os eixos temáticos 

apresentados e suas abordagens teóricas nos indicam um encontro de 

produções intelectuais de fortes traços do campo teórico pós-moderno. Esse fato 

nos leva a questionar os rumos dos estudos marxista na área do gênero, que 

diante dos dados ainda é ínfimo em relação aos pós-modernos. 
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Mediante aos primeiros dados apresentados, discutiremos a seguir com 

mais detalhes as categorias trabalhadas nas produções, pois elas “são o 

instrumento metodológico da dialética para analisar os fenômenos da natureza 

e da sociedade” (CURY, 1985 apud RICHARDSON,2008, p.49).  Dessa maneira, 

buscaremos fazer um diálogo com os artigos que foram analisados na pesquisa, 

apontando suas fontes teórico-metodológicas, suas contribuições e limitações 

para os estudos de gênero. 

 

3.2 A ascendência das perspectivas pós-modernas no debate de gênero 

 

No capítulo anterior vimos que a categoria gênero transita por diversos 

campos teóricos sendo abordada de diferentes formas, mas que sua fonte de 

origem se dá no âmbito das tendências pós-modernas. A volatilidade que essa 

categoria possui permite essa disseminação e em muitos casos gera confusões 

quanto a sua real função, no sentido de permitir o desvelamento da realidade. 

Isso ficou explícito quando ao analisarmos as produções verificamos a 

diversidade de concepções empregadas para remeter ao conceito de gênero, 

uma vez que os autores se valem de diferentes fontes para problematizar a 

discussão. Assim, o gênero é apresentado enfatizando seu aspecto cultural, 

simbólico, relacional e como produto das relações de poder. Como podemos 

observar nos trechos destacados a seguir: 

 

Analisando o “estado da arte “sobre a produção antropológica em torno 
do tema de gênero, Heilborn (1982) indica que ela veio em substituição 
à categoria mulher que não dá conta do caráter relacional que a 
noção comporta. (CEMI, 2006, p 1. – FG 7) 
 
(...) portanto, o gênero define-se como “a estilização repetida do corpo; 
um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora 
e altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 
aparência de uma substância, de uma classe natural de ser (COSTA; 
FURLIN,2010, p. – FG 9) 
 
Entende-se, portanto que o gênero é culturalmente construído: 
conseqüentemente, descarta-se a idéia que seja o resultado causal do 
sexo ou tão fixo quanto o sexo. (CHIARADIA et al, 2008, p. – FG 8). 

 
 

Vale destacar que alguns dos artigos analisados enfatizam só um dos 

aspectos, não tocando no outro. Ou seja, encontramos autores que trabalharam 
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o gênero apenas sob o aspecto relacional ou apenas por meio de uma análise 

cultural. 

No entanto, mesmo diante de diferentes conceituações no emprego do 

que vem a ser gênero, podemos dizer que o argumento da construção social foi 

que prevaleceu entre as discussões, considerando que se fez presente em cerca 

de 90% dos trabalhos. Acreditamos que isso se deve ao fato dos autores partirem 

da conclusão de que a categoria gênero faz oposição ao determinismo biológico, 

o qual aponta nossas diferenças biológicas como responsáveis pelas 

desigualdades sociais entre homens e mulheres, nesse sentido a ênfase ao 

caráter social do gênero superaria e se contraporia a esse pressuposto. 

Saffioti (2009), já havia alertado sobre essas questões, ao discutir a 

ontogênese e a filogênese do gênero ela aponta a polissemia desse conceito e 

assinala que até mesmo o acordo de que o gênero é socialmente construído não 

é tão consiste quanto parece, sendo então um acordo superficial, já que na 

tentativa de combater o essencialíssimo biológico tende-se a cair num 

essencialíssimo social. Vê-se, então, que as divergências partem já do próprio 

conceito. Contundo, como a própria autora coloca, é necessário que haja esses 

entraves/divergências para que se possa desenvolver uma produção construtiva. 

Ou seja: 

 

A construção coletiva de um projeto, mais que a individual, necessita 
de permanente diálogo, a fim de construir a teoria que orienta a práxis. 
Melhor dizendo, construir de modo praticamente simultâneo a teoria e 
a prática não é tão-somente uma obra coletiva, é uma obra para mais 
de uma geração. Obviamente, não se espera o milagre do eterno e 
permanente consenso. Nem é desejável que assim o seja. A 
interlocução polêmica, além de inevitável, é muito frutífera. Todavia, é 
preciso que, ao longo do processo de discussão/vivência, se faça a 
Sociologia de tal processo: condições objetivas analisadas de 
diferentes perspectivas, inclusive a análise da figuração de uma 
perspectiva metodológica distinta do materialismo histórico (SAFFIOTI, 
2009, p. 02). 

 
 

Nesse sentido, as variações que permeiam o conceito de gênero não 

devem, apenas, conceber mais do que meras polêmicas teóricas, mas produzir 

contribuições para seus estudos. Além disso, compreende-se que essa categoria 

abrange um arsenal de discussões, que envolve não somente a questão da 

mulher, mas também a diversidade, a sexualidade, a raça, a etnia, aclasse   e a 

identidade etc.  Diante disso, no conjunto das produções analisadas podemos 
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perceber alguns pontos que merecem ser destacados, em virtude da sua 

presença constante em vários dos trabalhos. 

Como foi colocado inicialmente, a tendência pós-moderna foi a que se 

sobressaiu tendo como um dos principais métodos o pós-estruturalista, o qual 

correspondeu a aproximadamente 35% do total dos trabalhos.  Assim, muitos 

trabalhos, ao adotarem tal perspectiva, têm como pontos centrais a questão da 

pratica discursiva ou discurso. Como podemos observar nas seguintes 

afirmações: 

 

 (...) as práticas discursivas veiculam noções presentes na 
sociedade, reproduzindo, por exemplo, crenças, valores e identidades 
sociais, ao mesmo tempo em que retratam alterações históricas, 
contribuindo para a transformação nas relações sociais (ZUCCO,2006, 
p. 1 – FG 7). 
 
A identidade e a diferença são resultados das relações culturais e 
sociais que ocorrem em um determinado contexto, sendo instituídas 
através de discursos, de atos de fala, que podem ser revistos e 
ressignificados constantemente. Diante disso, pode-se afirmar que os 
discursos fabricam a verdade que divulgam, mas uma verdade que 
está sujeita as constantes transformações e contestações (VENZKE, 
2008, p. 3 – FG 8). 
 
(...) os discursos e as práticas em torno da sexualidade produzem 
efeitos tanto individuais nos corpos, nas identidades sexuais e de 
gênero dos alunos/as, como regulamentadores de processos 
biossociais (TEXEIRA; HYPOLITO, 2010, p. 7 – FG 9) 
  

(...) problematizamos a constituição discursiva dos sujeitos, 
entendendo-os como produto e produtores de enunciados 
discursivos que circulam nos jogos de verdades de uma determinada 
época histórica, cultura e sociedade (CASTRO; FILHO, 2013, p. 1 – FG 
10). 

 
 

Nas interpretações discursivas o sujeito é o discurso ou o produto deste. A 

realidade é criada pelas práticas discursivas ou pelo discurso. Nos trabalhos 

destacados anteriormente, os autores buscam realizar uma análise de gênero 

sob a perspectiva da linguística, atribuindo centralidade a linguagem, tomando 

esta enquanto prática social que imbuída de significados molda a vida cotidiana. 

Dessa maneira, o discurso se sobressai nas análises, pois é a partir dele que se 

trabalham as “representações” de gênero. Nessa concepção teórica a 

interpretação da realidade se dá através da comunicação e a linguagem seria o 

fundamento da cultura (COUTINHO, 2010). 
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Boa parte dessas formulações advém dos estudos desenvolvidos pelo 

filosofo Michel Foucault, o qual tem grande influência sob os teóricos do campo 

pós-moderno. Em sua obra “A Arqueologia do Saber”, ele trabalha com a ideia 

do discurso, enquanto um conjunto de enunciados ancorados em uma formação 

discursiva, assim para Foucault: 

 

A análise do campo discursivo é orientada de forma inteiramente 
diferente; trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e 
singularidade de sua situação; de determinar as condições de sua 
existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de estabelecer 
suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, 
de mostrar que outras formas de enunciação excluem 
(FOUCAULT,2008, p. 31). 

 
Dessa forma, a sociedade é compreendida mediante a formação e 

construção de enunciados, que institui, normatiza e regula formulando regras, as 

quais circulam por meio da linguagem, e assim produzem comportamentos, 

valores e imposições de verdades. Nessa ótica: 

 

Nos jogos de linguagem, suas regras não possuem legitimação nelas 
mesmas, mas através de um contrato que é necessariamente firmado 
entre seus praticantes. Todo enunciado deve ser considerado como um 
lance feito num jogo, no qual os “atos de linguagem provêm de uma 
agonística geral”. Com isso, haveria uma transformação da natureza 
do vínculo social que se estabelece entre os indivíduos em sociedade 
(EVANGELISTA, 2007, p. 106).  
 

 

 É nesse sentido, que as práticas discursivas se relacionam com o gênero, 

pois, segundo essa concepção, constroem identidades e influenciam na 

formação do sujeito. Para Zucco (2006, p. 02 – FG 7), “a linguagem demonstra 

a fronteira de interação entre mulher e sociedade, dando visibilidade aos 

universos cultural, social e político em que surgem determinados discursos”. 

Contudo, mesmo entendendo a importância das representações dos 

discursos, do simbólico na transformação do real, Marx mostra seu exato lugar: 

 

“A consciência jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e 
o ser dos homens é seu processo de vida real [...]. Totalmente ao 
contrário do que ocorre na filosofia alemã, que desce do céu à terra, 
aqui se ascende da terra ao céu. Ou, em outras palavras: não se parte 
daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, e tampouco 
dos pensados, imaginados e representados para, a partir daí, chegar 
aos homens em carne e osso; parte-se dos homens realmente ativos 
e, a partir de seu processo de vida real. [...] Não é a consciência que 
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determina a vida, mas a vida que determina a consciência” 
(MARX,1991, p. 37).   
  
 

Desse modo, parece-nos que a ênfase no discurso e nas representações 

comete o equívoco de esquecer-se dos processos reais da vida humana.   

Seguindo o mesmo raciocínio, a partir da análise dos discursos, 

desenvolve-se também a categoria: a performatividade, pois é nela que serão 

trabalhados os estilos e performances de gênero. Uma vez que, os discursos 

dão significados a atos e práticas sociais, eles também modelam estilos de vida 

ou comportamentais, que são personificados na realidade cotidiana, tornando-

se uma performance.  Como apontam os autores/as: 

 

 A análise dos dados será desenvolvida a partir da noção de 
performatividade de gênero centrando, sobretudo, em analisar os 
jogos de identidade e como os gêneros se expressam através dos 
discursos de linguagem via a intermediação tecnológica (ABREU,2010, 
p. 1 – FG 9). 
 
 (...) gênero é performativo, entendido como um “constituinte da 
identidade que ele pretende ser”; traz à discussão a questão do 
feminino e masculino como características que não são propriedades 
nossas Na verdade são “efeitos que produzimos por meio das coisas 
específicas que fazemos” (FONTANA, 2010, p. 1 – FG 9). 
 
 
(...) performatividade é justamente a prática discursiva que produz ou 
age como aquilo que nomeia, ou seja, como aquilo que dá 
inteligibilidade. Os sujeitos praticam o gênero, fazem uma performance 
do gênero a partir da matriz estruturada pelos discursos (CASTRO, 
2013, p. 3 – FG 10). 

 

 

A performance significa atuação, desempenho, relacionando-se a atuação 

de artistas, atores/atrizes ao desempenhar/interpretar um papel e/ou atuar em 

determinado espetáculo. Para os pós-estruturalista ela se configura enquanto o 

resultado da prática discursiva que atua no e como sujeito, uma vez que, o 

indivíduo é objeto e sujeito das práticas discursivas. Assim, os autores trabalham 

com essa categoria para descrever experiências cotidianas, partindo de um olhar 

antropológico, investigando a subjetividade incutida nas cenas, a produção 

simbólica e os comportamentos dos sujeitos em determinadas situações. O que 

assinala a necessidade deles estarem remetendo, em diversos momentos, aos 

processos culturais, as instituições nomartizadoras, as construções sociais e a 

uma noção de descontinuidade. 
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Judith Butler ao cunhar a expressão performatividade de gênero, na sua 

obra “Problemas de Gênero”, desenvolve o termo partindo da seguinte reflexão: 

 

Como em outros dramas sociais rituais, a ação do gênero requer uma 
performance repetida. Essa repetição é a um só tempo a reencenação 
e a nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos 
socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua 
legitimação. Embora existam corpos individuais que encenam essas 
significações estilizando-se em formas do gênero, essa “ação” é 
pública. Essas ações têm dimensões temporais e coletivas, e seu 
caráter público não deixa de ter consequências; na verdade, a 
performance é realizada com o objetivo estratégico de manter o gênero 
em sua estrutura binaria – um objetivo que não pode ser atribuído a um 
sujeito, devendo, ao invés disso, ser compreendido como fundador e 
consolidador do sujeito (BUTLER, 2015, p. 242) 

 
Desse modo, nos dizeres de Butler a performance constitui numa repetição 

estilizada de atos, que são regulados pelas normas sociais, sendo um processo 

momentâneo e descontínuo, já que tem no discurso sua materialização. Pode-

se, então perceber, que as categorias de análise pós-modernas estão sempre 

envoltas em um jogo de linguagem, há uma necessidade de se buscar 

“respostas” nos discursos, num campo minado por ideias psicossociológicas, 

que parecem estruturar um quebra-cabeça complexo.   

A performance também é comumente usada como uma forma de paródia 

do gênero, ou seja, uma imitação, que é considerada sem origem, sendo então 

uma fantasia da fantasia, permitindo que haja um deslocamento perpétuo e fluido 

proporcionando uma abertura a ressignificação e a contextualização. 

É nesse contexto de parodização do gênero que Butler (2015) discute a 

performance da drag, uma vez que ela atua e reformula identidades de gênero. 

Nesse sentido: 

a performance da drag brinca com a distinção entre anatomia do 
performista e o gênero que está sendo performado. Mas estamos, na 
verdade, na presença de três dimensões contingentes da corporeidade 
significante: sexo anatomico, identidade de gênero e performance de 
gênero (BUTLER, 2015, p. 237). 

 
 

O processo de caracterização das drags, de certo modo, cabe na 

concepção de performatividade, uma vez que entendemos que incorpora um/a 

personagem. No entanto, não podemos generalizar, associando a performance 

as outras identidades de gênero. No caso de Butler (2015), ela considera que as 

identidades de gênero não devem ser originais e nem servir a uma coisa 
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determinante, mas sim sujeitas as práticas imitativas que partem de outras 

imitações e, desse modo, construindo ilusões fazendo a paródia desse 

mecanismo de construção. 

A discussão que Butler (2015), realiza entre paródia de gênero e 

performance é extremamente complexa. Na verdade, o que podemos concluir é 

que a autora, a partir desses elementos busca fazer uma crítica a concepção de 

“normal” na sociedade heterossexista, inferindo que “normal” e “original”, na 

realidade, são cópias falhas que não há como serem incorporadas, dessa forma, 

eles sempre foram derivados. Assim: 

(...) o fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances 
sociais contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e 
de masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes 
também são constituídas, como parte da estratégia que oculta o caráter 
performativo do gênero e as possibilidades performativas de 
proliferação das configurações de gênero fora das estruturas restritivas 
da dominação masculinista e da heterossexualidade compulsória 
(BUTLER, 2015, p. 244). 

 

Consideramos que o uso dessa categoria traz algumas limitações teórico-

metodológicas, principalmente pela sua complexidade, que se envereda por um 

viés psicanalítico para tratar a questão comportamental da imagem, como 

também, em virtude do posicionamento contrário à ideia de reivindicar a 

existência de uma identidade. Do mesmo modo, parece-nos problemático a 

ênfase ao fragmento, ao descontínuo, à contínua desconstrução. 

Metodologicamente, podemos observar que esse tipo de análise está 

associada, na maioria dos trabalhos, a etnografia, um instrumento de pesquisa 

comum no campo da antropologia, que tem como base a cultura para a 

interpretação da realidade, trabalhando com a ideia de significação dos 

símbolos. De acordo com MALINOWSKY (1922, apud LIMA et al, 1996, p. 24) a 

etnografia diz respeito a “compreensão do ponto de vista do outro, sua relação 

com a vida, bem como a sua visão do mundo”. O seu uso se dá por meio de 

estudos de campo em que o/a pesquisador/a passa por um período de 

convivência com o grupo ou comunidade investigada.  Como se destacam nos 

trechos a seguir: 

 

Optamos pelo estudo de cunho etnográfico por permitir reconstruir os 
processos que constituem o cotidiano da situação escolar e a 
experiência das relações na prática. (...) nesse tipo de investigação, o 
pesquisador exerce dois papéis, simultaneamente: o papel subjetivo, 
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participante, e o papel objetivo, de observador, em busca da 
compreensão e explicação do comportamento humano (BRAZ; 
ROMERO, 2006, p. 2 – FG 7, grifos nossos). 
 
(...) inspirada nos estudos etnográficos com crianças, com ênfase 
nos aspectos culturais e simbólicos das experiências sociais e na 
sociologia da infância (CABICEIRA; MOREIRA, 2010, p. 1 – FG 9, 
grifos nossos). 
 
 
 Para a realização da pesquisa utilizou-se o método etnográfico que 
possibilita a observação dos múltiplos eventos que ocorrem em uma 
determinada comunidade (CASAGRANDE, 2013, p. 1 – FG 10, grifos 
nossos). 

 
 

Nesse tipo de estudo se busca “mais do que tentar entender o significado 

atribuído à determinada prática, o esforço é no sentido de entender como os 

significados se manifestam e constituem um universo cultural particular” 

(GOELLNER et al., 2010, p. 384). Todo o esforço do/a pesquisador/a, na 

etnografia, consiste em não partir de análises ou explicações que fujam daquele 

universo cultural que está estudando, o esforço é compreender o significado 

atribuído pelo outro. Assim, ela “compreende uma investigação aprofundada da 

vida nativa de modo que o etnógrafo possa compreender a organização social 

da vida tribal, sintetizados através da compreensão do ponto de vista do nativo” 

(LAGE, 2009, p. 03). 

Dessa forma, a etnografia conta com o olhar atento do pesquisador, o qual 

trabalha sob uma visão descritiva e interpretativa de dada situação. Nos estudos 

sobre gênero a etnografia vem se tornando bem comum, principalmente na área 

da educação, na qual o pesquisador/a atua por meio de experiências em sala de 

aula. Como exemplo, podemos destacar os trabalhos dos autores citados 

anteriormente, no qual relatam situações vivenciadas no ambiente escolar. 

O trabalho de Braz e Romero (2006), discute “as relações de gênero na 

prática de jogos e de outras atividades escolares”. Nesse estudo, os autores 

apontam os diferentes comportamentos, hábitos e valores apresentados pelos 

alunos em seu convívio social. Assim, o contexto discursivo, a cultura e a 

simbologia foram aspectos cruciais para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

Nota-se também, nesse tipo de metodologia os traços descritivos e narrativos no 

desdobramento do texto, como se pode ver no trecho a seguir: 
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O jogo de bola de gude foi apontado pela maioria das crianças de 
ambos os sexos como sendo praticado só por meninos. Um dos 
meninos justifica o jogo de bola de gude como masculino pela falta de 
habilidade feminina no seu manuseio (BRAZ; ROMERO, 2006, p. 4 – 
FG 7). 

 

Desse modo, a etnografia captura o gênero por meio de uma abordagem 

sociocultural, ou seja, em suas expressões e representações subjetivas. O que 

a torna um instrumento frequente no campo das análises pós-modernas. Pois 

nelas, a centralidade da produção do conhecimento está na “esfera da cultura 

como chave das análises dos fenômenos contemporâneos”, codificados e 

fragmentados da totalidade social (SIMIONATTO, 2009, p. 07). 

No entanto, nos questionamos até que ponto é possível, por meio da 

etnografia, conhecer o ponto de vista do outro, tendo em vista que esse processo 

se dá partindo de uma experiência, temporariamente determinada, e seus 

instrumentos e método de pesquisa constituem numa análise de caráter 

descritiva. Ademais, as relações sociais são muito mais complexas, 

necessitando de um olhar crítico dos determinantes que nela estão 

empreendidos. Desse modo, como é possível entender uma realidade 

separando-a dos demais processos sociais e de sua totalidade? 

Nesse sentido, acreditamos que a metodologia etnográfica deixa algumas 

lacunas em sua proposta metodológica, inviabilizando, de certa forma, uma 

leitura mais aprofundada da conjuntura social, tornando-se muitas vezes 

narrativas antropológicas superficiais. 

Outro aspecto de grande dimensão nos estudos de gênero são as relações 

de poder. Segundo Gouveia e Camurça (2004), nas relações sociais o 

masculino possui maior prestígio em relação ao feminino, e isso vai gerar uma 

divisão desigual de poder de acordo com o sexo, implicando diretamente no que 

chamamos de relações de poder. 

Esse termo também foi problematizado nos estudos de Foucault 

relacionando-se com outros elementos, que no caso das obras foucaultinas, 

especificamente na obra “Microfísica do poder”, ele trabalha sob a abordagem 

discursiva, assim ele entende que: 

 

Em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que 
atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas 
relações de poder não podem se dissociar, se estabelecer nem 
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funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação e um 
funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder 
sem uma certa economia dos discursos de verdade que funcione 
dentro e a partir desta dupla exigência. Somos submetidos pelo poder 
à produção da verdade e só podemos exercê−lo através da produção 
da verdade (FOUCAULT, 1979, p. 35). 

 
  

A noção de poder, enquanto instrumento discursivo que produz verdades, 

desenvolvida por Foucault vai ser disseminada nos estudos de gênero por meio 

das obras de autoras como Joan Scott e Judith Butler. Não por acaso que muitas 

das produções aqui analisadas partiram desse viés. 

Em artigo publicado no Fazendo Gênero 8 Siqueira et al (2008), trabalham 

questões sobre sexualidade embasadas nas relações de poder formulada por 

Foucault. As autoras apontam que os indivíduos expressam verdades sobre si e 

sobre sua sexualidade e que estas estão envolvidas em práticas e 

representações sociais. Para elas, “as relações de poder estão sempre situadas 

no interior de microlutas, que ocorrem sobretudo entre indivíduos, uns em 

relação aos outros, e se caracteriza por sua produtividade” (SIQUEIRA et al, 

2008, p. 6 – FG 8). 

As relações de poder aparecem, também, nas produções como substituta 

da categoria patriarcado. Nelas, os autores trabalham a noção de poder 

enquanto modo hierárquico associadas a categoria de dominação masculina, ou 

até mesmo ao conceito de androcentrismo. 

Toledo (2010), ao discutir a normatização dos corpos sob a política do 

biopoder35, coloca que o androcentrismo e a heteronormatividade são 

estratégias que buscam impor um tipo de sexualidade aos sujeitos: 

 

São essas estratégias de manutenção da ordem heterossexista que 
funcionam na produção dos processos de exclusão, é no interstício, no 
espaço de onde os sujeitos envolvidos emergem, no qual acontece o 
jogo de forças e as relações de dominação. Assim, os (as) dissidentes 
da norma, em uma ampla e descentralizada rede de poderes, são 
inseridos na categoria de inferiores por meio da interdição, da 
segregação e pela atribuição de regimes de verdade sobre eles – 

                                                           
35O conceito de biopoder está ligado ao poder disciplinar abordado por Foucault que se exerce 
por meio de mecanismos de controle. “Aquém, portanto, do grande poder absoluto, dramático, 
sombrio que era o poder de soberania, e que consistia em poder de fazer morrer, eis que aparece 
agora, com essa tecnologia do biopoder, com essa tecnologia do poder sobre a “população” 
enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder contínuo, científico, que é o de “fazer 
viver”. A soberania fazia morrer e deixava viver. E eis agora aparece um poder que eu chamaria 
de regulamentação e que consiste ao contrário, em fazer viver e deixar morrer” (FOUCAULT, 
1999, p. 294). 
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ferramentas de ação do biopoder, que tendem a mostrar a 
superioridade de uns perante outros. Esses discursos junto às práticas 
de interdição, a segregação e a vontade de verdade configuram os 
processos de exclusão sobre as pessoas que não se conformam à 
lógica heteronormativa (TOLEDO, 2010, p. 4 – FG 9). 

 
 

Percebe-se, de acordo com o que foi apontado pela autora, que há 

presença de uma dominação, e que essa segue um padrão de hierarquização 

sexual, mas acontece por meio da institucionalização dos discursos. O 

patriarcado não é trabalhado nessa discussão por ser considerado um termo que 

engessa as relações de gênero, porém ao mesmo tempo tem-se a predileção do 

termo androcentrismo. 

O mesmo ocorre no trabalho de Furlin (2008), quando ela aborda a 

discussão da dominação masculina do saber teológico: 

 

Historicamente esse espaço foi exclusivamente marcado pelo 
masculino, tanto na sua constituição como na produção do saber 
teológico, permitindo a fixação do sujeito masculino nas instâncias do 
poder hierárquico e na produção do discurso acadêmico teológico. 
Esse discurso, de certa forma, legitimou a exclusão das mulheres nas 
instâncias de poder eclesial e perpetuou o androcentrismo no pensar e 
no fazer teologia (FURLIN, 2008, p. 2-3 – FG 8). 

 

 

O patriarcado não é bem aceito pelos teóricos pós-estruturalistas, como 

vimos no capítulo anterior, no entanto a discussão aparece velada por meio de 

termos como dominação masculina e androcentrimo. Contudo tais termos não 

apresentam, do nosso ponto de vista, o mesmo teor histórico, político e 

ideológico presente no termo relações patriarcais de gênero.   

Encontramos também estudos que trabalham com a ideia do poder que 

circula – visão também foucaultiana – dissociando-se da visão de 

dominado/dominador. Assim, ao partir dessa premissa as produções que 

discutem a opressão feminina apontam que “o exercício do poder sempre 

comporta manobras e táticas pelas quais o sujeito dominado pode operar sua 

liberdade” (CEMI, 2006, p.2 – FG 7). Ou seja, no caso de uma mulher que venha 

a sofrer violência ela poderá sair da condição de oprimida ou dominada a partir 

do momento que ela exerce sua resistência. 

No artigo desenvolvido por Mayorga (2006), ele aponta que não existe 

relações de poder sem resistência. Aliada ao pensamento de Foucault que 
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compreende o poder enquanto força produtiva e positiva em que a “repressão e 

resistência não são distintas no que se refere à sua ontologia; a repressão [...] 

produz a sua própria resistência” (MAYORGA, 2006, p. 2 – FG 7). Nesse sentido, 

a autora conduz sua linha de raciocínio sobre a violência e opressão vivenciada 

pelas mulheres sob a seguinte análise: 

 

Não partimos de uma visão vitimizadora das mulheres. [...] As 
mulheres, nos diversos contextos de opressão e violência a que estão 
submetidas, não podem ser consideradas como sujeitos passivos e 
heterônomos, pois o que as experiências das mesmas demonstram é 
que várias formas emancipatórias de construção de si mesmas e 
relação com os demais estão sendo constantemente construídas 
(MAYORGA, 2006, p. 2 – FG 7). 

 

Acreditamos que esse tipo de análise traz algumas limitações para esse 

debate, tendo em vista a realidade complexa e contraditória na qual estão 

inseridos os sujeitos sociais. De certo que as mulheres produzem resistências 

as situações de opressão vivenciada, contudo elas ainda são vítimas de um 

sistema que opera nos diversos espaços da sociedade, que inferioriza, oprime e 

explora. Desse modo, nem sempre as mulheres têm as condições necessárias 

para reagir adequadamente a uma situação de opressão. 

Como foi colocado em momentos anteriores a máquina do patriarcado 

continua atuante seja por meio dos valores conservadores, seja pelos 

mecanismos que impões uma hierarquização sexual. Outro ponto é que ao 

desconsiderarmos esses fatores podemos acabar por naturalizar a opressão 

feminina e encobrir um sistema que se apropria dessas desigualdades para se 

desenvolver. Assim, reafirmamos que a resistência e emancipação feminina está 

intimamente ligada com a superação do sistema capitalista e da ideologia 

patriarcal. 

 

3.3 A unidade de classe x as identidades que transitam 

 

Um argumento comum das tendências pós-modernas ao trabalharem o 

conceito de gênero é de apontar ele como fluido, instável e de identidades não 

fixas, ou como a própria Butler coloca: é uma colisão aberta. Na verdade, gênero 

seria “uma identidade tenuamente constituída no tempo, instituído num espaço 

externo por meio de uma repetição estilizada de atos” (BUTLER, 2015, p. 242). 
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Para ela não há uma totalidade muito menos unidade, mas sim uma construção 

discursiva momentânea. 

Nas análises dos trabalhos, encontramos essa discussão de forma mais 

assinalada na concepção da teoria queer, na qual a identidade não possui uma 

unidade, pelo contrário ela é considerada por muitos teóricos como abjeta, que 

foge a norma. É importante assinalar que a teoria queer, como já assinalamos, 

nasce para discutir, problematizar e analisar as questões referentes a população 

trans em geral, aí incluídos/as também drag queens ou drag kings. 

 Assim, partindo das questões de quem transita no campo da identidade 

de gênero, tem-se uma análise sob a ótica de uma política pós-identitária, pois: 

 

A afirmação da identidade implica sempre a demarcação e a negação 
do seu oposto, que é constituído como sua diferença. Esse ‘outro’ 
permanece, contudo, indispensável. A identidade negada é constitutiva 
do sujeito, fornece-lhe o limite e a coerência e, ao mesmo tempo, 
assombra-o com a instabilidade. Numa ótica desconstrutiva, seria 
demonstrada a mútua implicação/constituição dos opostos e se 
passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de 
sexualidade (a heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, 
mais do que isso, passou a ser concebida como ‘natural. Ao alertar 
para o fato de que uma política de identidade pode se tornar cúmplice 
do sistema contra o qual ela pretende se insurgir, os teóricos e as 
teóricas queer sugerem uma teoria e uma política pós-identitárias 
(LOURO, 2001, p.549). 

 

 

É embasado por essa ideia que se desenvolveram alguns dos trabalhos 

que analisaremos a seguir; um deles é o de Sevilla e Seffner (2013), que 

trabalham com a concepção de política pós-identitária e pós-gênero. Nesse 

artigo, os autores interpretam esses conceitos como uma espécie de ativismo 

que tem o propósito de contestar as normas de gênero. 

 

Estes movimentos embasados na experiência militante e nos estudos 
feministas e queer apontam os limites da política identitária, propondo 
como estratégia política o enfrentamento, a contestação, a denúncia e 
a visibilização destas normas e suas arbitrariedades (SEVILLA; 
SEFFNER, 2013, p. 1 – FG 10). 

 
 

A manifestação desse discurso decorre da noção de que a identidade não 

é coesa e sim postulado das diferenças, sendo então múltiplas e desconectadas. 

Para os teóricos queer não existe uma identidade una e indivisível, mas uma 

estratégia em que se prega a: 
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(…) “desidentificação”, “inclassificação”, adiamento, ou 
experimentação: Grupos e indivíduos que buscam escapar dos rótulos 
identitários clássicos, tanto por se opor ao binarismo de gênero e 
sexualidade quanto por não se enquadrar em nenhuma das 
classificações desejadas/esperadas dentro deste panorama. A partir 
desta posição que borra as fronteiras e promove atravessamentos 
questionam estas normas e as políticas relacionadas a elas (SEVILLA; 
SEFFNER, 2013, p. 5 – FG 10). 

 

Dessa forma, os estudos queer, mesmo assinalando a crítica a sexualidade 

heteronormativa vigente e trazer para o centro das discussões as diferentes 

dimensões que a identidade do sujeito pode comportar, produzem na 

contracorrente “micropolíticas” que deslocam o sujeito da luta de classe e da 

identidade de gênero. Ao passo que, não há uma identificação e vão surgindo 

pequenos grupos que atuam com diferentes demandas e não se reconhecem na 

totalidade, constituindo, assim, lutas fragmentadas sem um projeto de 

transformação social. 

Contraditoriamente, apesar de toda a crítica a noção de identidade tais 

grupos vão criando outras noções de identidade: mulheres trans, homens trans, 

drags queens, drag kings, e se identificando com seus “semelhantes” e se 

opondo aos seus “não semelhantes”, em um típico processo de criação de 

identidades. 

 Problematizando esse pensamento da “desidentificação”, no contexto do 

capitalismo tardio, Lole (2013), considera que a noção de diferença faz com que 

esses grupos específicos com suas lutas distintas se distanciem do ideário de 

emancipação humana. De acordo com a autora: 

  

O discurso da diferença quando é descaracterizado pode apagar a 

totalidade. A noção de totalidade é dinâmica, refletindo as mediações 

e transformações abrangentes, mas historicamente mutáveis, da 

realidade objetiva. Segundo Lukács, a “concepção dialético-

materialista da totalidade significa […] a unidade concreta de 

contradições que interagem […]” (apud Bottomore, 2001, p. 381). 

Neste sentido, essa concepção de totalidade é importante uma vez que 

nos remete às antinomias existentes nas relações sociais de sujeitos 

concretos. O mundo moderno é o mundo da pluralidade e da diferença, 

e isso é uma conquista. Se as individualidades são autorreferenciadas 

elas podem ignorar ou esnobar o conjunto da sociedade. Resgatar os 

valores da diferença não pode nos levar ao retorno do naturalismo, e 

sim nos remeter à perspectiva de emancipação (LOLE, 2013, p. 2 – FG 

10). 
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Na concepção da dialética marxista, a emancipação humana pressupõe a 

transformação social, e nela está contida as capacidades de mediação que 

correspondem a universalidade, a sociabilidade, a consciência e a liberdade, 

pois todo indivíduo é, ao mesmo tempo, um ser genérico e singular (BARROCO, 

2010). Nesse sentido: 

 

A práxis política é uma das atividades que possibilitam responder 
coletivamente aos conflitos sociais, destacando-se, também, da vida 
cotidiana. É uma atividade que supõe a interação entre os homens e 
objetiva uma transformação social, “seja de manutenção ou destruição 
do existente” (LUKÁCS, 1981b: XLIV). […] A atividade política supõe a 
projeção ideal do que se pretende transformar, em qual direção, com 
quais estratégias (BARROCCO, 2010, p. 49). 

 
Desse modo, a construção do ser social está intimamente ligada a suas 

capacidades humano-genérica, da qual ele necessita para a realização da 

atividade emancipatória. O artigo de Lole (2013), nos traz alguns elementos para 

refletirmos esse processo diante da conjuntura contemporânea. Ela aponta que 

a emancipação está associada a liberdade humana, e que esta faz parte de uma 

luta pela humanização e contra a coisificação, assim: 

 

 Investidas teóricas deste porte se apresentam como necessárias, 
marcadamente na contemporaneidade, que, como expressão filosófica 
e estética do culto ao individualismo, vem buscando desqualificar todas 
as perspectivas coletivas, através do argumento do subjetivismo e as 
novas demandas sociais, atingindo frontalmente conceitos como o de 
emancipação (LOLE, 2013, p. 7 – FG 10). 

  
A autora assinala, ainda que as contradições presentes na construção do 

gênero são as mesmas que se constituíram na concepção histórica de igualdade, 

sendo, então, importante partir de uma perspectiva de igualdade transformadora 

que venha a romper com o automatismo, e possa garantir de maneira concreta 

ao indivíduo "a possibilidade de fazer tudo que está potencialmente ao seu 

alcance", desenvolvendo-se como ser singular, sem, contudo, tornar-se um ser 

ensimesmado, ou seja, tal desenvolvimento singular se faz na conexão/unidade 

com  o ser humano genérico.   

Em meio a esses diferentes argumentos fica notório o quanto as 

concepções pós-estruralistas da teoria queer destoam das proposições 

marxistas. Uma vez que elas apresentam formas opostas de pensamento; 
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enquanto a primeira dá ênfase a ideia das micropolíticas de gênero, a segunda 

trabalha com importância da luta de classe, considerando sua totalidade. 

No entanto, Ferreira (2014), propôs uma relação teórica entre marxismo e 

teoria queer. Segundo o autor, apesar desta ter nascido no campo pós-

estruturalista é possível fazer uma releitura materialista-histórica e dialética 

desses postulados. Pois, "esses conceitos não são exclusivos do pós-

estruturalismo e elaborá-los através de outras articulações nas quais a luta de 

classes esteja no centro [...] é sim possível" (FERREIRA, 2014, p. 53). 

Para tanto, ele esquematizou suas análises numa tabela, na qual aponta 

as possíveis relações que essas duas teorias apresentam entre si, como 

podemos observar a seguir: 

 

 

Quadro 3 – Aproximações entre teoria marxiana e teoria queer 

 

Teoria marxiana Teoria queer 

A realidade é um processo dinâmico, é 

um vir-a-ser no qual todas as coisas 

estão em movimento. 

As identidades sexuais e de gênero não 

são estáveis, acompanham a 

processualidade do real. 

O caráter processual do real, base da 

contradição e da historicidade, busca 

superar petrificações e enquadramentos 

na perspectiva do humano integral. 

Aponta as fraturas do real na perspectiva 

de contestar e desnaturalizar os regimes 

normalizadores. 

Trabalha-se na dialética 

objetividade/subjetividade como partes 

da mesma totalidade social. 

A subjetividade é analisada com o caráter 

objetivo da vida (sobretudo através dos 

estudos descoloniais). 

Contradição como parte do real, o 

encontro entre teses antagônicas, os 

opostos como unidade, a negação 

inclusiva na perspectiva dialética. 

Reconhece-se a diversidade através do 

hibridismo, do andrógino, e da 

convivência entre sexualidades e gêneros 

fora e dentro do sistema binário. 

Pensa-se antes sobre o concreto. O 

concreto pensado é resultado da prática 

como critério de verdade, que diz 

respeito aos dominados e aos 

dominantes. 

É preciso ouvir as vozes dos subalternos, 

ouvir suas próprias experiências e 

desocultar/desfetichizar as ideologias 

narradas por aqueles que estão no 

“centro”. 
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Algumas pessoas são incluídas 

precariamente no processo de produção 

e reprodução capitalista e por isso são 

consideradas de menor importância. 

O abjeto é a vida cuja materialidade é 

considerada de pouca ou nenhuma 

importância, e que não é inteligível 

culturalmente. 

Gênero e sexualidade são construções 

históricas, expressam condições reais e 

concretas porque são também produtos 

da atividade humana no social. 

Gênero e sexualidade são instáveis 

porque são historicamente e socialmente 

produzidos, e portanto são construídos de 

forma cambiante. 

Quer explicar e transformar a realidade 

propondo a superação do modo 

econômico capitalista. 

Pretende trabalhar pela 

superação/transformação da 

heteronormatividade e do binarismo de 

gênero. 

A cultura popular é uma releitura e uma 

maneira de resistir aos padrões impostos 

pela cultura dominante, é possibilidade 

de desocultar a reprodução alienada. 

Não busca a assimilação, problematiza a 

ordem social e reinterpreta-a para ter 

significado aos subalternos. 

Faz a mediação necessária entre a 

unidade e a totalidade, o particular e o 

geral, o uno e o múltiplo, o sujeito e a 

estrutura, a vida miúda e as 

macropolíticas. 

Gênero/sexualidade são teorizados a 

partir de uma política das diferenças 

(particular) e das estruturas de 

normalização (heteronormatividade, por 

exemplo). 

Busca explicar para superar, pois quer 

provocar rupturas indo à raíz. 

Vai à raiz na intenção de contestar, 

desestabilizar e provocar rupturas que 

transformem o real. 

Perspectiva revolucionária. Perspectiva transgressora. 

Fonte: Dados sistematizados dos estudos sobre teoria marxiana e teoria queer (FERREIRA, 

2014). 

 

As semelhanças apontadas na tabela entre as teorias, a nosso ver, não 

necessariamente coadunam, pois, são bem mais complexas do que aparentam. 

Como por   exemplo, quando se fala em perspectiva revolucionaria, no campo 

do marxismo, estamos fazendo referência a um processo que carrega todo um 

aparato sócio-histórico e político, de posicionamento crítico em relação ao 

sistema vigente visando a emancipação humana em todas as suas dimensões. 

Diferente da perspectiva transgressora proposta pela teoria queer, na qual a 

ênfase está em fugir das normas incitados por uma luta micropolítica no campo 

da sexualidade e do gênero, cujas identidades encontram-se deslocadas do eixo 

da luta de classe. 

Concordamos que há pontos em comum e que confluem, o que torna 

possível lutas comuns, contudo há diferenças fundamentais que não podem ser 

minimizadas. Do nosso ponto de vista, tais diferenças estão umbilicalmente 

ligadas à questão da luta de classes e a discussão de “provocar rupturas indo à 
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raiz”. Na perspectiva marxista ir à raiz é buscar os fundamentos/determinantes 

últimos. Nesse sentido, todas as lutas, conquistas que contribuam para 

ampliação da liberdade humana é importante, mas não pode substituir a luta 

essencial de transformação da estrutura de classes, ou seja, não se pode 

prescindir da transformação revolucionária do modo de produção. Na teoria 

queer, “a raiz” da opressão está, fundamentalmente no campo da sexualidade, 

mediação que reconhecemos como fundamental na constituição dos indivíduos, 

contudo não a compreendemos como determinante na constituição do ser social. 

Desse modo, entendemos que os pressupostos de tais teorias dificilmente 

convergirão. Na verdade eles vão de encontro em muitos sentidos, a começar 

pelas bases filosóficas nas quais estão embasadas. Enquanto uma compreende 

o ser social ontologicamente constituído a partir do trabalho e no contexto de 

uma totalidade social histórica e dialética, na qual os seres humanos sintetizam 

na particularidade do seu ser, a mediação entre o singular e o genérico; a outra 

forma fragmenta esse indivíduo em identidades fluídas e múltiplas, enfatizando 

sua construção social e histórica no campo da sexualidade como resultante das 

“práticas discursivas” dominantes. Desse modo, numa o trabalho é fundante, 

noutra o discurso é fundante.   

A luta de classes é outro ponto importante a se destacar nas análises 

marxistas. Pois, remete a discussão das relações sociais no contexto da 

sociabilidade do capital, entendendo que é por meio delas que desvelamos as 

contradições existentes. 

Nesse sentido, pontuamos o artigo elaborado por Guimarães et al (2013), 

no qual ela ressalta que: 

 

(...) devemos ter consciência da composição das classes existentes no 
modo de produção e reprodução no qual estamos inseridos: o sistema 
capitalista. Esse sistema se alicerça nas relações antagônicas entre 
duas classes sociais: o capital e o trabalho. De um lado quem possui 
os meios de produção – os capitalistas – e do outro, quem possui 
apenas sua força de trabalho – os (as) trabalhadores (as). O(a) 
trabalhador(a), parte integrante e submetido(a) à essa relação, 
encontra na venda da sua força de trabalho para os capitalistas seu 
meio de subsistência. Os capitalistas, por possuirem os meios de 
produção, e portanto, as condições para explorar o trabalho, pagam 
menos do que o valor do trabalho, mecanismo o qual engendra a 
dinâmica de extração de mais-valia, inerente aos processos de 
trabalho e que se apresenta como invisível (GUIMARÃES et al, 2013, 
p. 4 – FG 10). 
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Ou seja, apreender os determinantes das desigualdades sociais que 

fundamentam o desenvolvimento do sistema capitalista é condição primeira para 

chegar ao processo que constitui as desigualdades de gênero. Uma vez que 

esse sistema se apropria de mecanismos que intensificam essas desigualdades, 

um deles, como vimos no capítulo anterior, é o patriarcado, que está intimamente 

relacionado com a Divisão Sexual do Trabalho. A qual, “não se dá numa forma 

de complementariedade entre trabalhos de homens e de mulheres, mas 

expressa uma relação de poder, de dominação, dos homens sobre as mulheres, 

pois se dá numa forma segregada e hierarquizada” (GUIMARÃES et al, 2013, p. 

6 – FG 10). 

Dessa forma, a igualdade de classe, e nela contida as dimensões de 

gênero, de raça/etnia e de sexualidade, está condicionada a superação desse 

sistema. De acordo com Guimarães et al (2013), essa igualdade deve ser 

substantiva, ou seja, uma igualdade qualitativa, não apenas quantitativa. A qual, 

“desafia as barreiras do capital, uma vez que ele é estruturalmente incapaz de 

realizá-lo, pois sua estrutura é excludente, sobrevive da permanência das 

desigualdades sociais e da dominação de uns sobre os demais” (GUIMARÃES 

et al, 2013, p. 7 – FG 10). 

Nesse contexto, a luta de classe se posiciona no bojo das contradições do 

capital, sendo, então um importante elemento de análise no processo das 

relações sociais e do cenário político contemporâneo, aí incluídas as discussões 

sobre gênero, raça/etnia e sexualidade. 

 

 

3.4. “É fácil crer no que crê a multidão”: neoconservadorismo e o discurso 

da ideologia de gênero 

 

 Vimos que a tendência pós-moderna possui forte influência nos estudos 

de gênero, e em muito dos trabalhos aqui analisados isso ficou expresso. No 

entanto, querendo ou não essa tendência acaba por proporcionar elementos que 

fundamentam o discurso da ideologia capitalista, como o individualismo, a 

fragmentação e a ausência de uma unidade. Visto que: 

O cotidiano constitui o espaço onde se encontram condensados esses 
traços definidores da pós-modernidade. Atualmente, a cotidianidade 
está atravessada pela individualização, pelo consumismo e pelo 



106 
 

predomínio da informação fugaz. Através da publicidade, que invadiu 
todas as brechas da vida do homem – no trabalho, na escola, no lazer, 
nas ruas, nos transportes ou em casa —, ocorreram a estetização dos 
objetos de consumo e a erotização e a personificação das mercadorias. 
As vitrines e o vídeo passaram a ser dimensões indispensáveis para a 
existência de todas as coisas do mundo. A realidade social se 
desmaterializou e passou a ser domínio do signo, que transformou o 
cotidiano na vivência imediata de simulacro, instaurando-se a hiper-
realidade pela generalização da informação e da simulação na 
sociedade informatizada de massas (EVANGELISTA, 2007, p. 78). 
 
 

Soma-se a isso a conjuntura atual de retrocessos que estamos 

vivenciando, na qual insurge a investida de valores (neo)conservadores 

centrados no culto a família tradicional e de base patriarcal. Essa instituição 

cumpre um papel ideológico36 que serve aos interesses da classe dominante. A 

família: 

“(...) não deixa de ser profundamente autoritária devido às funções que 
lhe são atribuídas num sistema de controle metabólico dominado pelo 
capital que determina a orientação de indivíduos particulares por meio 
de seu sistema incontestável de valores” (MEZÁROS, 2002 apud 
CISNE, 2014, p. 82). 

 
Nesse contexto, projeta-se uma sociedade estruturada nos valores mais 

arcaicos da família, idealizando a mulher como objeto que deve ser “bela, 

recatada e do lar”37, num cenário de profunda misoginia política e 

desqualificação dos movimentos sociais em geral e, particularmente, daqueles 

ligados as lutas feministas. Na política nacional, vemos a perda da laicidade do 

Estado, que é tomado por posturas reacionárias de bancadas religiosas, que 

inflam um discurso em que se prega a existência de uma “ideologia de gênero” 

enquanto deturpadora e destruidora do modelo de família tradicional. 

Constitui-se, assim, uma moral de balizas conservadoras que está 

intimamente ligada à produção da alienação no âmbito da vida cotidiana, “tendo 

em vista sua repetição acrítica dos valores, sua assimilação rígida dos 

preconceitos e modos de comportamentos, seu pensamento repetitivo e 

                                                           
36“A ideologia desempenha – através da inversão que promove nos fenômenos sociais [...] papel 

fundamental no permanente processo de constrição do sujeito-objeto. Não se pode esquecer 
que esta realidade é móvel, pois a alienação presume a desalienação; a coisificação supõe a 
humanização. Graças à natureza porosa da ideologia e à emergência e ao desenvolvimento de 
contra-ideologias, as possibilidades de desalienação-humanização estão sempre presentes 
(SAFFIOTI, 1997, p. 61).   
37Referência ao discurso utilizado pela revista veja ao definir a atual primeira-dama: 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar 
 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/bela-recatada-e-do-lar
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ultrageneralizador” (BARROCO, 2010, p. 46). Desse modo, a alienação do 

indivíduo é conduzida na vida cotidiana pelo moralismo de faces 

preconceituosas. No entanto, é importante compreender que: 

 

(…) os objetos e conteúdos de nossos preconceitos podem ser de 
natureza plenamente universal; podem referir-se à totalidade de nossa 
natureza ou de nossa classe, a apropriações morais ou religiosas, etc. 
Em troca, as motivações e as necessidades que alimentam nossa fé e, 
com ela, nosso preconceito satisfazem sempre nossa própria 
particularidade individual. Na maioria dos casos, fazem-no de modo 
direto, sem mediação: crer em preconceitos é cômodo porque nos 
protege de conflitos, porque confirma nossas ações anteriores. 
Mas, muitas vezes, o mecanismo é também indireto: nossa vida, que 
não pôde alcançar seu objetivo em sua verdadeira atividade humano-
genérica, consegue então um “sentido” pleno no preconceito (HELLER, 
1972, p.48, grifos nossos). 

 

Sob esses ditames, o sistema encontra os mecanismos necessários para 

imperar sobre as desigualdades de classe, por meio de uma ideologia patriarcal-

racista-capitalista heterossexista, que se difunde na mente dos indivíduos em 

face da naturalização das relações de dominação e exploração produzida pela 

alienação, e desse modo, inviabilizando o desenvolvimento de ações 

transformadoras (CISNE, 2014). 

Em artigo publicado nos anais do Fazendo Gênero 7 Pereira Netto (2006), 

ao analisar as relações de gênero e sexualidade sob a ótica das lutas de classe, 

ele ressalta que: 

 

Essa, atravessada constantemente por outras desigualdades 
engendradas pela sua própria organização. Nessa articulação, 
silenciam-se as origens das desigualdades por meio de uma ditadura 
da natureza humana, considerando as condições de exploração e 
dominação as quais são submetidos seres humanos por outros, como 
fatos dados, universalizados, naturalizados e imutáveis, estagnando e 
neutralizando assim, possíveis aspirações para uma nova sociedade 
(PEREIRA NETTO, 2006, p. 01 – FG 7). 

 
O autor ainda aponta que essa divisão de classes apresenta interesses 

antagônicos envolvidos numa dinâmica de conflitos que se encontram sob a 

estrutura da Divisão Social do Trabalho, a qual distingue aqueles que são 

detentores dos meios de produção e os que são subordinados a eles. O que leva 

a afirmação de que “são as relações de dominação e de subordinação de classe 

que serão o eixo principal da desigualdade e exploração na sociedade” 

(PEREIRA NETTO, 2006, p. 02 – FG 7). 
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Essas relações antagônicas também são atravessadas pelas relações de 

gênero e elas são incutidas de ideologias, vez que criam representações sociais 

do masculino e do feminino com bases nos valores religiosos centrados na 

família tradicional. Assim, o Capital organiza a sociedade de acordo com seus 

interesses, por meio de padrões idealizados e ocultamentos das contradições 

existentes. Ou seja: 

 

(…) os valores universais tornam-se princípios abstratos porque não 
são realizáveis no conjunto da sociedade. Instaura-se uma contradição 
entre normas abstratas (em sua universalidade) e normas concretas 
(como forma de realização de valores universais) – suposto para a (re) 
produção das formas alienadas da vida social (BARROCO, 2010, p. 
52). 

 
 

Diante disso, considera-se a relevância do processo de transformação 

pessoal como intermédio para liberdade humano-genérica, pois de acordo com 

Heller (1972), a partir do momento que o indivíduo se transforma ele tem 

condições de transformar o mundo. Contudo, ao mesmo tempo, a transformação 

plena do indivíduo, supõe a transformação social. Para Barroco (2010, p. 62), a 

liberdade consiste na “superação dos entraves históricos às objetivações 

essenciais do ser social, o que pressupõe fundamentalmente condições 

objetivas que possibilitem a realização do trabalho de forma livre e criativa”. A 

liberdade também implica na tomada de consciência de classe, uma vez que o 

sentimento de pertencimento conduz a identificação do sujeito e desenvolve sua 

autoconsciência e autotranscedência. 

Nesse sentido, a luta pela igualdade de gênero deve estar 

relacionada/imbricada com luta pela superação das classes, uma vez que estas 

estão inseridas no contexto de opressões operado pelo sistema vigente, e 

também por entendermos que: 

 

[...] a emancipação feminina comprova ser o “calcanhar de Aquiles” do 
capital: ao demonstrar a total incompatibilidade de uma verdadeira 
igualdade com o sistema do capital nas situações históricas em que 
essa questão não desaparece, não pode ser reprimida com violência 
(ao contrário do que acontecia com a militância de classes no passado) 
nem esvaziada de seu conteúdo e “realizada” na forma de critérios 
formais vazios (MÉSZÁROS, 2011, p. 224). 
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E justamente por esse motivo que a classe dominante posiciona o gênero 

enquanto uma ideologia” que por sua vez teria como função desestabilizar as 

relações sociais, principalmente no âmbito familiar. Pois, a partir do momento 

que as discussões sobre gênero começam a penetrar nos mais diversos espaços 

da sociedade e questionar antigos valores põe-se em xeque os padrões 

instituídos na sociedade. 

Desse modo, quando analisamos a concepção de gênero por meio da 

ideologia patriarcal, podemos perceber que “a liberdade civil deriva do direito 

patriarcal e é por ela limitada” (SAFFIOTI, 2004, p.127). Nesse sentido, a 

associação patriarcado-capitalismo cerceia as formas de liberdade e a 

transforma em sujeição, uma vez que, “no pensamento político contemporâneo, 

a subordinação civil ganhou o nome de liberdade por meio da negação da 

interdependência entre liberdade civil e direito patriarcal (SAFFIOTI, 2004, p. 

131). 

Diante disso, esse pensamento é incutido na sociedade e moldado de 

acordo com os interesses da classe dominante. Assim, impera uma lógica 

alienante que oculta as contradições existentes com um discurso abstrato e vazio 

em torno da liberdade e igualdade baseada numa concepção liberal-patriarcal, 

ocultando/dificultando a percepção das contradições e os confrontos entre as 

classes sociais. 

Nós, particularmente, somamo-nos às lutas feministas e as lutas contra 

todas as formas de opressão/exploração por questões de gênero e sexualidade, 

contudo reafirmamos que tais lutas não se desconectam das lutas contra o 

capitalismo e, nesse sentido, não podem nunca prescindir da discussão sobre 

as classes sociais, sob pena de se transformarem em lutas que não vão à raiz 

da opressão/exploração.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou percorrer um caminho teórico-metodológico que 

possibilitasse a apreensão dos elementos e objetivos propostos. Assim, 

tomamos como base inicial os aspectos sócio-histórico, políticos e econômicos 

que estão embricados na discussão de gênero, desde o movimento feminista, o 

qual desencadeou os marcos iniciais dos estudos de gênero, assim como, as 

teorias que nortearam essa discussão, para que tivéssemos condições de 

interpretar as abordagens presentes nas produções analisadas. 

Nesse sentido, os resultados que foram apresentados fazem parte de 

aproximações embasadas no nosso trajeto enquanto pesquisadora, e o acumulo 

de conhecimento, aprendizado e questionamentos em torno do nosso objeto. 

Desse modo, entendemos esse percurso como um processo contínuo de 

amadurecimento não só teórico como profissional, visto que nós Assistentes 

Sociais somos uma categoria profissional que atua cotidianamente com as 

demandas que a realidade social nos apresenta, logo, temos que estar em 

constante processo de formação. 

Diante disso, buscamos evidenciar, por meio desta dissertação, a 

minuciosa forma como o sistema capitalista invade as relações sociais e as 

fetichiza e as mercantiliza, manipulando-as assim, ao seu favor. Pois: 

 

O capitalismo transforma a imagem em mercadoria e a cultura de 
massa faz da imagem um significante material de primeira grandeza 
na sociedade do capitalismo tardio. Em condições mercantis, o 
fetichismo é a modalidade histórica e a forma concreta da alienação. 
Com o fetichismo da mercadoria, a alienação se afirma e se 
desenvolve através da metamorfose das relações sociais e da vida 
social em um mundo de coisas cristalizadas (EVANGELISTA, 2007, p. 
173-174). 

 

Quando Boaventura de Souza Santos escreveu sua obra “Pela Mão de 

Alice: o social e o político na pós-modernidade”, ele se utilizou de uma frase do 

“Manifesto Comunista”, escrito por Marx e Engels, para questionar a própria 

estabilidade do marxismo, nela ele disse: “tudo que é sólido se desfaz no ar: o 

marxismo também?”. A crítica de Boaventura, como de tantos outros, consiste 
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em considerar que estamos vivenciando um processo de transição de 

paradigmas, no qual se encontra a pós-modernidade, e que, dessa forma, a 

leitura “determinística” e “reducionista” do marxismo oferece a penas 

possibilidades de transformação, mas não converte nenhuma delas em 

realidade.  De acordo com ele: “estamos numa época em que a contingência 

parece sobrepujar a determinação” (SANTOS, 1999, p. 37). 

Diante disso, vemos a incerteza e a angústia contaminarem o pensamento, 

produzindo barreiras para a construção de um novo projeto societário; a 

frustração com não realização da promessa de emancipação humana projetada 

na modernidade colocou está como a principal responsável pelos problemas da 

conjuntura que presenciamos nos dias atuais, tornando a lógica do sistema 

capitalista invisível e sem a menor relação com todo esse processo.  Nesse 

cenário, vê-se, assim, uma proposta de: 

 

(...) “superação” da modernidade sem quaisquer rupturas com a ordem 
social burguesa instruída, abrindo-se o caminho para a vinculação de 
um pensamento “transgressor” que não questiona seriamente a 
vigência globalizada da lógica do capital, mas, ao contrário, parece-lhe 
altamente funcional (EVANGELISTA, 2007, p. 170). 

 

 

Surge, então, a ideia de pós-modernidade, que como vimos, está vinculada 

a conjecturas e teorias pontuais, que dão voz ao indivíduo penetrando na sua 

subjetividade, abarcada por uma representação cultural e simbólica da vida 

cotidiana, mas que deixa os fundamentos da sociedade intactos, ou seja, a forma 

como a sociedade produz e reproduz a própria vida, ou seja, o sistema 

capitalista. 

 

O que se percebe, diante dessa discussão é que a pós-modernidade nada 

mais é do que um instrumento de legitimação da ordem burguesa, pois, de 

acordo com Tonet (2006), o que ocorre são mudanças profundas, mas no interior 

do sistema capitalista. O qual busca por meio dessa ideologia pós-moderna 

conformar e alienar os indivíduos a adequação do sistema, tentando melhorá-lo 

e, apontando para um capitalismo humanizado.  

No entanto, partilhamos da ideia de que: 
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O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de 
toda história, é que os homens devem estar em condições de viver para 
poder “fazer história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, 
beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O primeiro ato 
histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação 
destas necessidades, a produção da própria vida material, e de fato 
este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, 
que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido todos 
os dias e todas as horas, simplesmente para manter os homens vivos 
(MARX, 1991, p. 39). 

 

Desse modo, como já assinalamos, consideramos que qualquer proposta 

de transformação deve partir/considerar esse ato histórico fundamental que 

possibilita a vida humana: a produção da própria vida material. 

Nesses moldes, ressaltamos a importância da produção intelectual na 

análise desse processo, uma vez que contribui no processo de desenvolvimento 

do real. Ao passo que a conjuntura que vivemos pede cada vez mais por esse 

posicionamento crítico e contrário a lógica burguesa. 

Os estudos de gênero, por sua vez, nos apontaram a dimensão que o 

pensamento pós-moderno pode alcançar. Inúmeros dos artigos aqui analisados 

evidenciaram para qual rumo estão seguindo as linhas de pesquisas. 

A categoria gênero, por si só é constituída de problemáticas de 

interpretações; a divergência existente entre os teóricos coloca esse termo em 

diferentes planos de análises. Enquanto temos aqueles – como é o caso de 

Saffioti – que criticam a generalidade do conceito, ou seja, a sua ausência da 

noção de hierarquia entre os sexos, o que facilita ser amplamente difundido e 

apreendido pelas instituições multilaterais e governamentais, necessitando 

assim de um “especificador”, adotando o termo ordem patriarcal de gênero; 

temos também a recusa do termo, optando-se pela adoção do termo relações 

sociais de sexo38, caso das feministas marxistas francesas; há também os pós-

estruturalista que fazem uso desse conceito em seu grau de vastidão, tomando-

o como categoria aberta e em constante construção. 

                                                           
38Cabe ressaltar, em relação a categoria relações sociais de sexo, que tivemos algumas 

dificuldades para interpretar e apreender essa discussão, não só pelo fato de a considerarmos 

nova, no meio dos estudos marxistas, como também pela falta de propriedade teórica para 

realizarmos uma crítica mais consiste e nos posicionarmos diante desse debate. No entanto, 

também não encontramos nos artigos analisados referências a essa abordagem.  
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Mesmo diante desses embates e polêmicas teóricas em torno da discussão 

de gênero, o pós-estruturalismo é o que tem se disseminado nas produções 

acadêmicas. Como vimos, isso não se dá à toa, pois a própria conjuntura social 

torna-se propensa ao crescimento desse tipo de análise.   A emersão dos novos 

movimentos sociais e pluralização das identidades, conduzem ao mundo do 

subjetivismo e das representações. Dessa forma: 

As lutas políticas atuais deslocam os interesses universais para dar 

lugar a particularidades étnicas, sexuais ecológicas, de gênero, etc. 

Além disso, as disputas no campo político passariam a ser regidas pela 

lógica da política do espetáculo para as grandes massas. A busca do 

convencimento pela argumentação racional e pela apresentação de 

projetos políticos, característica da política da modernidade, teria dado 

lugar à sedução das imagens no cenário midiático de massas da 

política pós-moderna (EVANGELISTA, 2007, p. 177). 

  

Assim, elementos como a cultura, a simbologia, o discurso foram fontes 

analíticas nos estudos explorados nessa pesquisa que analisou 80 trabalhos do 

Seminário Internacional Fazendo Gênero, em suas edições 7, 8, 9 e 10 – que 

compreende os anos de 2006, 2008, 2010 e 2013, respectivamente. 

Nesse sentido, as principais tendências que podemos destacar no evento 

Fazendo Gênero foram, primeiramente a predominância da vertente pós-

moderna nos estudos de gênero, que obteve grande representatividade nos 

percentuais analisados.  

Isso nos remonta a necessidade dos estudiosos/as marxistas buscarem, 

cada vez mais, estar se aproximando desses estudos, principalmente no que se 

refere ao gênero no âmbito das questões sobre diversidade sexual, que vem se 

tornando um campo muito fértil, mas ainda pouco explorado no âmbito do 

marxismo. 

Outro aspecto que podemos apontar foi a ênfase das produções ligadas ao 

sujeito apresentado como é parte de uma estrutura linguística, a qual produz 

significados em meio ao seu processo transitório de descontinuidade e fluidez. 

Nesse descompasso, encontram na performatividade o mecanismo para 

descrever a sucessão de atos produzidos por esse sujeito, associado ao método 

etnográfico para evidenciar as experiências por eles vividas. 
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Isso ocorreu em grande parte dos artigos analisados, a esfera da cultura e 

dos valores eram elementos suficientes para discorrer sobre determinadas 

questões, tomando como base um jogo de diálogos e de enunciados.      

Observamos, também, que as produções trabalham com demandas muito 

específicas, focando suas análises no pontual e no imediato, girando em torno 

das eventualidades cotidianas, assim, o momento presente é o ponto de partida 

na ótica das microestruturas. 

 Nessa lógica, o pensamento pós-moderno, exerce grande influenciar nas 

discussões sobre gênero e sexualidade, pautando-se em análises fragmentadas 

da realidade, abrindo espaços para abordagem de caráter cuturalista, 

desconstrutivista, focando nas particularidades dos sujeitos, em que os 

indivíduos passam a ser uma agregação de fragmentos. Com isso, desenvolve-

se uma multiplicação de identidades pessoais, em que o conceito de gênero é 

tomado como mais fluido e suscetível, no qual o indivíduo pode transitar 

rompendo as fronteiras da sexualidade, já que se dissemina a ideia de que os 

seres humanos comportam várias identidades, as quais se apresentam em 

diferentes momentos. 

Diante disso, sinalizamos o fato desse pensamento está se reafirmado 

pelas abordagens queer, que trabalha a desnaturalização das identidades e se 

“dispensa atenção aos indivíduos que não se conformam às regras e, portanto, 

vivem nas zonas de abjeção” (PINO, 2007, 162). Porém, do nosso ponto de vista, 

essas abordagens desconstrutivistas tendem a enfatizar de forma exagerada as 

diferenças, fazendo com que se distanciem “da prática política, produzindo, 

portanto, uma teoria estéril” (CISNE, 2009, p.33). 

Outro ponto importante diz respeito ao referencial teórico trabalhado pelos 

autores nos artigos analisados, os quais majoritariamente estavam embasados 

pelas ideias de Butler e Foucault, apresentando um percentual de 

aproximadamente 68%.  A obra desses autores tem uma extensa proporção na 

área acadêmica, principalmente no campo do gênero, sendo, na maioria das 

vezes, fonte primeira para estudantes e pesquisadores no seu contato inicial com 

a discussão. De certo que estes autores trouxeram grandes contribuições para 

pensar as novas demandas da conjuntura contemporânea, pois: 
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(...) contribuiu de forma decisiva, para um exame autocrítico dos muitos 

equívocos reducionistas e mecanicistas, cometidos pela esquerda 

socialista e revolucionária ao longo do século 20. Entretanto, o seu 

relativismo político, cultural e teórico leva a muitos becos-sem-saída 

(EVANGELISTA, 2007, p. 177). 

 

Assim, entendemos que assinalar a existência desses grupos sociais e sua 

diversidade é de extrema importância para a construção de novas estratégias, 

mas para que isso ocorra, precisamos tomar o posicionamento crítico e político 

diante da ordem do Capital, fazendo frente a ele, o que não acontece no campo 

das teorias pós-modernas. 

Isso ficou claro, quando ao analisarmos os artigos de posicionamento 

marxista encontramos neles a necessidade de estarem sempre fazendo a 

relação entre a discussão de gênero com os elementos políticos, sociais, 

históricos e econômicos que formatam o cenário no qual estamos postos. Tais 

análises explicitam a Divisão Sexual do Trabalho enquanto fator gerador das 

desigualdades sociais e atentam para a relação patriarcado-capitalismo presente 

na sociedade, sendo necessária a superação desta para que se tenha o 

processo emancipatório. 

Enquanto para os marxistas a ênfase é dada a luta entre classes 

antagônicas, para os pós-modernos o que se visualiza hoje são as lutas 

localizadas. E nessa polarização de ideias o que nos parece prevalecer entre os 

trabalhos analisados, é aquele que trabalha com o jogo da sedução, pois a partir 

do momento que o indivíduo consegue se ver de forma explícita e especifica sua 

identidade, aquela luta se torna mais convincente a ele. O que acaba por se 

tornar um jogo, no qual o sistema manipula cada peça e assim, inviabiliza a 

verdadeira revolução social. 

 Dessa forma, essa pesquisa, por meio da análise dos artigos do Seminário 

Internacional Fazendo Gênero, assinalou as divergências presentes nos estudos 

de gênero, avaliando de que forma as perspectivas teóricas vem se apropriando 

dessa discussão. A partir da pesquisa foi possível identificar os elementos e as 

categorias de análises que se destacaram em cada uma das perspectivas. 
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O Seminário Fazendo Gênero é um espaço no qual se encontra 

demasiadamente produções no campo do gênero, permeando as mais 

diferentes análises e posicionamentos teóricos, além de estar se destacando nos 

últimos anos. O que nos convida a se fazer presente na construção desse 

debate, uma vez que essa categoria é produto dos estudos de caráter pós-

moderno e gradativamente vem abarcando diferentes demandas, porém de 

forma relativista e limitada ao âmbito da cultura e do simbólico. Desse modo, é 

importante entendermos que: 

A grandeza dos desafios que se têm para enfrentar nesta sociedade 

encontra-se sem precedentes históricos, há uma multiplicidade de 

conflitos, que exige um embasamento teórico consistente que 

possibilite perceber as relações sociais em sua concreticidade, indo 

além do imediato, do aparente, das manifestações subjetivas e dos 

interesses individuais (CISNE, 2012, p.98). 

 

Diante disso, acreditamos que as discussões sobre gênero, para aprender 

a dinâmica complexa da realidade, requer uma análise que considere os 

elementos que fazem parte do processo no qual estamos inseridos. Ou seja, 

apreender os elementos e os determinantes da realidade mediante as relações 

sociais, permitindo-nos uma abordagem mais coerente e crítica da totalidade e 

da particularidade dos sujeitos e sua relação com o contexto social. O que 

implica no “reconhecimento do movimento das contradições e dos antagonismos 

de classe, na apreensão da totalidade, da dialética dos contrários e do 

movimento de negação no interior da vida social” (VINAGRE, 2011, p.54). 

Em suma, compreendemos que a complexidade desse tema não se esgota 

apenas nas análises dos artigos desse evento, pelo contrário incita a busca no 

aprofundamento de novos estudos que venham a contribuir no processo de 

construção do conhecimento intelectual, provocando assim, outros 

questionamentos e reflexões. Principalmente, no âmbito dos estudos marxistas 

que vem sofrendo duras críticas diante das novas configurações sociais. Se para 

muitos, esse método de investigação já está ultrapassado, para nós ele ainda é 

“a ousadia do saber, mas sobretudo, é a ousadia de sonhar” (PAULA, 1992, p. 

42). 
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