
M
arço é considerado oficialmente pela ONU - não custa lembrar - o
mês das mulheres e da luta pela igualdade dos direitos. No dossiê
desta edição, organizado pela filósofa e professora Mareia Tiburi,

_ apresentamos cinco textos que, longe de esgotar o assunto, discutem
algumas das perspectivas e contribuições que o feminismo trouxe para o pensamen-
to no século 20. No texto introdutório, Mareia Tiburi explica as origens iluministas
do feminismo e a dispersão de suas diversas correntes na filosofia contemporânea.
Ivone Gerbara mostra as bases da teologia feminista, movimento crítico à face mas-
culinizada que perpassa a história da divinização e, ao mesmo tempo, movimento
propositivo em favor da dignidade feminina. Márcia Arán parte de duas passagens
da história da psicanálise para ilustrar o debate sobre o recalcamento do feminino
na teoria psicanalítica. Magda Guadalupe dos Santos escreve sobre os paradoxos
da concepção do feminino, historicamente visto como o Outro por oposição ao Ab-
soluto, de acordo com a visão de uma das mais notórias feministas do pensamento
moderno: Simone de Beauvoir. Por fim, Josadac Bezerra expõe os traços essenciais
da teoria política de Chantal Mouffe, filósofa contemporânea que reconfigura o con-
ceito tradicional de identidade e dá força teórica não apenas ao movimento feminis-
ta, mas à articulação conjunta das diversas manifestações de emancipação política.





Feminismo e filosofia
no século 20
As bases de um problema atual

MÁRCIA TIBURI

O feminismo em fase de autojustificação
Assim como é preciso ponderar a condição
da filosofia pós-psicanálise e pós-Ausch-
witz, a filosofia após a queda do muro no
século em que a civilização encontrou de vez
a barbárie, é preciso, do mesmo modo, per-
guntar sobre a existência de uma filosofia
pós-feminismo. Não é possível entender as

transformações da filosofia no século pas-
sado, cujos efeitos ressoam sobre o nasci-
mento do século 21, sem levar em conta o
que nele floresceu como feminismo afetando
até hoje a construção do pensamento, da
história cultural e do cotidiano de homens
e mulheres. Não é possível deixar de per-
guntar se o feminismo afetou a filosofia ou
se o feminismo é um efeito da filosofia. Que
haja um feminismo filosófico a ser analisado
como material para uma história da filoso-
fia não é mais importante do que entender
o que ainda pode ser tratado como filosofia
após a crise da razão para o qual o feminis-
mo contribui em grande medida ainda hoje.

Como qualquer movimento revolu-
cionário tanto da teoria quanto da prática,
o feminismo causa incômodo. Compreendê-
lo é uma tarefa do nosso tempo, quando seu
alcance prático ainda gera efeitos também
teóricos. Hoje não podemos mais falar de
um feminismo, mas de diversas correntes,
posições e autores que ajudaram a levar adi-
ante a causa feminista, inclusive pondo-a
em xeque e definindo um rumo ainda mais
crítico para o pensamento dos nossos dias.

Filosofia, feminismo e modernidade
Diz-se feminismo para todas as correntes
de pensamento que se ocuparam dos direi-
tos das mulheres e que surgiram, sobretudo,



no século 18 no período iluminista. A ex-
istência intelectual de certas mulheres já
fora afirmada e reconhecida, mas é apenas
no Iluminismo que aparecem textos de
feministas assim declaradas: Olympe de
Gouges, na França, e Mary Wollstonecraft,
na Inglaterra.

O feminismo filosófico não deve ser
confundido com uma filosofia de mul-
heres, ainda que seja significativo que elas
o construam. Podemos chamar feministas
todos os poucos pensadores (de Condorcet
a Stuart Mill) que defenderam os direitos
das mulheres contra a esmagadora maio-
ria de pensadores que discursaram contra
as mulheres (de Platão a Kierkegaard, pas-
sando por Kant e Schopenhauer). O prob-
lema feminista para a filosofia deve ser
compreendido em sua raiz epistemológica
(como problema de conhecimento e sua

fundamentação) e ética (como problema
da ação e da decisão): que necessidade
havia de fundamentar a razão - e a ca-
pacidade de argumentar com o poder que
dela advém - como uma capacidade mas-
culina contra a suposta natureza sensível
das mulheres? Essa compartimentação das
capacidades humanas precisa ser vista em
termos políticos.

Feministas como Mary Wollstonecraft
criticaram essa postura mostrando que
havia algo de podre no reino do Iluminis-
mo que se esforçava por construir uma
"universalidade" da espécie humana ex-
cluindo dessa "universalidade" a metade
representada por mulheres. Incorria assim
numa autocontradição cujo ocultamento
de figuras importantíssimas como Kant
patrocinariam em termos de uma justifi-
cação jurídica que sempre apelou para uma



natureza menor - intelectual e física - das
mulheres. Que as mulheres não tivessem
aptidão para o conhecimento era justifi-
cado na base de sua natureza maternal e
sensível própria para ações que deviam ser
confinadas no âmbito protegido do lar. O
feminismo conseqüente do ponto de vista
filosófico deve se ocupar hoje em questio-
nar o que significa inclusive "as mulheres",
se existe algo que deve ser colocado sob
essa expressão.

É neste terreno, o da epistemologia, que
se inscreve a importância da discussão so-
bre o feminismo, em primeiro lugar. Uma
leitura feminista da filosofia transforma-se
em método capaz de rever tanto a história
da filosofia quanto a própria filosofia em
seu sentido teórico e, como ética, em seu
sentido prático. Que a filosofia tenha sido
uma forma de pensar "de homens", que a

racionalidade tenha se desenvolvido sem-
pre de modo patriarcal, é o que coube ao
feminismo entender e desconstruir. É o que
cabe a ele ainda hoje questionar. Isso não
deve levar, necessariamente, como ten-
taram realizar algumas feministas como
Luce Irigaray, à possibilidade de constru-
ir uma fala "feminina" capaz de romper
com a razão filosófica. Mas também não
quer dizer que essa desconstrução não es-
teja em curso sob efeito do feminismo que,
como epistemologia, tem se demonstrado
uma verdadeira "teoria crítica" desmonta-
dora de práticas de discurso com intenção
metafísica, de fundação de um "ideal da
mulher", do "sexo", ou mesmo do "gên-
ero". Práticas estas que definem mulheres
e homens como seres antagônicos cultural-
mente em função de uma suposta natureza
- o sexo e o gênero - que as teorias mais
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tradicionais constantemente se esquivam
em tratar como construções suas ocultan-
do-as como se fossem verdades absolutas
ou grandes descobertas.

Apenas a discussão contemporânea so-
bre o "gênero" veio desmanchar esta crença
na natureza que não teria sido transforma-
da pela cultura e que tomava as mulheres
e os homens como prisioneiros de um sexo
biológico sobre o qual não haveria interfer-
ência. Judith Butler, por exemplo, tratará
até mesmo o sexo como uma construção
alertando para o problema da linguagem
humana como um poder na definição do
pensamento e da ação. A discussão sobre
gênero foi a chave para uma grande ab-
ertura teórica e prática no feminismo que
acabou por reproduzir aquele objetivo bem
antigo de construção de um ideal de uni-
versalidade em que todos os indivíduos,
independentemente de sua sexualidade,
tivessem lugar.

A mulher como Outro da Razão
Um chão metafísico que tanto constrói
quanto enclausura as mulheres ao dar base
à suposta "natureza feminina" era o que
estava em jogo até Simone de Beauvoir, em
O segundo sexo, de 1949 - livro que foi
um divisor de águas na própria história da
filosofia ao levantar a questão do feminino
como uma construção dos homens. Anos
antes, Adorno e Horkheimer, analisando a
construção patriarcal da razão na Dialética
do Esclarecimento, já haviam sustentado
com menos alarde a mesma tese. Mas é
Beauvoir, tão criticada e, para alguns, já su-
perada na discussão por pensadoras como
Betty Friedan, Julia Kristeva e Judith Butler
- todas envolvidas, cada uma a seu modo,
com a crise da identidade feminina -, quem
abre os olhos para problema. Que a mulher
seja um Outro do homem, que a mulher
seja um Outro da Razão, não é hipótese
que se possa descartar sem uma crítica e



análise cuidadosas. Foi essa posição de
Beauvoir que levantou a cisão entre femi-
nismo da igualdade, a corrente universalis-
ta em busca dos direitos das mulheres, e
a essencialista, a corrente da diferença que
tanto pode recorrer à igualdade de direitos,
apesar da diferença de "natureza", quanto
simplesmente sustentar o feminismo como
guerra contra "homens" e, na verdade, em
favor de um mundo de desigualdade que re-
cai sobre as próprias mulheres, novamente
defensoras da maternidade como principal
papel metafísico sempre disfarçado de "pa-
pel natural", como a lúcida análise de Elis-
abeth Badinter mostrou nos últimos tem-
pos. Todo feminismo conseqüente precisa
continuar lutando pelo direito de cada um
dentro do todo, sem ingenuidade de que os
direitos se construam apenas pelos discur-
sos, ainda que sua fundamentação passe
por eles. 



Teologia, feminismo
e filosofia
A teologia feminista é parte de uma revolução
cultural que ainda está em seus primeiros passos

IVONE GEBARA

Ofeminismo do século 20 foi pre-
cursor de mudanças significativas
não apenas nas relações sociais e
políticas entre mulheres e homens,

mas igualmente na filosofia e na teologia,
embora de formas bastante diferentes.

A teologia, desde a Antigüidade, quase
sempre se caracterizou por um pensamen-
to monoteísta com base filosófica tran-
scendente, ou seja, uma base racional fun-
dada numa visão metafísica da existência de
um ser superior que seria o Outro de todos os
seres criados. Esse Outro, Deus, entretanto,
não fugia de uma concepção antropológica
a partir dos parâmetros masculinos, reve-
lando assim seus limites ontológicos.

As filosofias do século 19 e 20 retiram o
Deus metafísico de seu Ser transcendente, de-
cretando a morte da metafísica. Esse movi-
mento de desalojamento de Deus da habitação
do Ser e de sua realocação sempre além do
Ser evitou, para alguns, o seu aprisionamento
conceituai e a defesa absoluta desse modelo
de divindade como verdade única. Dessa ma-
neira, inaugurou-se uma visão diferente do
ser humano que serviu de forma particular
ao feminismo assim como a uma crítica sobre
o uso político das imagens de Deus.

As feministas não apenas continuaram a
desalojar Deus dos céus e das essências e ex-
istências perfeitas, mas revelaram sua cara

histórica masculina, assim como suas prefer-
ências históricas. Segundo uma referência
crítica da metafísica, pode-se dizer que o ser
em si, o ser transcendente e imanente, para
além de todos os seres tinha de certa forma
um duble masculino terrestre representado
pelas autoridades políticas e religiosas. Elas
sempre determinaram os rumos da política
e da religião, da moral e dos costumes, das
guerras e da paz. Fizeram com que o ser per-
feito metafísico se imiscuísse em questões de
regionalismo partidário e impusesse normas
públicas e privadas de comportamentos para
os fiéis que deveriam obedecer a sua vontade
e amá-lo acima de tudo.

As mulheres foram um foco importante
e um sustentáculo da política de submissão,
visto que a cultura patriarcal lhes havia des-
ignado um lugar social de dependência em
relação às figuras masculinas e, por conseg-
uinte, de dependência de seus corpos em re-
lação a uma pretensa vontade divina.

Um Deus contrário à
emancipação feminina
O feminismo na teologia desenvolveu-se a
partir da segunda metade do século 20 ini-
cialmente em alguns países da Europa Oci-
dental e nos Estados Unidos. As teólogas
tomaram consciência do quanto o Deus
criador e todo-poderoso era cúmplice do



bloqueio masculino de suas reivindicações
sociais, políticas e religiosas assim como
expressão da opressão e dominação sexual
que viviam. O Deus anunciado em sua cul-
tura e cultuado nas igrejas não era aliado
da emancipação feminina. Ao contrário, era
usado como um entrave para as conquistas
das mulheres. A opressão feminina e a ma-
nutenção dos privilégios masculinos eram
legitimadas por uma ideologia religiosa que
naturalizou certos papeis sociais e funções
biológicas e as elevou às expressões da von-
tade divina para a humanidade.

Diante da constatação crescente da domi-
nação do ídolo divino masculino sobre suas
vidas, as teólogas feministas começaram a
introduzir a metodologia da suspeita e da
desconstrução de conceitos teológicos (Deus
Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Peca-
do, Bem e Mal, Encarnação, Redenção etc.)
para verificar-lhes a origem e a pertinência
em relação à experiência histórica e femi-
nina. Estendeu sua investigação para os tex-
tos da Bíblia considerados Palavra de Deus
e denunciaram o mau uso do texto em vista
da execução de políticas que favorecem a uns
e desfavorecem a outros. Percebeu o quanto
a chamada transcendência era regionalista,
masculina e sexista e aliada dos poderes de
manutenção dos povos na ignorância e na
alienação. A grande massa, salvo exceções,
aprendeu doutrinas cristãs universais abrindo
mão de sua capacidade de pensar. Tornou-se
beligerante e sectária na defesa de suas ver-
dades religiosas. O feminismo teológico con-
vida a pensar de novo as próprias crenças e a
situá-las a partir das necessidades dos difer-
entes grupos e dos diferentes tempos.

A teologia feminista desenvolveu-se na
América Latina, África e Ásia a partir da dé-
cada de 1980. Seu campo de atuação social
é limitado. As teólogas feministas não são
aceitas nos espaços institucionais dominados
pelo clero e por pessoas convencidas da supe-
rioridade da imagem patriarcal de Deus. Uma
das batalhas atuais importantes das teólogas
feministas na América Latina é em relação ao
poder religioso que domina os corpos femini-
nos. Por isso, introduzem a questão da domi-
nação sexual na teologia, falam dos corpos
destroçados pelo abuso sexual, sua redução a

um produto do mercado, sua culpabilização
religiosa como instrumento de manutenção
da mesma lógica de dominação.

A teologia feminista é parte de uma rev-
olução cultural dos séculos 20 e 21, uma re-
volução que ainda está em seus primeiros pas-
sos. Se persistir nessa luta de desnudamento
de certos conceitos religiosos em favor da dig-
nidade feminina, estará sinalizando um novo
momento criativo na história das religiões,
visto que as mulheres estarão expressando
dentro das diferentes tradições religiosas sua
experiência, seus valores e sentidos. 



Psicanálise e
feminismo
Relegado ao papel de enigma na teoria freudiana,
o feminino constitui-se como potência crítica às
estruturas hegemônicas nos estudos mais recentes

MÁRCIA ARÁN

Odebate sobre psicanálise e femi-
nismo atravessou o século 20 e
ganha novos matizes na aurora
do século 21. Ora se configurando

como campos completamente antagônicos,
devido ao teor misógino das principais teses
psicanalíticas sobre a sexualidade feminina,
ora se aproximando devido ao número sig-
nificativo não apenas de pacientes mulheres,
mas também de mulheres analistas, o de-
bate entre psicanálise e feminismo persiste

como uma mola propulsora de teorizações
sobre subjetividade e cultura. A abordagem
psicanalítica da feminilidade deixa trans-
parecer o enorme esforço da modernidade
para recalcar o feminino e a experiência
sensível em nome da civilização masculina
e da razão. Para ilustrar esse debate, es-
colhemos duas passagens que fazem parte
dessa história: o encontro de Freud com as
mulheres histéricas, especialmente Bertha
Pappenheim (Anna O.), no final do século
19, e o debate das feministas com a teoria de
Jacques Lacan, especialmente Lucy Irigaray,
em meados dos anos 1970.

No final do século 19, Freud passa a re-
ceber pacientes histéricas que até então eram
atendidas em hospitais psiquiátricos como
"degeneradas". A concepção dominante so-
bre a histeria provinha da confluência de
duas teses clássicas: a primeira associava o
padecimento histérico ao útero e à sexuali-
dade e a segunda relacionava a histeria com
as doenças neurológicas. Segundo Silvia
Nunes, a mulher histérica era descrita como
"perigosa e sedutora", devido à suposta
combinação de uma "fraqueza moral" com
uma "sexualidade excessiva". Foi preciso
que Freud ouvisse essas mulheres para con-
statar que seu padecimento, longe de desig-
nar uma degenerescência, revelava antes o
sofrimento íntimo do século 19.
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Vários historiadores localizam o sur-
gimento da psicanálise no célebre encon-
tro entre Freud e Anna O. Ela teria sido
a primeira a recusar a hipnose e propor
a "cura pela palavra". Pode-se dizer que
essa paciente contribuiu para a formação
da psicanálise quase tanto quanto o seu
primeiro terapeuta, Breuer. Por isso, anos
mais tarde, o próprio Breuer alegaria que
o tratamento de Bertha Pappenheim con-
tinha "a célula germinativa do conjunto da
psicanálise", cultivada por Freud.

Assim, principalmente Anna O., mas
também Emmy von N., Lucy R. Katharina,
Elizabeth von R., que compõem os Estudos
sobre a histeria, revelam o primeiro esboço
de uma teoria psicanalítica sobre o incon-
sciente. A descrição feita por Freud pode ser
considerada uma cartografia da insatisfação
cotidiana de quem não se conformava com
as amarras das obrigações familiares e com
a monotonia da vida entre quatro paredes.
Porém, de acordo com Regina Neri, se a
cena inaugural da psicanálise está associada
à potência do feminino, ao revelar a crise
do projeto civilizatório calcado na razão e
na dominação masculina, Freud imediata-
mente iria recuar diante dessa empreitada e
se dedicar a pensar como moldar essa sexua-
lidade disruptiva. A partir da elaboração
do Complexo de Édipo, duas teses sobre
a sexualidade feminina irão predominar.
A primeira diz respeito à maneira pela qual
a menina torna-se uma mulher, ou seja,
uma trajetória que pressupõe não apenas
a mudança da zona erógena do clitóris para
a vagina, mas também o afastamento da
mãe em nome do desejo pelo pai, a qual irá
resultar na teoria sobre a inveja do pênis.
A segunda refere-se à potencialidade narcísi-
ca das mulheres, que sustentará a noção de
mulher fálica, perigo iminente de uma sexu-
alidade excessiva que deverá ser domestica-
da pelo masculino.

Essas premissas vão sustentar uma das
afirmações mais polêmicas de Freud: a de
que "as mulheres se opõem à civilização".
Com isso, a civilização deve ser um assunto
de homens, exigindo certa economia sub-
jetiva da qual as mulheres não seriam ca-
pazes. Como se a mesma trajetória que a



Nas primeiras teorias psicanalíticas, a mulher é relegada ao lugar do
enigma e da não-existência

civilização realizara em direção ao progres-
so fosse a de um indivíduo que se pretende
homem. Assim, o processo de subjetivação
na psicanálise passou a ser pensado como o
afastamento da mãe em nome do pai.

Uma das primeiras analistas a contes-
tar a primazia do falo foi Karen Horney,
para quem homens e mulheres teriam psi-
cologias diferentes oriundas de influências
culturais também distintas. Josine Müller e
Melanie Klein, a partir de suas experiências
clínicas, também alegaram que desde o iní-
cio a vagina teria um papel importante no
desenvolvimento da sexualidade feminina,
procurando dar uma positividade à femi-
nilidade. Nesse momento, outras analistas
também tomaram a palavra para fortalecer
os postulados freudianos, especialmente
Hélène Deutsch, Jeanne Lampl de Grott
e Marie Bonaparte. Seja como for, o que
prevaleceu foi o modelo masculino, em que
a sexualidade feminina era compreendida a
partir da falta do pênis-falo. Assim, a mul-
her só pôde ser concebida como um sujeito
marcado pela inferioridade ou relegada ao
lugar do enigma e da não existência.

Crise do masculino
Décadas mais tarde, Lacan realizará o que se
convencionou chamar de retorno a Freud e irá
se deparar não somente com a crise do mas-
culino, mas com uma incontestável diminu-
ição do poder do pai nas sociedades mod-
ernas. Diante da constatação de que "o pai
fora humilhado", principalmente devido ao
"protesto viril das mulheres" e a "feminiza-
ção dos homens", o autor conceberá a função
paterna como a responsável pela manutenção
da ordem simbólica. Essa proposição teve
eco na comunidade psicanalítica e inclusive
pretendeu que a própria idéia de cultura es-
tivesse necessariamente ligada ao pai. Porém,
se as críticas ao simbólico lacaniano e a sua
ligação com o projeto familialista dos anos
1940 já são bastante conhecidas e aceitas, as
teses lacanianas sobre as fórmulas de sexu-
ação continuam a ser evocadas no debate
atual sobre o feminino.

Costuma-se dizer que Lacan avança ao
postular, para além do impasse da teoria
da inveja do pênis, a existência de um gozo
a mais. Os princípios básicos dessa tese
encontram-se no Seminário XX, no qual
o autor parte de uma dissimetria entre os
sexos pela descrição das posições sexuadas
masculina (a ordem do Um, do significante
ou do sujeito do inconsciente) e feminina (o
Outro, que se expressa como ausência ou
excesso). A partir daí ele demonstra como
cada um desses campos se relaciona com
o quantificador universal, ou seja, o falo.
Resumidamente, Lacan interpreta o mito
freudiano de "Totem e Tabu", afirmando
que um homem se define pela sua sujeição
à lógica da castração. Isto se torna possível
justamente porque, no inconsciente, "ao
menos um", o pai da horda, não seria castra-
do, já que gozava de todas as mulheres. No
que se refere às mulheres, Lacan afirma que
elas não seriam totalmente marcadas pela
castração, já que não existiria um mito do
lado feminino, ou seja, uma exceção, que
as fizesse existir como significante. Dessa
maneira, a mulher seria "não-toda" inscrita
no simbólico e não existiria significante do
sexo feminino na cultura.

Porém, a lógica do "não-todo" conjugada
com a afirmação de que "a mulher não ex-
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iste" se mantém atrelada a uma concepção
masculina de desejo. Assim, é porque os ho-
mens têm necessidade de colocar o feminino
no lugar de enigma que são levados a afir-
mar que as mulheres se acham numa posi-
ção de excesso em relação ao simbólico.

É com essa teoria que Lucy Irigaray, fem-
inista, filósofa e psicanalista, vai dialogar
de forma crítica em meados dos anos 1970.
A autora empreende uma leitura atenta dos
principais textos da filosofia e da psicanálise
para mostrar como na lógica binaria do
Um e do Outro, descrita acima, o que fica
de fora como uma exclusão constitutiva é
justamente o feminino. Nesse sentido, não
bastaria positivar o significante feminino: é
necessário desconstruir a lógica falocêntri-

ca para que surja outra economia subjetiva.
Assim, repudiado nesse sistema normativo,
o feminino se constituirá como uma potên-
cia crítica a essa lógica hegemônica. Iriga-
ray parte do corpo das mulheres e da ex-
periência feminina para demonstrar no livro
O sexo que não é Um o sentido plural, múl-
tiplo e difuso do prazer feminino e suas di-'
versas possibilidades de simbolização.

Esse novo pensamento sobre a diferença
abriu caminho para várias psicanalistas re-
alizarem uma crítica ao modelo da diferença
sexual na psicanálise, por meio do esboço
de formas de subjetivação que ocorrem no
deslizamento entre o feminino e o singular,
integrando parte do debate vivo dos estudos
de gênero no contemporâneo.



Beauvoir e os
paradoxos do feminino
Ao trazer para a filosofia a figura do feminino,
Beauvoir rompe com a presumida neutralidade
da tradição metafísica

MAGDA GUADALUPE DOS SANTOS

eler Simone de Beauvoir hoje pres-
supõe compreender que a singu-
laridade de seu pensamento não
foi exaurida de sua amplitude in-

terpretativa. Os temas presentes em seus
escritos, como a ambivalência da liberdade
e a ambigüidade da subjetividade demons-
tram a pertinência de um contínuo envolvi-

mento do século 21 na reinvenção da aven-
tura humana. O que ainda nos surpreende
na leitura de Beauvoir é que seus textos
apontam para a descoberta da existência
como metapergunta, como uma indagação
acerca da condição humana que problema-
tiza a própria consciência e a possibilidade
de seu perguntar.

É no intento de vasculhar arquétipos e
estigmas da mesmidade em que se assenta
a nossa cultura que seu pensamento merece
ser ressaltado, sobretudo no que concerne
às análises sobre o ser-mulher em sua di-
mensão de alteridade absoluta no contexto
cultural do Ocidente. Ao trazer para o
horizonte da filosofia a figura do femini-
no, Beauvoir rompe com a presumida neu-
tralidade e universalidade dos cânones da
tradição metafísica.

Como ressalta Françoise Rétif, Beau-
voir ocupa um lugar difícil e mesmo am-
bíguo na linhagem dos filósofos, na medida
em que tenta a "articulação da tradição e
do futuro". Isso é válido para O segundo
sexo, publicado em 1949, mas também para
o conjunto de sua obra, em que, dialetica-
mente, os ensaios conceituais se somam às
práticas de uma intelectual engajada. Pensar
o idêntico e o contraditório, o igual e o dif-
erente, num mesmo plano valorativo, é o seu
grande desafio teórico-político.



Estampas simbólicas do tempo
Em seu percurso crítico, denominado por
Sônia Kruks como um "realismo dialético",
Beauvoir aborda o feminino como meio de
quebrar a suposta imagem de neutralidade
e de verdade que a tradição cunhara sob a
roupagem de um discurso filosófico univer-
sal, sempre carregado de forte dicção pa-
triarcal. Sua preocupação é evidenciar que,
no percurso de uma tradição bimilenar, as
relações entre o mesmo e o outro, o igual e
o diferente, o masculino e o feminino ori-

entaram-se por valores forçados, cunhados
por preceitos heterônomos e transmitidos
como naturais.

Em O segundo sexo, ao se referir aos
estigmas cravados nas estampas simbólicas
do tempo, ela observa como o masculino
se alçou como o Absoluto; e o feminino
como o Outro. Sua análise visa explicitar
os paradoxos do feminino; tomando como
modelo a dialética do Senhor e Escravo, na
qual se evidencia a necessidade que uma
consciência tem, ao se afirmar como a ver-



A única mulher em
meio aos formandos da
Faculdade de Direito de
São Paulo, em 1927

dade, de assumir o outro como submisso.
Beauvoir ressalta, todavia, a exigência de
reciprocidade, a ser lida no próprio texto
de Hegel, na medida em que a pretensão
de uma das consciências encontra resistên-
cia, oposição e um similar intento na parte
alheia. Tal dialética, trazida às relações
de gênero, demonstra sempre o registro -
lógico e ontológico - da identidade, acima
da contradição. O diferente (o outro, o
feminino) manifesta-se apenas como um

dado simbólico, ou, na terminologia he-
geliana, como um momento transitório, a
ser subsumido na idéia absoluta da síntese
totalitária, não apenas do saber e do ser,
mas da própria justificação da existência.
No traçado da história, essa síntese indica
que os valores masculinos se impõem como
indiscutíveis, abafando a exigência de
reciprocidade das relações de gênero, pois
o feminino fica relegado a uma dimensão
de "alteridade pura".
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Para Beauvoir, a querela entre os gên-
eros - que ela denomina, em O segundo
sexo, de "relação dos dois sexos" - pres-
supõe a indagação sobre aquilo que é
próprio de cada um. Assim, antes de tudo,
para além de toda síntese, há de se per-
guntar: o que é ser mulher? Não seria algo
determinado por um conjunto de fatores
culturais que fazem dela um ser atrelado
a imposições ditas naturais, que, todavia,
não passam de sociais e morais? Um ser

em contínua menoridade, por se sujeitar,
inclusive, a ser cúmplice de sua própria
desigualdade?

Descolonização da mulher
Pensar a autonomia, pensar a liberdade,
explicar por que o feminino foi transfor-
mado em condição menor, em o outro da
cultura, é tentar vasculhar uma trajetória
de descompassos e subterfúgios crivados
temporalmente. Repensar essa trajetória
implica tentar modificá-la e buscar instau-
rar o lugar da reciprocidade no contexto
das relações humanas, compreendendo al-
teridade e identidade num mesmo patamar
axiológico. A partir da radicalização das
questões ontológicas, expressas no campo
da existência, seu pensamento vai ganhando
dimensão política de relevo.

Em 1° de março de 1976, comentando a
instauração, em Bruxelas, do Tribunal In-
ternacional de Crimes contra as Mulheres,
Beauvoir escreve na revista Le Nouvel Ob-
servateur: "Por si mesmo, o Tribunal de
Bruxelas é um ato. Pela solidariedade in-
ternacional que criará entre as mulheres,
anuncia muitos outros. Dada a amplitude
que tomará, graças a ele, o processo de
descolonização da mulher, eu penso que é
preciso considerá-lo como um grande acon-
tecimento histórico".

Sua preocupação com os paradoxos do
ser-mulher, que envolvem a condição femi-
nina e os acontecimentos que ordenam o
tempo, amplia a dimensão do conceito de
humanidade e propõe a indagação acerca da
permanência de paradigmas históricos que
ainda prevalecem, segundo os quais a ra-
cionalidade e a normalidade se apresentam
sob a feição do masculino, enquanto a irra-
cionalidade e a patologia são estigmatizadas
na esfera própria do feminino.

Os apontamentos de Beauvoir são sem-
pre atuais, comprovando que o discurso
supostamente neutro da filosofia e das ciên-
cias necessita constantemente de revisão.
Isto, para não cair em lugares-comuns, rel-
egando o outro, o diferente, a uma instância
de solidão, em que cada sujeito fala sozinho
num mundo de solitários indivíduos trav-
estidos de homens e de mulheres.



Chantal Mouffe e
a filosofia política
Como os conceitos de identidade, política e
democracia radical podem ser apropriados por
uma interpretação do feminismo

JOSADAC BEZERRA DOS SANTOS

Em O regresso do político, coletânea
de ensaios da filósofa Chantal
Mouffe, o feminismo aparece as-
sociado a uma corrente do pensa-

mento político. Mouffe faz uma distinção
entre o que ela chama de "a política" e "o
político". Na primeira expressão, a referên-
cia é ao mundo da política entendido como a
organização institucional do Estado e das in-
stituições representativas, tais como partidos
políticos, sindicatos, igrejas, associações de
classe, entre outras. Na segunda, a referên-
cia é a uma compreensão teórica segundo a
qual a sociedade estaria pulverizada por uma
diversidade de situações de conflito e de re-
lações de opressão, onde se evidencia a luta
pela igualdade e/ou liberdade em determina-
dos pontos do social, numa clara indicação
de que o projeto político moderno elaborado
pelo liberalismo falha no propósito de es-
tender, a todos e a todas, tais benefícios.

A contribuição específica de Mouffe
vem do que ela entende por "democracia
radical", e de suas reflexões sobre a relação
amigo/inimigo em política. A autora parte
da noção de Carl Schmitt, para quem o fun-
damento do conflito político se encontra na
existência de um elemento de hostilidade
entre os seres humanos. Ora, ao reconhecer
a natureza necessariamente diversificada
das relações sociais, e nelas as condições de
possibilidade do surgimento de conflitos em
determinados lugares do social, Mouffe es-
tabelece as bases para a defesa de sua teoria
política, que, ao contrário da perspectiva
liberal, sustenta a importância do dissenso
numa sociedade democrática. A este recon-
hecimento, Mouffe chamou de "pluralismo
agonístico". A natureza radical da democra-
cia estaria, portanto, na impossibilidade de
erradicação do antagonismo.

Características do
conceito de identidade
Em relação ao conceito de identidade, pelo
menos três características precisam estar
claras: a primeira é o caráter relacionai in-
erente às identidades. Toda identidade con-
strói-se na relação com o outro. No conflito
político, o "eu" só existe como diferença do
"outro". O "eu" (particularismo) tende a
associar-se a outros, construindo-se assim
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um "nós", que por sua vez tende a se opor
a um "outro" que se articula a outras par-
ticularidades, formando um "eles". E nesse
momento que "o político" aparece ontologi-
camente no processo social.

A segunda característica da concepção de
identidade em Mouffe (e também em Ernesto
Laclau) é o antiessencialismo. Este é a negação
da existência de um fundamento único, de
caráter universal e de natureza permanente.
E a terceira seria o descentramento do su-
jeito, como explicitado em A identidade cul-
tural na pós-modernidade (2004), de Stuart
Hall, em virtude do reconhecimento de que
também não é possível falar-se em um sujeito
universal completamente transparente, o que
por sua vez implica admitir-se a existência de
posições de sujeito. Isso significa que agentes
sociais são portadores de diferentes posições
de sujeito em situações diferentes na socie-
dade, o que impede que qualquer uma dessas
posições torne-se completamente fixa.

Assim, para Mouffe, não é possível falar
da categoria "mulher" nem enquanto sujei-
to universal nem enquanto uma identidade
essencial do feminismo. Aliás, essa rejeição
radical a qualquer essencialismo tem sido
um dos marcos mais relevantes do seu pen-
samento em relação às outras concepções
teóricas feministas, uma vez que a sua prin-
cipal crítica às demais correntes consiste em
afirmar que as diversas teorias feministas
preservam algum tipo de essencialismo.
Mais do que isso, um essencialismo pre-
existente aos conflitos inerentes à própria
construção das identidades, o que na sua
visão impossibilita a resolução do problema
fundamental apontado pelo movimento
feminista: a desigualdade entre os sexos e
a situação de opressão em que, em muitas
circunstâncias, se encontram as mulheres.

A solução apontada por Mouffe passa,
então, pelo que ela entende ser o caminho
possível para um feminismo conseqüente do
ponto de vista político: o reconhecimento de
que a luta das mulheres se assemelha a out-
ras lutas de outros movimentos que buscam
o mesmo valor político em situações conjun-
turais concomitantes; e que só será possível
falar de um movimento feminista se for colo-
cada em prática uma política articulatória

entre movimentos que lutam por um signifi-
cado particular de liberdade e/ou igualdade.

Para Mouffe, portanto, o feminismo só
se afirma como movimento político con-
seqüente fazendo parte de uma ação arti-
culatória mais ampla que - junto com uma
cadeia de equivalências formada por out-
ros movimentos cujo discurso aponta para
situações de opressão - lute por liberdade e
igualdade na busca pela democracia em lu-
gares pontuais do social, onde esses valores
políticos não estejam total ou parcialmente
presentes. Assim, exclui-se também a pos-
sibilidade de que Chantal Mouffe apresente
uma teoria social exclusivamente feminista,
como o fazem outras autoras, uma vez que
suas concepções sobre a revolução do nosso
tempo implicam a construção de um projeto
político mais amplo.
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