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RESUMO 

 

Desde a década de 1980 o movimento feminista tem se visto diante de questionamentos 

que alimentam um acalorado debate acerca dos limites e possibilidades de ampliação de 

seu sujeito político. Esta questão tem tomado novos contornos na reivindicação de uma 

identidade política feminista por parte de homens e transgêneros, colocando em xeque o 

até então critério básico para a assunção da identidade feminista. A saber: ser mulher. O 

presente estudo aborda especificamente a emergência dos homens enquanto sujeito 

político do feminismo. Para tanto, apresentamos inicialmente um breve histórico que 

procura demonstrar as diversas formas de apoio e participação dos homens nas ações e 

reivindicações feministas desde o marco das lutas sufragistas até os dias atuais. 

Percorremos ainda a trilha das teorias feministas e de gênero na tentativa de 

compreender a possibilidade de emergência do homem enquanto sujeito político do 

feminismo a partir das teorias que informam esse movimento social. Na busca de 

construir um marco teórico acerca da constituição das identidades para além de 

subjetividades originárias e iniciais, recorremos à teoria do discurso formulada por 

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Com o objetivo de compreender a identificação dos 

homens com o feminismo, esse arcabouço teórico é confrontado às entrevistas 

realizadas com homens que se identificam como feministas.  Dessa forma, 

compreendemos a emergência dos homens enquanto sujeito político do feminismo a 

partir da articulação de suas demandas em uma cadeia de equivalências feminista. Tal 

articulação está orientada por uma concepção do feminismo como um projeto ou 

modelo de sociedade, A diferença sexual é concebida de modo a não determinar as 

diferentes posições que os sujeitos podem assumir em relação ao projeto/ modelo de 

sociedade feminista. Entretanto, tal articulação se dá não sem resistências. No decurso 

do texto, também podemos perceber como se faz presente uma contraditória 

reafirmação do feminismo como um espaço de articulação circunscrito pela diferença 

sexual.  

Palavras-chave: Homens; Feminismo; Identidade; Contingência; 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Since the 1980s the feminist movement has been facing questions that are creating a debate 

about the limits and possibilities of expansion of its political subject. This issue has taken on 

new contours on the claim of a feminist politic identity by men and transgender people, putting 

into question the hitherto basic criterion for the assumption of feminist identity: being a woman. 

Thus, this study specifically addresses the emergence of men as a political subject of feminism. 

Therefore, first we present a brief history which seeks to demonstrate the various forms of 

support and participation of men in the feminist actions and claims since the mark of suffrage 

fights to the present day. We had followed the trail of feminist and gender theories in an attempt 

to understand the possibility of the emergence of man as a political subject of feminism from 

the theories that inform this social movement. In the quest to build a theoretical framework 

about the constitution of identities beyond the founder and initial subjectivities, we used the 

theory of the speech created by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. In order to understand the 

identification of men with feminism, this theoretical framework is confronted with interviews 

with men who identify themselves as feminists. Thus, we understand the emergence of men as a 

political subject of feminism from the articulation of their demands in a chain of feminist 

equivalences. This joint is guided by a conception of feminism as a project or model of society, 

so the gender difference is conceived in a way that does not determine the different positions 

that the subjects may take in relation to the project / model of feminist society. However, such 

coordination takes place not without resistance. Thus, we can also see how it is actual a 

conception of feminism as a link space circumscribed by sexual difference. 

Keywords: Mens; Feminism; Indentity; Contingency;  
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Introdução 

 

 O trabalho aqui apresentado se constitui na interseção de nosso interesse pelos 

campos dos estudos de gênero e feminista e pela sociologia política. Tendo como 

questão central a compreensão da construção de uma identidade política feminista por 

parte de homens, o exercício reflexivo empreendido nos últimos dois anos, e que chega 

a este texto, se configura também como fruto de minha trajetória pessoal. De certo, meu 

ingresso, ainda em 2005, na Organização Não Governamental Instituto Papai
1
, consiste 

num marco para meu percurso acadêmico.   

 Naquele momento, estudante de graduação em Ciências Sociais, já me 

encontrava envolvida com o ativismo político no âmbito do movimento estudantil; 

entretanto, o universo dos movimentos sociais ainda não se configurava como uma 

fonte de inquietações sociológicas. De outra parte, até minha entrada no Instituto Papai, 

não havia tido oportunidade de ter um contato sistemático com o campo de estudos e 

pesquisas orientadas por uma perspectiva de gênero e feminista.  Dessa forma, realizar 

parte de minha formação em uma organização feminista, constitui-se como um marco 

por ter sido nesse espaço que me apropriei e entusiasmei por este campo de construção 

de conhecimento. 

 Enquanto organização feminista, o Instituto Papai integra diversas redes e fóruns 

de articulação locais, nacionais e internacionais. Alguns de característica mais 

acadêmica, outros com foco na ação política. Dentre esses espaços de articulação 

política está o Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE)
2
.  Diferente da maioria das 

organizações feministas do país e de todos os coletivos e instituições que compõem o 

                                                           
1
 Fundando em 1997, o Instituto Papai é uma Organização Não Governamental feminista que atua 

envolvendo homens em questões relativas a sexualidade e reprodução. Seu objetivo é promover a 

desconstrução do machismo e a revisão do processo de socialização masculina em nossa sociedade. Suas 

ações buscam: “contribuir para a implementação de políticas públicas que visem o envolvimento dos 

homens e dos jovens na construção de novas práticas que busquem a superação de diferentes barreiras 

individuais, institucionais, culturais e ideológicas, no intuito de garantir e ampliar o exercício dos direitos 

sexuais e dos direitos reprodutivos, com justiça social” (PAPAI, 2012).  
2
 Surgido a partir da “necessidade das mulheres se organizarem para dar visibilidade e assegurarem seus 

direitos”, (FÓRUM DE MULHERES DE PERNABUCO, 2012) o Fórum de Mulheres de Pernambuco, 

fundando em 1988, é uma articulação feminista que reúne mais de 70 representações de organizações não 

governamentais, fóruns, associações e grupos de mulheres, mulheres de núcleos universitários, de 

secretarias de mulheres, de sindicatos, de partidos políticos e feministas sem vínculos institucionais. Ao 

mesmo tempo em que congrega os movimentos locais em uma rede estadual, tendo um papel fundamental 

na dinamização do movimento localmente, o FMPE se articula e integra redes feministas nacionais e 

internacionais, como é o caso da Articulação de Mulheres Brasileiras, a Rede Feminista de Saúde e a 

Marcha Mundial de Mulheres. 
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FMPE, o Instituto Papai sempre teve homens e mulheres entre seus integrantes e possui 

como foco de ação a população masculina. Essa forma de atuação se mostra como um 

ponto de disputas e embates dentro do movimento feminista; e, para mim, a relação com 

o FMPE era sua faceta mais evidente. Isto porque a partir de meados de 2008 passei a 

frequentar as reuniões semanais do Fórum e logo depois me tornei a representante da 

instituição naquele espaço. A tensão que permeava esta relação se fazia presente não só 

nas reuniões do Fórum, mas também nas conversas informais entre os integrantes do 

Instituto Papai – especialmente por parte dos que integravam a organização há mais 

tempo, que sempre contavam histórias nas quais essa tensão se fazia presente – e ainda 

em reuniões em que era necessário tomar alguma decisão acerca da participação em 

eventos e atividades promovidas pelo FMPE.  

 Identifico duas questões que exemplificam o tensionamento persistente nessa 

relação. O primeiro diz repeito à participação dos homens nos espaços de organização e 

representação feminista. O segundo versa sobre se o movimento feminista deve 

empreender ações que tenham como foco o envolvimento dos homens. Um exemplo do 

primeiro ponto é a polêmica acerca da participação dos homens nos encontros e fóruns 

feministas.  Em relação ao envolvimento dos homens, é emblemática a questão do 

combate à violência contra a mulher. Sendo os homens os que mais cometem violência 

contra as mulheres, o movimento feminista deveria se preocupar em realizar ações com 

vistas à mudança de comportamento dos mesmos?  

 A questão dos limites e possibilidades do engajamento dos homens no 

feminismo me suscitava questões como: os homens podem ser feministas? Se sim, há 

limites para esse engajamento? O que significa para o feminismo a reivindicação de 

uma identidade política feminista por parte de homens? Quais são as estratégias de 

legitimação empreendidas por parte desses novos sujeitos políticos? Estas questões 

tomam contornos mais precisos no debate acerca do sujeito político do feminismo. 

 Desde a década de 1980 o feminismo tem travado um acalorado debate acerca 

dos limites e possibilidades de ampliação de seu sujeito político. A reivindicação de 

uma maior visibilidade por parte das feministas negras colocou em xeque a ideia de 

unidade feminista em torno do sujeito político mulher.  Tal crítica, que culminou na 

desconstrução pós-estruturalista da ideia de mulher, coloca a necessidade de buscarmos 

ferramentas teóricas para pensar o processo de construção das identidades mesmo 

quando elas parecem ter perdido seus fundamentos últimos. Para tanto, recorremos à 

Teoria do Discurso na perspectiva de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, na qual o 
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processo de constituição das identidades é compreendido como um processo interativo 

de construção social.  

 Dessa forma, apresentamos no capítulo 1 um breve histórico que procura 

demonstrar as diversas formas de apoio e participação dos homens nas ações e 

reivindicações feministas desde o marco das lutas sufragistas até os dias atuais. 

Percorremos ainda a trilha das teorias feministas e de gênero na tentativa de 

compreender a possibilidade de emergência do homem enquanto sujeito político do 

feminismo a partir das teorias que informam esse movimento social.  

 No capitulo 2, considerando as formulações  de Ernesto Laclau e Chantal 

Mouffe, construímos um marco teórico acerca da constituição das identidades para além 

de subjetividades originárias e iniciais. Este arcabouço teórico é sistematizado na forma 

de três lógicas da explicação social: lógica social, política e fantasmática. Sendo assim, 

estabelecemos os referenciais que orientam a análise das entrevistas com homens que se 

identificam como feministas no capítulo 3.  

 As entrevistas foram realizadas com homens que guardavam alguma relação 

como o Instituto Papai. Temos entre nossos entrevistados integrantes, ex-integrantes e 

homens parceiros da instituição. Ainda no capítulo 2, discorremos acerca da construção 

e caracterização de nosso corpus de pesquisa. Realizar uma reflexão acerca de um 

universo tão familiar e que em grande medida me constitui como pesquisadora e 

militante feminista requer a consideração de que todo conhecimento, além de parcial e 

limitado, é acima de tudo situado. Por isso, ao eleger minha questão de pesquisa como 

sendo a emergência dos homens enquanto sujeito político do feminismo fica evidente 

minha participação – e consequente tomada de posição – nesse campo. Entretanto, 

acredito que tal consideração não deslegitima o exercício reflexivo aqui empreendido, 

mas reafirma nossa responsabilidade diante do processo de produção de conhecimento.  
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Capítulo I 

A emergência de um campo de pesquisa. 

 O debate acerca da relação entre homens e movimento feminista ganha, à 

primeira vista, certo aspecto de novidade. Esta primeira impressão se justifica, por um 

lado, pelo fato de ainda ser um número pequeno de homens – em relação ao número de 

mulheres – que tem vindo a público, seja de forma organizada ou não, reivindicar uma 

identidade política feminista. Por outro lado, temos observado nos últimos anos um 

crescimento do debate público em torno desta questão, seja em encontros acadêmicos, 

da militância ou em meios virtuais de comunicação como sites, blogs e redes sociais.  

 Neste primeiro capítulo buscamos observar a emergência dessa questão a partir 

de dois prismas que se complementam e influenciam mutuamente. Apresentamos 

inicialmente um breve histórico que procura demonstrar as diversas formas de apoio e 

participação dos homens nas ações e reivindicações feministas desde o marco das lutas 

sufragistas até os dias atuais. Este histórico permite entendermos como esta relação vem 

se complexificando, tomando os contornos que ora nos interessa. 

 Em um segundo momento, percorremos a trilha das teorias feministas e de 

gênero na tentativa de compreender a possibilidade de emergência do homem enquanto 

sujeito político do feminismo a partir das teorias que informam esse movimento social. 

Assim, demonstramos como um campo nascido sob a alcunha de “estudos de mulheres” 

e que tinha como objetivo primordial compreender os mecanismos de subordinação 

destas a fim de superá-los, foi tomando contornos que permitiram a inclusão dos 

homens como objeto de estudos – agora, não apenas como “a face maldita das relações 

que produzem desigualdades” (MEDRADO & LYRA, 2008, p.809), mas também como 

sujeitos generificados. Esse entendimento sobre a construção social dos homens, ou das 

masculinidades, permite-nos compreender como uma parcela de homens passa a 

reivindicar novas formas de exercício das masculinidades, mais equitativas. Tal 

reivindicação toma os contornos que aqui nos interessa quando esta parcela de homens 

(ou uma parte ainda menor desta parcela) recorre a uma identidade política feminista.  
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1. O campo político: Homens e movimento feminista no Brasil. 

 A relação entre homens e movimento feminista remonta às origens deste 

movimento social, mesmo que de forma pontual em seu inicio. Fazendo uso da clássica 

periodização que estabelece a chamada primeira onda do feminismo como a fase em 

que predominaram as lutas sufragistas, no final do Século XIX; e a segunda onda como 

aquela que se inicia com os movimentos de contracultura na década de 1960, podemos 

notar como essa relação vem se tornando cada vez mais complexa, engendrando 

questões para a teoria e a prática feminista.  

Em seu trabalho sobre as lutas pelos direitos da mulher no Brasil, entre as 

décadas de 1850 e 1940, June Hahner (2003) traz algumas referências que ilustram 

como homens participaram e apoiaram ações nesse primeiro momento do feminismo 

brasileiro. Na segunda metade do século XIX, essas primeiras movimentações se 

resumiam a um seleto grupo de mulheres da elite brasileira que, a partir de sua 

participação no movimento abolicionista, passaram a editar jornais que exigiam a 

emancipação feminina. O primeiro deles foi O Jornal Das Senhoras
3
, editado no Rio de 

Janeiro e cujo lançamento ocorreu em janeiro de 1852 (HARNER, 2003; TELES, 

1993). Em seu relato, Hahner coloca que vários dos artigos publicados no jornal foram 

assinados por homens. Nesse momento também teve importância a luta pelo direito à 

educação – até então, às meninas só era permitido o ensino de Primeiro Grau – tendo 

vários homens se manifestado publicamente em sua defesa. Foi o caso de um grupo de 

brasileiros que estudavam em Nova Iorque e publicaram um artigo em outro jornal 

feminista da época, O Domingo
4
 (HAHNER, 2003). 

Harner afirma que, nas décadas de 20 e 30 do século XX, apesar de algumas 

mudanças, ainda eram poucas as mulheres com acesso à educação e que conseguiam 

adentrar em campos profissionais elitistas, como o direito e a medicina. Foram essas 

mulheres de elite que lideraram a campanha sufragista, que contou ainda com a 

participação de donas de casa de classe média e professoras. 

                                                           
3
 O Jornal Das Senhoras foi editado de 1852 a 1856 no Rio de Janeiro. Sua primeira editora foi Joana 

Paulo Manso de Noronha, que em seu primeiro editorial expôs seus objetivos, isto é: “Trabalhar pelo 

melhoramento social e para a emancipação da mulher” (HARNER, 2003, p.84)  
4
O jornal O Domingo foi editado no Rio de Janeiro de 1873 a 1875. De propriedade de Violante Ximenes 

de Bivar e Velasco, que já tinha sido editora do Jornal das Senhoras, após o afastamento de Joana 

Noronha. O jornal cessou suas atividades devido às dificuldades financeiras com a morte de sua 

proprietária e mantenedora (HARNER, 2003). 
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É interessante perceber como, nessa época, boa parte dos discursos públicos pró-

direitos da mulher combinavam elementos progressistas e outros que apenas 

atualizavam a posição de subordinação das mulheres, vendo o acesso à educação, por 

exemplo, como uma forma de melhorar o desempenho feminino nas atividades do lar, 

entendido como seu lugar por excelência na sociedade. Nesse sentido, o apoio de 

homens às causas feministas muitas vezes também ocorria de forma a preservar os 

lugares de homens e das mulheres na sociedade. June Hahner, afirma, por exemplo, que 

“mesmo em Teresina, capital do Piauí, um dos mais pobres do país, alguns homens 

viam a “causa do feminismo” como “nobre e simpática” (...) Mas o “radicalismo 

feminista”, que buscava a desorganização da sociedade somente ofendia os homens 

(...)” (HARNER, 2003, p. 250). 

Em um momento de maior organização das mulheres, realizou-se, em 1922, o 

primeiro Congresso Feminino pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino 

(FBPF). A fim de obter maior divulgação e legitimidade para o evento, foram 

convidados alguns homens estadistas, sendo que um deles presidiu a sessão final do 

Congresso, que teve como tema a defesa do sufrágio feminino. Esse primeiro momento 

do movimento feminista no Brasil teve como marco final o ano de 1934, quando o 

direito ao voto foi conquistado na Constituição promulgada naquele ano (Ibid.).  

Da década de 1930 até 1975, ano considerado como marco da segunda onda do 

feminismo brasileiro, as mulheres continuam fundando jornais, associações, realizando 

congressos e assembleias. Contudo, no contexto de ditadura militar (1964-1985), as 

mulheres se incorporaram à luta pela democracia em um movimento mais amplo de 

esquerda, do qual faziam parte, ainda, partidos políticos, alas progressistas da Igreja 

Católica e de igrejas do protestantismo tradicional e movimentos sociais rurais e 

urbanos (TELES, 1993). Mariza Corrêa (2001) chama a atenção ainda para o intenso 

diálogo travado entre as feministas e movimento homossexual, que de diferentes formas 

também contribuiu nas discussões relativas a gênero e sexualidade. Essa composição 

entre diferentes grupos, entidades e instituições em defesa da democracia se dá numa 

aparente unidade, mas não sem conflitos entre os diferentes partícipes. Evidentemente, 

tais conflitos e tensões estavam presentes também entre movimentos feministas e outros 

setores, bem como entre os diferentes grupos de mulheres. São amplamente relatados os 

embates entre as consideradas mulheres de partido e as feministas em torno da 

prioridade da luta mais geral – leia-se luta de classes e pela democracia – e as feministas 
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voltadas às “demandas das mulheres”. Havia conflito também entre mulheres das 

classes populares, ligadas aos movimentos urbanos e/ou pastorais, e aquelas oriundas 

das classes médias, que igualmente tinham prioridades diferentes sobre as demandas 

mais urgentes para o movimento de mulheres. Incluem-se, ainda, nos meandros desses 

confrontos, as concessões políticas relativas à sexualidade e ao aborto em particular, 

para que fosse conservada a então estratégica aliança com a Igreja Católica (CORRÊA, 

2001; COSTA, 1988; RAGO, 2003; SARTRI, 2004; TELES, 1993). 

Simultaneamente às iniciativas de articulação, apontadas acima, o ano de 1975 

foi declarado, pela Organização das Nações Unidas (ONU), como o Ano Internacional 

da Mulher e como ano de inicio da década da mulher. Esse ato teve grande importância, 

particularmente para o Brasil, pois sob uma ditadura militar, as mulheres tiveram 

respaldo para continuar e ampliar sua organização política. No mesmo ano, além do 

Movimento Feminino pela Anistia, foram fundadas duas importantes organizações, o 

Centro da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro e o Centro de Desenvolvimento da 

Mulher Brasileira em São Paulo. Foi também em 1975 que se iniciaram as 

comemorações do dia 08 de março em vários estados do país (CORRÊA, 2001; 

COSTA, 1988; RAGO, 2003; SARTRI, 1988; TELES, 1993).  

Em julho daquele ano, o Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil e a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) organizaram, no Rio de Janeiro, a Semana da 

Pesquisa sobre o Papel e o Comportamento da Mulher Brasileira, considerada como o 

primeiro encontro da segunda onda feminista brasileira. Nesse evento, verificamos mais 

uma vez a participação de homens, que, segundo Mariza Figueiredo (2008), foi 

estimulada pelas próprias organizadoras. Elas convidaram, por exemplo, Celso Furtado 

para o encerramento da Semana.  

Nesse período, a edição de jornais continua sendo uma importante estratégia de 

ação do movimento feminista. Em um contexto de ditadura militar, surge o que alguns 

chamarão de imprensa alternativa ou democrática. Além de jornais feministas, como o 

Brasil Mulher e o Nós Mulheres, esse movimento contou com diversas outras 

publicações como O Pasquim, Opinião, Em tempo, Movimento, Lampião, Versus, De 

Fato, dentre outros (LEITE, 2012). 
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Em 1975, no Paraná, é lançado o primeiro número do Brasil Mulher.
5
 Já em São 

Paulo, em 1976 é lançado o primeiro número do jornal feminista Nós Mulheres
6
, mas 

que em pouco tempo se desarticulou. Algumas das integrantes deste jornal continuaram 

a se reunir na Fundação Carlos Chagas, que já era um importante polo de pesquisas 

feministas. Com o apoio da Fundação Carlos Chagas foi editado de 1981 a 1988 o 

jornal feminista Mulherio
7
 (CORRÊA, 2001; RAGO, 2003). É no primeiro número de 

Mulherio que encontramos uma nota intitulada Homens em ação. Ela apresenta um 

relato sobre a criação de um grupo de homens a partir de um famoso caso de violência 

contra a mulher. 

Na esteira das manifestações contra o assassinato de Eliane de Grammont por 

Lindomar Castilho, uma importante iniciativa foi tomada em São Paulo: a 

criação do "Grupo masculino de apoio à luta das mulheres".  Participam do 

grupo escritores, jornalistas e intelectuais de formação variada, interessados 

em "trabalhar juntos por uma sociedade na qual mulheres e homens sejam 

igualmente livres". O grupo divulgou um "manifesto contra a barbárie", no 

qual expressam "repúdio frontal à desabusada invocação do tabu da 'honra  

masculina'  para  justificar"  os   assassinatos de  mulheres,  "considerando  

que  cabe  à mulher o mesmo direito   que   ao   homem  de   tomar decisões 

sobre suas vidas. Entendemos  que  as relações  afetivas  homem-mulher  são 

também   relações de   poder.  A  morte  do   outro,  o homicídio  do   outro  

não  lava  nem suja  a honra  de  ninguém. A  honra da  pessoa  reside  nela  

própria   e não   no outro” (MULHERIO, 1981, p.04). 

  

 Essa nota é a primeira e única referência a este grupo, que parece ter sido o 

primeiro grupo de homens organizado em prol de causas feministas em nosso país. Até 

então, temos apenas o registro de apoios individuais e esporádicos às ações e 

reivindicações feministas.  

 É também nas páginas do jornal Mulherio que é travado um polêmico debate 

sobre a posição dos homens em relação ao movimento feminista. Essa polêmica se 

inicia com um artigo, do então professor universitário Aloísio Mercadante, sobre a 

conquista do direito à licença paternidade pelos professores da Pontifica Universidade 

Católica de São Paulo (MERCADANTE, 1982). 

                                                           
5
 O jornal Brasil Mulher - publicado de 1975 a 1980 pela Sociedade Brasil Mulher - e Nós Mulheres – 

publicado de 1976 a 1978 pela Associação de Mulheres – eram formados majoritariamente por militantes 

de esquerda e serviam como veículo para divulgação das atividades da associação como também para 

abordar questões que não eram veiculados na grande mídia (LEITE, 2012). 
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 No artigo intitulado “Ser macho é cinza”, Mercadante coloca seu espanto frente 

ao silêncio dos homens em relação à conquista de um direito que os beneficia 

diretamente, em contraposição à vibrante reação pública das mulheres. Segundo ele, 

isso se deve ao fato de que a vontade de repensar os termos da relação homem-mulher 

tenha sido historicamente uma preocupação feminista/feminina, já que são as mulheres 

as diretamente prejudicadas pelo machismo. Mercadante passa então a discorrer sobre 

como o machismo também traz prejuízos à vida dos homens, especialmente nas 

questões emocionais e afetivas e conclui argumentando que: “Pensar a possibilidade de 

uma relação homem/mulher mais criativa não é uma tarefa exclusiva do feminismo, é 

uma tarefa nossa e inadiável” (MERCADANTE, 1982, p. 3). 

 O artigo é interessante por formular uma linha de argumentação diferente do 

simples apoio público às ações feministas. Preocupa-se em expor as consequências 

negativas do machismo para a vida dos homens e, por conseguinte, a necessidade destes 

se organizarem em prol de relações igualitárias, beneficiando homens e mulheres. Duas 

edições depois, a mesma revista publica uma carta do leitor Lúcio Teles, um brasileiro 

residente no Canadá, que integra o grupo “Homens de Toronto Contra o Sexismo”. Na 

carta, Lúcio enfatiza o impacto do artigo de Aloísio Mercadante, mas questiona seu 

argumento central de que ser macho seria ser cinza, ressaltando os privilégios 

masculinos em relação à mulher. Afirma ainda que seu grupo em Toronto reconhece 

que cabe às mulheres a luta contra a opressão que sofrem e que a questão de como os 

homens devem participar consiste numa das mais controvertidas dentro do grupo 

(TELES, 1982). 

 Dando continuidade ao debate sobre como incorporar os homens à luta 

feminista, é publicado, nas páginas seguintes às da carta de Lúcio, um artigo da 

educadora Maria Malta Campos, com o polêmico título de “Feminismo e separatismo” 

(CAMPOS, 1982). Nele, a educadora reflete sobre a necessidade de o movimento 

feminista abandonar o que ela afirma ser uma estratégia separatista em relação aos 

homens. Segundo a autora, ao se organizarem, os grupos minoritários passam por uma 

fase inicial de introspecção em busca de sua identidade. Entretanto, durante o processo 

de luta por transformação, os embates também se transformam, alianças são feitas e 

desfeitas. Ainda segundo Maria Malta Campos, o movimento feminista já teria, naquela 

época, atingido um grau de maturidade em que o separatismo em relação aos homens 

não faria mais sentido, pois esse não é um objetivo do movimento enquanto tal. O que 
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teria sido um fator importante para despertá-lo de uma nova consciência, revelar-se-ia, 

agora, como um fator de estagnação (CAMPOS, 1982). 

 A polêmica se encerra, ao menos nas páginas do jornal, em seu número seguinte, 

quando é publicado mais um artigo sobre a questão, desta vez da escritora Danda Prado. 

O artigo não possui título, mas é aberto com uma ilustrativa charge em que um homem 

está na porta de uma pequena casa onde se lê a inscrição: “Clube da Luluzinha”, e que 

tem afixado na porta um cartaz escrito que “Homem não entra”. Nesse artigo a autora se 

opõe abertamente à posição de Maria Malta Campos, afirmando que no Brasil ou em 

qualquer outro país o feminismo está longe de constituir um novo Eu, e que a 

incorporação de homens às lutas não depende das mulheres, mas de que os homens se 

questionem e lutem pela transformação dos privilégios que usufruem. Ao colocar a 

necessidade de auto-organização dos homens, Danda Prado cita o exemplo do grupo de 

Toronto, referido na já citada carta do leitor Lúcio Teles, publicada na edição número 9 

do jornal Mulherio (PRADO, 1982). 

 Ainda sobre a aproximação de homens aos espaços de organização do 

movimento feminista, em artigo sobre a inserção dos homens nos estudos de gênero, 

Karen Giffin (2005) relata que durante a década de 1960, especialmente no âmbito 

universitário e em outros espaços da classe média, havia homens interessados em 

participar das discussões. Contudo, essa participação foi vetada pelas mulheres. 

Estratégia, segundo a autora, necessária, ao menos num primeiro momento, diante das 

experiências das mulheres com a “dominação masculina”. 

 Este breve histórico aponta os diferentes rumos que a questão da relação entre 

homens e feminismo pode tomar. Os homens querem e podem fazer parte do mesmo 

movimento feminista das mulheres? Devem se organizar separadamente em um 

movimento de homens pró-feministas ou qualquer outra denominação? Outra faceta 

dessa relação pode ser observada com o advento das Conferências de políticas públicas 

a partir da década de 1990. 

 Karla Galvão (2008), em sua tese de doutorado sobre o campo feminista 

brasileiro, debruça-se sobre a Conferência Estadual de Santa Catarina e a Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres de 2004, realizada em Brasília, com o propósito 

de compreender a dinâmica da relação entre movimento feminista e a esfera 

governamental. Ao relatar os principais acontecimentos da Conferência de Santa 
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Catarina, a autora apresenta como se desdobrou a questão sobre a participação de 

delegados homens nas etapas estadual e nacional da Conferência. Por terem sido eleitos 

como delegados nas pré-conferências regionais, havia dois homens participando daquela 

etapa estadual. Galvão narra que durante a leitura do regimento interno da Conferência 

esta situação gerou um mal estar entre alguns segmentos de mulheres que foi se 

ampliando, culminando com a inclusão de uma cláusula no regimento que vetava a 

eleição de delegados homens para a etapa nacional da Conferência. Nesse momento a 

autora traz as considerações de uma das participantes acerca desta questão:  

E cita um homem que vem participando das lutas do movimento feminista 

como exemplo de homens que são parceiros. Estes teriam legitimidade de 

participar do processo, porém, representarem as mulheres, ocupando a 

posição de delegado era bem diferente. “Eles já nos representam demais...” 

Comenta sobre os espaços de poder, nos quais mais homens que mulheres 

estão presentes. (GALVÃO, 2008, p. 166). 

  

 Aqui, a questão da representatividade demarca os limites e possibilidades da 

relação entre homens e movimento feminista. Como afirma a participante da 

Conferência, parece ser possível pensar em homens participando de diversas formas dos 

espaços de atuação do movimento feminista, desde que isto não abra a possibilidade 

destes ocuparem espaços de poder como representantes das demandas do movimento. 

Situação semelhante ocorre na Conferência Nacional de Política para as Mulheres a 

partir da participação de dois delegados homens dos estados de Minas Gerais e Rio 

Grande do Norte. Na etapa Nacional, essa situação engendrou uma discussão sobre o 

que seriam políticas de gênero e políticas para as mulheres. Havia um entendimento de 

que existia uma diferença entre políticas voltadas especificamente para os direitos das 

mulheres e as políticas de gênero, que poderiam beneficiar também os homens. Karla 

Galvão aponta como esse episódio é revelador de como a relação entre sexo e gênero é 

um elemento forte da formulação de ações e políticas feministas, sendo que o 

“feminismo” aí aparece como sinônimo de “mulher” (GALVÃO, 2008). 

Na década de 1990, o chamado processo de institucionalização do movimento 

feminista, que se iniciara ainda na década de 1970, já está consolidado. São inúmeras as 

organizações não governamentais e grupos que se articulam em redes e fóruns e 

organizam encontros nacionais e internacionais. A inserção do feminismo na academia, 

também iniciada nos anos 1970 com os estudos sobre mulheres ganha nova força na 
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década de 1990, com o que é tido, por muitas autoras, como um dos maiores avanços 

teóricos feministas: os estudos de gênero (GALVÃO, 2008). 

É também na década de 1990 que começam a se popularizar, no Brasil, os 

estudos sobre masculinidades e são fundados alguns grupos e organizações não 

governamentais voltadas ao trabalho com homens. Nesse contexto, temos a fundação, 

em Recife, no ano de 1997, da organização não governamental feminista Instituto Papai 

que, como indica a sua missão institucional, tem como objetivo principal “contribuir 

para o fortalecimento das ações da sociedade civil que visam à igualdade de direitos 

entre homens e mulheres, promovendo a formulação e o monitoramento de políticas 

públicas orientadas pela perspectiva feminista e de gênero” (INSTITUTO PAPAI, 

2011). Apesar de termos a fundação de várias organizações voltadas ao trabalho com 

homens, como o Instituto NOOS, Ecos: Comunicação em Sexualidade, Promundo etc., 

o Instituto Papai é uma das únicas que se apresenta como feminista. 

 A etnografia de Aline Bonetti (2007), sobre o campo político feminista da cidade 

de Recife, aborda rapidamente a relação entre o Instituto Papai e o campo feminista da 

cidade. Falando das alteridades em disputa nesse campo, Bonetti menciona que um 

ponto de deslocamento de sentido, na oposição “nós versus elas”, relaciona-se à 

identificação de um “nós” a favor dos homens e de gênero e de um “elas” feminista 

contra os homens. Essa diferenciação engendraria alianças e embates, como por 

exemplo, entre o Instituto Papai e o Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE).  

 Segundo afirma Bonetti, o Instituto Papai enfrenta muitas dificuldades na sua 

participação no FMPE, o mais importante fórum de articulação feminista local, pelo fato 

de ter homens em seu foco de trabalho (BONETTI, 2007). Além de ter como público de 

suas ações os homens, é importante ressaltar que a organização foi fundada e é 

composta por ativistas homens e mulheres. 

 Em entrevista a Bonetti, um dos fundadores do Instituto Papai relembra o 

momento de ingresso da organização no FMPE. Esse episódio concretiza a polêmica 

sobre os limites e possibilidades da relação entre homens e movimento feminista que 

vimos no acalorado debate que se deu nas páginas do extinto jornal Mulherio. Em 2000, 

o Instituto Papai participou do Encontro Nacional Feminista ocorrido na Paraíba, com 

uma proposta de oficina sobre masculinidades e passou, a partir de então, a integrar o 

FMPE. Como homens não podiam participar do referido Encontro, integrantes mulheres 
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da organização tiveram que ministrar a oficina. A mesma exigência de “se fazer 

representar por uma mulher” permanece válida para a participação do Instituto no 

FMPE até os dias de hoje (BONETTI, 2007). 

 A partir dessa breve retrospectiva da relação entre homens e movimento 

feminista, desde meados do século XIX em nosso país, podemos observar como essa 

relação vem se complexificando. Inicialmente como ações isoladas de apoio, temos hoje 

grupos de homens, como é o caso dos homens que integram o Instituto Papai, que 

reivindicam uma identidade política feminista. Atualmente também encontramos grupos 

ou homens intelectuais que se definem como aliados do feminismo ou pró-feministas, 

uma forma de identificação que preserva certa zona de conforto na relação com o 

movimento feminista. Nesse sentido, ao problematizarmos essa questão, estamos nos 

referindo a homens que se auto-referem como feministas, pois acreditamos que essa 

nomeação tem engendrado questões e tensões em relação ao sujeito político do 

feminismo.   

 

2. Os estudos de gênero e a emergência de um novo sujeito político. 

 Abordar o “pensamento feminista” não constitui tarefa fácil, haja vista não se 

tratar de um corpo teórico homogêneo. Expressões como teoria ou pensamento 

feminista englobam uma gama de autores (as) e tendências que, apesar das importantes 

diferenças que guardam entre si, unem-se na preocupação com a condição de 

subordinação das mulheres. 

 Apesar de ser ponto pacífico, atualmente, o fato de que não podemos falar em 

feminismo, mas sim em feminismos, Adriana Piscitelli (2004) afirma haver ideias 

centrais compartilhadas entre as diferentes linhas de pensamento feminista. Trata-se, 

portanto, de uma “unidade na diversidade”, que se baseia não tanto em um acordo 

teórico, mas no objetivo comum de superar todas as formas de subordinação das 

mulheres. 

 

Consideram que as mulheres ocupam lugares sociais subordinados em 

relação aos mundos masculinos. A subordinação feminina é pensada como 

algo que varia em função da época histórica e do lugar do mundo em que se 

estude. No entanto, ela é pensada como universal. A subordinação feminina é 

pensada como universal, mas não como natural, sendo decorrente da maneira 
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como a mulher é construída socialmente. A ideia fundamental é a de que o 

que foi construído pode ser modificado (PSCITELLI, 2004, p.44). 

  

 A constatação da subordinação universal das mulheres em relação aos homens 

foi tomada como base para a criação de um sujeito político coletivo, “as mulheres”, que 

empreende ações para a superação desta condição. Ao mesmo tempo, conectada à tarefa 

primeira de modificar a vida das mulheres, buscou-se ferramentas teóricas que possam 

explicar esta situação (PISCITELLI, 2004). 

 São amplamente debatidas na literatura as distintas correntes do pensamento 

feminista que se desenvolveram a partir das mais diferentes influências teóricas e de seu 

entendimento particular sobre qual a origem da opressão das mulheres e, por 

conseguinte, sobre qual a melhor estratégia para sua superação. No Dicionário Crítico 

do Feminismo (FOUGEYRLLAS-SCHWEBEL, 2009) encontramos a definição de três 

tendências que também figuram em diversas outras publicações sobre o tema: 

feminismo radical, socialista e liberal
8
. 

 Por se preocupar apenas com garantia de direitos individuais para as mulheres, 

como forma de reduzir desigualdades, o feminismo liberal é classificado como 

reformista. Em oposição a este reformismo, o feminismo radical e o socialista são tidos 

como libertários, já que ambos propõem que apenas uma transformação radical da 

sociedade poderia garantir uma vida plena de direitos para as mulheres. Entretanto, o 

feminismo socialista, da luta de classes/marxista, considera, de maneira geral, que a 

opressão das mulheres só ganha sentido dentro de uma sociedade capitalista e que, 

portanto, a libertação das mulheres só poderia se realizar com a superação do 

capitalismo. Já o feminismo radical, insistindo na especificidade da opressão das 

mulheres, coloca o corpo no centro do debate, localizando a subordinação das mulheres 

no processo reprodutivo (FOUGEYRLLAS-SCHWEBEL, 2009; PISCITELLI, 2004). 

 É no contexto do feminismo radical que surge o conceito de patriarcado, durante 

muito tempo a principal ferramenta teórica  utilizada para expressar a ideia 

fundamental de que as mulheres são oprimidas pelo fato de serem mulheres e que toda 

relação homem-mulher é uma relação de poder. Nesse sentido, ganha força o 

                                                           
8
 É importante ressaltar a superficialidade desta classificação e que existem distinções importantes, entre 

feministas marxistas e socialistas, lésbicas, radicais, libertárias, materialistas ou essencialistas. 

(FOUGEYRLLAS-SCHWEBEL, 2009)  
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reconhecimento político das mulheres como sujeito político coletivo que “ancora-se na 

ideia de que o que une as mulheres ultrapassa, em muito, as diferenças entre elas” 

(PISCITELLI, 2004, p.46). 

 Apoiado no conceito de patriarcado, o feminismo radical realizou uma crítica 

profunda à forma de produção de conhecimento nas Ciências Sociais, que ao tomarem o 

masculino como sinônimo de universal, excluíram sistematicamente as mulheres de 

suas análises (GOMÁRIZ, 1992; MEDRADO, 1997). A partir desta crítica surgem e se 

consolidam os chamados “estudos da mulher”. Uma produção cujo horizonte 

encontrava-se em revisitar as produções disciplinares “perguntando-se como seriam 

diferentes se elas tivessem considerado relevante o ponto de vista feminino” 

(PISCITELLI, 2004, p.48). Este movimento gerou por um lado, a revisão de vários 

conceitos e, por outro, um grande acúmulo de conhecimentos sobre a situação das 

mulheres. 

 Apesar do acúmulo atingido e de seu potencial político de mobilização, o 

conceito de patriarcado perde força diante da emergência de outra ferramenta teórica, 

então mais apropriada ao objetivo de desnaturalizar a opressão das mulheres. 

Embora esse conceito [de patriarcado] não tenha sido inteiramente 

abandonado, hoje resulta fácil criticá-lo, por sua generalidade – 

universalizando uma forma de dominação masculina situada no tempo e no 

espaço –, por ser considerado um conceito trans-histórico e, ainda, porque 

esse conceito é essencializante, na medida em que ancora a análise da 

dominação na diferença física entre homens e mulheres (ibid.). 

 

 O conceito de gênero se desenvolve no seio da teoria e do movimento feminista 

como parte de um esforço para tornar inescapável a ideia de que a situação de 

subordinação das mulheres não depende das diferenças biológicas entre os dois sexos. 

Sendo assim, gênero pode ser entendido como tendo nascido em oposição ao sexo.  

“Oposição” no sentido de que o conceito de gênero vem para desfazer certa homologia 

entre diferenças biológicas e sociais que sustentaram por muito tempo a “dominação 

masculina” (PISCITELLI, 2004; STOLKE, 2004).  

 Contudo, nem sempre os muitos “usos e abusos” do conceito de gênero 

significaram esta mudança de patamar analítico, como nos alerta Maria Luiza Heilborn: 

Do sexo passou-se ao gênero, mas a categoria tem sido usada sem a 

percepção do alcance que deve ter como imbricada a um sistema relacional, e 
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que se mantém algum vínculo com a base fisiológica, sua principal utilidade 

está em apontar a dimensão social que em última instância é o que importa 

(HEILBORN, 1992, p. 39). 

 

 Os diferentes usos do conceito de gênero, no feminismo, também é objeto de 

preocupação de Linda Nicholson, em seu artigo Interpretando o Gênero (2000). A 

autora observa pelo menos duas maneiras contraditórias de se referir ao gênero. 

Primeiramente é usado em oposição ao sexo, referindo-se ao que é socialmente 

construído, quando sexo remete ao que é biologicamente determinado. E de outra forma 

gênero têm sido usado “como referência a qualquer construção social que tenha a ver 

com a distinção masculino/feminino, incluindo as construções que separam corpos 

femininos e masculinos” (NICHOLSON, 2000, p.08). 

 Estas ambiguidades no uso do conceito de gênero remetem, segundo Nicholson 

(2000), às raízes deste conceito, que tem origem na junção de duas ideias aparentemente 

contraditórias: a da base material da identidade e da construção social do caráter 

humano. Diferentes arranjos destes matizes engendram usos distintos do conceito de 

gênero como também formas diferentes de encarar o processo de constituição das 

identidades. 

Por causa dessa assunção implícita no sentido de fincar na biologia as raízes 

das diferenças entre mulheres e homens, o conceito de sexo colaborou com a 

ideia da imutabilidade dessas diferenças e com a desesperança de certas 

tentativas de mudança. As feministas do final dos anos 60 se valeram da ideia 

da constituição social do caráter humano para minar o poder desse conceito. 

Nos países de língua inglesa, esse poder foi enfraquecido pela ampliação do 

significado do termo gênero (NICHOLSON, 2000, p. 09). 

 

 O conceito de gênero só passa a ter relevância para a agenda política feminista a 

partir da década de 1950, quando John Money elabora o termo “papel de gênero” para 

se referir às práticas sociais dos indivíduos que tinham como objetivo reafirmar/revelar 

sua condição de homem ou mulher. O termo, que foi posteriormente utilizado por 

Money para lidar com situações de intersexualidade, foi incorporado pelo feminismo a 

partir dos anos de 1960 e 1970 (HAMLIN, 2011). 

 O artigo de Gayle Rubin, O tráfico das mulheres: Notas sobre a economia 

política do sexo, de 1975, é apontado como um dos maiores responsáveis pela difusão 

do conceito de gênero como o conhecemos atualmente (NICHOLSON, 2000; 
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PISCITELLI; 2004). Nele, a autora define o sistema sexo/gênero como “um conjunto de 

arranjos através dos quais a matéria prima biológica do sexo humano e da procriação é 

modelada pela intervenção social humana” (RUBIN, 1993, p.23). A partir dessa 

formulação, as diferenças entre homens e mulheres são entendidas muito mais como um 

fato cultural do que natural, pois, segundo a autora, biologicamente, homens e mulheres 

são mais próximos entre si do que qualquer outra coisa. 

 Contudo, Linda Nicholson (2000) afirma que gênero não era visto, nesse 

momento, como um substituto para sexo, mas como seu complemento. Isto porque o 

sexo biológico foi assumido na formulação de Rubin como a base sobre a qual são 

construídas as diferenças de gênero. Nesse sentido, o sexo continua fora da cultura, 

como algo dado, imutável.  

 Para Nicholson (2000) a herança dessa concepção de gênero ainda permeia 

muitos escritos feministas e constitui a base daquilo que a autora vai chamar de 

“fundacionalismo biológico”. O fundacionalismo é resultado da combinação de 

concepções oriundas do determinismo biológico e do construcionismo. Em meio ao 

século XX, ganhou força a ideia da construção social do caráter humano. Contudo, 

afirma a autora, muitos dos que aceitam essa ideia não rejeitam completamente a 

importância da biologia na formação desse caráter: “(...) veem o fisiológico como um 

„dado‟ no qual as características específicas são „sobrepostas‟, um „dado‟ que fornece o 

lugar a partir do qual se estabelece o direcionamento das influências sociais” 

(NICHOLSON, 2000, p.10). Logo, para algumas proposições feministas, o sexo 

permanece funcionando como este lugar que direciona as inscrições do gênero. Daí que 

surge a analogia da autora do corpo como um cabide, em que diferentes artefatos 

culturais são pendurados. 

 O fundacionalismo se referiria então a uma determinada concepção da relação 

entre corpo e caráter que se coloca como um leque de posições possíveis entre o 

determinismo biológico estrito e o total construcionismo:  

Rotulo essa noção do relacionamento entre corpo, personalidade e 

comportamento de “fundacionalismo biológico”, a fim de indicar suas 

diferenças e semelhanças em relação ao determinismo biológico. Em comum 

com o determinismo biológico, meu rótulo postula uma relação mais que 

acidental entre biologia e certos aspectos de personalidade e comportamento. 

Mas em contraste com o determinismo biológico permite que os dados da 

biologia coexistam com aspectos de personalidade e comportamento 

(NICHOLSON, 2000, p.11). 
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 A vantagem de uma noção como essa é que ela permite sustentar que certas 

constantes biológicas são responsáveis por certas constantes sociais, sem ter que abrir 

mão da possibilidade de transformação destas últimas. O fundacionalismo permite ainda 

pensar as diferenças entre as mulheres ao mesmo tempo em que mantém uma base 

sólida (o sexo) para pensar a unidade entre as mulheres (NICHOLSON, 2000; 

MARIANO, 2005). 

 A principal crítica de Nicholson ao fundacionalismo – e que corrobora com o 

pensamento de autoras como Judith Butler e Joan Scott – dá-se quanto à sua percepção 

do corpo mais como uma constante do que como uma variável, que leva 

necessariamente a uma compreensão errônea ou pelo menos limitada das diferenças 

entre as mulheres, entre homens, e do que pode ser considerado como masculino ou 

feminino (MARIANO, 2005). No que diz respeito às diferenças entre as mulheres, no 

fundacionalismo o sexo gera tudo que há de comum entre as mulheres, enquanto que 

outros aspectos (como raça, classe, sexualidade etc.) são percebidos como o que elas 

têm de diferente (NICHOLSON, 2000). 

 Para a autora, o fundacionalismo, enquanto representante de um último resquício 

do determinismo biológico, deve ser totalmente abandonado. Só assim poderemos 

compreender as formas culturamente distintas de significar os corpos. 

Diferenças no sentido e na importância atribuídos ao corpo de fato existem. 

Esses tipos de diferenças, por sua vez, afetam o sentido da distinção 

feminino/masculino. A consequência é que nunca temos um único conjunto 

de critérios constitutivos da “identidade sexual” a partir do qual se possa 

inferir alguma coisa sobre as alegrias e as opressões inerentes de “ser 

mulher”. Pensar o contrário nos leva ao erro (NICHOLSON, 2000, p.14). 

  

 O fundacionalismo biológico é base sobre a qual se engendra uma produção que 

ficou conhecida como “feminismo da diferença”.  Desde a década de 1970 as feministas 

radicais insistiram em destacar os aspectos comuns entre as mulheres e sua diferença em 

relação aos homens. Dessa forma, acabaram por estabelecer caracterizações acerca da 

natureza ou essência da mulher, inclusive em oposição à do homem (ibid.). 

 Outro problema é que estas caracterizações acerca da natureza ou da essência 

feminina refletem a perspectiva daquelas que a realizam. Dessa forma, ao longo das 
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décadas de 1970 e 1980 o feminismo foi alvo de diversas críticas, especialmente das 

mulheres negras que afirmavam não reconhecer suas experiências nas teorizações até 

então disponíveis. Estas críticas inauguram o debate acerca das diferenças existentes 

entre as mulheres e, por conseguinte, abalam certa unidade em torno do significante 

mulher. 

 A importância ou utilidade das produções feministas baseadas na ideia de uma 

diferença radical – fundamentada na biologia – entre homens e mulheres precisa ser 

abalizada, como nos ensina Scott (2002), a partir do contexto histórico que permitiu sua 

emergência. Dessa forma é que Nicholson (2000) reconhece a importância das 

produções que tiveram a necessidade de ver as mulheres muito mais parecidas entre si e 

diferentes dos homens. Pois possibilitaram a denúncia do sexismo e a própria 

organização das mulheres em torno de sua erradicação.  

   Essa situação reflete o que Scott denomina de paradoxo feminista:  

Seu objetivo [das feministas] era eliminar as diferenças sexuais na política, 

mas a reivindicação tinha que ser feita em nome das “mulheres” (um produto 

do próprio discurso da diferença sexual). Na medida em que o feminismo 

defendia “as mulheres” acabava por alimentar a diferença sexual que 

procurava eliminar. Esse paradoxo – a necessidade de a um só tempo aceitar 

e recusar a diferença sexual – permeou o feminismo como movimento 

político por toda a sua longa história (SCOTT, 2002, p. 27). 

 

  De fato, não é verdade que o caráter de pessoas com “corpos masculinos” ou 

“femininos” difere em termos binários, numa simples correspondência de uma diferença 

física. No entanto, como afirma Nicholson (2000), por vivermos em sociedades que 

associam o caráter às diferenças corporais, não é por acaso que pessoas nascidas com 

genitália masculina ou feminina estejam propensas a exercer comportamentos diferentes 

nesses termos.  

 Ainda assim, essa forma de pensar a diferença revela-se igualmente falsa, pois 

não prevê ou não oferece ferramentas suficientes para pensar as quebras e fissuras nesse 

sistema de correspondências. Como, por exemplo, a respeito daquelas que nascem com 

genitália masculina e se consideram mulheres ou até mesmo a possibilidade de 

existência das próprias feministas (NICHOLSON, 2000).  

De fato, o próprio feminismo só foi possível, pelo menos em parte, como 

consequência de uma tendência cultural geral de algumas sociedades de base 

europeia a desassociar de certa forma biologia do caráter. Um dos pontos 
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fracos de um feminismo baseado na diferença é que ele não pode explicar o 

fenômeno de tais sociedades terem produzidos feministas – pessoas que, 

devido à própria genitália, e por força do próprio argumento, deveriam ter-se 

tornado completamente femininas, mas cuja verdadeira habilidade política ou 

presença em instituições anteriormente dominadas por homens como a 

academia deve indicar uma certa dose de socialização masculina 

(NICHOLSON, 2000, p.30). 

 

 No lugar de uma posição fundacionalista a autora defende outro uso do conceito 

de gênero, em que o sexo não é encarado como pertencendo exclusivamente ao domínio 

da natureza, haja vista os corpos serem sempre observados a partir de uma interpretação 

social. Desse modo, não há mais critérios fixos para a definição do que seja “ser 

mulher”. Contudo, como também afirma Stolke (2004), a questão não é de “jogar o 

bebê do sexo junto com água do banho”, mas de perguntar em que circunstâncias 

históricas e quais as consequências da manutenção, e diria Nicholson, também das 

quebras e fissuras do dualismo sexual-biológico. 

 Dessa forma, propomo-nos a compreender a questão da reivindicação de uma 

identidade política feminista por parte de homens como uma expressão destas possíveis 

descontinuidades entre corpos e prescrições de gênero, no sentido de que “tais critérios, 

[do que significa ser mulher] são considerados capazes de nos habilitar a distinguir o 

inimigo do aliado e a fornecer a base para a o programa político do feminismo” 

(NICHOLSON, 2000, p.). 

 

3. O feminismo em novas rotas de coalizão. 

 Para o feminismo, pensar a constituição de seu sujeito político a partir de uma 

lógica de contingência leva à questão de como é possível pensar a ação política 

feminista quando não há mais uma noção de sujeito universal que unifique interesses. 

Judith Butler se pergunta: “Qual a nova forma de política que emerge quando a 

identidade, como base comum, já não constrange o discurso da política feminista?” 

(BULTER, 2003, p.18). 

 O atual debate feminista em torno dessa questão parece se polarizar entre duas 

posições francamente opostas. Algumas autoras veem o descontrutivismo como 

responsável por duas mazelas para o feminismo: 1) de provocar uma despolitização na 

pesquisa acadêmica e 2) dessa produção teórica estar em descompasso com os desafios 
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enfrentados pelo movimento. Como alternativa propõem um resgate da categoria 

mulher e todo seu potencial politizador (PISCITELI, 2004) No outro polo estariam as 

desconstrutivistas ou pós-estruturalistas que, por sua vez, acusam o essencialismo de 

engendrar uma política conservadora (MOUFFE, 1999). 

 A respeito das possíveis consequências catastróficas da desconstrução pós-

estruturalista para o feminismo, é emblemática a posição de algumas autoras 

(HAWKESWORTH, 2006; COSTA, 2002) que veem nas críticas à categoria mulher o 

anúncio da morte do feminismo. Segundo esse argumento, a crítica à existência de uma 

essência feminina - outrora libertadora - chegou a tal ponto em que é utilizada para 

impedir as mulheres de fazer quaisquer exigências em favor de um grupo chamado 

mulheres (COSTA, 2002). 

 Concordamos com autoras como Nicholson, Mouffe, Scott e Costa de que ambas 

as posições podem ser formuladas de maneira progressista. Como dito por Scott (2002), 

a história do feminismo não pode ser contada simplesmente como uma história de 

escolhas entre opções que levam necessariamente a um caminho vitorioso. O melhor 

caminho a seguir depende do contexto político que produz e reinventa o feminismo. 

Linda Nicholson (2000) afirma que o feminismo da diferença – que a autora 

veementemente critica – foi responsável por muitos avanços, pois revelou muitos 

padrões de gênero importantes que permitiram às mulheres conhecerem as 

circunstancias em que viviam.  

 Ecoando a opinião de Elizabeth Groz, no que tange os usos do chamado 

essencialismo estratégico, Cláudia de Lima Costa (2002) concorda que sua avaliação 

como estratégia política progressista ou conservadora dependerá do contexto em que 

este discurso é articulado. Nas suas palavras: “Impugnar qualquer uso do essencialismo 

como inerentemente reacionário é agir como se o essencialismo tivesse uma essência” 

(COSTA, 2002, p.74). 

 Para a autora a força do feminismo reside em conseguir construir positividades 

para seus sujeitos com base nas experiências materiais das mulheres mesmo diante da 

inevitabilidade epistemológica de sua desconstrução. Desta forma, o chamado 

“essencialismo estratégico” continua sendo crucial, ainda que problemático e 

insuficiente (COSTA, 2002). 
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 Concordamos, sobretudo, quando essas autoras afirmam as limitações de uma 

posição essencialista para a prática política feminista, bem como para a compreensão 

teórica dos atuais desafios que esta enfrenta, incluindo aí a questão que trata o presente 

trabalho. Em resposta às críticas as abordagens que se preocuparam em desafiar a 

coerência da categoria mulher, Costa (2002) reafirma que esta categoria é e deve 

continuar sendo usada, reconhecendo-se, contudo, sua instabilidade e insuficiência. 

Ressalta ainda que afirmar a ficcionalidade das identidades não deve levar ao repúdio de 

quaisquer reivindicações identitárias. Na afirmação de Costa, “ao contrário, essa 

afirmação permite uma política mais transformadora, já que conceber identidades como 

desagregadoras e instáveis seria como lutar contra a tendência de apagar diferenças e 

inconsistências para a produção de sujeitos políticos estáveis” (COSTA, 2002, p. 72). 

 Ainda sobre as fragilidades da política de identidade, Butler, além de apontar o 

binarismo e o caráter normativo subjacente à política de identidade feminista, afirma 

que essa tentativa infindável de unificação, ou melhor, de uma pretensa descoberta do 

critério último que funda a identidade feminista leva necessariamente a criação de 

divisões internas no movimento. Nesse sentido, rejeitar a política de identidade como 

ponto de partida para o feminismo não significa a sua morte, pelo contrário, é a sua 

própria possibilidade de existência (BUTLER, 2003; MARIANO, 2005). 

 A crítica de Butler não se direciona exclusivamente ao feminismo, mas a toda 

teoria política que se esforça para estabelecer de antemão um sujeito sem o qual a 

própria política não poderia ser pensada. Ao recusar a pressuposição de um sujeito 

desde o inicio a autora está indagando sobre seu processo de constituição e do 

significado do político (BUTLER, 2008). Se concordamos que uma das principais 

características do movimento feminista é sua capacidade de ampliar o espectro do 

político, uma teoria que estabelece de antemão qual o sujeito da transformação social 

revela-se inadequada. 

 No lugar de uma política de identidade emerge uma abordagem 

antifundacionalista da política, que a autora vai chamar de política de coalizões:  

Uma coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente 

instituídas e abandonadas, segundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma 

assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, sem 

obediência a um telos normativo definidor (BUTLER, 2003, p. 37). 
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 Refletindo sobre a política de coalizão, Linda Nicholson (2000) afirma que 

costumamos pensar nessa estratégia quando o movimento feminista se une em torno de 

alguma reivindicação com “outros” grupos com interesses claramente definidos. No 

entanto, podemos pensar na política de coalizão como algo também interno ao 

movimento. 

 Relembrando a história do movimento feminista brasileiro e as dificuldades 

enfrentadas para lidar com as diferenças que sempre existiram em seu seio, Adriana 

Piscitelli (2004) afirma que políticas de coalizão já eram implementadas desde a década 

de 1970, mesmo que naquele momento ainda predominasse uma ideia identitária 

essencialista de mulher.  Nesse sentido, a prática política estaria, nas palavras da autora, 

“mais avançada que a teoria” (PISCITELLI, 2004, p. 61). Linda Nicholson (2000), 

afirma a mesma necessidade de a teoria feminista refletir as práticas de coalizão que 

vem sendo realizadas nas últimas décadas.  

Talvez seja a hora de assumirmos explicitamente que nossas propostas sobre 

as mulheres não são baseadas numa realidade dada qualquer, mas que elas 

surgem de nossos lugares na história e na cultura; são atos políticos que 

refletem contextos dos quais emergimos e os futuros que gostaríamos de ver 

(NICHOLSON, 2000, p. 30). 

 

 Nessa mesma direção Chantal Mouffe (1999) nos alerta que as metas feministas 

podem ser construídas de maneiras muito diferentes e que existem, portanto, muitos 

feminismos e que as tentativas de encontrar a verdadeira forma da política feminista 

devem ser abandonadas.  

 Sobre o desafio de pensar além de subjetividades originárias e iniciais, Cláudia 

Lima Costa (2002) ecoa o pensamento de Homi Bhabha, afirmando a necessidade de 

encontrar linguagens apropriadas que possam representar ou simbolizar experiências 

múltiplas, variáveis e conflitantes do sujeito. Assim, como afirma Bhabha,(apud 

COSTA, 2002) poderemos enfocar os espaços “in-between” que criam terreno para 

novos signos de identidade. 

Homi Bhabha usa por exemplo o termo “terceiro espaço” para se referir 

àquele lugar produtivo onde os sujeitos  produzem não suas identidades, mas 

suas identificações – indicando um “processo de identificação com e através 

de outro objeto, um objeto de alteridade, em um ponto onde (...) o sujeito é 

sempre ambivalente, devido à intervenção daquela alteridade”(COSTA, 

2002, p.83). 
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 É nesse contexto que nosso problema de pesquisa ganha relevo. No capítulo 2, 

ao abordamos a Teoria do Discurso na perspectiva de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe, 

esboçamos um quadro teórico que nos permita compreender a emergência dos homens 

enquanto sujeito político do feminismo. Nesse momento, abordaremos o surgimento dos 

estudos sobre masculinidades em sua relação com o campo de estudos de gênero e 

feminista.  

 

4. Homens e Gênero: Masculinidades. 

 A emergência de um campo dedicado ao estudo dos homens e masculinidades é 

fenômeno relativamente recente, tem seu inicio datado na década de 1970. No entanto, 

especialmente em países anglo-saxões (GOMÁRIZ, 1992; MEDRADO, 1997). Isto não 

quer dizer que os homens não tenham sido, até então, objeto de estudo das Ciências 

Sociais. A novidade, como anunciado por diversos autores (GOMÁRIZ, 1992; 

MEDRADO, 1997; VALDÉS & OLAVARRIA, 1997; HEILBORN & CARRARA, 

1998; OLIVEIRA, 2004) consiste em ter homens se dedicando ao estudo de “si 

próprios” a partir de uma perspectiva de gênero.  

 Alguns autores destacam o significado desse fato, relacionando a construção 

deste novo objeto de estudos à perda dos privilégios sociais dos homens.  “A discussão 

em torno da masculinidade expressa mudanças em relação à aceitação social do 

arbitrário poder masculino e de sua hegemonia dentro do regime de gênero vigente nas 

culturas contemporâneas” (OLIVEIRA, 2004, p.142)  

 Recuperando o pensamento de Foucault, Maria Luiza Heilborn e Sérgio Carrara 

(1998) salientam que na maioria dos casos a construção de novos objetos científicos 

supõe e reforçam processos de dominação de determinados grupos sociais. Exemplo 

disso é o que já foi teorizado sobre os negros, loucos, mulheres e crianças, dentre 

outros. No caso dos homens,  

 

Ironicamente, só agora eles se tornam objeto daquelas ciências que, mesmo 

sem nunca terem abordado sistematicamente as masculinidades, desde há 

muito tempo são denominadas de “ciências do homem”. Na verdade, nelas, 

como já apontara a crítica feminista dos anos 70, o homem figurava não 

como um objeto de reflexão entre outros, mas como representante implícito 

de seus discursos, como representante universal da espécie humana 

(HEILBORN & CARRARA, 1998, p. 371). 
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Dessa forma é que a emergência deste campo de estudos é entendida por alguns 

autores como reflexo de uma crise da identidade masculina. Crise esta que, por sua vez, 

tem suas origens nas questões levantadas pelos movimentos feminista e gay, 

especialmente a partir da década de 1960. Assim, o surgimento dos estudos sobre 

homens e masculinidades também deve ser compreendido como parte da dinâmica do 

campo de estudos de gênero (HEILBORN & CARRARA, 1998) 

(...) o deslocamento da ênfase do universo feminino ou dos sexualmente 

desviantes para sistemas de hierarquias de gênero em sua totalidade supunha 

e já preparava a incorporação à análise do tema das masculinidades. E na 

medida em que os estudos se sucedem fica cada vez mais claro ser 

impossível falar em masculinidade sem qualquer adjetivo (HEILBORN & 

CARRARA, 1998, p. 373). 

 

Ainda em relação à dinâmica do campo de estudos de gênero, a ênfase no caráter 

relacional deste conceito evidenciou a necessidade de se produzir estudos sobre a 

condição masculina com vistas a preencher um vazio em relação a seus objetos de 

estudo (BARBIERI, 1991; SCOTT, 1998; MEDRADO, 1997; MEDRADO & 

LYRA;2008). Sobre isto, afirma Medrado e Lyra (2008):  

O gênero não pode ser pensado como entidade em si, mas como construções 

interdependentes. Porém, é necessário considerar que relacional não implica 

complementaridade, mas assimetria de poder. É preciso, portanto, submeter o 

conceito de gênero a uma leitura feminista. Ou seja, deve-se adotar a 

perspectiva de gênero, buscando compreender como diferenças se constituem 

em desigualdades. (...) É então, quando as teorias feministas forjam o 

conceito de gênero, nessa dimensão relacional que os estudos sobre homens e 

masculinidades como objeto de análises ganham maior ênfase (MEDRADO 

& LYRA, 2008, p. 819). 

 

 Oliveira (2004) aponta ainda mais um fator impulsionador das pesquisas sobre 

masculinidades. Na década de 1980, o surgimento da AIDS trouxe à tona questões antes 

tratadas como tabu. Entre elas, as relações extraconjugais homo-orientadas, bem como o 

baixo poder de negociação das mulheres para a prática de sexo seguro, especialmente no 

contexto de relações conjugais heterossexuais. 

Assim, a agenda política internacional foi um elemento importante para o 

crescimento do interesse neste tema de pesquisa no Brasil. Na década de 1990, 
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conferências internacionais sobre população
9
 salientaram a importância de incluir os 

homens como sujeitos de políticas públicas com vistas a uma maior equidade de gênero. 

Dessa forma, havia então uma maior possibilidade de financiamento de pesquisas e 

intervenções que tinham como foco o maior conhecimento ou mesmo a mudança de 

práticas e valores dos homens, sobretudo em questões relativas à sexualidade e à 

reprodução (HEILBORN & CARRARA, 1998). 

Com o crescimento da produção cientifica sobre homens e masculinidades, 

alguns autores teceram análises acerca dos principais caminhos teóricos e políticos 

seguidos por esses estudos. Uma preocupação recorrente em tais análises é a de situar 

essa produção (e de se situarem) em relação ao feminismo. Esse posicionamento nos 

interessa sobremaneira, haja vista sua importância na articulação dos discursos que são 

o nosso objeto de análise.  

Gomáriz (1992) aponta que os estudos sobre masculinidades, que se 

desenvolveram na década de 1970, seguiram em duas direções diferentes, os aliados ao 

feminismo e aqueles que buscam estudar, de forma autônoma, as masculinidades. O 

autor diferencia ainda duas correntes entre os estudos autônomos. Os alinhados a um 

movimento de crescimento pessoal ou mito-poético e aqueles de matriz mais analítica 

que, a exemplo dos estudos sobre a mulher, se orientam a partir de diferentes matrizes 

teóricas, como o marxismo e a psicanálise, dentre outros.  

Esta classificação dos estudos sobre homens e masculinidades entre, por um 

lado, os aliados do feminismo – estudos que agregam o conceito de gênero como um 

legado feminista – e, por outro, os estudos autônomos, também é endossada por Arilha, 

Ridenti e Medrado (1998), que destacam que, mais que uma escolha teórica, trata-se de 

uma opção política.   

Em A Construção Social da Masculinidade, Pedro Oliveira (2004) analisa as 

diferentes formas de apropriação do conceito de gênero pelos estudos sobre homens e 

masculinidades e identifica duas linhas de argumentação principais: o discurso vitimário 

e o discurso que ele chama de crítico. O discurso vitimário resulta de uma leitura 

segundo a qual não apenas as mulheres sofreriam as consequências negativas de uma 

                                                           
9
A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento de 1994, realizada no Cairo, destaca 

em seu texto final a necessidade de “aumentar a responsabilidade masculina em todas as áreas relativas à 

formação da família e a reprodução humana” . 
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sociedade pautada na dominação de gênero. O exercício do poder e da dominação 

teriam custos e trariam sofrimento aos homens. O autor vê o discurso vitimário como 

uma expressão do reaparecimento da ideia de crise da masculinidade na virada do 

século XIX para o XX.  

Nas últimas décadas, a ideia dessa crise reapareceu em várias publicações em 

parte devido às inúmeras transformações socioculturais no Ocidente que 

propiciavam um reavivamento do movimento feminista e das diversas 

políticas de identidade, questionando a hegemonia do gênero masculino 

(OLIVEIRA, 2004, p. 172). 

 

 A chave para se compreender esta fragilidade está nos processos de socialização 

masculina, nos quais os homens são vistos como vítimas das expectativas criadas em 

torno de um ideal social de masculinidade. Isso leva a comportamentos daninhos a eles 

mesmos, e também à experiência de dilemas e conflitos que geram angústias e 

sofrimento. Diante desta constatação, autores que seguem esta linha de argumentação 

reivindicarão uma maior flexibilização dos comportamentos esperados para os homens. 

É na esteira destas preocupações que surgem, ainda na década de 1970, os Men’s 

Movements, grupos preocupados com o despertar da consciência dos homens diante 

destas prescrições sociais para o comportamento masculino (OLIVEIRA, 2004). 

 Já o discurso crítico, ao qual o próprio autor se filia, estaria mais próximo das 

preocupações feministas, tecendo uma crítica ao discurso vitimário a partir de dois 

pontos. Primeiramente, à reversão operada pelo discurso vitimário, que escamoteia o 

fato de que antes de ser vítima, o homem é o principal beneficiário do sistema de gênero 

vigente. E afirma que, se podemos obervar algum tipo de opressão dos homens nesse 

sistema, “isso ocorre devido ao fato de sempre existirem custos para se estar no topo” 

(OLIVEIRA, 2004, p.190). 

 O segundo ponto se refere à naturalização da dominação operada pelo discurso 

vitimário, o que se realizaria através da psicologização – a partir da teoria da dominação 

materna como forma de explicar a necessidade de dominação masculina – e/ou da 

explicação funcionalista (ALVES, 2005; OLIVEIRA, 2004). 

O efeito de reversão que as teorias de cunho psicológico promovem 

transforma a independência masculina em incapacidade para reconhecer a 

dependência. (...) Elas induzem ao pensamento de uma separação entre as 

estruturas psíquicas masculinas que agiriam de forma independente da 

vontade dos próprios homens, o que favorece a ideia de que se pode efetuar 

uma analise critica da masculinidade, mas não dos homens em si, como se 
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algo tal qual a masculinidade tivesse domínio sobre os homens e atuasse 

independentemente de sua vontade (OLIVEIRA, 2004, p. 185) 

 

 A consequência disso é, por um lado, a naturalização dos comportamentos de 

gênero e, consequentemente, da dominação masculina e, por outro, a 

desresponzabilização dos homens frente a suas opiniões e atitudes em relação às 

mulheres. 

 As formulações de Robert (agora Rayween) Connel (1997), acerca da 

masculinidade hegemônica, tiveram grande influência no campo de estudos sobre as 

masculinidades. O autor identifica quatro abordagens de estudo das masculinidades: 1) 

a essencialista, que, apoiada na psicanálise, busca definir – para o autor, de forma 

arbitrária - uma base universal do que seja a masculinidade; 2) a da Ciência Social 

positiva que, preocupada em definir o que os homens realmente são a partir da descrição 

de seus padrões de vida, subjaz certa normatividade; 3) a normativa, que define a 

masculinidade como um padrão do que os homens deveriam ser e 4) a semiótica. As 

três primeiras abordagens são criticadas pelo autor por sua arbitrariedade e pretensa 

universalidade na definição do que seja a masculinidade.  

 Já o enfoque semiótico, é por Connel considerado como mais produtivo. Nele os 

elementos do discurso são definidos mediante um sistema de diferenças entre si, assim, 

nenhuma masculinidade poderia ser concebida fora de um sistema de relações de 

gênero. Ainda assim, Connel vê limitações em tal discurso, uma vez que a questão da 

masculinidade requer uma análise que considere outras formas de expressão das 

relações de gênero (CONNEL, 1997). 

 Alinhando-se às análises oriundas dos movimentos feministas e gay, Connel 

(1997) propõe que o conhecimento sobre as masculinidades deve seguir o marco das 

relações de gênero. Connel define as masculinidades como:  

(...) ao mesmo tempo a posição nas relações de gênero, as práticas pelas quais 

os homens e mulheres se comprometem com essa posição de gênero, e os 

efeitos destas práticas na experiência corporal, na personalidade e na cultura 

(CONNEL, 1997, p. 35). [Tradução nossa]  
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 Para Connel (1997), o entendimento do gênero como uma dentre outras formas 

de estruturar a prática social faz com que a compreensão das masculinidades leve 

necessariamente em conta outras estruturas sociais que interatuam com o gênero, como 

raça e classe. Nesse sentido, o autor afirma a necessidade de não apenas se reconhecer 

as múltiplas masculinidades, mas também as relações entre elas. 

 A ênfase de Connel (1997) nas relações entre as diversas formas de expressão da 

masculinidade desemboca no conceito de masculinidade hegemônica. Utilizando-se do 

conceito de hegemonia de Gramsci, o autor põe em primeiro plano as relações de 

gênero especificas de dominação e subordinação entre grupos de homens.  

Em qualquer tempo dado, se exalta culturalmente uma forma de 

masculinidade em lugar de outras. A masculinidade hegemônica se pode 

definir como a configuração de prática e genérica que encarna a resposta 

correntemente aceitada ao problema da legitimidade do patriarcado, e que 

garante (o que toma para garantir) a posição dominante dos homens e a 

subordinação das mulheres (CONNEl, 1997, p. 39) [Tradução nossa] 

 

 O autor afirma que a mais importante forma de masculinidade subordinada é a 

masculinidade homossexual, haja vista ser facilmente associada à feminilidade. Nesse 

sentido, a subordinação da masculinidade homossexual pode ser entendida como uma 

expressão da hierarquia de gênero. Apesar disso, a masculinidade homossexual não é a 

única forma de masculinidade subordinada. Podemos observar como, em uma sociedade 

capitalista e racista, homens negros e trabalhadores constroem sua masculinidade em 

um lugar de subordinação em relação a homens brancos e burgueses.  

  Outro aspecto importante da conceituação de Connel é o da cumplicidade. Este 

aspecto refere-se ao fato de que, apesar de nenhum ou poucos homens cumprirem o 

modelo normativo, hegemônico, de masculinidade, a maioria deles se beneficia dos 

dividendos da dominação masculina. Nesse sentido é que o autor alerta que os estudos 

sobre masculinidades não podem preocupar-se em apenas investigar a vida dos homens, 

mas também, e fundamentalmente, devem ter em vista a justiça social (CONNEL, 

1997). 

 Ao percorrermos essas diferentes abordagens que compõem o campo de estudos 

sobre masculinidades, podem observar como sua emergência pode ser compreendida 

como um resultado (talvez não pretendido) das conquistas feministas. Entretanto, se faz 
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necessário nos aproximarmos de alguns movimentos que integram um discurso 

conservador e de reação frente às conquistas feministas. 

 Mara Viveros Vigoya (2007) identifica uma nova forma de dominação 

masculina nos estudos e movimentos focados nas experiências de perda de poder dos 

homens frente os avanços feministas. Os chamados movimentos masculinistas ou de 

direitos dos homens consideram que o feminismo retirou direitos destes e evocam que, 

atualmente, os homens são mais oprimidos do que as mulheres, numa manipulação do 

discurso de igualdade entre os sexos (VIGOYA, 2007; MATIAS, 2008). Esta 

dominação masculina reacionária não substitui a dominação conservadora – pautada na 

ideia de desigualdade entre os sexos – ambas coexistem, sendo necessário apontar as 

diversas práticas de dominação que os homens podem exercer. Nesse sentido, os 

estudos de masculinidades precisam, segundo a autora, “(...) analisar as práticas e 

representações dos homens desde suas especificidades de gênero, como parte de 

relações sociais que os colocam majoritariamente em uma posição de dominação” 

(VIGOYA, 2007, p. 34). 

 O movimento mito-poético integra uma gama de discursos conservadores que 

em reação aos movimentos feminista e gay tentam reorganizar as bases da dominação 

masculina a partir dos mais diversos embasamentos. O movimento mito-poético, que 

ganhou popularidade nos Estados Unidos a partir do best-seller americano Iron John 

(1990) de Robert Bly, busca uma revalorização da masculinidade a partir de um 

discurso de cunho místico e espiritualista. Argumenta que os problemas do homem 

contemporâneo têm origem em sua crescente feminilização e pretende através de ritos e 

espaços homossociais, recuperar uma masculinidade perdida (OLIVEIRA, 2004; 

MATIAS, 2008; NORIEGA, 2012). 

 Na mesma linha, em 1990, um grupo de homens americanos fundou o Promisses 

Keepers (Guardiães da Promessa), um movimento baseado no fundamentalismo cristão 

com o objetivo de fazer com que os homens assumam seu lugar nas suas famílias e 

comunidades, tomando como referência passagens bíblicas e a imagem de 

masculinidade de Jesus Cristo (OLIVEIRA, 2004; MATIAS, 2008)  

 Em sua análise, Oliveira (2004) destaca o caráter essencialista desses 

movimentos: 
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A característica mais destacável nas formulações conservadoras é o 

essencialismo, isto é, a ideia segundo a qual as diferenças do comportamento 

de gênero são apenas consequências de atributos inatos, inscritos na anatomia 

e resultantes do dimorfismo sexual biológico (OLIVEIRA, 2004, p.150). 

 

  A preocupação em situar a produção teórica sobre masculinidades e os 

diferentes movimentos de homens em relação ao feminismo nos interessa sobremaneira. 

No Capítulo 3, poderemos observar como estes diferentes posicionamentos se farão 

presentes no estabelecimento de fronteiras antagônicas que permitem a emergência de 

dos homens enquanto sujeito político do feminismo. Na próxima sessão, que encerra 

este capítulo, abalizamos algumas abordagens a que tivemos acesso e que se dedicam a 

questão da relação entre homens e feminismo. 

 

4. Sobre homens e movimento feminista. 

 A partir da década de 1990 encontramos uma leva de publicações, especialmente 

em língua inglesa, que tiveram como foco o debate sobre a relação entre homens e 

feminismo. Uma das mais importantes é a coletânea “Men doing feminism” (1998), 

organizada por Thomas Digby, que recolhe vários ensaios acerca do tema. Michael 

Kimmel, cujo ensaio “Who’s afraid of men doing feminism?” foi publicado na coletânea 

organizada por Digby, publica já em 1992, juntamente com Mosmillet, o livro “Against 

the tide: Pro-feminist men in the United States”. Nele, demonstra como homens 

partidários do feminismo têm sido uma corrente minoritária no cenário político 

americano nos últimos dois séculos (KAUFMAN, 1994). Também nos Estados Unidos 

encontramos Michael Kaufman (1994), que dedica parte de seu livro Theorizing 

Masculinities à discussão sobre homes e feminismo. Na Europa temos ainda Welzer-

Lang, que dedica parte de seu livro “Les hommes et le masculin” (2004) ao que ele 

denomina homens pró-feministas.  

 É no âmbito desses estudos que surge o termo “homens pró-feministas”, 

utilizado por autores que consideram que pelo fato dos homens não terem 

necessariamente acesso às experiências de opressão como as mulheres, não podem se 

declarar como feministas, mas sim como apoiadores do movimento (KAUFMAN, 1994; 

KIMMEl, 1998; KIMMEL & MOSMILLER, 1992; WELZER-LANG, 2004 apud 
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MATIAS, 2008). Em sua dissertação sobre as narrativas de homens feministas 

portugueses, Matias (2008) traz uma definição de homens pró-feminista:  

Homens, investigadores ou não, que procuram refletir sobre a sua atividade 

(militante, intelectual ou social) numa perspectiva critica do androcentrismo, 

próxima do pensamento feminista; homens que, pela sua atividade, revelam a 

dominação masculina e participam na sua erradicação de forma efetiva; os 

homens pró-feministas são assim homens que apoiam as mulheres na sua luta 

por igualdade e liberdade (MATIAS, 2008, p.14). 

 

 Apesar destes homens se engajarem no projeto feminista, o termo pró-feminista 

é cunhado mantendo uma lógica binária, que se apoia no critério último da 

diferenciação sexual e que coloca o feminismo como algo de mulheres e o anti-

feminismo ou não-feminismo como algo de homens. Se nos dispusermos a refletir na 

contra mão desta lógica, poderemos associar o não-feminismo ao sexismo ou 

machismo, considerando as experiências dos homens como base para o compromisso 

com o feminismo, dando maior atenção às práticas dos homens e não recorrendo a 

lógicas essencialistas. 

 Sobre as diferentes experiências de opressão vividas por homens e mulheres 

dentro de uma ordem desigual de gênero, alguns autores indicam que o reconhecimento 

dos custos e sofrimentos causados aos homens pelo sexismo ou machismo pode ser uma 

forma não de transformá-los em vítimas ou de os desresponsabilizar por seus atos – 

especialmente nos casos de homens que cometeram violência –, mas de sensibilizá-los 

frente ao projeto feminista (MEDRADO & LYRA, 2008). 

 É neste bojo que Michael Kaufman (1994) traça sua análise do surgimento do 

que ele chama de uma posição pró-feminista entre os homens. Em uma atitude analítica 

e ao mesmo tempo militante, o autor afirma que a tomada de consciência das 

experiências contraditórias de poder entre os homens é a base para que estes se engajem 

no feminismo. Segundo o autor, nas sociedades patriarcais, existe na vida dos homens 

uma contraditória combinação entre poder, privilégios e ao mesmo tempo dor e falta de 

poder.  

(...) a maneira como temos armado esse mundo de poder causa dor, 

isolamento e alienação tanto às mulheres como aos homens. Isto não significa 

equiparar a dor dos homens com as formas sistemáticas de opressão das 

mulheres, comente quer dizer que o poder dos homens no mundo tem um 

custo para nós. Essa combinação de poder e dor é a história secreta da vida 

dos homens, a experiência contraditória de poder entre eles (KAUFMAN, 

1994, p.1) [Tradução nossa] 
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 Esta compreensão passa pelo entendimento do patriarcado como um sistema 

contraditório de poder. Isto porque: 1) as formas de masculinidade que ele engendra são 

prejudiciais não só para as mulheres, mas também para os homens; e 2)  porque este não 

é apenas um sistema de dominação dos homens sobre as mulheres, mas também de 

hierarquias entre as diferentes formas de masculinidade (KAUFMAN, 1994). 

 Essas experiências contraditórias de poder entre os homens funcionam, segundo 

Kaufman, como um sistema de recompensas, em que as experiências de dor dos homens 

são escamoteadas pelo poder e privilégios do qual gozam. O feminismo tem nesse 

sentido um papel importante, pois ao alterar esta balança entre dor e poder coloca em 

questão as fontes de privilégios e poder masculinos (KAUFMAN, 1994). 

 Para Kaufman, um movimento de homens tem que tomar como ponto de partida 

o poder e os privilégios masculinos, mas também o reconhecimento dos custos deste 

poder e destes privilégios para os homens. Nesse sentido, o autor advoga por um 

movimento que supere as limitações de duas vertentes atuais do movimento dos 

homens, que tem tratado isoladamente os dois aspectos da vida dos homens que são 

cruciais à sua análise: a tendência mito-poética, com sua ênfase na dor dos homens, e o 

movimento pró-feminista que tem enfocado as expressões de poder e privilégios 

masculinos. “Ao fazê-lo assim, ignoram não só o significado de toda a experiência 

masculina em uma sociedade dominada pelos homens, mas também a relação crucial 

entre o poder e a dor dos homens” (KAUFMAN, 1994, p.16). 

 Mesmo afirmando sua filiação à vertente pró-feminista, Kaufman não deixa de 

problematizar este termo que, segundo o autor, sugeriria que o patriarcado não é um 

problema específico para os homens. Seguindo seu argumento da necessidade de se 

incluir uma análise do impacto de uma sociedade dominada por homens sobre eles 

mesmos, Kaufman afirma que o projeto passa então a não ser apenas pró-feminista – no 

sentido de homens apoiando as mulheres e questionando o poder deles sobre as 

mulheres – mas antisexista, antipatriarcal e antimasculinista (KAUFMAN, 1994). 

 Na mesa redonda Homens e Feminismo, realizada durante o III Colóquio 

Internacional de Estudos Sobre Homens e Masculinidades realizado em 2008 na 

Colômbia, o antropólogo Fernando Hernandez tenta responder a questão de se os 

homens podem ser feministas ou não a partir do questionamento de qual é o sujeito 
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político do feminismo. Para isso recupera algumas ideias chave do feminismo que 

tocam diretamente nesta questão e que já foi nosso objeto de discussão (HERNÁNDEZ, 

2008). 

 A primeira e fundamental ideia se ancora no conceito de gênero para afirmar que 

uma mulher não é uma evidência biologia, mas sim uma construção social. A 

consequência disto para o debate acerca do sujeito do feminismo é que, como afirma o 

autor, “se mulher é uma construção social, algo que se chega a ser, existem outros 

sujeitos que poderiam ser suscetíveis de ocupar tanto esse lugar social como político – 

no caso das travestis por exemplo. Mas e onde estão os homens nessa história?” 

(HERNÁNDEZ, 2008, p. 3) [Tradução nossa]  

 Outra ideia que cerca este debate é o entendimento de que ocupar um lugar na 

ordem de gênero não faz (nem impossibilita) de maneira imediata um sujeito político. 

Trazendo a reflexão de Collins sobre o feminismo negro, Hernández (2008) toca em 

uma questão importante: a de que se deve renunciar a uma visão materialista e 

determinista, que suponha um tipo de experiência e consciência automática pelo fato de 

ser mulher. Mas também evitar os riscos do idealismo, adotando uma posição crítica 

que tenha em vista uma história e localização social particular dos sujeitos 

(HERNÁNDEZ, 2008). 

 Nesse ponto Hernández recupera a questão do lugar de enunciação para refletir 

sobre a determinação do sujeito político do feminismo. Seguindo o exemplo de 

Kaufman, Henández assinala como os homens ocupam ao mesmo tempo um lugar de 

dominação e subordinação. Isto porque “1) um homem é justamente isso: um homem; e 

2) os homens não são somente homens” (HERNÁNDEZ, 2008, p. 5) [Tradução nossa]. 

A primeira questão assinala que mesmo engajado nos ideais feministas, os homens 

continuam gozando de sua posição social dominante enquanto homens. Entretanto, 

sendo diversos entre si, os homens estão localizados nas mais distintas posições de 

poder. Assim, para o autor, uma das pistas para se compreender a identificação dos 

homens com o feminismo é de que em geral se tratam de homens que fazem parte de 

outras minorias, seja sexual, racial, de classe etc. (HERNÁNDEZ, 2008). 
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 Mesmo tendo em vista que o lugar ocupado pelos sujeitos na ordem social é 

fundamental para a construção de um movimento social, o autor questiona se é 

pertinente conformar um movimento a partir do sexo.  

Me pergunto então entre a diversidade das mulheres quais seriam a mais 

aptas para encarnar esse sujeito político ideal. (...) Creio que essa questão 

vale a pena ser explorada desde uma possibilidade não necessariamente 

identitária. Precisamente, essa questão identitária essencialista de ser mulher 

natural e autêntica para ser mulher política, tem sido questionada por sujeitas 

que se definem a si mesmas como antisexistas, antirracistas, anticlassistas, e 

não como mulheres, como negras e indígenas ou como proletárias 

(HERNÁNDEZ, 2008, p. 6) [Tradução nossa] 

 

 Outros autores têm recorrido de forma diferente às experiências dos homens 

como forma de compreender seu engajamento no feminismo. Em seu trabalho sobre 

homens feministas de Portugal, Matias (2008) traz as conclusões a que chega Christian 

(apud MATIAS; 2008) em seus estudos sobre o que chama de homens anti-sexistas. A 

conclusão da autora é que a maioria destes homens tinham tido experiências não 

tradicionais de gênero em sua infância e ainda que estes homens tiveram a influência de, 

ao menos uma, mulher feminista em sua vida adulta, seja no âmbito de relações 

amorosas ou de amizade. 

 Em sua Tese sobre masculinidades e violência de gênero, Elizabeth Etayo 

(2011) dedica parte de seu trabalho à investigação das narrativas de alguns homens 

feministas no Brasil a fim de estabelecer um contraponto com as narrativas dos homens 

autores de violência. De forma diversa das conclusões apresentadas por Christian (apud 

MATIAS; 2008), Etayo afirma que através de seus depoimentos pode-se perceber que 

em sua infância, adolescência e juventude, estes homens tiveram uma socialização que 

“os conduziria a um homem tradicional de valores patriarcais do que para o feminismo. 

Contudo, estes homens feministas optaram por outros caminhos, talvez por situações 

que até, são alheias às suas próprias decisões” (ETAYO, 2011, p.112). 

 Em trabalho apresentado no último Encontro Fazendo Gênero, em 2010, Karla 

Galvão e Marion Quadros discutem a relação entre os sujeitos do feminismo e 

demandas de novos sujeitos, em particular os homens. As autoras se colocam a tarefa de 

refletir sobre esta questão a partir de três pontos: 1) compreender como os homens 

surgiram como “aliados” do feminismo no Brasil; 2) localizar a participação dos 

homens no espaço doméstico e no cuidado com os filhos; e 3) entender os significados 
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que a participação dos homens nestas duas instâncias tem para o feminismo (GALVÃO 

& QUADROS, 2010). 

 Sobre a participação dos homens, como aliados do feminismo no Brasil, as 

autoras recuperam a história do surgimento da segunda onda do feminismo brasileiro. 

Nesse momento histórico o argumento em prol de espaços específicos para as mulheres 

se organiza a partir de dois pontos. O primeiro diz respeito ao entendimento de que a 

presença de homens significaria uma barreira para o processo de conscientização das 

mulheres, na medida em que representavam a “opressão em sua forma estrutural”. Este 

argumento é o que fundamenta a formação dos grupos de reflexão sobre a condição 

feminina, estratégia na época, já muito utilizada na Europa e que chegou ao Brasil 

através das mulheres que retornavam do exílio político. O segundo ponto, que consolida 

o primeiro, mas traz também um aspecto conjuntural, diz respeito à inserção das 

mulheres na luta pela redemocratização, um espaço político em que os homens 

predominavam nos cargos de poder (GALVÃO & QUADROS, 2010). 

 No tocante à participação dos homens na vida doméstica e no cuidado com os 

filhos as autoras apontam que, a partir da década de 1980, algumas feministas 

começaram a afirmar a necessidade de envolvimento dos homens na vida doméstica 

como forma de promover a igualdade entre homens e mulheres. Contudo, embasadas 

em estudos e pesquisas sobre o tema, as autoras assinalam que nem sempre a maior 

autonomia dos homens em relação à contracepção se reflete em mudanças destes em 

relação às mulheres. E ainda que apenas uma minoria de homens deseja exercer a 

paternidade sob parâmetros mais igualitários e que participam da contracepção a partir 

da lógica de igualdade de direitos com a parceira. 

 Essa discussão sobre participação dos homens no lar e no cuidado com os filhos 

demonstra, segundo as autoras, o quão são minoria os homens que se incomodam com 

sua posição de dominação.  

Assim, esse incômodo parece mais localizado em grupos de homens 

específicos que fazem parte de minorias ou se identificam como alternativos. 

Ao estar lidando com homens específicos, incluindo-os não apenas nos 

estudos, mas também nas agendas de lutas, não requer um tratamento 

especifico da questão? Nesse caso estar lidando com homens específicos e 

que se identificam com o ideário feminista, pode contribuir para a busca de 

equidade? (GALVÃO & QUADROS, 2010, p. 6) 

  



 
 

45 

 Sem negar a necessidade de tratar essa questão como específica, pergunto: 

mulheres que se identificam como feministas ou que tenham atitudes igualitárias devem 

também ser entendidas como uma minoria, específicas e alternativas? Ao fazer esta 

pergunta, questiono qual seria o fundamento da identificação com o ideário feminista, 

seja para homens ou mulheres, tentando abandonar qualquer argumento essencialista 

para uma possível resposta. 

 Podemos observar como a ideia de masculinidades subordinadas (ou 

alternativas) que tem suas origens nas formulações de Connel (1997) acerca da 

masculinidade hegemônica exerce um papel importante nas reflexões que se indagam 

sobre a relação entre homens e feminismo. Nessas abordagens, parece ser necessário 

identificar outras posições de subordinação dos homens como fundamento para 

compreender esta relação.  

 Uma das principais críticas ao conceito de masculinidade hegemônica reside 

justamente em sua utilidade analítica. Se, por um lado, reconhecer que nenhum homem 

corresponde totalmente ao modelo hegemônico de masculinidade abre espaço para o 

entendimento de que todos os homens seriam em alguma medida subordinados, por 

outro, resta a crítica que afirma ser muito difícil postular a subordinação para as 

masculinidades, pois estas ainda continuam sendo dominantes em relação às mulheres, 

como bem aponta o próprio Connel (1997) ao tocar na questão da cumplicidade frente à 

dominação patriarcal (ALVES, 2005). 

 Diante da composição diversa de nosso corpus de pesquisa, no qual temos 

homens brancos, negros, heterossexuais, homossexuais, jovens, de origem popular e de 

classe média, o argumento de que os homens que se identificam como feministas são 

aqueles que em geral, fazem parte de outras minorias se revela frágil ou no mínimo 

insuficiente. Dessa forma, acreditamos ser necessário desenvolver de forma mais 

robusta, uma teoria acerca dos processos de construção das identidades/processos de 

identificação na contemporaneidade para uma melhor compreensão deste fenômeno. 

 No bojo dos movimentos sociais que se insurgiram em meados da década de 

1960, o feminismo foi responsável, a partir da contestação da situação de subordinação 

das mulheres, por questionar o próprio processo de formação das identidades sexuais e 

de gênero. “Com a emergência da categoria gênero passava-se a analisar a construção 

social do feminino e masculino atentando para as formas pelas quais os sujeitos se 
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constituem” (SCOTT, 1999, p.485). Concordamos ainda quando Scott afirma que o 

conceito de gênero necessita de uma teoria que lhe dê suporte e que esta teoria seria o 

pós-estruturalismo, haja vista sua contribuição para a tarefa feminista seminal de 

desnaturalizar a subordinação das mulheres e também por fornecer ferramentas teóricas 

para pensar o processo de construção das identidades mesmo quando esta parece ter 

perdido seus fundamentos últimos. 

 Dessa forma, por compreendermos a emergência dos homens enquanto sujeito 

político do feminismo como uma expressão das possíveis descontinuidades entre corpos 

e prescrições de gênero é que adotamos uma perspectiva antifundacionalista deste 

conceito na construção de nosso arcabouço teórico. Logo, a questão do envolvimento 

dos homens com o feminismo pode ser compreendida tanto pelo fato de que sendo 

“mulher” construção social, existem sujeitos que mesmo não correspondendo ao critério 

da diferença sexual podem vir a ocupar este lugar “social e político”. Chama atenção 

ainda para o fato de que um sujeito político não decorre diretamente de certo lugar na 

ordem de gênero. Nessa direção, a Teoria do Discurso formulada por Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe, sobre a qual nos debruçaremos no próximo capítulo, permite 

aprofundarmos nossa compreensão acerca do processo de constituição das identidades 

para além de subjetividades originárias e iniciais. 
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Capítulo II 

Teórico-metodológico. 

 Nos últimos anos as discussões sobre ampliação do sujeito político do 

feminismo têm tomado seus contornos práticos na reivindicação de uma identidade 

feminista por parte sujeitos que, de diferentes formas, colocam em xeque o até então 

critério básico para a assunção da identidade feminista, a saber, ser mulher. Não mais se 

trata apenas de afirmar a diversidade existente entre as mulheres, reivindicação que 

ganhou força com as feministas negras na década de 1980. Afinal de contas, mesmo que 

negras, lésbicas, índias e trabalhadoras, dentre outras, tenham reivindicado a 

especificidade de sua condição diante de um termo generalizante que muitas vezes 

eclipsava diferenças e conflitos existentes sob uma imagem de unidade, era inegável 

que todas eram mulheres.  

 A questão se coloca de modo diverso quando estamos nos referindo a 

transgêneros e homens reivindicando uma identidade política feminista. Em relação às 

transgêneros, a legitimidade de sua reivindicação é abalizada pela consideração destas 

como mulheres. No caso dos homens a questão se coloca “por fora” do debate em torno 

do alargamento do significante mulher, contudo, toca diretamente a estreita relação 

entre teorias feministas e o conceito de gênero em seus diversos usos e apropriações. 

 Apesar de nos propormos a abordar especificamente os homens, tratar, mesmo 

que rapidamente, como se apresenta essa questão no caso das transgêneros ilumina os 

caminhos percorridos na construção deste trabalho. 

 Em sua tese de doutorado Karla Galvão (2008) relata que durante a preparação 

do 10º Encontro Nacional Feminista a organização do evento viu-se diante de uma 

questão que só se encerraria em sua plenária final: a reivindicação das transgêneros em 

participar do encontro. As participantes que consideravam as transgêneros como 

mulheres eram a favor da participação, enquanto que as que não as consideravam como 

mulheres entendiam que abrir essa possibilidade seria “estar entregando mais um espaço 

de poder aos homens” (GALVÃO, 2008, p.192). 

 Podemos observar como a opinião das participantes da plenária se constrói a 

partir da relevância dada à diferenciação sexual para a determinação da identidade das 
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transgêneros. Para algumas, o fato de terem nascido com corpos masculinos faz das 

transgêneros indelevelmente homens, o que por si só encerra a possibilidade de 

participação das mesmas. Já à posição que considera as transgêneros como mulheres, 

subjaz outra concepção da relação entre corpos e subjetividades, ancorada não em uma 

crença na determinação material das identidades, mas na construção social do caráter 

dos indivíduos. 

 No caso dos homens não haveria, à primeira vista, uma descontinuidade entre 

corpo sexuado e identidade de gênero, haja vista estarmos tratando de sujeitos que tendo 

corpos masculinos se afirmam socialmente como homens. Nesse caso a questão é 

perguntar se é necessário ser mulher (seja a partir do critério da diferença sexual ou da 

identidade de gênero) para ser feminista.  

 O que esses homens afirmam é que não. Se assim consideramos, resta nos 

perguntarmos sobre quais bases se engendra tal identificação como feminista. Questão 

orientadora deste trabalho, buscamos traçar algumas respostas à mesma a partir da 

análise das entrevistas com homens que se identificam como feministas no capítulo 3. 

Neste momento, interessa construir um marco teórico acerca da constituição das 

identidades que nos permita abordar tal questão.  

 

1. Movimentos Sociais Contemporâneos: A identidade em questão. 

 Importantes mudanças que vêm ocorrendo desde meados do século XX 

colocaram a questão da identidade no centro dos debates das Ciências Sociais.  

Seguindo a lógica segundo a qual passamos a perceber o funcionamento de uma 

engrenagem apenas quando esta para de funcionar, tais mudanças se referem ao declínio 

das identidades tradicionais, que durante muito tempo estabilizaram o mundo social. 

(HALL, 2006)  

 Os movimentos sociais contemporâneos são, por sua vez, apontados como um 

dos fatores responsáveis por tais mudanças. Surgidos no mundo ocidental em meados da 

década de 1960, essas novas formas de ação coletiva se caracterizam pela emergência 

de uma diversidade de sujeitos coletivos em torno do reconhecimento das mais variadas 

demandas sociais e do direito à diferença. Tais reivindicações identitárias vão a fundo, 

desestabilizando identidades tradicionais e certa concepção moderna de sujeito. 



 
 

49 

 Dentre as diversas tentativas de conceituação dessas novas formas de ação 

coletiva, Alberto Melucci (1989) elabora uma definição de movimento social que coloca 

em primeiro plano a capacidade desses atores coletivos de articular novas esferas de 

conflito que saem do tradicional sistema econômico-industrial para as áreas culturais. 

“Eles afetam a identidade pessoal, o tempo e o espaço na vida cotidiana, a motivação e 

os padrões culturais de ação individual” (MELUCCI, 1989, p. 58).  

Nesse sentido, a ação dos movimentos sociais contemporâneos não pode ser 

mais pensada apenas a partir de uma orientação econômica que calcula fins e meios, 

mas em uma necessidade de auto-realização que busca solidariedade e identidade. Essa 

capacidade de articular novos conflitos no âmbito da ordem simbólica leva ao 

questionamento da própria lógica das sociedades. Com efeito, uma das principais 

características desses movimentos sociais é sua capacidade de articular novos 

antagonismos sociais  em torno de questões antes vistas como essencialmente privadas e 

apolíticas. (MELUCCI, 1989; MOUFFE, 1999). No caso do feminismo, a palavra de 

ordem O pessoal é político, amplamente difundida na década de 1970, sintetiza a 

capacidade desses novos atores coletivos de dinamizar a ordem social para além das 

questões econômicas. 

Essa capacidade de articular antagonismos sociais para além da esfera 

econômica, justifica para alguns autores a denominação desses movimentos como 

“novos”, classificando essas lutas a partir de sua diferenciação frente às lutas dos 

trabalhadores, compreendidas como lutas de classe (PRADO & COSTA, 2011). 

Segundo Laclau e Mouffe (1985), a relação entre essas novas formas de ação coletiva e 

o “velho” movimento de classe não é propriamente de oposição, mas em certo sentido 

de continuidade, haja vista os autores compreenderem esse momento como de 

ampliação do imaginário democrático às novas relações surgidas nas sociedades 

industriais avançadas (PRADO & COSTA, 2011) 

Laclau e Mouffe analisam (...) a partir de uma referência de continuidade 

histórica e descontinuidades ou rupturas. Por um lado, as lutas dos 

movimentos sociais contemporâneos apresentam uma continuidade com as 

emergentes no século XIX, uma vez que mantêm o imaginário igualitário da 

revolução democrática, reivindicando igualdade de condições. Por outro lado, 

possuem uma descontinuidade em relação a elas, por se caracterizarem como 

uma ampliação da revolução democrática, politizando novas formas de 

subordinação (PRADO & COSTA, 2011, p.688).  
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 Assim, a fim de apreender tal caracterização, adotamos a denominação 

movimentos sociais contemporâneos para nos referirmos às lutas sociais (feministas, 

étnico-raciais, de diversidade sexual etc.) que floresceram no ocidente em meados do 

século XX. 

 No plano teórico, como parte das chamadas grandes narrativas da modernidade, 

ligadas às ideias de progresso, universalismo e racionalismo, o marxismo figurava como 

um dos principais paradigmas das Ciências Sociais para explicar as formas de conflito 

social. Decorre dessa conceituação uma concepção da identidade como uma unidade 

dada de antemão. O sujeito era visto como detentor de um núcleo ou essência, um “eu 

real”. Como nos diz Laclau, na concepção marxista, “cada uma dessas categorias 

[camponês, burguês, proletário etc.] designa, simultaneamente, o agente social como 

referente a um principio, assumido a priori, de unidade entre as várias posições do 

agente” (LACLAU, 1986, p. 01). 

 A análise desenvolvida por Laclau acerca dos conflitos sociais situa-se no 

projeto teórico pós-marxista que o autor vem desenvolvendo com Chatal Mouffe. “O 

pós-marxismo constituiu uma tentativa de reformulação da tradição marxista, que surgiu 

nos anos 1960, a fim de responder ao crescente hiato entre a lógica estrutural do 

marxismo e as novas configurações do capitalismo tardio” (ALVES, 2011, p. 01). 

Laclau e Mouffe se incorporam a esta proposta, na década de 1980, empreendendo um 

processo de desconstrução de categorias marxistas como meio de renovar essa tradição.  

Revisitar – reativar – as categorias marxistas a luz de esta serie de novos 

problemas e desenvolvimentos teria que conduzir, necessariamente, a 

desconstruir aquelas – quer dizer, a deslocar algumas de suas condições de 

possibilidade e a desenvolver novas possibilidades que transcendem todo 

aquilo que pode ser caracterizado como aplicação de una categoria 

(LACLAU & MOUFFE, 2010, p. 09). 

 

 Laclau (1986) sintetiza a ruptura com a tradição marxista a partir de três pontos: 

1) a questão da determinação da identidade dos agentes sociais; 2) a ideia de que o 

conflito social segue um esquema evolucionário; e 3) a concepção da sociedade como 

um sistema fechado. 

 No tocante à questão da determinação da identidade dos agentes sociais, o autor 

afirma que se torna cada vez mais difícil identificar uma relação estável entre suas 
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posições de sujeito como, por exemplo, mulher, trabalhadora, residente de área urbana 

ou rural etc. A relação entre essas diferentes posições não pode mais ser considerada 

como decorrente apenas das relações de produção, mas da complexa totalidade das 

relações sociais. Como resultado, temos a ruptura com a categoria de sujeito, enquanto 

unidade racional e transparente, que possibilitava, até então, o alcance de um 

significado homogêneo para a conduta dos indivíduos. Em seu lugar emerge uma 

concepção de sujeito como um complexo de articulações instáveis que se expressam em 

e entre diferentes posições de sujeito (LACLAU, 1986). 

 O segundo ponto de ruptura se refere à concepção, até então predominante, de 

que as lutas sociais seguem um esquema evolucionário, onde a conscientização dos 

agentes depende de um movimento subjacente à história (LALCLAU, 1986). A partir 

do momento em que não há uma tendência histórica objetiva, que conduza a emergência 

de um sujeito social homogêneo, (como por exemplo, o proletariado como classe para 

si) abre-se espaço para conceber as identidades como fragmentadas e até mesmo 

conflitantes, suscetíveis a se alterarem de acordo com a forma com que o sujeito é 

representado e se representa (LACLAU; 1986). Nas palavras de Stuart Hall, “(...) a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se 

politizada” (HALL, 2006, p.21). 

O terceiro e último ponto de ruptura, é uma consequência dos primeiros. O 

entendimento do político, como espaço de unificação e representação de interesses, só 

ganha sentido na medida em que concebemos a sociedade como um sistema fechado 

onde a identidade dos agentes se constitui em um nível preciso do social. Assim, a 

esfera política se configura apenas como um espaço de representação de interesses, o 

que impossibilita conceber a política como um espaço de representação de interesses 

plurais. Quando o político deixa de ser concebido como um espaço preciso do social, 

abre-se espaço para um entendimento da dimensão política como constitutiva de todas 

as práticas sociais. E é justamente isto que os movimentos sociais vêm demonstrar com 

sua “politização” das mais variadas esferas sociais. (LACLAU, 1986) 

 Para Laclau (1993), um dos problemas do marxismo é sua concepção dos 

sujeitos apenas como sustentadores de categorias econômicas. O período de revolução 

social, pressuposto pelo marxismo, só se torna possível dentro de um esquema onde o 

caráter antagônico da relação entre trabalhador e capitalista é inerente as suas posições 
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na estrutura econômica. Contudo, afirma o autor, é justamente isto que não se pode 

demonstrar. Para Laclau, o antagonismo entre trabalhador e capitalista não é uma 

decorrência de suas posições nas relações de produção. Esta relação só se torna 

antagônica se o trabalhador resiste à exploração, o que não está inscrito em sua posição 

de vendedor de força de trabalho. O que há, por certo, é um conflito de interesses, mas 

não um antagonismo. 

O antagonismo não é inerente a uma relação enquanto tal. Ele se estabelece 

entre a relação e algo que está fora dela, que nega a identidade de um dos 

termos da relação. (...) Mas se uma identidade é negada, isto significa que a 

negatividade passa a ser constitutiva e assinala a impossibilidade de instituir 

o social como ordem objetiva (LACLAU, 1993, p.33) [Tradução nossa]. 

  

 A superaração de tal reducionismo classista só é possível a partir de uma 

concepção não economicista da economia. Nessa direção, os autores acionam a teoria da 

hegemonia formulada por Antonio Gramsci a qual incorporam o conceito de discurso 

formulado por Jaques Derrida.  

 Os autores de Hegemonia e Estratégia Socialista (LACLAU & MOUFFE, 2010) 

desenvolvem as contribuições gramscianas até o abandono do que segundo eles resta 

como o último resquício de essencialismo resguardado por Gramsci, a saber: o da 

concepção do proletariado como agente privilegiado da transformação social. Ao 

rejeitar o reducionismo economicista do marxismo ortodoxo, Gramsci coloca em novos 

termos a relação entre estrutura e superestrutura, proporcionando uma nova 

compreensão do processo de formação das identidades coletivas.  

 Dialogando com o leninismo, Gramsci afirma que a condição para que a classe 

trabalhadora assuma seu papel na transformação social é de que esta não permaneça 

encerrada em seus interesses corporativos. Esta assunção pressupõe a passagem de um 

plano em que predomina a estratégia de formação de alianças políticas – que se baseia 

na coincidência conjuntural de interesses – para um plano moral e intelectual de 

constituição de vontades coletivas. (LACLAU & MOUFFE, 2010) A construção de uma 

vontade coletiva, por sua vez, implica a formação de uma coletividade que se propõe a 

objetivos imediatos e concretos.  

 Compreendida não como um dado determinado pela estrutura econômica, mas 

como um reflexo do jogo de forças que atuam na história, a ideologia assume um papel 
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fundamental. De acordo com Grasmci, as ideologias: “Organizam as massas humanas, 

formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua 

posição e lutam” (GRAMSCI, 1978, p.34). 

 Nesse sentido, a ideologia tem um papel ativo e criativo da realidade. É um 

principio a partir do qual os indivíduos constroem uma unidade entre uma 

multiplicidade de vontades individuais que se agregam, em busca de uma mesma 

finalidade.  Dessa forma, a vontade coletiva é resultado da articulação político-

ideológica de forças históricas dispersas e fragmentadas.  O processo de articulação que 

forja uma vontade coletiva é também uma ação pedagógica: 

A criação de novas concepções, portanto, não significa fazer descobertas 

individuais, (...) implica uma publicização destas concepções para a obtenção 

de um clima cultural que não decorre de uma situação comum, mas desse 

processo ideológico e que podem sedimentar-se na forma de um senso 

comum e no esquecimento de sua formação, aparecendo como um dado em si 

mesmo (MUTZENBERG, 2002, p.92) 

 

 O processo de sedimentação de uma nova concepção faz com que esta assuma 

um caráter de entidade fantástica, no sentido de que assume a característica de um ente 

autônomo. A construção de uma vontade coletiva envolve ainda um sentimento de 

pertença e fé, pressupõe uma referência de pertencimento e a um “programa”, a partir 

do qual se organiza a ação e se desenvolve a própria reflexão. Outro ponto importante se 

refere ao fato de que o “programa” não está dado de antemão e não é propriedade de 

qualquer coletividade. Como vimos, as vontades coletivas emergem da articulação de 

forças dispersas, dessa forma, um “programa” pode ser compreendido como a 

articulação de diferentes “programas” - ou nos termos de Laclau, de diferentes 

demandas - dispersas no interior de determinado grupo social. (MUTZENBERG, 2002) 

 As articulações político-ideológicas que estabelecem uma vontade coletiva são, 

portanto, precárias e contingentes. Dessa maneira, não há mais um princípio 

constitutivo dos agentes sociais. O reducionismo de classe cai na medida em que a 

unidade e homogeneidade dos sujeitos de classe se desagrega em um conjunto de 

posições precariamente integradas. (MUTZENBERG, 2002) 

 Apesar de introduzir uma dimensão de contingência para a compreensão do 

processo de formação das identidades coletivas, Grasmci ainda mantém certa 
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ancoragem das lutas hegemônicas na estrutura econômica. O esforço de Laclau e 

Mouffe, entretanto, se direciona no sentido de construir um entendimento não 

economicista da economia, afirmando assim, a primazia da política.  (LACLAU & 

MOUFFE, 2010)   

 Para tanto, os autores incorporam a crítica de Jaques Derrida à noção de 

estrutura centrada.  Derrida afirma que apesar da ampla presença do conceito de 

estrutura, sua apreensão sempre resultou neutralizada. Isto porque o próprio centro da 

estrutura está fora da estruturalidade que funda o jogo. Se o centro fizesse parte do jogo, 

deixaria de ser seu fundamento. Na ausência de um centro, tudo é discurso, 

compreendido como:  

Um sistema no qual o significado central, originário ou transcendental, nunca 

está absolutamente presente fora de um sistema de diferenças. A ausência de 

um significado transcendental amplia indefinidamente o campo e o jogo da 

significação (DERRIDA, 1995, p.245).  

  

Discursos são estruturas descentradas onde os significados são constantemente 

negociados. Com efeito, diante desta não fixidez constitutiva, impõe-se a necessidade de 

fixação. Caso contrário, haveria uma situação de completo caos, em que a própria ação 

seria impossível. Nesse sentido, um discurso é o resultado de práticas articulatórias que 

estão a todo momento tentando fixar um significado, que em ultima instância é 

contingente. Assim, o discurso, enquanto estrutura indecidível, abre espaço para a 

tomada de decisões ético-políticas.  Dessa forma, a política pode ser definida como: 

“tomada de decisões constitutivas num terreno indecidível” (TORFING, apud 

MUTZENBERG, 2002, p. 105).  

 Nesses termos, é a ação política que permite atingirmos um nível de 

determinação dentro de uma estrutura indecidível. Essa, por sua vez, requer a exclusão 

de possibilidades, ou seja, requer a criação de um acordo entre alternativas possíveis. A 

criação de um acordo requer o convencimento, constituindo-se assim como pontos de 

identificação e confronto entre agentes sociais. Neste caso, a criação de um acordo 

pressupõe o estabelecimento de uma articulação hegemônica, que permite a fixação de 

um significado.  
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  De fato, o que está em questionamento é a capacidade da estrutura em 

determinar a identidade dos sujeitos. No lugar da estrutura, ganha centralidade o 

conceito de discurso. Se a estrutura não chega a determinar a identidade dos sujeitos, 

isto ocorre porque a estrutura fracassou em seu próprio processo de constituição plena. 

Afirmar que a estrutura é descentrada, deslocada, não significa simplesmente a ausência 

de um centro, mas que “O resultado do deslocamento da estrutura é a recomposição da 

mesma por parte de diversas forças antagônicas em torno de pontos nodais precisos.” 

(LACLAU, 1993, p. 56) [Tradução nossa]    

 Assim, o projeto pós-marxista de Laclau e Mouffe se organiza a partir da 

construção de uma nova compreensão do que seja a positividade do social. Essa 

positividad nunca pode ser alcançada, visto ser sempre penetrada por uma precariedade 

constitutiva. Essa concepção do caráter aberto do social engendra uma compreensão da 

luta entre projetos hegemônicos como constitutiva da democracia (PRADO & COSTA; 

2011). Segundo Laclau, (1993): 

Hegemonizar um conteúdo equivaleria a fixar sua significação em torno de 

um ponto nodal. O campo social poderia ser visto assim, como uma guerra de 

trincheiras em que diferentes projetos políticos tentam articular em torno de 

si mesmo um maior número de significantes sociais (LACLAU, 1993, p.45) 

[Tradução nossa]. 

  

 Nessa compreensão, a lógica da hegemonia constitui as próprias identidades. Ao 

se unirem em torno de um projeto político comum, ou, em termos gramscianos, ao 

constituírem uma vontade coletiva, os agentes o fazem articulando diferentes demandas 

em torno de um significante até então vazio, que ganha significação a partir de um 

processo de nomeação e constituição de um ponto nodal a partir do qual emerge um 

“nós”. Portanto, uma identidade não é previa ao processo discursivo.  Um ponto 

importante a ser ressaltado é que toda constituição de um “nós”, pressupõe na mesma 

medida, a articulação de um “eles” que o nega (PRADO & COSTA; 2011). Há, 

portanto, uma objetividade que nega a outra, o que revela a impossibilidade de instituir 

uma identidade como ordem objetiva. A desconstrução da noção de estrutura revela o 

caráter discursivo e, portanto, contingente de toda identidade. 

O que a contingência implica, portanto, não é um conjunto de relações 

puramente externas e aleatórias entre as identidades senão a impossibilidade 

de fixar com precisão tanto as relações como as identidades. O que se dá, 
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portanto, é um campo de identidades puramente relacionais que nunca 

logram se constituir plenamente (LACLAU, 1993, p.37) [Tradução nossa]. 

  

 A questão é que ocorre um processo de sedimentação destas fixações resultantes 

das práticas hegemônicas, fazendo com que as identidades assumam a forma de mera 

presença objetiva. Sedimentação significa, portanto, o ocultamento da contingência 

originária do social, ou seja, de sua origem política. Por outro lado, a “reativação” do 

campo social, mesmo que não constitua uma volta às origens, ou seja, uma volta à 

situação anterior ao processo de sedimentação, permite, através da emergência de novos 

antagonismos, redescobrir o caráter contingente do social. Dessa forma, a política pode 

ser compreendia em sua dimensão constitutiva e subversiva do social e das identidades 

(LACLAU, 1993). 

 Para os fins do presente trabalho, podemos conceber inicialmente, por exemplo, 

“mulher”, como um significante vazio. Tal significante foi e em grande medida ainda é 

significado a partir de uma concepção essencialista do que venha a ser mulher, que 

constrói uma fixação deste significante em torno de uma construção discursiva do tipo: 

“aquela que nasceu com órgãos genitais femininos”. Contudo, no nosso ponto de vista, 

determinado uso do conceito de gênero e, ainda, o reconhecimento das transgêneros 

(“aquelas que nasceram com órgãos genitais masculinos”) como mulheres têm o efeito 

de desvelar o caráter contingente desta fixação. Se, como visto, toda constituição de um 

“nós” implica a articulação de um “eles” que ao mesmo tempo o nega e é condição para 

sua existência, não é difícil concluir que o “eles” neste caso é igual a “homem”. Nesse 

sentido, a desconstrução do significante “mulher” tem o mesmo efeito em relação ao seu 

reverso. E, mais, se concebermos que o termo “feminista” é tomado quase como 

sinônimo de “mulher”, desvelar a contingência desse último leva, necessariamente, a 

também abrir as possibilidades de significação daquele. 

  

2. Lógica social, política e fantasmática. 

 Em A razão populista (2005), Ernesto Laclau desenvolve uma análise da 

emergência do “povo” como agente histórico. Segundo o autor, o populismo é a lógica 

política que permite a constituição do povo como sujeito. Mas o que o autor entende 

exatamente por lógica política? Para melhor compreendermos o papel da lógica política 
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na análise empreendida por Laclau é salutar seu enquadramento no arcabouço teórico 

mais amplo que inclui ainda a apreciação das lógicas sociais e fantasmáticas (LACLAU, 

2005; GLYNOS & HOWARTH, 2007). 

 Primeiramente, faz-se necessária uma compreensão acerca do papel da ideia de 

lógica na explicação das relações sociais. Afastando-se de explicações do tipo 

interpretativista ou que estabelecem leis ou mecanismos causais, Jason Glynos e David 

Howarth (2007) desenvolvem um aparato conceitual com vistas à elaboração de uma 

lógica da explicação social.  Apoiados nas formulações de diversos autores pós-

estruturalistas e, sobremaneira, nos escritos de Ernesto Laclau, os autores afirmam que 

uma explicação baseada no conceito de lógica se distancia de uma operação explicativa 

essencialista que concede às práticas sociais um status transcendental. Ao invés disso, 

retomando o caráter radicalmente contingente do social, essa explicação procura 

investigar as possibilidades de existência dos fenômenos.  

A nossa ideia de uma lógica não é de apenas defini-la contra as tendências 

universalizantes e deterministas do paradigma da lei causal, mas também é 

oposta às tendências particularistas do paradigma interpretativa. (...) Mais 

positivamente, então, poderíamos dizer que a lógica compreende as regras 

gramaticais da prática, bem como as condições que tornam a prática possível 

e vulnerável (GLYNOS & HOWARTH, 2007, p. 134) [Tradução nossa]. 

 

 Ao se interrogar sobre a lógica de formação das identidades coletivas, Ernesto 

Laclau (2005) trata essa questão a partir da delimitação de dois momentos distintos. De 

início o autor divide o grupo em unidades menores, que ele chama de demandas. Nesse 

sentido, a unidade do grupo é o resultado da articulação de tais demandas. Entretanto, 

essa unidade não é comparável à soma das unidades particulares, é qualitativamente 

diferente delas. Do processo de articulação emerge uma subjetividade – ou em, termos 

grasmscianos, uma vontade coletiva – sui generis que condensa em torno de si todas as 

demandas particulares.  

 A unificação de uma pluralidade de demandas se dá a partir de uma articulação 

hegemônica que forma uma cadeia de equivalências. Nesse sentido, Laclau afirma que 

“povo” é uma forma de construir a unidade de um grupo. “Uma pluralidade de 

demandas insatisfeitas, através de sua articulação equivalencial, constitui uma 

subjetividade social mais ampla e começa assim, a constituir o “povo” como ator 

histórico potencial” (LACLAU, 2005, p.99) [Tradução nossa]. É importante ressaltar 
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que o estabelecimento de uma cadeia de equivalências não elimina as diferenças 

existentes entre os elementos da mesma. Se as particularidades desaparecem, não há 

fundamento para uma relação de equivalência. Por isso, diferença e equivalência estão 

em permanente tensão, sendo ambas, condições necessárias para a construção da cadeia 

de equivalência. 

 Ao afirmarmos que as identidades são relacionais, remetemos ao fato, como dito 

anteriormente, de que toda articulação de um “nós” requer a constituição de um “eles”. 

Nesse sentido, o processo de formação de uma cadeia de equivalência é responsável 

pela delimitação de uma fronteira antagônica. Não havendo um fundamento último que 

determine quais demandas serão abarcadas ou excluídas da cadeia, o que cristaliza a 

identidade é o próprio elo equivalencial. 

As relações de equivalência não iriam mais além de um vago sentimento de 

solidariedade se não se cristalizassem em uma identidade discursiva que já 

não representa demandas democráticas equivalentes, mas o laço 

equivalencial como tal. (...) O que era simplesmente uma mediação entre 

demandas adquire agora uma consistência própria. O laço estava 

originalmente subordinado às demandas, agora reage sobre elas, mediante 

uma inversão da relação, começa a se comportar como seu fundamento. 

(LACLAU, 2005, p.122) [Tradução nossa]. 

 

 A formação de uma cadeia de equivalência requer a articulação de demandas 

diferentes entre si. Como consequência, temos que quanto maior o número de demandas 

articuladas em uma cadeia, a fronteira antagônica que determina o inimigo comum se 

torna menos evidente. Isto, já que as diferentes demandas podem tomar direções 

diversas. Para que haja o estabelecimento de uma fronteira política, é necessário que 

algum dos “elos” da cadeia assuma a posição de significante privilegiado, condensando 

em torno de si todo o campo antagônico, funcionando assim como um ponto nodal 

(LACLAU, 2005). Qual dos conteúdos particulares vai se converter no significante 

privilegiado de toda cadeia é resultado das lutas hegemônicas. 

Em primeiro lugar, a demanda que cristaliza a identidade popular está 

internamente dividida: por um lado é uma demanda particular; por outro, sua 

própria particularidade começa a significar algo muito diferente de si mesma: 

a cadeia total de demandas equivalentes. (...) Esta significação mais universal 

é necessariamente transmitida aos outros elos da cadeia, que desta maneira 

também se dividem entre o particularismo de suas próprias demandas e a 

significação popular dada por sua inscrição dentro da cadeia (LACLAU, 

2005, p.124) [Tradução nossa] 
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 Lógicas sociais por sua vez, dizem respeito a um sistema enraizado ou, se 

quisermos, sedimentado, de enunciações que formam um horizonte dentro do qual 

alguns objetos são representáveis. Nesse sentido, lógicas sociais dizem respeito ao 

discurso que institui o social. (GLYNOS & HOWARTH, 2007). No que concerne à 

questão da formação das identidades coletivas, o processo de articulação de uma cadeia 

de equivalência institui o campo social no estabelecimento de uma fronteira antagônica 

na qual as demandas que integram a cadeia forjam uma subjetividade, um “nós”; e as 

demandas que se opõem ao objetivo comum da cadeia constitui um “eles”. 

 Assim, podemos conceber o feminismo como uma cadeia de equivalências na 

qual estão articuladas demandas diversas. Essa cadeia de equivalências constitui 

determinada subjetividade social (feministas) como ator histórico em potencial. No que 

se refere à lógica social do feminismo, ou seja, o horizonte dentro do qual os 

feminismos são representáveis, estamos considerando que este se organiza a partir da 

sedimentação: feminista = mulher, sendo que mulher é “aquela que nasceu com órgãos 

genitais femininos”.  Ou seja, as demandas que são abarcadas pela cadeia de 

equivalências que tem como ponto nodal o significante “feminista” são aquelas que 

dizem respeito às mulheres.  

 Entretanto, se o significante (no caso, feminista) que expressa e constitui uma 

cadeia de equivalência pode ser “preenchido” por qualquer dos conteúdos particulares 

de um dos elos da cadeia é porque este é em última instância vazio. Sua identidade se 

institui apenas no jogo discursivo que estabelece uma cadeia de equivalências e 

diferenças. Ou seja, que estabelece um “nós” e um “eles”.  

 A ideia de significantes vazios é útil para a apreensão do momento de 

estabelecimento de uma fronteira antagônica. Contudo, como dito, esta fronteira nunca 

está completamente cerrada, seu deslocamento dependerá do resultado das lutas 

hegemônicas que podem estabelecer novas cadeias de equivalências e novas fronteiras 

políticas. Esses significantes cujo sentido está em suspenso são denominados de 

significantes flutuantes (LACLAU, 2005). 

 Dessa forma, se as lógicas sociais dizem respeito ao que está fixado, 

sedimentado, as lógicas políticas nos lembram de que tais fixações são contingentes e 

que, portanto, estão sujeitas a um processo de reativação a partir da articulação de novos 

antagonismos. Tais lógicas políticas fornecem os meios para explorar como as práticas 
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sociais são instituídas, defendidas e contestadas. Nesse sentido, estão relacionadas à 

instituição do social ou, em outras palavras, ao momento de flutuação de um 

significante, quando seu significado está em suspenso. Permitem assim, investigar como 

os sujeitos questionam práticas e regimes, construindo novos significados, práticas e 

identidades. As lógicas políticas podem ser entendidas como lógicas de significação 

(GLYNOS & HOWARTH, 2007; LACLAU, 2005). 

 Se as lógicas políticas fornecem um quadro capaz de demonstrar como as 

práticas sociais passam a existir ou se transformam, as lógicas fantasmáticas, por sua 

vez, dizem respeito à força que atua impulsionando as operações de significação. Desse 

modo, o social é compreendido como uma construção simbólica produzida em torno de 

significantes privilegiados.  

 Como vimos, em Gramsci, as ideologias têm um papel ativo e criativo da 

realidade. As ideologias se convertem em um princípio de leitura e de ação, a partir do 

qual os indivíduos estabelecem uma articulação hegemônica, forjando uma vontade 

coletiva. Em Laclau (1993), as ideologias são concebidas como mito ou fantasia. Para o 

autor, o mito, compreendido como espaço de representação, é um princípio de leitura de 

uma situação dada, que permite a constituição de uma nova objetividade. Nesse sentido, 

o mito ou fantasia constitui um imaginário social que estrutura um campo de 

inteligibilidade (MUTZEMBERG, 2002). 

 No contexto das lógicas sociais, a lógica fantasmática tem a função de ocultar a 

contingência do social. “Ela faz isso através de uma narrativa ou lógica fantasmática 

que promete uma plenitude por vir, uma vez que um obstáculo implícito está superado” 

(GLYNOS & HOWARTH, 2007, p.146) [Tradução nossa]. Nesse contexto, o papel da 

fantasia é garantir que a dimensão política de uma prática social permaneça em segundo 

plano.  

 Entretanto, a lógica fantasmática também atua nos processos de mudança social: 

Se a função da fantasia nas práticas sociais é, implicitamente, naturalizar ou 

prevenir ativamente a emergência da dimensão política, poderíamos dizer que 

a função da fantasia na prática política é a dar-lhes sentido e energia; É seu 

vetor. (GLYNOS & HOWARTH, 2007, p. 148) [Tradução nossa] 
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 Em síntese, a lógica social é resultado de uma cadeia de equivalências, refere-se 

àquilo que está fixado em torno de um ponto nodal. A lógica política, por sua vez, é a 

tentativa de redefinir essa lógica social. Finalmente, temos que toda ação política é 

orientada por um horizonte utópico ou lógica fantasmática.   

 A fim de visualizarmos todas as possibilidades de mudança em uma lógica 

social é importante retomarmos um ponto da teorização de Laclau (2005). Como dito, 

uma cadeia de equivalência não elimina os particularismos das demandas que a 

compõem. Logo, certa demanda pode não ser incorporada à cadeia pelo fato de se opor 

a objetivos particulares de uma das demandas que já faz parte da cadeia. A este conjunto 

de demandas que não possuem um espaço de representação no campo antagônico 

Laclau dá o nome de heterogeneidade do social. Neste caso, diferença não quer dizer 

particularismo nem oposição, mas a simples falta de representação.  Entretanto, como 

resultado das lutas hegemônicas, uma demanda que está fora do espaço de 

representação delimitado por certa lógica social pode estabelecer outra cadeia de 

equivalências, deslocando, assim, a fronteira anteriormente fixada.  

  Tomar como referência a análise empreendida por Laclau (2005) acerca da 

constituição do “povo” como agente histórico constitui um desafio teórico-

metodológico. É que Laclau considera, em suas análises, o campo social como um todo, 

em que o próprio feminismo é compreendido como uma das demandas integrantes do 

campo popular que engendra o “povo” como agente histórico. Entretanto, tendo plena 

ciência da diversidade que constitui o próprio feminismo, reafirmamos nossa 

compreensão deste como uma cadeia de equivalências atravessada por demandas 

diversas. Dessa forma, as falas dos entrevistados serão compreendidas como 

articuladoras de uma possível nova cadeia de equivalência feminista que inclua as 

demandas dos homens dentro de seu espaço de representação.  

 

3. A construção do corpus de pesquisa.  

 Com o objetivo de identificar homens que têm se dedicado a discussões e ações 

feministas e articulado algum tipo de discurso público em relação ao feminismo, 

previmos inicialmente três alvos estratégicos: 1) homens vinculados às organizações da 

sociedade civil brasileira que se definem como feministas; 2) homens indicados por 
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mulheres que atuam no feminismo em Recife; e 3) homens participantes do Seminário 

Nacional: Homens, Gênero e Feminismo, realizado em 2006 em Recife- PE. Contudo, 

diante das limitações impostas para a realização de uma pesquisa de mestrado, 

privilegiamos a identificação de nossos interlocutores a partir a primeira estratégia 

elencada: Homens vinculados às organizações da sociedade civil brasileira que se 

definem como feministas. 

 De certa forma, a delimitação do campo de pesquisa remonta às vivências 

pessoais que impulsionaram a realização deste trabalho. Ao ingressar, em agosto de 

2005, na equipe pedagógica da ONG Instituto Papai, entrei em contato com uma série 

de ações, literaturas e pesquisas que, orientadas pela perspectiva feminista de gênero, 

buscam, como aponta sua missão institucional, promover a equidade de gênero a partir 

do trabalho com homens e sobre masculinidades. A partir de então, pude observar e 

vivenciar as tensões que esse posicionamento provoca na relação com e nos meandros 

do movimento feminista. Esta relação, como apontado no capítulo 1, já foi objeto de 

breve reflexão da tese de Aline Bonetti (2007) sobre o campo político feminista de 

Recife.  

 Fundando em 1997, o Instituto Papai foi a primeira Organização Não 

Governamental do Brasil voltada ao trabalho com homens e sobre masculinidades e a 

única posicionada publicamente como uma instituição feminista. Também é salutar o 

fato de homens e mulheres integrarem a organização, considerando, sobretudo, a 

tradição das organizações feministas brasileiras que, não por acaso, são formadas 

exclusivamente por mulheres. A escolha da organização como lócus privilegiado para a 

identificação de nossos interlocutores se justifica ainda pelo fato – já anunciado – de 

não haver registro de outro tipo de organização ou grupo de homens que se identifiquem 

como feministas no Brasil.  

 Assim, selecionamos nossos entrevistados dentre os homens que atualmente 

integram a instituição, bem como aqueles que já fizeram parte dela. Incluímos ainda a 

participação de homens que apesar de nunca terem formalmente integrado a instituição 

mantém alguma relação de parceria com a mesma, participando de ações promovidas 

pela organização. Estes últimos serão chamados de parceiros. 

 Dessa forma, foram realizadas oito entrevistas: três delas com atuais integrantes 

da instituição, três com ex-integrantes e mais duas com parceiros. As entrevistas 
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seguiram roteiro semi-estruturado e foram realizadas entre 14 e 30 de maio de 2012 e 

tiveram duração média de 55 minutos. Todas foram gravadas e transcritas para posterior 

análise. 

 Em relação ao critério de seleção, propomo-nos a entrevistar todos os atuais 

integrantes homens do Instituto Papai, que no momento da realização da pesquisa eram 

quatro. Entretanto, por dificuldades incontornáveis, não foi possível realizar a entrevista 

comum dos integrantes. Para as entrevistas com os ex-integrantes da instituição, 

buscamos homens que continuavam atuando seja como pesquisadores do campo de 

estudos sobre homens, gênero e masculinidades ou realizando ações diretas com a 

população masculina. Para a busca desses entrevistados também foi importante o 

conhecimento prévio dos mesmos, que garantiu maior facilidade de acesso. Em relação 

aos homens parceiros, entrevistamos aqueles considerados mais próximos do cotidiano 

da Instituição. Dessa maneira, os dois homens parceiros entrevistados eram também 

integrantes do Grupo de Estudos em Gênero e Masculinidades (GEMA) da UFPE. O 

GEMA tem se configurado como o principal parceiro local do Instituto Papai na 

realização não só de pesquisas mas também de ações de campanha e eventos.  

 Nesse ponto, é oportuno realizar uma breve reflexão acerca da nossa 

proximidade anterior com o campo de pesquisa. Como dito alguns parágrafos atrás, 

desde 2005 integro a equipe do Instituto Papai. Ainda como estudante do curso de 

graduação em Ciências Sociais e estagiária da Organização, foi neste ambiente que tive 

contato com as primeiras leituras e espaços de atuação feminista. Dessa forma, tive 

como “sujeitos” de pesquisa não apenas colegas de atuação, mas pessoas que 

participaram, com maior ou menor intensidade, de minha formação enquanto 

pesquisadora e feminista. 

 Um tanto explicitamente, o exercício de questionamento “do outro” se constitui 

de antemão como uma interrogação pessoal acerca de minhas convicções teóricas e 

políticas. Tal exercício, que se iniciou na busca de referenciais teóricos e perpassou a 

formulação das perguntas do roteiro de entrevista, estendeu-se ao momento de 

realização das mesmas e perdura até o presente momento. Por isso, concordando com 

Costanzo Ranci, em seu artigo Relações Difíceis, considero que:  

A relação entre pesquisador e ator social, em outros termos, pode constituir 

não só uma fonte de problemas metodológicos, mas também uma 

oportunidade preciosa oferecida ao pesquisador (...) para colocar à prova, 
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graças ao confronto com interpretações de sentido comum, os próprios 

esquemas explicativos. (RANCI, 2005, p.45) 

  

 Apesar de a proximidade anterior com o campo fazer com que parte significativa 

dos possíveis entrevistados sejam os mesmos que compartilham o meu cotidiano 

profissional e acadêmico, as exigências para a realização do mestrado me impuseram 

certo afastamento do cotidiano institucional. Por outro lado, identifico um movimento 

pessoal de minha parte na mesma direção, talvez como uma tentativa inconsciente de 

não “contaminar” meus entrevistados com as questões da pesquisa.  

 Dito isso, ressaltamos que nossa intimidade com o campo de pesquisa foi 

fundamental no acesso aos entrevistados. Na maioria dos casos, as entrevistas foram 

agendadas pessoalmente ou por telefone e foram realizadas na sede do Instituto Papai 

ou na casa dos entrevistados. No caso de dois ex-integrantes que atualmente residem 

fora de Pernambuco, as entrevistas foram agendadas por e-mail. Sendo que uma delas 

pôde ser realizada pessoalmente, em Recife, devido a uma viagem do entrevistado para 

a cidade por questões pessoais. A outra entrevista com um dos ex-integrantes foi 

realizada através de videoconferência. 

 Nossa proximidade com os entrevistados remete ainda à questão da manutenção 

do anonimato dos mesmos na construção do texto. De início abrimos a possibilidade de 

que os entrevistados escolhessem se queriam ser identificados ou não. Apesar da 

maioria deles decidir pela identificação, o processo de escrita, que se converte em um 

processo de manipulação (no sentido de manejo) das falas, impôs-me a necessidade de 

manutenção da tradição do anonimato dos entrevistados. Nesse sentido, o anonimato 

dos entrevistados se configurou em um artifício em minha tentativa de manter certo 

afastamento em relação ao campo de pesquisa. 

 Sendo assim, para a identificação das entrevistas, atribuímos inicialmente uma 

ou duas letras que identificam se o entrevistado é atualmente integrante do Instituto 

Papai (I), ex-integrante (EI) ou parceiro (P). Seguido à(s) letra(s) temos o número da 

entrevista (1 a 8). Uma observação oportuna é de que durante a análise das entrevistas, 

não encontramos nenhuma distinção relevante entre as opiniões e argumentos dos 

entrevistados no que tange seu posicionamento atual em relação ao Instituto Papai.  



 
 

65 

 Em relação ao perfil dos entrevistados, todos eles possuem formação em 

Ciências Humanas, sendo que seis em Psicologia e dois em Ciências Sociais. Ainda no 

que tange à formação, cinco já tinham concluído o mestrado nas seguintes áreas: 

Psicologia Social (dois), Saúde Pública (dois) ou Sociologia (um). Temos ainda um 

deles cursando o mestrado em Antropologia, um doutorando em Psicologia Social e um 

tendo concluído o Doutorado em Saúde Pública.  

 Mesmo não sendo um critério intencional, o perfil acadêmico dos entrevistados 

merece ser ressaltado como um aspecto relevante para nossa pesquisa. O espaço 

acadêmico – cursos de graduação e pós-graduação – configurou-se como espaço 

privilegiado para o contato com a literatura sobre gênero. Em todos os casos, leituras e 

disciplinas que tratavam das relações de gênero parecem ser a “porta de entrada” desses 

homens no feminismo. Dessa forma, realizar estágios e pesquisas em instituições ou 

núcleos acadêmicos referenciados no feminismo consiste num segundo marco na 

formação dos entrevistados. No próximo capítulo, exploramos melhor a marca do 

gênero e as marcas de gênero na identificação desses homens com o feminismo. 



 
 

66 

 

Capítulo III 

Identidade feminista entre fronteiras contingentes. 

 Nosso quadro teórico se direcionou no sentido da desconstrução da ideia de 

estrutura como lócus privilegiado a partir do qual emergem as identidades.   De outra 

parte, construímos uma compreensão das identidades como forjadas discursivamente. O 

discurso, por sua vez, é compreendido como um sistema de significação no qual o 

significado nunca está absolutamente presente, mas é parcialmente fixado em um 

sistema em que são articuladas diferenças e equivalências.  Afirmar o caráter discursivo 

das identidades subjaz uma compreensão destas como relacionais. Ou seja, as 

identidades são forjadas no jogo discursivo entre diferenças e equivalências. É nesses 

termos que concordamos com Laclau quando este afirma que a formação de uma 

identidade coletiva (“nós”) pressupõe a instituição de um “eles”, que a um só tempo o 

nega e é condição para sua existência.  

 Um aspecto decorrente dessa compreensão das identidades como relacionais e 

que é fundamental para o exercício analítico, aqui empreendido, diz respeito ao caráter 

radicalmente contingente das identidades. Se como afirmamos, as identidades se 

instituem no jogo discursivo, temos que a fronteira antagônica que delimita um “nós” e 

um “eles” nunca está completamente fechada. Tal fronteira sempre está sujeita a 

deslocamentos.  

 Como dito anteriormente, a ideia de lógica política permite investigar como os 

sujeitos questionam práticas e regimes de significação, construindo novos significados, 

práticas e identidades. Ou seja, a lógica política está relacionada ao momento de 

instituição do social, quando determinado regime de significação está em suspenso. O 

questionamento de um regime de significação requer a articulação de uma nova lógica 

social. As lógicas sociais, por sua vez, são forjadas na articulação de uma cadeia de 

equivalências entre demandas diversas entre si. O estabelecimento de uma cadeia de 

equivalências delimita uma fronteira antagônica na qual as diferentes demandas que 

compõem a cadeia constituem um “nós”, que emerge em oposição a um “eles”.  

 Dessa forma, a identificação dos homens como feministas se engendra na 

articulação de uma cadeia de equivalências na qual suas demandas sejam representadas. 

Por isso, nossa análise compreende as falas dos entrevistados em sua dimensão de 
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prática política, como um momento em que o significante “feminista” está em suspenso. 

Ou seja, trata-se de um significante flutuante.  

  

1. Lógica fantasmática: O feminismo como um projeto de sociedade.  

  Toda prática de significação, compreendida como prática política, possui uma 

dimensão fantasmática. Segundo Glynos & Howarth (2007), a função da fantasia é dar 

sentido e energia à prática política. Nessa compreensão, a fantasia compreende o que 

Gramsci concebia como ideologia: um princípio de leitura e ação a partir do qual os 

indivíduos estabelecem uma articulação forjando uma vontade coletiva e, portanto, uma 

unidade. 

 Dessa forma, perguntarmo-nos qual a lógica fantasmática que orienta a 

articulação, por parte de nossos entrevistados, de uma cadeia de equivalências que 

inclua as demandas dos homens em um espaço de representação feminista. Podemos 

identificar uma possível resposta a esta pergunta ao destacarmos trechos de falas em que 

os entrevistados afirmam qual seria o objetivo, ou se quisermos, a utopia do feminismo.  

 De início, observamos a afirmação do feminismo como um “projeto de 

sociedade”:  

E aí pensando a questão do feminismo não como algo de mulheres, do corpo 

das mulheres, mas como um projeto político de sociedade. (I01) 

 (...), que para mim o feminismo tem muito mais a ver com um projeto de 

sociedade. Não tem necessariamente a ver com o que tá no meio das pernas. 

(...) (P7) 

 

 A afirmação do feminismo como “um projeto ou modelo de sociedade” é 

engendrada em oposição à compreensão de que o feminismo está circunscrito aos 

corpos das mulheres.  A “sociedade”, compreendida como uma totalidade que 

fundamentalmente inclui também os homens, surge em oposição à ideia de que o 

feminismo “é algo de mulher”. Dessa forma, todos e todas, que compõe a sociedade, 

estariam habilitados a se engajar em tal projeto.  

 Como apontado por Mutzenberg (2002), quanto mais genérico é um equivalente, 

maiores são as possibilidades de inscrição de demandas sociais em seu campo de 

representação e, consequentemente, ampliam-se as possibilidades de identificação. 
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Entretanto, a articulação de diversas demandas em uma cadeia de equivalência torna a 

fronteira antagônica, que determina o adversário comum, menos evidente. Assim, em 

oposição aos limites impostos pelo significante mulher, “sociedade” emerge como esse 

equivalente genérico, que permite a inclusão dos homens na cadeia de equivalências 

feminista. 

 O feminismo, concebido como “projeto ou modelo de sociedade”  surge em 

oposição a um modelo de sociedade machista. Assim, a fronteira antagônica se 

estabelece entre o feminismo e machismo.  

O enfrentamento a esse modelo machista, de formas de educar as pessoas, 

educar os corpos, a forma de, institucional de lidar com as diversas questões 

de saúde, sexualidade, de direitos... Acho que seria esse o enfrentamento, o 

grande foco de percepção, de união, acho que seria isso (I3). 

Eu fiquei meio horrorizado assim, como há um revanchismo, por parte de 

algumas mulheres, com relação aos homens, sabe? Uma espécie de luta 

mesmo, a luta é contra os homens, a luta não é contra o machismo. O 

machismo está inscrito na cultura, mas a gente esquece o machismo e luta 

contra os homens. Por que não existe mulher machista, né? (EI4). 

  

 A compreensão do feminismo como um “projeto ou modelo de sociedade” traz 

em seu bojo a crença na ideia da construção social do caráter humano. Ou seja, a 

diferença biológica entre homens e mulheres é concebida de forma que não determina 

as diferentes posições que os sujeitos podem assumir em relação ao projeto/ modelo de 

sociedade feminista ou machista. Como dito por Linda Nicholson (2000), os critérios do 

que significa ser mulher ou homem não são capazes de distinguir o adversário do aliado. 

De outra parte, as transformações exigidas por este modelo ou projeto de sociedade 

feminista não se direcionam a sujeitos particulares, mas também a mudanças de ordem 

cultural e institucional. 

  Cabe nos perguntarmos então, como tal modelo de sociedade seria alcançado, 

ou seja, quais demandas compõem a cadeia de equivalências feminista articulada no 

discurso desses homens. 

 

1.1. Fim da desigualdade entre homens e mulheres. 
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 Uma das demandas identificadas é o fim da desigualdade entre homens e 

mulheres, ou, noutras palavras, o fim das desigualdades baseadas na diferença sexual. 

Muitas vezes essa demanda por igualdade está atrelada a uma busca mais ampla por 

justiça social e pelo fim das diversas formas de opressão e exclusão social. 

 Alguns dos entrevistados apontam que essa almejada igualdade entre homens e 

mulheres será alcançada na transformação de situações nas quais as mulheres estão em 

desvantagem em relação aos homens. Reivindicações históricas do movimento 

feminista - fim da violência contra a mulher, oportunidades e salários iguais do mercado 

de trabalho, legalização do aborto, divisão igualitária das tarefas domésticas etc. - se 

configuram como mudanças concretas que permitem alcançar a igualdade entre homens 

e mulheres. 

Igualdade de direitos para homens e mulheres, para tentar, assim, aumentar 

cada vez mais o espaço das mulheres no ambiente de trabalho, enfim, da 

divisão das tarefas domésticas, na questão dos direitos sexuais e reprodutivos. 

E principalmente da questão da violência contra a mulher. É, o tema do 

aborto (EI5). 

Qual é a finalidade do feminismo? Não é uma transformação social, cultural, 

para que homens e mulheres tenham oportunidades iguais? Para que a 

violência contra a mulher não aconteça, para que os homens dividam as 

tarefas com as mulheres, homens e mulheres recebam salários iguais, 

trabalhem a mesma coisa (...) (EI4). 

 

 Tal concepção acerca do feminismo – um projeto sociedade igualitária que se 

concretiza na superação de todas as formas de subordinação das mulheres – corrobora a 

afirmação de Adriana Piscitelli (2004) do que vem a ser a ideia central partilhada entre 

os diversos feminismos e que se configura como a base para a emergência das mulheres 

enquanto sujeito político.  

 Contudo, um aspecto enfatizado é a necessidade de que os homens mudem suas 

práticas. Assim, o feminismo precisa empreender ações que tenham em vista a mudança 

de comportamento dos homens, sob a pena de não alcançar a transformação almejada.  

Gente, não dá para... Pense numa coisa que não se encaixa, você trabalhar a 

questão do aborto, da violência, a questão do cuidado com crianças e tal, da 

divisão do trabalho, sem trabalhar, fingindo que os homens não estão aqui, 

sabe? Parece aquela questão do elefante que tá na sala, assim, e ninguém nota 

(EI5). 

 

Eu acho que é, é, a longo prazo, a longo não, a médio prazo, eu acho que o 

feminismo tem que começar a pensar, sabe, na incorporação dos homens 
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mesmo. As mulheres, porque tem muita mulher feminista dizendo que os, 

que quem precisa pensar sobre os homens são homens, sabe? E eu discordo 

completamente disso. Quer dizer, ah, então é o clube da Luluzinha e do 

Bolinha? As mulheres pensam nas mulheres e os homens pensam nos 

homens. Não, não é assim. A gente tá pensando aqui, a gente tá pensando em 

modelo de sociedade (...) (EI4). 

 

  

   Nesse último trecho, podemos obervar como a concepção do feminismo, como 

um “projeto ou modelo de sociedade”, atua possibilitando a ampliação das demandas 

que integram a cadeia de equivalências feminista. 

  

1.2. Sim dos papéis de gênero. 

 Alguns entrevistados apontam para um ideal de sociedade em que teriam fim os 

“papéis” ou as prescrições de gênero. Estes são compreendidos como uma espécie de 

amarra que tolhe a diversidade.  Tendo em vista que tais papéis recaem não apenas 

sobre as mulheres, os homens também se beneficiariam em uma sociedade onde não 

houvesse prescrições para o comportamento baseadas na diferença sexual. Assim sendo, 

o horizonte utópico do feminismo se aproxima da ideia de uma sociedade da 

diversidade, na qual os sujeitos podem viver ou expressar sua individualidade de forma 

plena.  

Eu penso nas múltiplas possibilidades de ser homem e de ser mulher (...). O 

horizonte, a utopia da coisa, seria que isso se dissolvesse ao ponto de que o 

gênero não fosse nem mais uma categoria relevante. Eu acho que a ideia, 

talvez, é que essa distinção entre homem e mulher fosse algo que se tornasse 

desnecessário (...). A dissolução, mas não no sentido das coisas se tornarem 

homogêneas, mas de, dessas diferenças se proliferarem de tal forma que essa 

diferença específica deixa de ser relevante (P7). 

E a atual estrutura da gente, os processos que envolvem as relações de gênero 

(...) elas criam dificuldades das pessoas serem outras coisas além daquilo que 

elas têm como única alternativa delas serem. Então eu acho que dentro dessas 

possibilidades o machismo, ele tolhe possibilidades, tanto de homens como 

de mulheres serem outras coisas (...). E dentro desse aspecto a grande, a 

grande contribuição epistemológica, filosófica, prática, política é o 

feminismo (I2). 

E se dar conta que em tô num lugar, esse é o lugar que me cabe, nisso. Ou 

seja, é um lugar que eu estou excluído. Em vários outros processos, esse 

lugar que eu ocupo. E eu quero viver outra vida, quero tentar viver outra 

existência. E aí eu não posso. E você se choca com isso. Então nesse ponto, é 

esse elemento que pra mim é o que me, quando eu escuto o feminismo, é o 

que me chama a atenção (P8). 
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 Um aspecto que tangencia tal concepção a respeito do feminismo é certa ênfase 

nos custos que as prescrições de gênero teriam sobre os homens. As expectativas criadas 

por um determinado ideal de masculinidade são vistas como fonte de sofrimento para os 

próprios homens, trazendo custos, inclusive, à sua saúde. Como apontado por Medrado 

& Lyra (2008) o reconhecimento de tal situação pode ser uma forma de sensibilizar os 

homens frente ao projeto feminista. 

Pra mim é uma questão de libertação dos homens também. Porque os 

homens, há uma carga muito grande sobre os homens, sobre os papéis. O cara 

precisa sabe, ser machão, eu quero ser pegador, o cara precisa estar pronto 

sempre para o que der e vier, o cara não pode, sabe, abdicar de uma briga 

sabe? (...) Na medida que os homens, que eu não vou, não preciso mais, sabe, 

é, manter essa postura de machão, eu vou tá me salvando no trânsito, sabe? 

(EI4). 

Então essa figura do cara que é o patriarca né, o grande mandão da família. 

(...) Então assim, esse cara vive uma vida infeliz. Ele pode até achar que tá 

bem se ele tá com essa roupa assim, empregado e... Isso aí eu não tenho 

dúvida de dizer. E o feminismo é uma revisão da vida desses caras (EI6). 

E aí se teve, digamos, sistematicamente, tava fazendo essa provocação em 

relação à condição masculina, foi o movimento de mulheres, foi o 

movimento feminista (I1). 

 

 A formulação de Michael Kaufman (1994), acerca das experiências 

contraditórias de poder dos homens, é útil para compreendermos a articulação das 

experiências de sofrimento dos homens ao feminismo. Ao mesmo tempo em que 

reconhece os custos que certo modelo de ser homem gera, no trecho a seguir o 

entrevistado reconhece o privilégio que este mesmo ideal outorga aos homens.  

Porque quando você enquanto homem sofre um tipo de opressão e vai se 

enquadrando em um modelo, isso vai lhe dando um certo status. Uma certa 

é... Dinâmica de você se sentir, privilegiado né? Por ter esse corpo. Mas isso 

também lhe dá outras responsabilidades (I3). 

 

 Entretanto, para Kaufman (1994), o reconhecimento das experiências 

contraditórias de dor e poder dos homens engendrariam por um lado, um projeto pró-

feminista – no qual os homens questionam o seu próprio poder em relação às mulheres 

– mas também um projeto ou movimento que ele chama de antimasculinista, que 

partiria da análise do impacto de uma sociedade dominada por homens sobre eles 

mesmos. Contudo, a ideia de um movimento de homens à parte o movimento feminista 

não encontra eco nas falas dos entrevistados.  
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Pró-feminismo? Pró? Parece que é o cara que fica aplaudindo, tá ficando 

feliz, mas aplaudindo, dando o ok. Ei! Aí, legal! Bom trabalho e tal. Se eu tou 

trabalhando junto, assim, pró-feminista? Eu acho muito estranho (EI5). 

Quando eu penso, quando nomeiam a gente como companheiro, aliado, pró-

feminista, é tudo, aquela ideia assim. É como se não fosse da minha 

responsabilidade, não fosse da minha competência, não fizesse parte da 

minha história essa participação Não. (I1). 

 

 Por outro lado, alguns dos entrevistados, apesar de se afirmarem como 

feministas, não enxergam muitos problemas na identificação de alguns homens como 

aliados ou pró-feministas. Estas diferentes denominações estariam mais ligadas a 

questões conjunturais. 

Isso vai depender muito das histórias do feminismo, do contexto, em 

determinados países, locais ou regiões. Então em um primeiro momento a 

gente, eu posso fazer uma objeção do meu posicionamento, eu posso me 

considerar enquanto feminista dentro do que significa, né, o Papai dentro de 

Pernambuco, dentro do movimento feminista de Pernambuco, qual a marca 

que traz a minha colocação. Mas eu sou consciente de que esses processos se 

deram de forma diferente em vários lugares do mundo, tem significados 

diferentes. Então eu não queria ser leviano de dizer que o posicionamento 

que o cara faz na Inglaterra, que é muito parecido com o que eu faço no 

Brasil é de menor valor porque eles se identificam como pró-feministas (I2). 

Eu acho que as coisas, elas são muito contingentes, não dá para a gente, 

sabe?, dizer que quando, por exemplo, um grupo de mulheres dizem “nós 

temos aqui um grupo de aliados do feminismo”, não dá para dizer que isso é 

ruim necessariamente, e que isso é bom necessariamente (EI4). 

 

 As falas dos entrevistados indicam duas direções na construção de uma cadeia 

de equivalência feminista. Por um lado, temos uma demanda por igualdade. Por outro, 

uma demanda por diferença. Nesses termos, a questão do envolvimento dos homens no 

feminismo se insere nas tensões entre igualdade, diferença e desigualdade.  

 No que tange a demanda por igualdade, a política feminista parte da constatação 

de que há uma “diferença sexual” que coloca as mulheres em uma situação de 

subordinação e desigualdade social. Há então uma demanda por igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Ao mesmo tempo, não identificamos demandas por direitos 

dos homens. A inserção dos homens no feminismo é então pensada como uma das 

estratégias que devem ser empreendidas para que tenha fim a situação de desigualdade 

em que se encontram as mulheres. Nesse sentido, a demanda por igualdade se opõe à 

desigualdade. 
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    Ao mesmo tempo, há uma demanda pela diferença. Ao afirmar que as 

prescrições de gênero tolhem a multiplicidade de possibilidades “de ser”, esta 

compreensão permite evocar um lugar de opressão
10

 para os homens em relação à 

determinada lógica social que prescreve como os homens devem ser. Nesse caso a 

demanda se direciona a uma mudança cultural ampla.  

 

1.3. Homens em busca de legitimação e reconhecimento. 

 Afirmamos anteriormente que a fantasia se constitui como um princípio de 

leitura que redefine o olhar do sujeito sobre o mundo. Dessa forma, identificamos 

trechos de fala em que os homens definem o feminismo como esse princípio de leitura:  

O feminismo, ele expande muito a sua lente de ver o mundo. Uma das lentes, 

mas é uma lente que precisa ser usada. Que precisa ser colocada em 

determinados momentos para destacar coisas que a gente vai naturalizando e 

vai lidando toda hora e não presta a atenção nisso né (I2). 

É um olhar paradigmático que vai me ajudar a pensar (I1). 

Não é a toa que pra mim o feminismo é muito próximo do marxismo, que 

tem coisas semelhantes, no sentido da intensidade, do entusiasmo de 

questionar o mundo. Não enquanto proposta política, enquanto o entusiasmo. 

Pra mim o entusiasmo diante do mundo é você se dar conta, é você 

problematizá-lo, o mundo (P8). 

 

 Tal princípio de leitura atua sobre o comportamento dos próprios sujeitos, sobre 

sua ação no mundo. A interpretação dos homens acerca das transformações operadas 

pelo feminismo em suas vidas pessoais se converteria num discurso que busca 

legitimação e reconhecimento pelo outro. 

Então o feminismo foi para mim, assim, uma ferramenta de desenvolvimento 

pessoal. Então eu no final das contas acho que a gente se torna pessoas 

melhores, tanto homens como mulheres, a partir do momento que a gente 

começa a refletir junto com as feministas (EI6). 

Que até então eu acho que o feminismo ficava uma coisa bem, na minha 

cabeça, uma coisa de mulheres. E aí eu comecei a fazer um movimento (...). 

Então eu comecei a me dar conta que eu fazia esse movimento também, 

                                                           
10

 Apesar de concordarmos o quão delicado é pensar em homens ocupando um lugar de opressão ou 

subordinação, haja vista vivermos em uma sociedade na qual os homens ainda gozam de privilégios e 

poder que os coloca fundamentalmente em uma posição vantajosa em relação às mulheres, utilizamos a 

palavra “oprimido”na falta de outra que melhor expresse a ideia de que os homens também se encontram 

submetidos a uma ordenação de gênero que prescreve comportamentos e estabelece expectativas para os 

mesmos. 
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digamos, de existir, sendo homem de uma outra maneira, que não era, 

digamos, seria o tradicional (P8). 

 

Então o feminismo nesse sentido, me ajuda a ser um homem, um homem que 

a sociedade espera que eu não seja. Sabe? O feminismo me ajuda para isso 

(EI4). 

 

 Um aspecto antes enfatizado foi de que o feminismo, enquanto um “projeto ou 

modelo de sociedade” que diz respeito não só às mulheres, mas também aos homens, 

necessita envolvê-los para que eles também mudem suas práticas, beneficiando homens 

e mulheres. Os testemunhos, por parte dos homens entrevistados, de como o feminismo 

opera transformações em suas vidas pessoais, fazendo com que se tornem “pessoas 

melhores” ou homens não-tradicionais, atuam demonstrando a eficácia de seu princípio 

de leitura a respeito do feminismo.  

 

2. Práticas articulatórias: Delimitando fronteiras contingentes.  

  Se por um lado a fantasia (ou ideologia) funciona como um princípio para a 

construção de uma unidade através de práticas articulatórias, é preciso ter em vista que 

esta é uma unidade precária, contingente. Nesse sentido, explorar como tal visão 

fantasmática se concretiza através de práticas articulatórias significa demonstrar como 

essa unidade ou identidade é flutuante, resultado de um processo permanente de 

negociação entre diferenças e equivalências.  

 Como vimos, a articulação de diferentes demandas em uma cadeia de 

equivalências não apaga as diferenças entre as mesmas. Caso contrário, a relação entre 

os termos da cadeia seria de pura identidade e não de equivalência. Dessa forma, 

procuramos demonstrar como, através das práticas articulatórias, tais diferenças são 

reforçadas ou ocultadas, deslocando a fronteira antagônica que delimita o espaço de 

representação entre “nós” e “eles”.  

 Nesse sentido, podemos identificar dois movimentos que, em direções opostas, 

permitem observar a emergência dos homens feministas entre fronteiras antagônicas que 

estão em permanente negociação. O primeiro deles diz respeito à delimitação de 

fronteiras internas ao feminismo. O segundo forja uma unidade no ocultamento das 

diferenças anteriormente acentuadas. 
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 Se por um lado a fantasia (ou ideologia) funciona como um princípio para a 

construção de uma unidade através de práticas articulatórias, é preciso ter em vista que 

esta é uma unidade precária, contingente. Explorar como tal visão fantasmática se 

concretiza através de práticas articulatórias significa demonstrar como essa unidade ou 

identidade é flutuante, resultado de um processo permanente de negociação entre 

diferenças e equivalências.  

 Como vimos, a articulação de diferentes demandas, em uma cadeia de 

equivalências, não apaga as diferenças entre as mesmas. Caso contrário, a relação entre 

os termos da cadeia seria de pura identidade e não de equivalência. Procuramos 

demonstrar como, através das práticas articulatórias, tais diferenças são reforçadas ou 

ocultadas, deslocando a fronteira antagônica que delimita o espaço de representação 

entre “nós” e “eles”.  

 Agora, podemos identificar dois movimentos, que em direções opostas, 

permitem observamos a emergência dos homens feministas entre fronteiras antagônicas 

que estão em permanente negociação. O primeiro deles diz respeito à delimitação de 

fronteiras internas do feminismo. O segundo forja uma unidade no ocultamento das 

diferenças anteriormente acentuadas. 

 

2.1. O feminismo das margens. 

 Afirmar a diversidade do(s) feminismo(s) já não é novidade. A história desse 

movimento social é marcada pela crítica do feminismo negro, que na década de 1980 

denunciou a invisibilidade, por parte de um feminismo branco, da complexa relação 

entre classe, raça e gênero. Tal crítica é reconhecida por ter iniciado um processo de 

visibilização das diferenças existentes entre as mulheres, provocando um amplo debate 

acerca do sujeito do feminismo. Em busca de reconhecimento, esses sujeitos do 

feminismo engendraram uma multiplicidade de adjetivações do feminismo a partir de 

sua referencia a determinado sujeito. Atualmente, é corriqueiro o uso de expressões 

como: feminismo negro, lésbico, pós-colonial, dentre outros (HEMMINGS, 2009).  

 A diversidade feminista pode ser compreendida ainda pela multiplicidade de 

abordagens teóricas formuladas diante da tarefa de compreender qual a origem da 

opressão das mulheres e qual a melhor estratégia para sua superação. (PISCITELLI, 
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2004) Assim, o feminismo pode ser compreendido como uma complexa teia onde se 

situam diversos sujeitos e compreensões a respeito do que venha a ser o próprio 

feminismo, tratando-se, como já afirmamos, de uma unidade na diversidade.  

 Procurando conhecer melhor essa teia, identificamos trechos de fala em que os 

entrevistados, a partir dessa compreensão do feminismo como composto por uma 

diversidade de sujeitos, situam os homens nas “margens” dessa unidade feminista. 

A gente tem um papel dentro dessa discussão. A gente tem um papel nessa 

discussão. Um papel, posso dizer que talvez um papel, seja um papel meio 

que marginal dentro dessa discussão, da discussão central, mas a gente tem, a 

gente existe. A gente ocupa, ocupa espaço (I2). 

Você tem mulheres brancas, heteros, que podem estar naquele centro e outras 

que estão à margem, mas essas margens, elas vão sendo incorporadas ao 

longo do tempo. E eu entendo que os homens feministas estão lá na margem 

da margem, mas de alguma forma estão dentro, sabe? E, mas quem sabe, 

enfim, daqui um tempo, essas coisas, elas podem se modificar um pouco. Eu 

acho que, pra mim, particularmente, esse lugar na margem é interessante, 

assim, sabe? Esse lugar de estar provocando, de estar criando conflitos, 

tensões e tal. É um lugar que é interessante porque ele gera uma série de 

coisas, assim. É um lugar que eu acho que é de muita criatividade, de muito, 

muito, propício, assim, a transformações e mudanças (P7). 

 

 Ao delimitar um centro e uma margem dentro do feminismo, os homens 

reafirmam sua identificação como feminista.  Pois que os homens, mesmo estando nas 

margens, situam-se dentro do feminismo, em contraposição a outros que estão fora. Esta 

compreensão de que ocupam um lugar marginal no feminismo se dá também na 

identificação de outros sujeitos que estariam na mesma situação marginal, com os quais 

os homens teriam maior facilidade de se articular. Exemplos de outros sujeitos que 

estão situados nas margens do feminismo são: as jovens feministas, as transexuais e as 

mulheres de origem popular e negras.  

Mas eu acho que é uma tensão que, que... Uma coisa que eu tinha colocado 

antes né, desses diversos movimentos, eu acho que tá muito menor, eu 

enxergo como uma tensão muito menor entre as feministas mais novas, né? E 

até porque essas feministas mais novas sentem na pele a dificuldade de estar 

dentro desse movimento maior. Como são também escanteadas e tal, você vê 

isso, essa discussão correndo em vários momentos diferentes aí... (EI5). 

Eu acho que a presença das trans é, foi revolucionária né, com elas dentro do 

movimento, elas criam essa, criam uma fenda no movimento, colocam a 

dimensão do corpo dentro de uma outra lógica (I2). 

É interessante isso. Depois as mulheres também tavam contando. Mulheres 

negras, mulheres pobres e tal. Ela conseguia fazer essa aliança com todas 

essas agendas. (...) Conseguiu pautar muito mais, e conseguiu ser aliada 

dessas agendas, dessas tensões que a gente sabe que tem, você já deve ter lido 

já o trabalho da Aline Bonneti, das tensões dentro do Fórum (I1). 
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 A ideia de margens é interessante, pois remete a uma imagem do feminismo 

como formado por camadas onde podemos identificar a existência de um centro, de uma 

semiperiferia e de uma periferia. Em contraposição a esses sujeitos “marginais”, 

podemos inferir que os sujeitos que estão “no centro” do feminismo, são concebidos 

como: as mulheres, as que biologicamente são mulheres, as velhas, brancas, 

heterossexuais e de classe média. 

 É interessante perceber como este feminismo das margens, ou melhor, esse 

feminismo dos sujeitos que estão nas margens, é visto em alguns casos como um ponto 

de inflexão que pode operar mudanças na forma de conceber o próprio feminismo. 

 Ao mesmo tempo, esta imagem do feminismo, como tendo um centro e uma 

margem, remete ao processo hegemônico que se dá no interior do feminismo; O 

feminismo que está “no centro” estabelece uma hegemonia do que é o feminismo e 

também de quem pode ser feminista. Por outro lado, subjacente a esse movimento do 

centro para às margens há a tentativa de redefinir tal concepção hegemônica a respeito 

do feminismo e de quem é feminista. 

 Dessa forma, a exemplo do feminismo negro que, na década de 1980, colocou 

em xeque a ideia de unidade feminista em torno do sujeito político mulher, a questão 

dos homens feministas e das transgêneros teria a capacidade tencionar um certo 

feminismo  localizado “no centro”,  visto como menos sensível a estas questões. Nesse 

caso, o questionamento vai do sujeito à teoria. Isto nos remete ao outro ponto de 

delimitação de fronteiras internas ao feminismo: A adoção do conceito de gênero. 

 

 

2.2. O feminismo de gênero. 

 Em outro momento afirmamos que a diversidade feminista pode ser 

compreendia a partir da multiplicidade de correntes teóricas que informam este 

movimento social. Nesse cenário, o conceito de gênero figurou como uma das mais 

importantes contribuições da teoria feminista à compreensão das relações sociais, 

especialmente no que diz respeito à desnaturalização da situação de subordinação das 

mulheres. Entretanto, a adoção desta ferramenta teórica não é ponto pacífico no 

feminismo. No primeiro capítulo deste texto, abordamos os diferentes usos e 

concepções desse conceito.   
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 Há ainda um embate – especialmente no campo acadêmico – entre pesquisadoras 

feministas que adotam uma perspectiva de gênero e aquelas que defendem a 

necessidade do feminismo ter como referencial as mulheres. Ao tratar essa questão, 

Karla Galvão (2008) identifica uma distinção no campo acadêmico entre “feministas” e 

“generólogas”. Essa diferenciação, formulada por aquelas pesquisadores que se 

identificavam como “feministas”, busca demarcar um posicionamento que concebe o 

uso do gênero como despolitizador do debate feminista, seja na academia ou na 

militância. Por outro lado, pesquisadoras que defendem seu uso enfatizam a importância 

política de sairmos da dicotomia entre masculino e feminino, buscando uma perspectiva 

relacional (GALVÃO, 2008). No capítulo 1, essa questão foi rapidamente abordada 

quando apresentamos os diferentes posicionamentos frente à desconstrução da categoria 

mulher. Vimos que o conceito de gênero é concebido como uma das principais 

ferramentas, se não a mais importante delas, na desconstrução pós-estruturalista da 

categoria mulher.  

 No que tange nosso problema de pesquisa, a questão da adoção do conceito de 

gênero se constitui como um ponto de articulação e oposição entre os homens e as 

feministas. De inicio, podemos observar como o feminismo com o qual estes homens se 

identificam é apontado como um feminismo “de gênero”.  

Que feminismo é esse? É um feminismo, talvez, assim, ligado às questões da 

sexualidade e Direitos Sexuais (...) e que trabalha com a perspectiva de 

gênero. É, bem, sabe que nem todas as feministas usam a perspectiva de 

gênero. Muitas feministas usam a perspectiva das mulheres, né?  (EI6). 

(...) o conceito de gênero a partir do olhar feminista, para o debate da 

politização do conceito de gênero, mas que depois vai se perdendo no 

caminho, mas também o olhar para o feminismo com o olhar de gênero e 

particularmente a discussão do aspecto relacional (I1). 

É, pra mim, particularmente, falar de gênero é falar de feminismo e vice-

versa (P7). 

  

 Podemos observar tal característica não só a partir de trechos de fala que 

apontam diretamente nessa direção. Como já abalizamos, na sessão que tratou da 

construção do corpus de pesquisa, todos os entrevistados, quando indagados a respeito 

de suas primeiras aproximações com o feminismo, relataram uma aproximação, se não 

anterior, concomitante ao feminismo e aos estudos de gênero.  
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Faz cinco anos que eu estudo esse negócio, gênero e obviamente feminismo 

também. É inevitável. E que bom que é inevitável, porque eu acho que é 

importantíssimo (EI4). 

Aí ela me aceita como orientando e eu entro nesse mundo do gênero, eu entro 

nesse mundo das mulheres feministas (I1). 

Porque junto com a discussão sobre o feminismo eu começo também a fazer, 

a conhecer a discussão sobre gênero (I3) 

 

 Nesse momento, podemos estabelecer uma relação entre a lógica fantasmática 

que concebe o feminismo como “um projeto ou modelo de sociedade” – que, como 

vimos, é engendrada em oposição à ideia do feminismo como “algo de mulher” – e a 

importância, para esses homens, de conceber o feminismo a partir de uma perspectiva 

de gênero. Para tanto, recuperamos a oposição identificada por Karla Galvão (2008), 

entre “generólogas e feministas”, sobretudo quando a autora afirma que ao adotar uma 

perspectiva de gênero, as chamadas “generólogas” estão dando ênfase à necessidade de 

superar a dicotomia entre masculino e feminino.  Dessa forma, compreendemos que 

essa mesma perspectiva se faz presente quando os homens concebem o feminismo como 

um “projeto ou modelo de sociedade”. Ou seja, a diferença biológica entre homens e 

mulheres é concebida de forma que não é capaz de distinguir o adversário do aliado no 

projeto de sociedade feminista. 

 Retomar a etnografia, realizada por Aline Bonetti (2007) sobre o campo político 

feminista da cidade de Recife, nos auxilia na compreensão de como conceber o 

feminismo a partir de uma perspectiva de gênero engendra articulações e oposições do 

seio do feminismo. Ao tratar das alteridades em disputa nesse campo, a autora menciona 

a articulação de uma oposição a partir da identificação de um “nós” a favor dos homens 

e gênero e de um “elas” feministas contra os homens. Nessa mesma perspectiva temos:  

A palavra gênero tá na boca do povo. Só que a compreensão do que danado é 

gênero é que é problemática. Por quê? Muitos grupos feministas que não 

defendem a entrada dos homens, por exemplo, no feminismo, se dizem, 

dizem que se pautam por uma perspectiva de gênero. Só que, peraê né? Que 

perspectiva é essa? (EI4). 

Porque as vezes dentro do feminismo, pessoas que são mais radicais e 

porque, eu acho que o as vezes o feminismo se configura como uma pedra 

preciosa... E assim, foi lapidada pelas mulheres (...) é um patrimônio das 

mulheres. Então tem umas que radicalmente acham que aquilo ali só pode 

estar com as mulheres. Tem outras que eu acho que elas redimensionam isso 

(I3). 
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 Assim, identificamos um ponto de articulação entre os homens feministas e 

aquelas feministas que também adotam uma perspectiva de gênero. Essas feministas, 

em consonância a uma perspectiva que busca a superação da dicotomia entre o 

masculino e o feminino, são identificadas como mais sensíveis à questão dos homens 

feministas.  

 É preciso ter em vista que estamos nos referindo a estas “feministas 

generólogas” como se elas formassem uma unidade homogênea. Entretanto, como 

abordamos no Capítulo 1, o próprio conceito de gênero está sujeito a diversos usos e 

apropriações no feminismo. Nesse sentido, seria necessária uma investigação que 

pudesse relacionar essas diversas concepções acerca do conceito de gênero e a questão 

dos homens feministas. Contudo, a oposição engendrada na identificação das feministas 

que adotam esta perspectiva e aquelas que reafirmam a necessidade do feminismo se 

referenciar na categoria mulher ilumina algumas questões colocadas por este trabalho. 

 Nesse sentido, compreendemos o gênero como um referente importante para a 

construção da cadeia de equivalência que possibilita a identificação dos homens com o 

feminismo. Adotar uma perspectiva de gênero significa, portanto, abandonar a ideia de 

que o engajamento no feminismo está circunscrito pela diferença sexual. Retomamos o 

pensamento de Linda Nicholson (2000) quando esta afirma que refletir acerca do 

comportamento de homens e mulheres como simples decorrências da diferença sexual 

não permite compreendermos a existência de um movimento social que questiona a 

própria diferença sexual. Nesse sentido, o feminismo é compreendido como a lógica 

política que questiona a lógica social da diferença sexual. 

 

2.3 Eles: movimento de homens, estudos autônomos e pró-feministas. 

 Se por um lado, podemos identificar como, no processo de articulação, são 

engendradas fronteiras antagônicas no interior do feminismo, isto se deve ao fato de que 

a articulação de uma cadeia de equivalências não elimina as particularidades dos 

diversos elementos que compõem a mesma. Entretanto, o processo de unificação de 

diferentes demandas em torno de um projeto político comum faz emergir uma 

subjetividade sui generis, um “nós”, que se constitui em oposição a um “eles”.  
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 Nesse sentido é que identificamos a articulação de uma fronteira antagônica 

entre os homens feministas e os movimentos de homens ou estudiosos das 

masculinidades que não se filiam ao feminismo. 

 (...) a gente começa a ver que tem uma outra, uma outra linha, digamos, 

teórica, política de ação, que na minha leitura é esvaziada politicamente. Seja 

o movimento de direitos dos homens, seja o movimento mito-poético. (...) E 

aí não faz o menor sentido, o menor sentido, a gente fazer um movimento de 

homens, uma organização só de homens, um grupo de homens, né? Porque 

inclusive isso não mexe nas estruturas, não mexe nas relações de poder. 

Então, na verdade, cada vez mais vai rearfirmando (I1). 

Eu acho assim, que estudar, acho que estudar masculinidades sem ter uma 

referência clara no feminismo pra mim é complicado, porque a perspectiva 

feminista, acho que traz uma coisa mais crítica, sabe? Com relação a essa 

coisa... Eu acho que o feminismo traz uma discussão que não é ingênua 

(EI4). 

Porque a ideia de um movimento de homens para mim não faz sentido, 

porque o que faz mais sentido na minha cabeça é a ideia de homens se 

agregando ao movimento feminista (P7). 

 

 Dessa forma, a identificação de homens que atuam a partir de uma perspectiva 

não feminista ou que se organizam em um movimento de homens opera no sentido de 

estabelecer uma unidade feminista. Podemos obervar como esta outra perspectiva, ou 

movimento, é concebido em oposição ao que estes homens concebem como sendo o 

feminismo a partir das expressões: “não mexe nas estruturas, não mexe nas relações de 

poder”, “não faz sentido”, “é ingênua”. Nesse momento, as divergências existentes no 

interior do feminismo são apagadas; subsumidas na identificação do feminismo como 

sendo aquele que “mexe nas estruturas e relações de poder”, “que traz uma perspectiva 

crítica”, “não é ingênuo”.  

 Abalizamos anteriormente a opinião dos entrevistados acerca da identificação de 

alguns homens como pró-feministas (p.70). Ao afirmar que a identificação como pró-

feminista equivale a: “é o cara que fica aplaudindo, tá ficando feliz, mas aplaudindo”, 

ou “é como se não fizesse parte da minha história essa participação”, temos o 

estabelecimento de mais uma fronteira entre aqueles homens que, mesmo apoiando o 

feminismo, se encontram fora dele e aqueles homens que sendo feministas, se 

consideram como parte do movimento.  

 Destacamos assim, como as fronteiras antagônicas e, por conseguinte, as 

identidades que emergem nesse processo são contingentes e relacionais. Anteriormente, 
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(p.74) acentuando as diferenças existentes no interior do feminismo, obervamos a 

delimitação de fronteiras internas ao mesmo, em relação às quais, os homens estão em 

uma posição marginal. Entretanto, em um segundo momento, quando é colocado em 

cena um terceiro elemento que está fora e, portanto, em oposição ao feminismo, temo 

uma ênfase na unidade feminista. Nessa direção, temos uma fala que representa bem 

esses movimentos:  

Mas uma coisa que eu aprendi dentro do movimento feminista é que 

internamente você pode se engalfinhar, vamos dizer assim, mas quando é 

para uma reivindicação coletiva, externamente, então isso tem que ficar.... 

Tem que não aparecer. Então eu acho que isso é interessante, porque 

politicamente fortalece. Não é? (I3) 

 

 Podemos observar a existência de uma unidade feminista não só quando da 

existência de um outro que a um só tempo nega e é dimensão constitutiva dessa 

unidade. A unidade também emerge em momentos de articulação em torno de 

demandas comuns: 

Então, então não é um, acho que a gente não se considera dentro desse 

discurso como profetas bradando no deserto né, esse discurso, ele tem, ele 

tem reverberação de tal forma que somos convidados a participar da 

composição de uma política e não participamos de outras. Eu, recém-formado 

participei da matriz pedagógica de atendimento às mulheres em situação de 

aborto (I2). 

Aí tinha todo um acordo que vinha sendo feito, para essa coisa toda de quem 

iria, quem não iria. E eu cheguei lá mais cedo, fiquei acompanhando a 

discussão, fiquei lá no fundo da plenária e ao mesmo tempo acionei as 

meninas (...) para poder votar nas representações que o Fórum tinha 

deliberado.  (I1). 

 

 Nesses exemplos, temos momentos em que é forjada uma unidade em torno da 

questão do aborto e da escolha de representantes feministas para participação em 

Conferências de Políticas Públicas. Apesar de ser possível identificar esses momentos 

de unidade, percebemos no discurso dos entrevistados, uma maior ênfase em questões 

que representavam  a existência de diferenças e tensionamentos no interior do 

feminismo  

 

3. Lógica social. 
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 Já abordarmos como a fantasia atua como um princípio que orienta a 

constituição de uma unidade através de práticas articulatórias. Dessa forma, até o 

momento enfatizamos como a concepção do feminismo, como um “projeto ou modelo 

de sociedade”, amplia as possibilidades de articulação da cadeia de equivalências 

feminista para além do sujeito político mulher. Nesse sentido, demonstramos como uma 

lógica fantasmática orienta as tentativas de redefinir certas práticas e regimes de 

significação. 

 Entretanto, essa tentativa de redefinição não se dá de forma plena. Ou seja, a 

lógica social, enquanto sistema sedimentado de enunciações se faz presente, barrando as 

tentativas de resignificação e o alcance da plenitude fantasmática. Dessa forma, 

identificamos alguns aspectos que demonstram como a articulação dos homens, em uma 

cadeia de equivalências feminista, é tensionada por uma concepção do feminismo 

“como algo de mulher”, ou seja, como um espaço de articulação circunscrito pela 

diferença sexual como algo dado. 

 Acho que a discussão que a gente pegava era mesmo isso. Os espaços de 

poder reservados para as representações feministas já são restritos na 

sociedade como um todo e aí quando a gente, os homens feministas entram 

nesses espaços, a gente de novo disputa espaço com as mulheres (...) dentro 

do campo das representações institucionais, o feminismo ganha quando os 

homens abdicam de assumir a posição (EI6). 

(...) que são espaços de podes constituídos para as mulheres falarem, para só 

mulheres participarem né, as mulheres discutirem seus problemas, suas 

demandas. Com relação à um espaço de poder como o Fórum de Mulheres de 

PE, por exemplo, eu não tenho problema algum que esse espaço exista. Não 

tenho problema algum, sabe? Não tô querendo participar... (...) Porque 

entendo as necessidades, entendo, sabe? É como, é como uma metodologia 

de trabalho. (...) Isso são espaços criados para oportunizar a fala, para fazer... 

E aí eu entendo esses espaços como espaços estratégicos e enfim, até mesmo 

de partilha de poder, sei lá o quê (EI4). 

Porque eu entendo que é necessário algum espaço de afirmação, que são 

espaço que as mulheres tomem a frente e sejam protagonistas mesmo. E o 

movimento feminista é esse espaço por excelência (P7). 

 

 Nesses extratos, podemos perceber como o feminismo, concebido enquanto 

espaço de poder, auto-organização e protagonismo, é concebido como “algo de 

mulheres”. Tal concepção rivaliza com a ideia de que o feminismo, sendo um projeto ou 

modelo de sociedade, está aberto ao engajamento de qualquer individuo. Coloca ainda 

um limite às transformações que o próprio feminismo pode operar na vida dos homens. 

Se um homem não pode participar de determinados espaços feministas, é porque existe 
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uma lógica social que outorga poder aos homens. Nesse sentido, vemos um limite 

também à crença na ideia da construção social do caráter humano. No que tange às 

relações de gênero, se os comportamentos de homens e mulheres não diferem de um 

modelo binário, como uma correspondência das diferenças biológicas, por vivermos em 

uma sociedade que associa o caráter a essas diferenças, é esperado que homens e 

mulheres estejam predispostos a ter comportamentos diferentes nesses termos.   

 Apesar de concordarmos que pensar a diferença a partir de uma lógica binária 

não oferece as ferramentas necessárias para refletir acerca das quebras e fissuras neste 

sistema de correspondências, e, por conseguinte, do problema de pesquisa do qual trata 

o presente trabalho, é necessário ter em vista que estamos inseridos em uma lógica 

social sedimentada no binarismo sexual. É nessa direção que ganha sentido a 

reafirmação do feminismo como uma cadeia de equivalências circunscrita pela 

diferença sexual.  



 
 

85 

 

Considerações Finais. 

 

 Tentar compreender a construção de uma identidade política feminista, por parte 

de homens, colocou o desafio de abordar a questão identitária a partir de uma 

perspectiva antifundacionalista. Isto, no sentido de que para abordar tal questão foi 

necessário abandonar a ideia da diferença sexual como fundamento do qual emerge a 

identificação dos sujeitos com o feminismo. Nesse texto, retomei a pergunta feita por 

Judith Butler, sobre que novas formas de política podem emergir quando a identidade, 

enquanto base comum, já não constrange o discurso e a política feminista (BUTLER, 

2003).  

 Primeiramente, essa perspectiva parte da ideia de que não existe uma natureza 

humana imutável, mas que é historicamente construída no embate político. Segundo 

essa compreensão, a ação política é concebida como um ato criador. Valemo-nos, assim, 

de uma perspectiva que reafirma o político em relação ao social.  

 Diante do desafio de – como afirma Homi Bahba (apud COSTA, 2000) – 

encontrar linguagens apropriadas para simbolizar experiências múltiplas e por vezes 

conflitantes do sujeito, recorremos à abordagem desenvolvida por Ernesto Laclau e 

Chantal Mouffe acerca do processo de formação das identidades coletivas no contexto 

dos movimentos sociais contemporâneos. Tal abordagem permitiu vislumbrarmos como 

os homens que entrevistamos tecem uma compreensão acerca do feminismo que 

possibilita a inserção desse novo sujeito político no campo de representação feminista. 

 Para melhor compreendermos as estratégias de articulação e legitimação dos 

homens foi necessário, inicialmente, percorrer as trilhas do movimento feminista e do 

conceito de gênero. Pudemos perceber como, por um lado, a reivindicação de uma 

identidade política feminista, por parte dos homens, é compreendida pelos mesmos 

como um desdobramento dos avanços do próprio feminismo.  Nesse sentido, o conceito 

de gênero é compreendido como uma ferramenta teórica feminista que, ao 

desnaturalizar o comportamento de homens e mulheres, também abre a possibilidade de 

engajamento dos homens no feminismo.  

 Foi também nessa direção que abordamos o surgimento dos estudos sobre 

masculinidades em sua relação com o campo de estudos de gênero e feminista. Esse 

campo de estudos é entrecortado por uma fronteira antagônica que se estabelece entre 

aqueles que se filiam a uma perspectiva feminista e os chamados estudos autônomos. 
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Nesse contexto, notamos que pesquisar sobre homens e masculinidades, a partir dessa 

perspectiva feminista, é uma forma de se engajar no feminismo.  

 Relacionamos ainda algumas abordagens existentes acerca da questão do 

envolvimento dos homens com o feminismo. Alguns teóricos colocam que, pelo fato 

dos homens não terem acesso à mesma experiência de opressão das mulheres, eles não 

podem ser considerados feministas. Assim, a fim de localizar homens que se engajam 

na política feminista, é cunhado o termo pró-feminista. Pudemos então visualizar outra 

fronteira antagônica, dessa vez, entre os homens que se engajam ou se identificam com 

o feminismo. Como vimos, para nossos entrevistados o termo pró-feminista mantém um 

distanciamento dos homens em relação ao feminismo, ou seja, ser pró-feminista é estar, 

mesmo que estabelecendo uma relação de proximidade, fora do movimento. 

Diferentemente, os homens feministas se reafirmam como parte integrante do 

feminismo em oposição àqueles que, apesar do apoio, acham-se fora. 

 Há, por outro lado, teóricos que veem nas experiências dos homens, um caminho 

para sua sensibilização e engajamento no feminismo. Segundo esta linha de 

argumentação, o reconhecimento dos custos e sofrimentos causados aos homens pelo 

sexismo ou pelo machismo pode ser uma forma de sensibilizá-los frente ao projeto 

feminista (MEDRADO & LYRA, 2008). É nesse sentido que identificamos a demanda 

dos homens por uma sociedade em que teriam fim os “papéis de gênero”. Dessa forma, 

o projeto de sociedade feminista não se restringe à garantia de direitos para as mulheres 

como forma de alcançar a igualdade. 

 Até o momento, enfatizamos como as concepções acerca do feminismo, 

apresentadas pelos entrevistados, permitem incluir os homens no espaço de 

representação feminista.  Na construção de uma unidade, os homens feministas 

articulam o campo social inicialmente entre feministas e não feministas.  Contudo, o 

próprio campo feminista é entrecortado por antagonismos, estabelecendo-se assim, 

relações de articulação e oposição em seu interior. É nesse momento que surge a 

identificação com o feminismo das margens. No interior do campo feminista, os 

homens se compreendem como ocupando um lugar marginal em relação a um 

feminismo das mulheres que hegemoniza tal campo. Nessa direção, é interessante 

observar como os homens, que de uma forma geral, ocupam um lugar privilegiado em 
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nossa sociedade, são situados no interior do feminismo como estando em um lugar 

marginal. 

 Essa noção de marginalidade é interessantemente rearticulada quando os homens 

feministas tentam justificar a existência de espaços de organização exclusivos para as 

mulheres, como é o caso do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Ali, entre suas 

justificações, as contingências da diferenciação sexual reaparecem e, como dissemos, 

rivalizam com a ideia de que o feminismo, sendo um projeto ou modelo de sociedade, 

está aberto ao engajamento de qualquer individuo. Tratam-se, afinal, de fronteiras 

contingentes, tomadas pelas contradições das experiências históricas em que se situam 

os homens feministas e sua emergência como sujeito político no interior do campo 

feminista e nas relações sociais em que eles se encontram. 
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