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Prefácio 
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Caroline Izidoro Marim  
 

Narrativas situadas: costuras epistemológicas afetivas feministas é resultado 

das pesquisas e reflexões geradas e gestadas direta e indiretamente nos debates 

realizados nos encontros do grupo de pesquisa Epistemologias, narrativas e políticas 

afetivas feministas. O grupo reúne pesquisadoras, docentes e discentes de 

diferentes cursos de graduação e pós-graduação de diferentes Universidades do 

Brasil e mais recentemente de outros países, como México, França, Alemanha e 

Inglaterra. Nossa primeira residência é no Programa de Pós-Graduação em Filosofia 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi criado em maio de 2019 

e vem desde então realizando leituras de obras de pensadoras feministas sendo 

guiado por temas de interesse das pesquisadoras, movidas por suas dissertações, 

teses, inquietações pessoais e ativismos. 

Com o objetivo de concluirmos uma etapa inicial e formativa do grupo, 

sentimos o desejo de materializar nossas costuras de pensamento nos ensaios e 

artigos que as leitoras e leitores encontrarão no presente volume. Apesar dos 

ensaios tratarem de temas tão diversos, que percorrem diferentes áreas do saber, 

temos como eixo comum a valorização de narrativas situadas cujo objetivo principal 

é o exercício de uma escrita feminista que valoriza as experiências pessoais e a visão 

de mundo que a acompanha. As narrativas situadas são antes de tudo uma 

metodologia de escrita viva, para nos mantermos vivas. Uma escrita que também se 

constitui como base na construção de epistemologias não insípidas, isto é, que 

superam as perspectivas patriarcais que valorizam a imparcialidade e a neutralidade, 

dois aspectos fortemente criticados no campo da epistemologia social feminista. Ao 

contrário, priorizamos a valorização e revisão da importância da experiência do 

ponto de vista metodológico para que, antes de tudo, elas sejam afetivas, capazes 

de corporificar nossa presença de forma amorosa na artesania da construção do 

saber. 

Narrativas situadas: costuras epistemológicas afetivas feministas é uma 

coletânea de ensaios, diários e rastros que vêm sendo costuradas pelas 
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pesquisadoras do grupo. O livro se inicia com o capítulo "Arquivos estéticos, políticos 

e relacionais de uma epistemologia feminista", da coordenadora do grupo, Caroline 

Marim, no qual a autora apresenta as principais questões, conceitos, teorias e 

metodologias que inspiraram a criação, o processo e o resultado da pesquisa 

teórico-prática realizada nos últimos dois anos junto ao Grupo de Pesquisa 

"Epistemologias, Narrativas e Políticas Afetivas Feministas" (CNPq/PUCRS).   

No segundo capítulo, Helen Rotta e Maria Eduarda Fontes nos convidam a 

analisar as histórias de três mulheres no contexto do nazismo: uma ariana, uma judia 

e uma resistente.  Além de verificar quais estratégias de ocupação do campo político 

eram executadas pelas mulheres, e se elas puderam ou não agir e criar suas próprias 

narrativas, negligenciadas dentro da historiografia acerca de regimes autoritários, o 

capítulo busca afirmar a real necessidade de avançar determinados lugares 

epistemológicos consolidados no interior da historiografia mais tradicional, mesmo 

dentro dos Estudos de Gênero. Principalmente em pensar esse campo não apenas 

como uma dissidência que vem da História Social, mas como um novo campo de 

conhecimento.  

"Possibilidades de vida no Antropoceno: algumas reflexões sobre a ficção 

climática estadunidense escrita por mulheres” analisam três ficções climáticas 

recentes estadunidenses: Flight Behavoir (2012), de Barbara Kingsolver, Gold Fame 

Citrus (2015), de Clare Vaye Watkins, e Weather (2020), de Jenny Offill, e suas 

relações com as possibilidades de vida no capitalismo tardio. Com esta análise, 

Marina Pereira revela o poder não apenas de denúncia da crise climática atual, mas 

também de transformação que essas narrativas literárias escritas por mulheres 

sugerem com suas alternativas de afeto, cuidado e de um plano de sobrevivência 

para criar novos mundos.  

Qual a relação entre a poesia das Minas do Slam e o feminismo decolonial? A 

partir do conceito de lócus fraturado proposto por María Lugones, Marina Gonçalves, 

por sua vez, apresenta como a organização de mulheres que são historicamente 

oprimidas pela colonialidade de gênero resistem e se fortalecem coletivamente por 

meio da poesia. Seu objetivo é dialogar com narrativas excluídas do espaço 

acadêmico de modo a mostrar o poder metodológico que essas organizações 

revelam na construção de epistemologias tecidas em experiências pessoais.   
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Adotando como ponto de partida sua própria localização como mulher não 

branca, quando convidada a falar sobre o pensamento de Lélia Gonzalez, Érica 

Saraiva nos presenteia com seu relato especulativo autobiográfico em "Notas sobre 

branquitude: pensar a partir de Lélia Gonzalez". Para ela, os escritos de Lélia são o 

motor e encorajamento para transformar sua vivência em perguntas de pesquisa e 

para, principalmente, questionar as metodologias autoritárias da branquitude em 

busca da compreensão ou de uma aproximação maior do seu lugar de fala.   

O capítulo mais corajoso e desafiador metodologicamente é o "Diário íntimo: 

fragmento, memória e política", nele Christine Gryschek nos convida por meio de uma 

escrita em fluxo, o mergulho em sua matéria íntima de pesquisa. Essas escrituras de 

si mesmo também chamadas na literatura de "gênero da realidade" se constroem 

como análise a partir do material psicológico e sociológico encontrado nas 

autobiografias, cartas e diários de artistas, escritoras, de mulheres em diferentes 

localizações de classe, raça e gênero. Retomando a cosmovisão asteca de Gloria 

Anzaldúa, na imagem de Coatlicue, deusa da terra e do fogo, Christine mergulha na 

análise dessa deusa serpente, adornada com um colar de crânios que também é 

importante referência simbólica encontrada nos trabalhos da artista visual Frida 

Kahlo. 

Por fim, o último capítulo, "O Detetive e a cidade sem lei: um ideal de 

masculinidade branca no cinema noir", traz uma investigação de como o ideal de 

masculinidade branca é construído a partir da figura do detetive no cinema noir. 

Tatiana Brandão não realiza apenas uma crítica filmográfica mas apresenta a 

construção histórica dos ideais de masculinidade que marcam as narrativas 

históricas sobre a formação da nação estadunidense.  Narrativas presentes no 

cinema hollywoodiano ao longo do século XX, que de modo algum são ingênuas e 

que ainda são capazes de fortalecer os ideais colonizadores, de conquista, mediados 

pela figura do detetive que transita entre as fronteiras do mundo civilizado e 

selvagem.  

É, portanto, por meio dessas diferentes narrativas situadas em nossas 

pesquisas teóricas, afetos e experiências pessoais que nos re-orientamos para o 

mundo, costurando novas epistemologias capazes de nos transformar em direção 

ao nosso passado, presente e futuro. Um conceito, uma reflexão não é apenas uma 
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abstração fruto de contemplação racional, mas é na verdade uma descrição de como 

nos sentimos no mundo e pelo mundo e como poderíamos nos sentir mais nele. A 

pergunta que tentamos responder é: Qual o mundo que me abarca e como instauro 

meu corpo e minha fala nele.          

Neste livro nos situamos também como pesquisadoras, e como 

pesquisadoras estamos ficando cada vez mais precarizadas. A constante 

desvalorização da produção do conhecimento e o descumprimento estatal de 

rubricas que deveriam cobrir condições mínimas de produção têm ainda mais peso 

sobre a pesquisa e o trabalho feminino na universidade. No contexto da pandemia 

fica evidente, novamente, a sobrecarga que as mulheres têm em relação ao trabalho 

reprodutivo. As condições de 'igualdade' pelas quais alguma vez se lutou novamente 

parecem não surtir qualquer efeito. Ainda que a vulnerabilidade seja um elemento 

que nos conecta e, por sua vez, nos fortalece, de maneira alguma fazemos um elogio 

à precariedade que se impõe às mulheres, seja nas relações institucionais, nas 

posições que podem ocupar e pela negação de estratégias que possam acolher a 

singularidade de nossas vidas - que nunca são solitárias e desvinculadas, tal como 

se faz crer sobre um hipotético sujeito neoliberal, evidentemente do gênero 

masculino e branco, que ocupa um lugar ideal no ranking da produção do 

conhecimento. Afirmar a precariedade deve se tornar, antes, uma forma de defender 

condições de trabalho que levem em conta a interseccionalidade das opressões, de 

forma a reverter efeitos dos privilégios que garantem a posição dos mesmos sujeitos 

sempre no mesmo lugar. Compreendemos que esta é também, uma situacionalidade 

epistemológica e material de nossas vidas.  

Desse modo, convidamos você, leitora e leitor, a conhecer e mergulhar em 

nossas experiências de "corpopensamento", com a certeza de que será uma aventura 

acolhedora e transformadora como tem sido para todas nós.  

Agradeço à Cristina Thorstenberg Ribas pela parceria na organização deste 

livro e cuidadosa coliderança na coordenação do grupo de pesquisa, principalmente 

por seu ativismo político sempre atento e por apoiar os riscos epistemológicos que 

experimentamos na construção de uma epistemologia afetiva feminista. Agradeço 

particularmente Helen Rotta, que não pode estar mais próxima nos últimos meses, 

mas que desde o início do grupo tem colaborado ativamente no fortalecimento de 
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nossas ações. A Érica Saraiva pela dedicação diligente a todo o projeto gráfico do 

livro, confiança e determinação em ver este livro publicado. A todas as autoras, 

pesquisadoras do grupo, obrigada pelas ricas contribuições e por colocarem em 

prática as teorias e perspectivas epistemológicas que tanto tem nos mobilizado em 

nossos encontros. A transformação dos discursos que tanto nos oprimem começa 

em nós mesmas. Também agradeço a todos os revisores que participaram de nosso 

projeto, em especial pela atenta leitura de Valdiria Thorstenberg. Essa obra é 

resultado de uma tessitura colaborativa e não hierárquica. Esperamos que esse seja 

o primeiro volume de uma série que tem como principal objetivo compartilhar nossas 

experiências teóricas e práticas nesse desafio que é fazer pesquisa no Brasil. 

Este livro é uma produção do Grupo de Pesquisa Epistemologias, Narrativas e 

Políticas Afetivas Feministas CNPq, em associação à qual agradeço o apoio do PPG 

em Filosofia da PUCRS na pessoa do seu coordenador, Professor Agemir Bavaresco, 

que sempre apoiou todas as realizações do Grupo de Pesquisa e da Editora da 

Fundação Fênix pela publicação deste livro. 

 

Caroline Izidoro Marim  

Porto Alegre, dezembro de 2020. 
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Com natureza interdisciplinar, a proposta do Grupo de Pesquisa 

Epistemologias, Narrativas e Políticas Afetivas Feministas CNPq/PUCRS consiste em 

uma investigação acerca de diferentes questões que permeiam os estudos 

feministas, mas que não se limitam a eles. Problemas tais como: de que modo a 

produção de gênero influencia em formas de acessar, produzir e  compreender o 

conhecimento; como a noção de fato e verdade prejudicam as mulheres quando se 

apresentam como justificação de um certo tipo de conhecimento em detrimento de 

outras epistemologias; como normas e práticas de produção de conhecimento 

afetam a vida das mulheres e de outros grupos desprivilegiados subjugados a 

sistemas de opressão; ou mesmo, a proposta de compreender as cosmovisões, 

cosmopercepções e cosmoconvivência dos povos indígenas são o meio de criar uma 

política descolonial contra os métodos acadêmicos de produção de conhecimento 

eurocêntricos opressivos e inacessíveis.  A necessidade de valorizar cosmologias 

ameríndias, práticas de pesquisa anti racistas e criar, de várias formas, uma política 

decolonial contra os métodos acadêmicos de produção de conhecimento 

eurocêntricos opressivos e inacessíveis. 

O grupo tem como objetivo primeiro a integração e diálogo com diferentes 

perspectivas em diferentes áreas do conhecimento, não se limitando às ciências 

sociais e humanas mas estabelecendo uma importante conexão com diferentes 

linguagens da arte através da produção de um arquivo afetivo criativo. Segundo, com 

vistas a fortalecer narrativas objetivamente corporificadas, tem o propósito de 

realocar lugares e construir novos modos de fazer filosofia, ciência e produzir 

diferentes formas de conhecimento. O Epistemologias Afetivas Feministas é uma 

proposta estético epistemológica de artesania do saber que, tal como Isabelle 

Stengers aponta, pretende também se apresentar como uma cosmopolítica que 

preste atenção (ou seja, que se abra uma escuta empática) a outras narrativas não 
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utilitárias. Que retome nossas ancestralidades e epistemes (nós aqui é nós 

mulheres) que foram construídas artesanalmente ao longo de muitos séculos. 

Como proposta metodológica valorizamos escritas em primeira pessoa, 

narrativas e histórias de vida, percursos pessoais e principalmente todos os afetos 

que são ignorados dentro de uma perspectiva patriarcal e eurocêntrica, a fim de 

evitar a pretensa imparcialidade e neutralidade. Nossos pontos de partida 

conceituais são: o conceito de narrativa situada e objetividade corporificada de 

Donna Haraway; o pensamento da nigeriana Oyeronké Oyěwùmí que revê e questiona 

a cosmovisão ocidentocêntrica como marcadora de gênero; o feminismo de Maria 

Lugones que desvela e localiza em nossa história colonial marcada não apenas pela 

colonização do poder, do saber, mas principalmente do gênero, carregando consigo 

os diversos preconceitos em gênero, classe e raça que ainda marcam nossas 

relações políticas e culturais. 

Tanto os encontros do grupo como nosso evento mensal, o "Conversas 

Feministas", é um lugar de acolhimento das vozes, fala e experiência de mulheres, 

um local no qual podemos falar livremente, sem interrupções, sem disputas egóicas 

e julgamentos baseados em modelos pré-estabelecidos. Nesse ambiente seguro, 

também acolhemos as experiências de abusos de diferentes tipos que as alunas e 

pesquisadoras sofrem, como por exemplo, a recusa de poderem trabalhar seus 

temas, a falta de diálogo, as imposições de referencial teórico, sem contar os abusos 

morais e sexuais que sempre estão presentes. Um dos danos mais recorrentes é a 

síndrome de impostora. Somos constantemente invalidadas em nossas colocações 

apenas porque muitos homens não conseguem perceber e alcançar a complexidade 

de nossas afirmações, visões de mundo e escolhas teóricas não patriarcais.  

A escolha por uma epistemologia afetiva não é aleatória e além de 

proporcionar um espaço de acolhimento, também pretende a inclusão da 

consideração dos afetos, emoções, sentires como parte e motor e juízos avaliativos 

do saber e das epistemes que são resgatadas e gestadas pelas pesquisadoras. Além 

de afetiva, é estética, isto é, é construída na experiência vivida, inclui atividades 

tradicionalmente reduzidas ao ambiente doméstico e, que por muito tempo, foram 

desvalorizadas e rotuladas como artesanato, incluindo inúmeras práticas realizadas 

no âmbito da casa, como cozinhar, jardinagem, entre outras - todas atividades 
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cotidianas que possuem características estéticas significativas para a produção de 

saberes das mulheres em diferentes âmbitos. Ao resgatar a força da oralidade, bem 

como a troca de saberes e o poder que a oralidade carrega, pretendemos valorizar as 

matrizes indígenas e africanas, onde a fala, antes de tudo, não é apenas a 

comunicação no plano do cotidiano, mas antes um meio de preservação da 

sabedoria ancestral dos povos. As palavras têm o poder de criar. A oralidade é a 

maneira de narrar uma história que ultrapassa do plano individual para o coletivo, 

enlaçando várias gerações de mulheres e desenvolvendo uma preocupação sócio-

histórica. Como afirma Paola Marugán Ricart, uma de nossas pesquisadoras 

associadas, doutoranda em Estudios Feministas (UAM-X/MéxicoX), este caráter 

dinâmico do passado na escrita dessas mulheres, problematiza o presente enquanto 

interroga o futuro, abolindo, por sua vez, a artificialidade das fronteiras entre “culto-

popular” ou “nacional-estrangeiro”. A oralidade não corresponde a nenhuma 

ausência de habilidades, e sim uma forma de se posicionar no mundo. Ela demanda 

outros ritmos, outras acelerações: dar-se tempo e espaço para escutar, processar, 

compreender essa outra semiótica. É um aprendizado vital. 

Por fim, valorizamos diferentes produções artísticas, dentre elas as 

performances e as instalações na produção e entrelaçamento de saberes. As 

performances têm sido há muito tempo a linguagem de arte utilizada 

majoritariamente por mulheres como investigação feminista, tanto ética, política 

como epistemológica. A memória está marcada nos corpos de nós mulheres, tanto 

em rituais, danças, cantos constituindo a formação de nossas epistemes. 

Procuramos uma nova gramática que seja escrita de outro modo, com outras 

palavras e principalmente com o corpo, que tem ocupado o lugar da fala da mulher 

há algum tempo. É importante pensar na performance e outras produções artísticas 

como um processo que persiste no tempo apesar de seu caráter efêmero, 

constituindo-se como uma excelente ferramenta política, principalmente diante de 

regimes ditatoriais, evitando-se assim o aniquilamento histórico de outras 

epistemologias. 

 

 

 



 



 

1. Arquivos estéticos, políticos e relacionais de uma epistemologia afetiva 

feminista 
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Caroline Izidoro Marim 
Introdução  

 

O presente texto é a inspiração, o processo e o resultado da pesquisa teórico-

prática que realizei nos últimos dois anos junto ao Grupo de Pesquisa 

Epistemologias, Narrativas e Políticas Afetivas Feministas CNPq/PUCRS. Seu início 

foi solitário, no entanto, a cada encontro um caminho coletivo surgia, cada uma das 

reflexões e perguntas investigadas se constituía como corpo epistemológico, não 

somente para minha pesquisa, mas também para as pesquisadoras do grupo, o que 

reservou uma satisfação filosófica rara. O objetivo que nos guiou foi a criação de um 

arquivo sensível que fosse capaz de atender uma demanda, cada vez maior, dos 

estudos feministas no Brasil: a de evitar o aniquilamento histórico de outras 

epistemologias que têm frequentemente sofrido o apagamento e o desinteresse das 

instituições acadêmicas. Seu desenvolvimento compreendeu quatro principais 

eixos: 1. o levantamento de diferentes epistemologias que tenham como princípio 

orientador não somente a inclusão de outras narrativas sobre sexo, gênero e papéis 

sociais, mas que também tracem narrativas que se tecem dentro e nas relações que 

constituem os corpos situados em diferentes contextos; 2. o desenvolvimento de 

uma pesquisa sobre Epistemologia que também seja afetiva, isto é, que não exclua 

as emoções dos processos cognitivos e avaliativos; 3. ampliação dos estudos em 

Epistemologia Social Feminista de modo a contribuir para a atualização das 

principais temáticas da área; 4. criação de oportunidades de acesso para estudantes 

e outros pesquisadores à exploração e aprofundamento de diferentes temas em 

Epistemologia Social Feminista.  

Diante da atualidade e extrema relevância do tema, o pensamento de Donna 

Haraway guiou caminhos pouco convencionais, se apresentando como um fio 

condutor capaz de ampliar e abarcar diferentes narrativas para a construção do que 

https://doi.org/10.36592/9786587424385-1
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nomeio “arquivos sensíveis”. Sua teoria também parece satisfazer a proposta de 

uma epistemologia afetiva, que tem como objetivo a integração e o diálogo com 

diferentes perspectivas com vistas a fortalecer narrativas objetivamente 

corporificadas, nas quais as emoções desempenham um papel fundamental para 

situar saberes situados cujas principais características são exatamente o conteúdo 

afetivo. De modo a fortalecer um ativismo feminista, as referências bibliográficas 

são, em grande parte, senão em sua maioria, produzidas por mulheres e grupos 

normalmente invisibilizados, o que contribui para a divulgação e valorização da 

produção de pensamento de mulheres no campo da Epistemologia Social. 

 

Narrativas e conhecimento como práticas situadas1 

 

Considerando a epistemologia social feminista de Donna Haraway, a de que 

diferenças experienciais levam a diferenças de perspectiva e essas diferenças 

carregam consequências epistêmicas, uma epistemologia afetiva feminista tem 

como objetivo principal construir arquivos sensíveis que instaurem o âmbito pessoal 

como político. A construção dos arquivos estéticos, políticos e relacionais de uma 

epistemologia afetiva feminista pretende ser um inventário que funcione como um 

local de memória que não se restrinja apenas às práticas escritas, mas que também 

abarque performances em diferentes linguagens, como dança, paisagem sonora e 

artes visuais em geral. A produção deste arquivo se apoia na proposta de Haraway, 

a de uma objetividade corporificada, intercalada com o "conceito suado", de Sara 

Ahmed, de modo que pensar uma epistemologia afetiva é propor que o conhecimento 

seja compreendido como algo que fazemos através do envolvimento com os outros. 

Ou seja, ela contempla uma dimensão ética do conhecimento. 

Os arquivos sensíveis têm como função coletar e reorganizar problemas 

epistemológicos que têm sido apontados por diferentes pesquisadoras, como 

Oyèrónké Oyěwùmí, que defende em seu artigo “Visualizing the Body: Western 

Theories and African Subjects” (1997) que os Estudos Africanos continuam sendo 

ocidentocêntricos, isto é, ainda utilizam teorias e conceitos operativos derivados de 

                                                     
1 Esse tema também foi desenvolvido em outro artigo de minha autoria: “Narrativas situadas: por uma 
epistemologia afetiva” (MARIM, 2020). 
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experiências ocidentais. O primeiro problema que ela ressalta é a universalização 

dos papéis sociais e das identidades enraizados na biologia. O segundo, o privilégio 

dado pela cultura ocidental ao sentido visual em detrimento dos outros sentidos, 

reduzindo o corpo a um marcador de diferenças que implicam exclusões de outras 

narrativas sobre sexo, gênero e papéis sociais. Terceiro, de que modo, dentro de uma 

perspectiva ocidentocêntrica, o conceito de narrativas situadas e de objetividade 

corporificada de Haraway aponta caminhos para ampliarmos o limitado cenário 

epistemológico mencionado por Oyěwùmí? Quais as limitações que a epistemologia 

ocidentocêntrica tem submetido não apenas outras epistemologias, mas também 

tem limitado a própria ampliação de narrativas no ocidente? 

No capítulo “Situated knowledges: The Science Question in Feminism and The 

Privilege of Partial Perspective” (1991), Haraway introduz pela primeira vez o termo 

“saberes situados” como uma maneira de expressar uma forma de objetividade 

comprometida com a construção social do conhecimento e a natureza perspectivista 

do conhecimento. Ela sugere que todo conhecimento é local e limitado, negando a 

possibilidade de uma visão imparcial2, que tem sido frequentemente associada à 

perspectiva do conhecimento objetivo. 3  Assim, o conceito de objetividade 

corporificada defendido por ela tem a intenção de identificar modelos sociais de 

conhecimento e objetividade. 

A perspectiva parcial promete uma visão objetiva, distanciando-se das falsas 

dicotomias sexo/gênero, natureza/cultura, mente/corpo e ficção/fatos. Haraway 

sustenta a objetividade naquilo que ela chama de “natureza encarnada de toda a 

visão”, com o objetivo de recuperar a localização do olhar no corpo. Ela sugere uma 

objetividade corporificada que consiste na conexão parcial entre perspectivas ou 

localizações. Isto é, um lugar de onde se vê (e se fala) - a perspectiva – que determina 

nossa visão (e nossa fala) do mundo. Sua proposta de objetividade corporificada 

apoia-se nessa visão peculiar - sistema sensorial fortemente criticado no discurso 

feminista. Porém, a escolha dessa visão pretende evitar oposições binárias e 

                                                     
2 “Nenhum cientista sério acha que imparcialidade e objetividade são coisas alcançáveis. São ideias, 
assim como temos, em política, ideais democráticos. O que a ciência tenta fazer é um imenso esforço 
de afastar “poeiras” que “contaminem” a leitura dos fatos. HARAWAY, 1991, p. 165. 
3 Para saber mais sobre este problema consulte HARAWAY, cap. 4, 1991. 
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marcações comuns de gênero4, bem como acomodar uma teoria da objetividade 

incorporada que contemple projetos de ciências paradoxais e críticas feministas. 

Cito Haraway:  

Precisamos aprender em nossos corpos, dotados das cores e da visão 
estereoscópica dos primatas, como vincular o objetivo aos nossos 
instrumentos teóricos e políticos de modo a nomear onde estamos e onde 
não estamos, nas dimensões do espaço mental e físico que mal sabemos 
como nomear.5  

 

A objetividade, assim, revela-se como algo que diz respeito à “corporificação 

específica e particular e não, definitivamente, como algo a respeito da falsa visão que 

promete transcendência de todos os limites e responsabilidades.”6 Nessa proposta, 

o corpo não é tratado apenas como objeto do discurso biológico, pois a diferença é 

biologicamente situacional, não intrínseca, em todos os níveis.  

A visão, ou melhor, os "olhos" disponíveis nas ciências tecnológicas modernas 

acabam com qualquer ideia de visão como passiva e, portanto, ao contrário, são 

sistemas de percepção ativos, constroem traduções e modos específicos de ver, isto 

é, constroem modos de vida. Estes modos de ver corporificados na especificidade e 

na diferença revelam “um amoroso cuidado que as pessoas têm de ter ao aprender 

como ver fielmente do ponto de vista do outro, mesmo quando o outro é a nossa 

própria máquina.”7 A visão é sempre uma questão do poder de ver - e talvez da 

violência implícita em nossas práticas de visualização. Desse modo, objetividade 

implica compreender como esses sistemas visuais funcionam tecnicamente, 

socialmente e psiquicamente, de modo a corporificar a objetividade, e situá-la, dado 

que não há conhecimento sem mediação, isto é, sem ser tecido num conjunto de 

relações, de conexões. 

Em seu projeto de conhecimento como prática situada, a visão é articulada ao 

conhecer, considerando sua natureza corpórea: um olhar que de longe alcança o 

                                                     
4 As teorias de gênero feministas buscam articular a especificidade das opressões das mulheres no 
contexto de culturas que faziam distinções marcantes entre sexo e gênero, mas a força de tal 
distinção depende, diz Haraway, de um sistema relacionado de significados aglomerados em torno de 
pares binários: natureza/cultura, natureza/história, natural/humano, fonte/produto. Esta análise pode 
ser encontrada em HARAWAY, cap. 7, 1991. 
5 HARAWAY, Donna. Primate visions: gender, race, and nature in the world of modern science. New 
York: Routledge, 1989, p. 2, tradução nossa. 
6 HARAWAY, 1989, p. 21, tradução nossa. 
7 HARAWAY, 1989, p. 125, tradução nossa. 
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objeto. Nesta prática situada, o texto, as narrativas, são o caminho para uma 

epistemologia situada. Uma narrativa que se tece dentro e nas relações que 

constituem os corpos. Para Haraway (1991), isto ocorre por meio da construção de 

solidariedades políticas e do engajamento em conversas epistêmicas, nas quais a 

partir de nossos posicionamentos chegamos a um acordo sobre como conhecer 

certos aspectos do mundo, mesmo que esses acordos nunca sejam capazes de 

eliminar completamente as diferenças em nossas perspectivas. Desse modo, ela 

sugere uma ruptura com a política convencional para dar lugar a uma coalizão capaz 

de considerar as diferenças e as afinidades entre mulheres, denominada por ela 

“política de afinidades”. 

Diferentes experiências levarão a diferentes bases de conhecimento, ou, como 

alguns diriam: um conhecedor diferente poderia conhecer a mesma coisa que o outro 

se ele ou ela tivesse a experiência particular em questão. Entretanto, o que torna 

esses argumentos interessantes é que eles fazem mais do que reivindicar um vínculo 

direto entre ter uma certa experiência e obter um certo conhecimento. 8  Aqui, o 

componente principal é o da perspectiva. Ou seja, se a localização social molda a 

perspectiva de alguém sobre o mundo (através de diferentes experiências) e só 

podemos interagir com o mundo e conhecê-lo por meio dessa perspectiva, então, as 

áreas de conhecimento para as quais a localização social é relevante podem ser 

muito amplas e podem incluir áreas de conhecimento não obviamente conectadas 

às experiências de um determinado local social. 

De acordo com esses argumentos, a perspectiva de uma pessoa modela e 

define limites sobre como um indivíduo particularmente situado pode conhecer, pelo 

menos, por intermédio de suas próprias conquistas. Tais argumentos também 

sugerem que as instituições de produção de conhecimento dominadas por um grupo 

particular podem ser influenciadas pela perspectiva desse grupo, sem que essa 

perspectiva seja reconhecida.  

As diferenças entre os conhecedores que as feministas apontam não são 

aleatórias ou idiossincráticas, mas são socialmente estruturadas e sistemáticas, 

com o potencial de terem grandes influências na vida das pessoas. Portanto, os 

                                                     
8 Embora este tipo de análise também tenha seu lugar. 
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argumentos feministas de que “gênero” é uma categoria epistemicamente relevante 

de localização social aplicam-se apenas enquanto a sociedade em questão for 

estruturada de acordo com as linhas de gênero (o que ainda parece ser o caso). 

Por exemplo, inúmeras filósofas sustentam que a sub-representação das 

mulheres na ciência é preocupante, não apenas por conta da crença de que as 

mulheres devem ter oportunidades iguais, mas também pelo reconhecimento de que 

a ciência tem sido moldada principalmente por uma perspectiva masculina 

dominante9, tornando a sub-representação das mulheres uma questão epistêmica, 

bem como uma questão de busca de justiça. 

 

Conceitos: objetividade corporificada e conceito suado 

 

Na proposta de prática situada, as tessituras escritas e performáticas, bem 

como as diferentes obras de arte e experiências cotidianas são o caminho para uma 

epistemologia situada afetiva. Uma narrativa que se tece dentro e nas relações que 

constituem os corpos. Cito Haraway: 

 
Eu quero uma escrita feminista do corpo que enfatize metaforicamente a 
visão novamente, porque precisamos recuperar esse sentido para encontrar 
o caminho através de todos os truques e poderes de visualização das 
ciências modernas e tecnologias que transformaram os debates sobre 
objetividade.10  

 

Haraway não reconhece nenhuma diferença epistemológica entre ciência e 

ficção científica, ambas são histórias, diferindo apenas em características do estilo 

narrativo. E escreve: "A prática científica pode ser considerada um tipo de prática de 

contar histórias", pois "os fatos em si são tipos de histórias" (p. 3-4). Sendo assim, ao 

narrarmos histórias pessoais e profissionais desconstruímos as narrativas da 

normalidade que produzem cada vez mais exclusão, tornando incerto, mais uma vez, 

o que pode um corpo, porém aumentando suas ressonâncias e cumplicidades.  

                                                     
9  ADDELSON, Kathryn Pyne. “The Man of Professional Wisdom” In: Discovering Reality: Feminist 
Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and the Philosophy of Science, Sandra 
Harding and Merrill Hintikka (Eds.), Dordrecht: D. Reidel, 1983, p. 165–186.; KELLER, Evelyn 
Fox. Reflections on Gender and Science. New Haven: Yale University Press, 1985.; LLOYD, 
Genevieve. The Man of Reason: Male and Female in Western Philosophy. Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 1984.  
10 HARAWAY, 1989, p.163, tradução nossa. 
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De outro modo, Sara Ahmed11, em seu livro Living a Feminist Life (2017), nos 

aponta um caminho: 

Viver uma vida feminista não significa adotar um conjunto de ideais ou 
normas de conduta, embora isso possa significar perguntar questões éticas 
sobre como viver melhor em um mundo injusto e desigual (em um mundo 
anti-feminista e não feminista); como criar relações com outros que são 
mais iguais; como achar modos de apoiar aqueles que não são apoiados ou 
sustentados pelos sistemas sociais; como manter  vivas  contra  histórias  
que  tem se tornado concretas, histórias que  tem se tornado tão sólidas 
como muros.12  

 

A proposta aqui de recorrer à teoria de Ahmed é a de construir aquilo que 

chamo de uma “epistemologia afetiva”. Um exemplo é Gloria Anzaldúa13, escritora e 

pesquisadora estadunidense que escreveu sua experiência incorporada de vida na 

fronteira México-Texas como uma experiência que revela as diferenças, os 

problemas de gênero, os pré-conceitos, criando uma esfera de poder que provê para 

as gerações futuras de mulheres novas diretrizes para a escrita e a pesquisa teórica. 

Sua escrita é animada por sua experiência diária, cuja escolha é pelo detalhe do 

encontro, de um incidente, um acontecimento, ou, um insight. 14  Desse modo, tal 

como Anzaldúa, Ahmed propõe que essa possa ser sua inspiração: escrever sua 

própria experiência, isto é, o que anima diariamente. O que se consolida com esse 

procedimento é principalmente tornar a escrita pessoal como um modo de produzir 

teoria. Frequentemente, as teorias são abstratas, em terceira pessoa e cujos 

exemplos nunca são pessoais. Porém, a proposta é trazer à teoria a vida cotidiana, 

                                                     
11 Sarah Ahmed tem como temas chave de seu trabalho: a migração, a orientação sexual, a diferença, 
a estranheza e as identidades mistas; temas que estão diretamente relacionados às questões 
feministas. Fundadora do Instituto para estudos da mulher na universidade de Lancaster, e também 
ex-diretora do Centro de Pesquisas Feministas da Goldsmiths, University of London. Edita o blog 
sobre feminismo: https://feministkilljoys.com/, tendo publicado recentemente o livro: Living a 
feminist life, no qual mostra como a teoria feminista é gerada a partir da vida cotidiana e das 
experiências comuns de ser uma feminista em casa e no trabalho. 
12 AHMED, Sara. Living a Feminist Life. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2017, p. 1, 
tradução nossa. 
13 Glória Anzaldúa foi uma escritora e pesquisadora norte-americana da teoria cultural chicana, teoria 
feminista e teoria queer. É conhecida pelo seu livro semiautobiográfico Borderlands / La Frontera: The 
New Mestiza, no qual descreve sua infância e adolescência solitária e isolada vivendo na fronteira 
México-Texas. Anzaldúa discute muitas questões que se relacionam com a experiência chicana, tais 
como: heteronormatividade, colonialismo e dominância masculina. Ela faz um relato pessoal que 
incorpora seus sentimentos ao longo da vida de marginalização social e cultural em seu trabalho, 
contribuindo amplamente com diferentes campos do feminismo, teoria Queer e teoria crítica ao tratar 
da opressão às lésbicas mexicanas e sobre as expectativas de gênero nos comportamentos que 
normaliza a deferência das mulheres para a autoridade masculina em sua comunidade. 
14 AHMED, 2017, p. 10, tradução nossa. 

https://feministkilljoys.com/


 
 
 
 
28 | Narrativas Situadas: Costuras Epistemológicas Afetivas Feministas 

 

de volta à vida. 

E esse trazer de volta pode estar presente no simples ato de ler uma mulher 

negra ou uma indígena e permitir que ela altere sua perspectiva. Atentar para as 

palavras que são utilizadas é fundamental como, por exemplo, utilizar palavras como 

costurar, gerar, proteger, entre outras. Ou seja, precisamos de uma gramática que 

seja escrita de outro modo, com outras palavras e principalmente com o corpo, isto 

é, com outras perspectivas situadas. 

Seguindo essa proposta ancestral, Ahmed propõe o que ela chama de 

“conceitos suados” (sweaty concepts). O suor é corporal. Nós podemos ser mais, 

suar mais durante uma atividade mais intensa e muscular. Um conceito suado pode 

surgir de uma experiência corporal da qual está se tentando sair. Os conceitos 

suados também são gerados em experiências práticas que procuram transformar o 

mundo. A tarefa é a de se manter com a dificuldade e continuar explorando-a, não 

eliminando nossos esforços.15 

O “conceito suado” de Ahmed pretende nos deslocar de uma experiência 

destruidora para uma experiência ativa de vida. Isto é alcançado de dois modos. 

Primeiro, é necessário que o trabalho conceitual seja compreendido como distinto 

da descrição de uma situação, que combina diferentes experiências e que as tornam 

críticas,16 como podemos ver no exemplo dado por Haraway:  

 
Essas são lições que aprendi, em parte, caminhando com meu cachorro e 
refletindo sobre como seria o mundo sem a fóvea17 e com poucas células na 
retina para proporcionar a visão em cores, mas com uma enorme área de 
processamento neuronal e sensorial dos cheiros. É uma lição disponível a 
partir das fotografias de como o mundo parece visto pelos olhos compostos 
de um inseto, ou até das câmeras de um satélite espião ou dos sinais 
digitalmente transmitidos por satélite das diferenças "perto" de Júpiter e que 
se transformaram em fotografias coloridas nas mesas de centro nas salas 
de visitas.18 

 

Segundo o uso de conceitos suados, Ahmed procura mostrar como descrever 

seu próprio trabalho é um trabalho conceitual que permite uma reorientação para o 

                                                     
15 AHMED, 2017, p. 13, tradução nossa. 
16 AHMED, 2017, p. 13, tradução nossa. 
17  A fóvea ou mancha amarela é a região central da retina do olho humano onde se concentram 
os cones e onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro.  
18  HARAWAY. “Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial.” In: Cadernos Pagu (5), Tradução de Mariza Corrêa, 1995, p. 22. 
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mundo, uma maneira nova de transformar as coisas. Um conceito é, na verdade, uma 

descrição de como me sinto no mundo e pelo mundo e como eu poderia me sentir 

mais nele. Qual é o mundo que me abarca, como instauro meu corpo e minha fala no 

mundo. 

Para Haraway, isto acontece através da construção de solidariedades 

políticas denominada por ela “política de afinidades”. Um exemplo: 

 
O ciborgue, criatura formada por fusões entre máquina e organismo, mistura 
de realidade social e ficção, não constituindo um corpo sólido com 
componentes definidos, seria uma metáfora dessa nova política em um 
mundo marcado de forma crescente pelo binômio ciência e tecnologia, no 
qual as fronteiras entre humano e animal, organismo e máquina, e entre 
físico e não-físico mostram-se fluidas.19 

 

Conceitos suados são também gerados em experiências práticas que 

procuram transformar o mundo. Embora esses passos ainda parecem ser fracos, 

pois ainda não os percorremos, ou porque precisamos encontrá-los sozinhas, é uma 

experiência prática, que surge contra o mundo que está aí, por meio de ideias que 

não dependem de uma mente que se retirou, mas um corpo que tem de se mover 

para criar mais espaço.  

 

Outras narrativas20 

 

A proposta de Haraway de saberes situados também parece promissora e 

satisfaz alguns dos impasses que Oyěwùmí nos aponta sobre o determinismo 

biológico que vem modelando a compreensão pela ciência do modo como as 

sociedades funcionam. Elas parecem concordar ao ressaltar a importância de 

narrativas situadas, como podemos ver nesta afirmação de Oyěwùmí: “(...) estou 

sugerindo que as discussões sobre categorias sociais deveriam ser definidas e 

fundamentadas no meio local, em vez de baseadas em achados “universais” feitos 

no Ocidente.”21 

                                                     
19 HARAWAY, 1995, p. 22. 
20 Esse tema também foi desenvolvido em outro artigo de minha autoria: “Outras epistemologias – 
múltiplas narrativas sobre sexo, gênero e papéis sociais” (MARIM, 2019);  
21 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 28, tradução nossa. 
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Porém, dois problemas são apontados por Oyěwùmí nas teorias feministas em 

geral. O primeiro é a ligação entre o privilégio da visão e o patriarcado, observando 

que as raízes do pensamento ocidental no visual produziram uma lógica masculina 

dominante, que exclui outras perspectivas. Pois, como podemos notar:  

 
culturas nas quais o sentido visual não é privilegiado, e o corpo não é lido 
como um modelo da sociedade, as invocações da biologia são menos 
prováveis de ocorrer porque tais explicações não tem muita importância no 
campo social.22  

 

No  Ocidente,  o “outro”   é melhor   descrito    como outro corpo –   separado   

e distante, como observa Hans Jonas: “para obter a visão apropriada, tomamos a 

distância apropriada”23. O outro não deve somente permanecer distante, mas a visão 

e o sujeito precisam ser passivos diante do outro e do mundo. Entretanto, 

diferentemente do que “vemos”24 no ocidente, a cultura Iorubá privilegia a audição 

na apreensão da realidade. Mas, não somente a audição, como conferimos a seguir:  

 
A divinação Ifá, que também é um sistema de conhecimento na terra dos 
Iorubás, tem componentes tanto visuais quanto orais. 25  Mais 
fundamentalmente, a distinção entre os Iorubás e o Ocidente, simbolizada 
pelo foco em diferentes sentidos na apreensão da realidade, envolve mais 
do que a percepção – para os Iorubás e, na verdade, para muitas outras 
sociedades africanas, trata-se de uma presença particular no mundo – um 
mundo concebido como um todo, no qual todas as coisas estão ligadas.26 

 

Em um interessante artigo, “The mind’s eye”27, as epistemólogas feministas 

Evelyn Fox Keller e Christine Grontkowski fazem a seguinte observação:  

 
Nós [euro-estadunidenses] falamos de conhecimento como iluminação, 
conhecer como ver, verdade como luz. Poderíamos perguntar então, como a 
visão tornou-se um modelo de conhecimento tão adequado? E tendo-a 
aceito como tal, como a metáfora coloriu nossas concepções de 
conhecimento?28 

 

                                                     
22 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 30, tradução nossa. 
23 JONAS, H. The Phenomenon of Life. New York: Harper and Row, 1966, p. 507, tradução nossa. 
24 Aqui “ver” e “conhecer” podem ser lidos com o mesmo sentido.  
25 ABIMBOLA, Ifá W. An Exposition of the Ifa Literary Corpus. Ìbàdàn: Oxford University Press, 1976. 
26 HAMPATÉ BÂ, Amadou. “Approaching Africa” in African Films: The Context of Production. Ed. Angela 
Martin. London: British Film Institute, 1982, p. 9. 
27 KELLER, Evelyn F. & GROUNTKOWSKI, Christine. “The Mind’s Eye” in: Discovering Reality: Feminist 
Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science. Ed. Sandra 
Harding and Merrill B. Hintikka. Boston: Reidel, 1983. 
28 KELLER, 1983, p. 208, tradução nossa. 
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Notamos que não são somente as concepções de conhecimento, também o 

modo que o ocidente compreende a realidade, se contrastam com a “visão de 

mundo”29 da cultura Iorubá. Nela encontramos muitos mundos nos quais os seres 

humanos habitam, 30  não há privilégio do mundo físico sobre o metafísico. Para 

Oyěwùmí, o “foco na visão como o principal modo de compreender a realidade eleva 

o que pode ser visto sobre o que não é aparente aos olhos; perdendo assim os outros 

níveis e as nuances da existência.”31  

O segundo problema que Oyěwùmí aponta é que o construcionismo social 

feminista ocidental permanece, em grande parte, irrealizado porque “para interpretar 

o mundo social, o feminismo – como a maioria das outras estruturas teóricas 

ocidentocêntricas – não pode se afastar do prisma da biologia que necessariamente 

percebe as hierarquias sociais como naturais.”32 Isto pode ser notado em inúmeras 

teorias de gênero, nas quais a categorização das mulheres é compreendida como um 

grupo homogêneo, bioanatomicamente determinado, sempre constituído como 

desempoderado e vitimizado. Porém, de modo algum, estas teorias revelam o fato de 

que as relações de gênero são relações sociais e, portanto, historicamente 

fundamentadas e culturalmente vinculadas. Isto porque, de acordo com Oyěwùmí: 

 
Se o gênero é socialmente construído, então não pode se comportar da 
mesma maneira no tempo e no espaço. Se gênero é uma construção social, 
então devemos examinar os vários locais culturais/arquitetônicos onde foi 
construído, e devemos reconhecer que vários atores localizados (agregados, 
grupos, partes interessadas) faziam parte da construção. Devemos ainda 
reconhecer que se o gênero é uma construção social, então houve um tempo 
específico (em diferentes locais culturais/arquitetônicos) em que foi 
“construído” e, portanto, um tempo antes do qual não o foi. Desse modo, o 
gênero, sendo uma construção social, é também um fenômeno histórico e 
cultural. Consequentemente, é lógico supor que, em algumas sociedades, a 
construção de gênero não precise ter existido.33  

 

A ideia de que o gênero é socialmente construído – de que as diferenças entre 

                                                     
29  Dentro dos estudos antropológicos é comum encontrarmos o termo cosmovisão para nomear 
outras epistemologias que não as ocidentais. O uso aqui é proposital para ressaltar o lugar que 
situamos outras epistemologias.  
30  Os povos ameríndios também compartilham da cosmovisão, da existência de muitos mundos 
habitados por humanos.  
31 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 20, tradução nossa. 
32 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 15, tradução nossa. 
33 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 15, tradução nossa. 



 
 
 
 
32 | Narrativas Situadas: Costuras Epistemológicas Afetivas Feministas 

 

machos e fêmeas devem estar localizadas em práticas sociais, e não em fatos 

biológicos – foi uma compreensão importante que emergiu no início da pesquisa 

feminista da segunda onda34, porém, é amplamente questionada por perspectivas de 

feminismos decolonais e feminismos negros.35 Se considerarmos uma perspectiva 

transcultural, não se pode supor que a organização social de uma cultura (inclusive 

do Ocidente dominante) seja universal ou que as interpretações das experiências de 

uma cultura expliquem outra. Neste caso, a mutabilidade pode variar dependendo do 

nível que estamos tratando, se global ou local. No nível global, a construção do 

gênero sugere sua mutabilidade. No nível local, dentro dos limites de qualquer cultura 

particular, o gênero somente é mutável se for construído socialmente como tal. 

Porém, não é o que vemos normalmente nas sociedades ocidentais, onde “as 

categorias de gênero, como todas as outras categorias sociais, são construídas com 

tijolos biológicos, e sua mutabilidade é questionável.”36  

 Para Oyěwùmí, 

 
a lógica cultural das categorias sociais ocidentais é fundada em uma 
ideologia do determinismo biológico: a concepção de que a biologia fornece 
a lógica para a organização do mundo social. Deste modo, como apontado 
anteriormente, essa lógica cultural é, na verdade, uma “bio-lógica”.37  

 

Contudo, me parece que este problema também mobiliza o pensamento de 

Haraway, principalmente com sua proposta de narrativas situadas, pois sua crítica à 

Biologia se aproxima à de Oyěwùmí. O ponto mais importante, e talvez conflitante, 

não é o de que o gênero seja socialmente construído, mas o do grau em que a própria 

biologia é socialmente construída e, portanto, inseparável do social. Haraway parece 

resolver este problema com sua proposta de objetividade corporificada, que não está 

atrelada à tradicional associação da visão a uma passividade. Ao contrário, para ela, 

a objetividade implica compreender como esses sistemas visuais funcionam, 

tecnicamente, socialmente e psiquicamente, de modo a corporificar a objetividade e 

                                                     
34 A segunda onda começou na década de 60 nos Estados Unidos e se estendeu por todo o mundo.  
35 Recomendo a leitura do artigo de Oyèrónké Oyěwùmí. “Conceituando o gênero: os fundamentos 
eurocêntricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas.” (2004), no qual a 
autora refuta o olhar colonial sobre epistemologias afrodiaspóricas.  
36 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 15, tradução nossa. 
37 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 15, tradução nossa. 
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situá-la. Assinalando que não há conhecimento sem mediação, isto é, sem ser tecido 

num conjunto de relações, de conexões por meio de uma “política de afinidades”. 

Porém, considerando a inseparabilidade entre sexo e gênero no Ocidente, que 

resulta do uso da biologia como uma ideologia para mapear o mundo social, os 

termos “sexo” e “gênero” são essencialmente tratados como sinônimos. Nas 

construções ocidentais, os corpos físicos são sempre corpos sociais, nos quais não 

há realmente distinção entre sexo e gênero.38 No entanto, na sociedade Iorubá, ao 

contrário, as relações sociais derivam sua legitimidade dos fatos sociais e não da 

biologia. Esta sociedade sugere um cenário diferente do ocidente, no qual o corpo 

nem sempre é recrutado como base para a classificação social. Na cultura Oyó, 

século XIX, a sociedade era concebida para ser habitada por pessoas em relação 

umas com as outras. Ou seja, “a “fisicalidade” da masculinidade ou feminilidade não 

possuía antecedentes sociais e, portanto, não constituía categorias sociais. A 

hierarquia social era determinada pelas relações sociais.”39 

Oyěwùmí aponta também que:  

 
A maneira em que as pessoas estavam situadas nos relacionamentos 
mudava dependendo de quem estava envolvida e da situação particular. O 
princípio que determinava a organização social era a senioridade, baseada 
na idade cronológica. Os termos de parentesco iorubá não denotam gênero; 
e outras categorias sociais não-familiares também não eram 
especificamente marcadas por gênero.40  

 

O que essas categorias iorubás nos dizem é bem diferente do que a ocidental 

nos habitua a “ver”. O corpo nem sempre está em vista e à vista da categorização. 

Um exemplo “é a mulher que desempenhava os papéis de ọba (governante), omo 

(prole), ọkọ, aya, ìyá (mãe) e aláwo (adivinhadora-sacerdotisa), tudo em um só 

corpo.” Portanto, nenhuma dessas categorias sociais, seja de parentesco ou não, 

tem especificidade de gênero. Ou seja, não se pode localizar as pessoas nas 

categorias iorubás apenas olhando para elas, precisamos conhecer as relações 

sociais e os papéis que elas desempenham socialmente, que, na maioria das vezes, 

apontam para múltiplas inserções entrelaçadas. O marcador da relação social iorubá 

                                                     
38 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 18, tradução nossa. 
39 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 19, tradução nossa. 
40 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 19, tradução nossa. 
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é a senioridade, e esta é relacional e dinâmica, e, ao contrário do gênero, não é focada 

na bio-logia. 41  Ou seja, não há uma marcação de gênero binária, dada pelo 

nascimento, pois os marcadores sociais são constituídos por uma diferença 

marcada pela experiência de vida. 

No ocidente, diferentemente, podemos ver como o corpo é o grande marcador. 

Platão, em sua obra O Banquete, por exemplo, ressalta a narrativa ocidental dando a 

centralidade ao corpo: dois corpos à mostra, dois sexos, duas categorias 

persistentemente vistas – uma em relação à outra. Essa narrativa trata da 

elaboração inabalável do corpo como o repositório e explicação de diferenças e 

hierarquias na sociedade. Evidentemente, poderíamos dizer que esta é apenas uma 

das narrativas sobre o corpo no Ocidente, porém, essa talvez seja não somente a 

mais emblemática, mas a mais recorrente como modelo de sexo, gênero e amor no 

ocidente.  

A forte influência e predomínio do patriarcado, como uma forma de 

organização social na história ocidental, 

 
é uma função da diferenciação entre corpos masculinos e femininos, uma 
diferença enraizada no visual, uma diferença que não pode ser reduzida à 
biologia e que deve ser entendida como sendo constituída dentro de 
realidades históricas e sociais particulares.42  

 

Assim, dada a proposta de Oyěwùmí de revisão dos alicerces da construção 

de gênero no ocidente, e considerando a proposta de Haraway, questiono: quais são 

as narrativas que não conhecemos? De que modo nossas narrativas são 

completamente reduzidas à biologização quando apenas tratamos de gêneros ao 

discutir relações sociais?  

É chegado o momento de revê-las e podemos aproveitar outras narrativas 

para desconstruir nossos olhares ocidentocêntricos.  

 

Uma epistemologia afetiva 

 

É   crucial   reconhecer   o   papel   das   respostas   emocionais   na  avaliação 

                                                     
41 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 20, tradução nossa. 
42 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 22, tradução nossa. 
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epistêmica de modo a entender como o envolvimento das emoções pode ser uma 

ajuda, ao invés de um impedimento, para nossas avaliações epistêmicas. 

Principalmente porque a maior parte das avaliações epistêmicas são urgentes, 

como nos aponta Christopher Hookway em seu “Affective States and Epistemic 

Immeadiacy” (2003). As emoções não são um impedimento para as avaliações 

epistêmicas, ao contrário, elas podem ser consideradas como uma virtude 

epistêmica ao colocar o sujeito como um “observador”. Elas podem, na verdade, 

garantir o sucesso de nossas avaliações epistêmicas, não apenas como modos de 

reconhecer as falhas epistêmicas, mas principalmente demonstrando que ignorar a 

presença delas pode afetar na desconsideração de outras informações ou 

perspectivas relevantes na investigação científica. 

Um exemplo é a raiva que leva à irracionalidade, ao nos fazer falhar em tomar 

nota de informações significativas, ou nos levar a fazer juízos errôneos de relevância: 

 
A raiva pode explicar por que às vezes deixamos de refletir suficientemente 
em nossas bases para nossas crenças ou sobre as formas em que as 
formaram. Também pode explicar como, mesmo que reflitamos em 
profundidade, o fazemos tão mal, focando obsessivamente nos objetos de 
nossa raiva ou irritação e deixando de perceber outras considerações 
relevantes.43 

 

Outro aspecto importante ao considerarmos o papel das emoções é observar 

a relevância epistemológica das emoções. Georg Brun e Dominique Kuenzle 

apresentam cinco funções epistêmicas que foram reivindicadas para as emoções: 

força motivacional, saliência e relevância, acesso a fatos e crenças, contribuições 

não proposicionais ao conhecimento e à compreensão e eficiência epistêmica 

(BRUN, 2008). Atualmente é notadamente aceito que emoções e outros estados 

afetivos avaliativos regulam nossa atividade epistêmica, pois estão intrinsecamente 

conectadas a um conjunto representado mentalmente de padrões (normas, metas e 

valores) que regulam nossa atividade epistêmica. Porém, alguns problemas também 

são apontados, como principalmente o fato de que as emoções, por si só, não 

garantem a saliência de características epistêmicas relevantes. 

                                                     
43 HOOKWAY, Christopher. “Affective States and Epistemic Immeadiacy.” In: Metaphilosphy, Vol. 34. 
Oxford: Blackwell Publishing, January 2003, p. 78, tradução nossa. 
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O debate sobre a importância das emoções na epistemologia é 

consideravelmente vasto, no entanto, o objetivo aqui é apenas salientar a 

importância das emoções nas escolhas narrativas e principalmente notar de que 

modo as emoções desempenham um papel crucial no processo de deliberação na 

escolha de teorias. Podemos lembrar, como Haraway aponta, que o interesse das 

feministas pela investigação epistêmica dentro dos contextos sociais levou ao 

desenvolvimento de diversos caminhos de investigação que explicitamente 

estabelecem conexões entre valores epistêmicos tradicionais e valores sociais e 

éticos em nossas práticas epistêmicas e expandem a gama de valores epistêmicos 

em consideração. Dentre os principais problemas encontrados, e que vêm sendo 

tratados temos: a injustiça epistêmica, epistemologias da ignorância e o papel das 

estruturas democráticas na produção de conhecimento, entre outros.  

Deste modo, não é mais possível ignorar que nossas crenças são afetadas 

pelo “medo, a ganância ou a confiança, ou suas variações, que funcionam como 

sentimentos epistêmicos capazes de afetar a convicção, inferência ou estratégias 

cognitivas mais ou menos diretamente” 44 . Se considerarmos, principalmente, 

aqueles que se encontram na esfera de poder dentro das instituições em todas as 

camadas, na maioria homens brancos, e mais seriamente o papel epistêmico das 

emoções na escolha de teorias, talvez possamos rever de que modo limitamos as 

interpretações de mundo, bem como o modo como resolver diferentes problemas, 

tanto os científicos como os do nosso cotidiano. 

 

A dimensão e a importância ética do conhecimento na epistemologia social 

 

Por fim, uma vez que consideramos que não há conhecimento sem mediação, 

isto é, sem ser tecido num conjunto de relações e de conexões, a dimensão ética 

torna-se aparente. A orientação pragmática das feministas e o interesse pela 

investigação epistêmica dentro dos contextos sociais levaram ao desenvolvimento 

de diversos caminhos de investigação, os quais explicitamente estabelecem 

conexões entre valores epistêmicos tradicionais e valores sociais e éticos em nossas 

                                                     
44 SOUZA, Ronald de. “Epistemic Feelings.” In: Mind & Matter, Vol. 7(2), pp. 139–161, 2009, p. 36, 
tradução nossa. 
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práticas epistêmicas e expandem a gama de valores epistêmicos em consideração. 

Tópicos proeminentes de investigação incluem a injustiça epistêmica, 

epistemologias da ignorância e o papel das estruturas democráticas na produção de 

conhecimento, entre outros.  

Logo, é imprescindível para uma epistemologia social feminista que também 

pretende ser descolonial questionar narrativas amparadas na objetividade científica 

ocidentocêntrica, como encontramos nas críticas apontadas por Oyěwùmí. Nas 

visões decoloniais, nenhuma perspectiva interna é privilegiada, pois todas as 

fronteiras internas-externas do conhecimento são teorizadas como movimentos de 

poder, como não-movimentos em direção à verdade. Os adeptos da construção 

social, incluindo entre eles Haraway, deixam claro que as ideologias oficiais sobre a 

objetividade e o método científico são péssimos guias, particularmente no que diz 

respeito a como o conhecimento científico é realmente fabricado. A ciência é um 

forte campo de poder. E, dentre as questões mais fundamentais para este problema 

que se apresenta, pergunto: Como as Universidades Ocidentais podem ampliar e 

abarcar experiências sociais heterogêneas, dentro e fora de sua própria cultura?  

Como aponta Oyěwùmí: “As teorias ocidentais tornam-se ferramentas de 

hegemonia à medida que são aplicadas universalmente, partindo do pressuposto de 

que as experiências ocidentais definem o humano.”45 Uma vez que consideramos 

que não há conhecimento sem mediação, isto é, sem ser tecido num conjunto de 

relações e de conexões, outras dimensões do mundo tornam-se aparentes. 

Nessa proposta de narrativas situadas, surgem diferentes questões para 

serem investigadas: como agentes se engajam ativamente em práticas de 

conhecimento? Quais as responsabilidades epistêmicas à medida que interagimos e 

dependemos uns dos outros na investigação? Quais desafios práticos surgem para 

os conhecedores situados em contextos sociais específicos? Como podemos, então, 

acolher, dialogar e nos aproximarmos de outras epistemologias, como por exemplo, 

a africana, a andina, a ameríndia, entre outras, de modo a decolonizar nossas 

explicações de mundo tão limitadas pelas perspectivas ocidentocêntricas? Que 

                                                     
45 OYE ̌WÙMÍ, 1997, p. 23, tradução nossa. 
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epistemologias são essas e de que modo elas precisam ser “vistas”, “ouvidas”, isto 

é, percebidas a partir de outras narrativas? 
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OYĚWÙMÍ. “Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos conceitos 
feministas e o desafio das epistemologias africanas.” (Tradução para uso didático 
por Juliana Araújo Lopes). Concepts, Methodologies and Paradigms. CODESRIA 
Gender Series. v. 1, Dakar, CODESRIA, 2004.   
 
RICART, Paola María Marugán. Transarquivo: Uma escrita Revolucionária de Relatos 
da História da Arte. Editora CRV, 2018. 
 
SOUZA, Ronald de. “Epistemic Feelings.” In: Mind & Matter, Vol. 7(2), pp. 139–161, 
2009. 
 

 

 



 

2. Epistemologia feministas, história social e regimes autoritários:  

um estudo de casos 

 

 https://doi.org/10.36592/9786587424385-2   
 

Helen Rocha Rotta 

Maria Eduarda Fontes da Costa e Silva Merz 

Introdução 

 

Seria motivo de grande entusiasmo se pudéssemos apontar aqui alguns 

exemplos que demonstram, de maneira breve, que a historiografia que se propõe a 

refletir e analisar temas no âmbito da História das Mulheres o faz com o objetivo de 

romper determinados lugares epistemológicos e, sobretudo, propor uma análise 

“gendrificada”1. Com isso, parece que estamos sugerindo algum tipo de contradição, 

uma vez que quando o tema da pesquisa é gênero ou mulheres, já deveríamos estar 

“gendrificando” nossa pesquisa pela própria abordagem temática. Ledo engano.  

Existe uma grande distância entre abordagens que trazem esses temas para 

o espectro do debate historiográfico, objetivando construir narrativas, tecer histórias 

e, principalmente, edificar concepções epistemológicas inovadoras a partir de temas 

específicos, e as abordagens que somente organizam trajetórias, sem uma reflexão 

mais cuidadosa e profunda sobre os temas a que se dedicam – os quais, em verdade, 

poderiam ser quaisquer temas que vêm de uma história das minorias. Esse segundo 

caso parece representar uma grande quantidade de trabalhos que se localizam ou se 

reivindicam como “pesquisas” no campo dos Estudos de Gênero e, mais 

especificamente, da História das Mulheres. No entanto, uma análise crítica pode 

identificar elementos em que se faz necessário algum tipo de avanço, sobretudo no 

que se refere à maneira como esses temas são tratados e às teorias que sustentam 

essas pesquisas: em sua grande maioria, escritos e interpretações feitos unicamente 

por homens. 

Com isso, não queremos desqualificar tais trabalhos. Eles tiveram a 

importância de não só inaugurar um campo de pesquisa dentro da história, como 

                                                     
1 MASSEY, Doreen. Space, Place and Gender. Cambridge: Polity, 1994. 
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também forjar mulheres e pesquisadoras de qualidade e imensa coragem. Cabe 

pontuar também que não negamos a importância das grandes teorias construídas 

por homens, pois, obviamente, isso seria uma imensurável irresponsabilidade 

teórico-metodológica, mas buscamos afirmar a real necessidade de avançar 

determinados lugares epistemológicos consolidados no interior da historiografia 

mais tradicional, mesmo dentro dos Estudos de Gênero. Isso porque as teorias sobre 

questões de gênero vêm avançando significativamente, no campo prático e 

acadêmico, com pesquisadoras das mais diversas áreas das ciências humanas 

dedicando suas vidas a essas questões. 

Talvez, uma das grandes propostas que possamos inferir na defesa do avanço 

nos Estudos de Gênero é pensar esse campo não apenas como uma dissidência que 

vem da História Social, mas como um novo campo de conhecimento. Esse campo 

epistemológico surge da própria ciência histórica e das diferentes possibilidades de 

análise teórico-metodológicas que ela nos oferece. Sem descartar nenhuma grande 

teoria, teórico ou teórica propomos que sejam repensadas as formas e estruturas da 

própria ciência do conhecimento em que se baseia a presente análise. 

Outro aspecto que buscaremos discutir no presente capítulo será o das 

estratégias e ferramentas para questionar o conceito de “tradução”, tendo em vista 

que ele pode prejudicar as pesquisas sobre trajetórias femininas. No entanto, como 

aponta Stuart Hall2, é possível que esse conceito seja o caminho para o movimento 

de repensar lugares prontos e consolidados dentro da historiografia, uma vez que 

problematiza a maneira como essas histórias vêm sendo contadas e a forma como 

elas são transformadas em objetos de pesquisa cientificamente.  

Dessa forma, buscamos questionar a transformação – hegemônica dentro da 

ciência histórica – de pesquisas nos Estudos de Gênero em análises que visam 

constantemente uma interpretação e se findam nela. Os pontos principais em 

questão são duas características dessas narrativas: a reprodução de uma 

historiografia tradicional e masculinizante, que deixa a desejar em demonstrar o 

protagonismo e a ação das mulheres ao enquadrá-las em modelos conceituais 

vigentes, e o fim das análises com aquilo que pesquisadores presumem ser o 

                                                     
2 HALL, Stuart. Da Diáspora. São Paulo: UNESP, 2003.  
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fechamento de determinada questão. Por conseguinte, essas interpretações inibem 

a agência ou, como aponta Lugones, uma “sujeitificação ativa”3.  

A presença dessa historiografia pode ser observada, por exemplo, nos estudos 

de temáticas como a ação e presença das mulheres no totalitarismo alemão, que 

será abordada neste capítulo. Esse é um estudo de caso que tem como objetivo 

demonstrar de que maneira diferentes vozes estão localizadas em determinada 

estrutura social e, em uma maioria das vezes, são ignoradas. Isso em geral ocorre 

porque não lhes atribuíram relevância teórica ou porque a abordagem do tema 

incorreu nos pontos levantados acima. Portanto, é necessário questionar a 

reprodução do silenciamento feminino dentro da historiografia tradicional, tendo em 

mente a forma como essas análises teóricas foram e continuam sendo construídas.  

A ação das mulheres no totalitarismo alemão parece ser um terreno fértil para 

reavaliar esses caminhos. Isso porque essa temática reúne um grande número de 

trabalhos dentro do campo historiográfico, os quais têm uma grande importância 

para a compreensão da história do século XX. Além disso, os regimes autoritários 

são, por natureza, regimes masculinos, o que contribui, por um lado, para o 

silenciamento feminino e, por outro, para que o compromisso de possibilitar essas 

novas narrativas seja ainda mais desafiador, dado que os elementos desse regime 

de homens potencializam imensamente os elementos de distinção de gênero.  

Com o objetivo de propor novos caminhos para essas narrativas, não apenas 

iremos analisar a ação feminina nesse período e as estratégias desenvolvidas por 

elas, mas também iremos narrar brevemente as histórias de três mulheres. Nesse 

sentido, buscamos questionar a ideia de que elas foram totalmente redirecionadas 

para o âmbito privado e tiveram sua atuação cerceada pelo Estado totalitário, de uma 

maneira que não puderam desenvolver outras formas de ação e existência. Iremos 

apresentar as histórias das seguintes mulheres: Irma Grese, que colaborou e 

perpetrou crimes dentro do regime nazista; Iselotte Themal, que foi perseguida por 

ser judia e precisou mobilizar sua coragem para garantir a sua sobrevivência e a da 

                                                     
3 LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo decolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 320, 
setembro-dezembro/2014s. 
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própria família; Liselotte Herrmann, uma resistente política que enfrentou um regime 

em que, como colocou Hannah Arendt, resistir era impossível4.  

Essas vivências se entrelaçam, mostrando as diferentes formas de agir na 

história assumidas por cada uma dessas mulheres, cuja originalidade apenas as 

narrativas de cada história de vida – inserida em recortes históricos, políticos e 

sociais específicos – pode demonstrar. Nesse sentido, a presente pesquisa é uma 

aproximação daquilo que poderíamos chamar de uma epistemologia afetiva 

historiográfica. Isso significa narrar os caminhos percorridos por cada uma dessas 

mulheres tendo em vista aquilo que o totalitarismo impôs, ou tentou impor, sobre 

suas vidas e seus corpos. 

No entanto, o mais importante dentro de uma epistemologia afetiva histórica 

é que a narrativa de vida não se encerra em si mesma: ela fala através da experiência, 

que a história daquela ou de muitas daquelas e de tantas outras – que não serão 

aqui, de certa forma, essencializadas para fins de abordagem metodológica – é 

apenas um fragmento de sua ação-fala-presença. Não encerramos e nem podemos 

encerrar vidas em uma abordagem analítica, feita pelas duas pesquisadoras que aqui 

escrevem. O afeto como construção de histórias e experiências de vida se localiza, 

epistemologicamente, como uma tentativa de co-criar um espaço de presença, que 

nunca deixou de existir e que somente será tomado aqui como exemplo dessas e de 

muitas outras possibilidades.  

 

1 Por uma epistemologia afetiva histórica: enfrentando problemas 

 

As marcas e os critérios estabelecidos para que a ciência histórica obtivesse 

o seu status de ciência, no século XIX, tiveram como consequência uma relação 

pendular na produção do conhecimento histórico. Por um lado, podemos afirmar que 

o famoso ofício do historiador5, que é a escrita da narrativa histórica sob o olhar 

daquilo que nos dizem as fontes históricas, permite que, para além de formulações 

conceituais e conjecturas abstratas, possamos olhar para os registros do passado, 

                                                     
4 HANNAH Arendt. Direção: Margarethe von Trotta. Produção: Heimatfilm. Estados Unidos: Zeitgeist 
Films, 2013. 1DVD (113 minutos). 
5 BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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interpretando-os. Por outro, enfrentamos a problemática da rigidez com que estas 

interpretações são feitas e, de maneira mais ampla, o excesso de autoridade com 

que ela é feita – como se o historiador (o homem) fosse a entidade soberana que 

pudesse dizer o que realmente aconteceu, dado o seu Corpus Documental.  

O ponto crítico é a maneira como a ciência histórica, apesar dos seus avanços 

tecnológicos e teóricos, não se propôs a acompanhar em muitos aspectos as 

possibilidades mais abertas e variadas que se estabeleciam em seu campo 

disciplinar – que virou, não raro, um campo de batalhas. Somente com a escola dos 

Annales, na década de 20 do século passado, é que a escola histórica, de certa forma, 

se vê repaginada6. Sobretudo a partir desse movimento – ainda distante de ser algo 

que poderíamos chamar de uma epistemologia histórica feminista –, que os acessos 

se abrem para uma nova perspectiva, voltada, principalmente, para as vivências ou 

experiências. Ao abrir a possibilidade de análise multidimensional das fontes, tem 

início o abandono de perspectivas mais deterministas e de caráter universal 

inaugurados com a escola metódica. Aquelas fontes que outrora serviam para a 

sustentação de histórias de caráter oficial e elitista iniciam sua temporada de crise 

e contestação, o que dá espaço a novas possibilidades.  

A aproximação da história com a experiência real da sociedade, isso é, sua 

capacidade de interação com vários eventos dentro de um mesmo contexto, 

pretendia-se plural e cooperativa atuando junto às outras ciências das humanidades, 

como a sociologia e a filosofia. Uma das maiores conquistas da geração dos Annales 

foi a mudança no trato com as fontes, uma vez que os historiadores deixaram de vê-

las como a origem de uma verdade científica absoluta e também passaram a 

perceber que faltavam nelas os agentes do seu tempo: as pessoas que viveram 

naquela época.  

Alguns notáveis intelectuais que integraram a escola do Annales sofreram 

com os atravessamentos do seu tempo – o qual buscaram analisar em uma 

perspectiva histórica com Fernand Braudel7 –, como é o caso de Marc Bloch que 

participou da Primeira Guerra ativamente e que, com a ascensão do nazismo, acabou 

                                                     
6 BOURDÉ, Guy; MARTAN, Hervé. As escolas históricas. Portugal: Publicações Europa-América, 2003. 
7 Fernand Braudel também é perseguido do nazismo e preso em um campo de concentração na baía 
de Lubeck. Sobrevive e morre em 1985.  
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capturado pelas tropas alemãs na França ocupada. Por ser judeu e participar da 

Franc-tireur na resistência, ele foi fuzilado em 1944. Bloch era um defensor da 

variação das fontes como ferramenta científico-metodológica para a História, 

argumentando que a narrativa escrita privilegiava uma História dos vencedores e, 

portanto, a análise de imagens, cartas, registros artísticos e arqueológicos, por 

exemplo, constituíam ferramentas mais amplas de reconstrução científica das 

evidências de uma época.  

O objetivo não é comentar todos os caminhos que as escolas teóricas foram 

tecendo ao longo desse debate, mas pontuar de que maneira esses e outros 

movimentos, como é o caso da Micro-História que foi inaugurado na Itália 8 , 

provocaram mudanças – ainda que determinadas abordagens permaneçam sendo 

privilegiadas em detrimento de outras. Para além de responsabilizar essas teorias e 

localizá-las como mais tradicionais, é fundamental historicizar também as próprias 

produções historiográficas, para que possamos nos perguntar: o erro é dessas 

formulações, produtos e frutos dos seus tempos ou cabe a nós, na 

contemporaneidade, fazer outros usos e, quem sabe, repensar tantas dessas 

estruturas que já foram erguidas?   

É nesse sentido que o movimento histórico nos traz outras forças de produção 

de conhecimento. As teorias mais tradicionais que deram origem a essas forças, mas 

podem ser refutadas e, principalmente, reescritas à luz de novos tempos. Em meio a 

essa efervescência teórico-metodológica, os estudos de gênero ganham um papel 

fundamental para promover novas reflexões. Até que ponto essas teorias ainda 

podem nos ajudar não é a pergunta mais assertiva ou mobilizadora, mas de que 

maneira elas nos fazem avançar epistemologicamente, sobretudo no que se refere 

ao olhar que lançaremos para alguns conceitos, como, por exemplo, o da experiência.  

                                                     
8 BARROS, José D’Assunção. "A Feitura da Micro-História." In: OPSIS, v. 7, n. 9, jul-dez, 2007. Embora 
nesta abordagem, Barros considere que a micro-história pode se localizar mais em um debate de 
abordagem e não de corrente historiográfica. Em grande parte, por ser fruto desse movimento maior 
realizado já fortemente pelos Annale, ai sim, como uma corrente historiográfica que privilegia os 
estudos da cultura, como fica evidente na terceira geração, composta por figuras como Roger Chartier 
e Pierre Rosanvallon e Pierre Nora, que se aproximam fortemente das produções cotidianas, da 
antropologia e de elementos constitutivos da história como imaginário, a memória, e a abordagem 
cultural constitutiva dos eventos políticos.  
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Alguns dos homens franceses mais notáveis dentro da escola dos Annales 

foram atravessados pelas suas próprias experiências de vida, principalmente 

aqueles que tiveram em seu caminho a “judeidade” 9  como norma existencial – 

praticada ou não. Por conta das intempéries do totalitarismo alemão10, eles tiveram 

que ressignificar o próprio conceito de “experiência”, sobretudo no que diz respeito à 

atuação, ação e presença das pessoas no desenvolvimento da história. Dessa forma, 

perceberam que as pessoas não são meros agentes sociais soltos em uma estrutura 

social, mas, sim, que são condicionados por e condicionantes de ferramentas 

diversas que antecedem e se desenvolvem nos mais diversos contextos. Na medida 

em que essas experiências modificaram tanto a vida das pessoas como a de 

pesquisadores e suas formulações científicas, eles trataram da temática de maneira 

que se torna também uma questão a ser inferida.  

O fenômeno da experiência passa a ser um elemento que, mais do que uma 

mudança no trato com as fontes, representa a própria vida da História. Afinal de 

contas, do que a História é feita? A História é constituída por pessoas que nela 

estabelecem aquilo que Maria Lugones chama de “sujeitificação ativa”, ou seja, sua 

atuação ativa como pessoa no mundo. Na esteira desse debate, o conceito de 

experiência pode ser tomado como uma forma de conhecimento que vem da vivência 

das pessoas e pode ser coletada e organizada em suas evidências, a partir de uma 

aproximação afetiva e sensível. Essa abordagem trata pessoas como pessoas e não 

mais como documentos despersonalizados e deslocados de seus contextos.  

O tema que discutiremos neste capítulo apresenta-se como uma 

possibilidade muito clara dessas vicissitudes presentes na história. Essas 

possibilidades estiveram sempre à nossa frente, mas, muitas vezes, foram 

negligenciadas. Dentro dos regimes autoritários, a questão da atuação das mulheres 

subverte a ordem do dia no que diz respeito ao principal objetivo dessa renovação 

                                                     
9 BUTLER, Judith. Caminhos Divergentes: judaicidade e crítica do sionismo. São Paulo: Boitempo, 
2017. Utiliza-se o termo forjado das reflexões de Butler sobre o tema do judaísmo. Uma vez que a 
autora aponta que o judaísmo pode ser dotado de uma série de judaicidades, que implicam as 
diferentes formas de se relacionar com o judaísmo, não só ao longo da história, mas também dentro 
da própria construção identitária da comunidade judaica mundial.  
10 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
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histórica: olhar para novos agentes históricos e, com isso, possibilitar que suas 

histórias sejam contadas.  

Nessa tentativa, houve muitas distorções, sobretudo a interpretação da 

atuação e da presença das mulheres. Essas distorções ocorreram principalmente na 

maneira como a ação das mulheres na estrutura social foi interpretada – não como 

uma forma de construção de agências, mas sim de enquadramentos em modelos 

possíveis dentro dos estudos de gênero. O modelo mais clássico dessa abordagem 

se expressa na máxima de que as mulheres em regimes autoritários são 

direcionadas pelo Estado para o âmbito privado – o que é verdade, como medida e 

prática política de Estado – e que lá permanecem – o que pode ser reinterpretado à 

luz do contexto em que as diferentes formas de autoritarismo são desenvolvidas.  

Para que sejam formadas outras formas de análise da atuação das mulheres 

em sociedade autoritárias é necessário exercitar duas práticas epistemológicas: a 

aproximação metodológica, partindo da experiência, e a ruptura da ideia de tradução 

das narrativas, sentimentos e emoções. Sendo assim, sugerimos com esses dois 

aspectos que a História das Mulheres no nazismo pode ser interpretada à luz de suas 

próprias histórias de vida. De um lado, elas demonstram a estrutura mais ampla em 

que estavam inseridas, possibilitando que a reflexão sobre as mazelas totalitárias 

seja erguida pela perspectiva feministas. Por outro, as próprias vidas demonstram 

diferentes formas que essas mulheres encontraram para agir – seja no público ou 

no privado –, atuando em diferentes papéis sociais e políticos, mas imbuídas de seus 

próprios espíritos e ímpetos existenciais. Trata-se de não mais traduzir suas 

histórias e sim deixar que, aproximando-se das suas narrativas, essas trajetórias 

falem por si mesmas.  

Ainda assim, Ana María Bach11 sustenta que a experiência já é uma categoria 

conhecida dentro dos chamados estudos culturais, surgida com o objetivo claro de 

superar, como apontado nos parágrafos acima, visões metódicas e engessadas. A 

autora aponta que os estudos de gênero ampliaram essa noção de que não se pode 

mais procurar cegamente a objetividade, tanto das fontes como da própria história 

vivida pelas pessoas. A diferença na abordagem de Bach é que se as próprias 

                                                     
11 BACH, Ana María. Las voces de la experiencia: el viraje de la filosofía feminista. Buenos Aires: Biblos, 
2010. 
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experiências são organizadas, mobilizadas e consolidadas pelos contextos da sua 

época, segue que objetiva e subjetivamente, as experiências também devem ser 

analisadas no escopo das opressões de gênero. Isso significa dizer que a experiência 

do nazismo, por exemplo, não pode, nem deve ser generalizada dentro de um modelo 

– no caso da mulher-mãe alemã restrita ao lar –, pois dessa forma trata-se de um 

descaso total com as experiências de diversas mulheres. 

Logo, nossa breve análise busca mostrar novas possibilidades de pesquisa 

acerca desse contexto histórico, em que, diferente daquilo que o estado alemão via 

e difundia como modelo para as mulheres, houve múltiplas vivências: possibilidades 

de colaboração, consentimento, resistência 12  etc. As emoções só podem ser 

percebidas quando deslocamos nosso olhar da visão tradicional e abrimos a 

possibilidade de formar novas compreensões. Mesmo dentro dos estudos de gênero 

e na busca por uma construção narrativa que dê conta das subjetividades, a análise 

da construção social dos regimes autoritários pode nos revelar que, objetivamente, 

o desenvolvimento dessas experiências era divergente da hegemônica na maioria 

das vezes.  

O significado de novas análises, mesmo da história de Irma Grese, não pode 

entrar no âmbito da experiência através de uma montagem selecionada de 

subjetividades. A experiência de mulheres no totalitarismo alemão se desenvolveu 

cerceado por distinções de gênero que demarcaram não apenas o “lugar do homem” 

e o “lugar da mulher”, mas também a própria maneira como nós, na ciência histórica, 

percebemos o que é a experiência da mulher e o que é a experiência do homem. Tais 

distinções indicam, assim, a maneira como devemos ressignificar a concepção 

desse lugar, enxergando a distância entre o espaço imposto e aquele que é ocupado 

pelas mulheres.  

 

 

 

 

                                                     
12  BERGERSON, Andrew Stuart. Ordinary Germans in extraordinary times: the Nazi revolution in 
Hildesheim. Indiana University Press: USA, 2004.  
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2 Ressignificando o governo dos homens no totalitarismo alemão: distinções de 

gênero, nazismo e mulheres 

 

A questão da liberdade13 das mulheres na esfera social é uma problemática 

que segue em aberto. Como aponta Helen Rotta14, não é possível identificar, em 

nenhum lugar do planeta – sob qualquer regime político – um estado de permanente 

ganho para as mulheres, no que tange à emancipação. Uma parte da origem dessa 

tensão constante pode ser apontada pelo fato de que, segundo Hannah Arendt, existe 

uma diferença conceitual-filosófica e prática importante entre o que se entende 

como “libertação” e o que se concretiza como “liberdade”. Para a filósofa, “libertação” 

são os pequenos ganhos que se desenvolvem isoladamente dentro da estrutura 

social, por virtude de determinados interesses políticos e econômicos, ou seja, por 

conveniência de sua consolidação. Já a “liberdade”, se desenvolve com um sentido 

muito mais concreto, de participação social e mobilizando muito mais aquilo que 

Nancy Fraser 15  aponta como justiça social do que como ganho temporário ou 

servidor de algum suposto e também localizado interesse.  

Nesse sentido, no que diz respeito a essa relação de ganhos e perdas de 

direitos no processo de emancipação das mulheres, a ascensão do Nazismo ao 

poder tem uma relação direta com o fracasso da República de Weimar. Na década de 

20, ao mesmo tempo em que as mulheres conquistaram direitos políticos, emprego 

em tempo integral e certa independência, havia uma forte instabilidade social e 

econômica, marcada por altos índices de inflação, desemprego e greves. Além disso, 

apesar dos avanços rumo à emancipação, continuava existindo uma forte 

desvalorização da mão de obra feminina e falta de reconhecimento político das 

mulheres, que tinham que lutar para manter seus empregos e sua voz – dentro e fora 

de suas casas. 

                                                     
13 ARENDT, Hannah. Liberdade para ser livre. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2018.  
14 ROTTA, Helen." Entre a mãe cívica e a Degenerada: construção das mulheres no espaço público 
brasileiro." In: LAPUENTE, Rafael Saraiva, ANDRADE, Guilherme Ignácio de, PIMENTA, Everton 
Fernando. (Org.). As Direitas no Brasil: discursos, práticas, representações. 1ed. Porto Alegre: Editora 
Fi, 2019, p. 1-300. 
15 FRASER, Nancy. O velho está morrendo e o novo não pode nascer. São Paulo: Autonomia Literária, 
2019. 
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Segundo Helen Boak, durante a República de Weimar os veículos principais 

dos partidos políticos para conquistar o voto feminino eram reuniões e propaganda 

escrita16. No início dos anos 1930, as ruas da Alemanha tornaram-se um campo de 

batalha entre as alas paramilitares dos partidos, que lutavam pela supremacia 

política. Esse crescente uso da violência aumentou a segregação entre os sexos nas 

atividades partidárias, resultando na exclusão da maior parte das mulheres de 

numerosos eventos. No entanto, mulheres que integravam associações femininas do 

Partido Comunista e do Partido Nacional-Socialista também aderiram à 

militarização, usando uniformes e marchando em formação militar17. 

Em contraste com os demais partidos, o Partido Nacional-Socialista não 

publicou folhetos na década de 20 detalhando sua visão sobre as mulheres, o que 

permitia certa flexibilidade nos discursos que os nazistas adotavam em relação à 

participação feminina no mercado de trabalho18. Contudo, desde o início havia muita 

clareza sobre a visão nazista sobre o primado do papel feminino enquanto mães e 

esposas dedicadas para a perpetuação da raça ariana. Por isso, o Partido Nazista 

considerava o aborto ou qualquer tipo de controle de natalidade pelas mulheres 

arianas como um ato de traição contra a pátria19. 

No interior do Partido Nazista, ao contrário do que ocorria em outros partidos, 

as mulheres não tinham nenhuma participação efetiva, pois os nazistas acreditavam 

na separação “natural” entre as esferas feminina e masculina20. Nessa lógica, os 

homens deveriam atuar na esfera pública 21 , enquanto as mulheres teriam a 

responsabilidade de cuidar do lar e da família. Na prática, os maiores beneficiários 

do voto feminino durante a República de Weimar foram os partidos que defendiam a 

polarização entre os papéis de cada sexo22, a família tradicional e os valores cristãos.  

Como  indicou  Helen  Boak, a  escassez  de   propaganda   política    direcionada 

                                                     
16 BOAK, Helen. "Mobilising women for Hitler: the female Nazi voter." In: McELLIGOTT, Anthony; KIRK, 
Tim (org.). Working towards the Führer. Manchester: Manchester University Press, 2004, p. 69. 
17 Ibidem, p. 70. 
18 Ibidem, p. 72. 
19 Ibidem, p. 73. 
20 Ibidem. 
21 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. Usa-se aqui a 
distinção entre a esfera pública e privada de Hannah Arendt.  
22  FREVERT, Ute. Women in German History: From Bourgeois Emancipation to Sexual Liberation. 
Tradução de Stuart McKinnon-Evans. Oxford: Berg Publishers, 1990, p. 215. 
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especificamente às questões de gênero pelos partidos mais votados indica que 

outras questões tinham uma influência maior sobre a escolha das mulheres em 

quem votar23. As mulheres votavam não apenas enquanto mulheres, mas também 

como integrantes de classes sociais, grupos religiosos e famílias. Por isso, suas 

escolhas políticas eram determinadas por razões tão variadas quanto as dos 

homens, sendo afetadas pela crise econômica, pelo alto índice de desemprego e 

pelas ideias propagadas na mídia24. 

No início da década de 30, o Partido Nacional-Socialista beneficiou-se do 

colapso dos partidos liberais, angariando novos eleitores através de uma 

propaganda massiva e um grande número de eventos nos quais difundia a ideologia 

nazista 25 . Além das ideias de cunho conservador em relação às mulheres, os 

nazistas defendiam a restauração da honra nacional, a criação de novos empregos 

para combater a crise econômica e a supremacia da raça ariana, o que tornava o 

partido atrativo para muitos homens e mulheres alemães, que buscavam uma vida 

melhor após um período de tantas incertezas.  

Embora o Partido Nacional-Socialista tenha exercido uma grande atração 

sobre as mulheres protestantes, de todas as idades, classes sociais e partes do 

país26 em 1932, a vitória do Partido Nazista nas urnas representou a reversão dos 

primeiros passos em direção à igualdade de gênero na Alemanha. Como apontou Ute 

Frevert, essa aparente ambiguidade é facilmente desfeita ao analisarmos as 

experiências históricas das alemãs com a emancipação feminina durante a 

República de Weimar. Nesse período, havia uma separação clara entre o que a 

constituição estabelecia e a discriminação cotidiana, o que gerava um elevado grau 

de descontentamento e incerteza27. 

Após enfrentar pressões sociais e psicológicas no mundo “masculino”, muitas 

mulheres desejavam se refugiar no lar e na família. Nesse sentido, a ideologia nazista 

surgiu para elas como uma solução ao desejo por estabilidade, através do retorno às 

esferas consideradas femininas. Por isso, o Partido Nazista conquistou muita 

                                                     
23 BOAK, H. op. cit., p. 82. 
24 FREVERT, U. op. cit., p. 214. 
25 BOAK, H. op. cit., p.85. 
26 Ibidem. 
27 FREVERT, U. op. cit., p. 216. 
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simpatia ao argumentar em prol da importância da família como um instrumento da 

política populacional e ressaltar a importância fundamental das mulheres para a 

manutenção das suas famílias, do seu povo e da sua raça28. 

Como afirma Ute Frevert, o próprio Hitler considerava que as mulheres 

estavam entre seus seguidores mais fiéis, explicando que a Alemanha tinha muito a 

oferecer a elas 29 . Mas quem eram essas mulheres? A consideração de Hitler 

restringia-se às mulheres que pudessem criar crianças arianas saudáveis dentro da 

ideologia nazista. Ele acusava o movimento pela emancipação feminina – um 

conceito, segundo ele, criado por intelectuais judeus – de ter incentivado a 

negligência das mulheres aos seus deveres “naturais” de mãe e esposa 30 . Em 

resposta, o nazismo buscou afirmar a importância pública da “missão” feminina no 

interior da vida doméstica, a partir da divisão de homens e mulheres em esferas 

marcadamente distintas. 

Por enxergar a política como parte da esfera “masculina”, o Partido Nazista 

desde a formação em 1919 gastava pouco tempo com questões de gênero. A 

propaganda nazista ignorava quase totalmente as mulheres, exceto por algumas 

afirmações do seu papel enquanto mães e garantidoras da unidade racial31. Apesar 

da sua exclusão do campo político, as mulheres pareciam ter uma função vital para 

o futuro da nação, o que gerava um senso de propósito. O casamento e a 

maternidade eram vistos como os meios femininos para a construção de uma nova 

sociedade, cujo princípio estruturante era o pertencimento à raça ariana.  

A retórica nazista baseava-se, portanto, em uma visão essencialista da 

relação entre os sexos e em um discurso de hierarquia entre as raças. Segundo Pierre 

Bourdieu, a naturalização da dominação masculina ocorre por meio da atuação de 

uma força simbólica, que exerce um poder sobre os corpos e mentes impondo 

disposições permanentes, reproduzidas por dominantes e dominados32. No contexto 

do Terceiro Reich, os argumentos nazistas sobre a “missão” feminina não eram 

                                                     
28 Ibidem. 
29 Ibidem, p. 207. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem, p. 210. 
32  BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 16. ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2019, p. 69. 
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totalmente originais, mas reminiscências das ideias conservadoras e religiosas que 

já existiam durante a República de Weimar. A inovação do nazismo era a associação 

de tais ideias com o racismo que estruturava a concepção da mulher enquanto 

depositária da pureza da raça ariana. 

Nesse âmbito, o conceito pseudocientífico de albumina atuava como um 

elemento de terror psicológico para as mulheres arianas, ao projetar questões morais 

e nacionalistas em uma suposta ameaça de contaminação racial 33 . Segundo o 

discurso nazista, a degeneração não ocorria apenas quando uma mulher ariana 

engravidava de um homem judeu, bastava que ela mantivesse uma única relação 

sexual com ele. Isso porque o judeu depositaria na mulher sua “albumina”, que se 

manteria no sangue dela por toda sua vida. Por isso, mesmo se a mulher 

engravidasse de um homem ariano muitos anos depois disso, ela ainda assim 

poderia parir filhos bastardos 34 . A visão nazista sobre o corpo feminino era 

extremamente patriarcal, na medida em que apenas o corpo feminino poderia ser 

“contaminado” para sempre.  

Enquanto parte privada do casal, cujo papel social era a maternidade e o 

casamento, esperava-se que a mulher ariana mantivesse uma vida recatada, tivesse 

prudência ao escolher seus amigos e não convivesse com judeus, os principais 

inimigos da raça ariana 35 . Essas ideias eram difundidas através de discursos 

propagados na mídia, nas escolas e nas famílias, servindo como uma forma de impor 

a dominação de um Estado patriarcal sobre as mentalidades e os corpos das 

mulheres. 

No setor educacional, meninos e meninas passavam por processos 

educativos muito distintos. Tendo como base as ideias do Mein Kampf, as escolas 

tinham como foco a doutrinação ideológica das crianças, ensinando desde cedo às 

meninas de origem ariana que um dia elas tornar-se-iam mães alemãs. Para avançar 

nos estudos, as meninas tinham que comprovar que estavam aptas a exercer sua 

                                                     
33 LIEBEL, Vinícius. Arianas e Judias - "Representações de Gênero nas páginas do semanário nazista 
Der Stürmer." In: XV Encontro Regional de História - AnpuhSC, 2014, Florianópolis. Anais do XV 
Encontro Estadual de História ?1964-201 4: Memórias, Testemunhos e Estado". Florianópolis: Anpuh-
SC, 2014. v. 1, p. 3. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem, p. 5. 
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vocação “natural” enquanto mães e donas de casa36. Os meninos, em contrapartida, 

eram preparados para tornarem-se homens fiéis à pátria e à ideologia nazista. 

Em paralelo, a influência das famílias no desenvolvimento das crianças foi 

minimizada tanto quanto possível. O objetivo principal era criar uma juventude fiel 

ideologicamente, maleável e disposta a fazer sacrifícios em nome da nação. Logo, a 

autoridade máxima não era representada pelos pais, mas por Hitler. Dessa forma, as 

crianças eram doutrinadas desde cedo a denunciarem suas próprias famílias caso 

elas se mostrassem inconfiáveis politicamente37. O papel dos pais, em especial da 

mãe, era ensinar a doutrina nazista no interior da vida doméstica. 

Para encorajar o retorno das mulheres ao lar, o Partido Nazista desde o início 

criou políticas de incentivo e de coerção nesse sentido. Por exemplo, a legislação 

nazista tornou as punições ao aborto mais severas e instituiu empréstimos de 

casamento, sob a condição de que, enquanto o empréstimo durasse, as mulheres, 

cujos maridos ganhassem salários regulares, abandonassem seus empregos 

remunerados após o casamento. Como havia uma dedução de 25% no valor do 

empréstimo para cada criança nascida dentro desse programa, os casais eram 

incentivados a ter filhos tão rápido quanto possível38.  

Ainda assim, o número médio de filhos por casamento continuou a cair39 , 

tornando evidente que a maioria das mulheres não colocou totalmente em prática a 

retórica nazista, nem se beneficiou da maioria dos benefícios oferecidos pela 

legislação. Como um dos principais propósitos da política nazista era incentivar o 

crescimento populacional da raça ariana, não foi contraditório quando, em 1938, 

houve uma reforma nas leis acerca do casamento e do divórcio. A partir dessa 

reforma, os nazistas buscaram aumentar a taxa de natalidade tornando o divórcio e 

novos casamentos mais fáceis 40 . Isso demonstra que as políticas nazistas não 

tinham um fundo moral – verdadeiramente atrelado aos valores cristãos e à família 

tradicional –, mas sim racial. 

                                                     
36 FREVERT, U. op. cit., p. 220. 
37 Ibidem, p. 239. 
38 Ibidem, p. 230. 
39 Ibidem, p. 232. 
40 Ibidem, p. 236-247. 
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Regimes autoritários, como o nazifascismo, buscam limitar o espaço de ação 

das mulheres, restringindo-as ao ambiente privado. No entanto, mesmo nesses 

contextos, as mulheres não aderem passivamente ao que lhes é imposto. Pelo 

contrário, embora os líderes nazistas tenham buscado ao máximo colocar suas 

concepções sobre o papel feminino em prática, a porcentagem total de mulheres 

trabalhando em serviços remunerados continuou a crescer e, de forma cada vez mais 

frequente, elas optavam por trabalhos fora da agricultura e do serviço doméstico41. 

Já no início do Terceiro Reich, as promessas nazistas acerca do retorno das 

mulheres ao lar mostraram-se, em parte, impraticáveis, especialmente para as que 

pertenciam à classe trabalhadora. Isso porque os empregadores não podiam 

dispensar mão de obra barata e as famílias precisavam dos salários das mulheres 

para sobreviver42. Contudo, nos casos em que o Estado ou as autoridades locais 

eram os patrões, muitas mulheres foram dispensadas, em especial as que ocupavam 

posições de autoridade.  

No âmbito acadêmico, a partir da chegada dos nazistas ao poder, o número de 

mulheres nas universidades caiu de forma contínua até a guerra, quando as mulheres 

voltaram a ser encorajadas a estudar graças à demanda por profissionais treinados 

e à necessidade de substituir os homens que iam lutar na guerra 43 . Com o 

crescimento econômico e a expansão industrial-militar, os planos nazistas para as 

mulheres tornaram-se cada vez mais distantes da realidade.  

Apesar de não ocuparem posições de poder, as mulheres arianas adaptaram-

se às circunstâncias e preencheram novos espaços na vida pública do Terceiro 

Reich. Nesse contexto, as mulheres arianas de classe média colaboravam com o 

Estado ao participarem de organizações femininas, em nome de preocupações 

consideradas maternais. Tais organizações exerciam uma forte influência sobre a 

esfera privada, interferindo sobre as mentalidades e práticas nos lares alemães a 

partir da ideologia nazista. Além disso, com o início e o avanço da guerra, cada vez 

mais mulheres alemãs ocupavam postos de trabalho e adotavam posturas 

consideradas “masculinas”. 

                                                     
41 Ibidem, p. 218. 
42 Ibidem, p. 219. 
43 Ibidem, p. 220. 
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Em um período em que a ideologia invadiu os lares e as mentalidades, o 

assassinato em massa só foi possível devido à ampla participação da sociedade, o 

que incluiu as mulheres. Apesar de a maioria das mulheres nazistas não ter sido 

punida por seus crimes, nas investigações do pós-guerra “sobreviventes judeus 

identificaram mulheres perpetradoras, não só como alegres espectadoras, mas 

também como torturadoras violentas”44. Nem todas as perpetradoras nazistas eram 

agentes diretas do regime; muitas eram mães e esposas, que agiam brutalmente em 

nome da preservação da raça ariana, matando inclusive crianças. 

Segundo Wendy Lower, o exército alemão treinou mais de 500 mil mulheres 

jovens para atuarem em posições de apoio, sendo que 200 mil atuaram no Leste45. 

Muitas ocuparam postos profissionais como secretárias, enfermeiras, professoras, 

guardas de campos, dentre outros. Na prática, muitas tornaram-se agentes do 

processo “civilizatório” germânico no Leste Europeu, impulsionadas por diversas 

motivações, desde o desejo de ascender socialmente e a fidelidade à ideologia 

nazista até a vontade de escapar das opções limitadas de carreira ou do serviço 

doméstico. Agindo fora da esfera “feminina” e longe dos padrões de comportamento 

esperados para as mulheres, muitas cometeram violência, tortura e assassinato 

contra os que eram considerados sub-humanos.  

Contudo, é importante ressaltar que os papéis restritivos impostos às 

mulheres nazistas não devem jamais ser considerados uma justificativa válida para 

a violência brutal perpetrada por elas. O objetivo da presente análise é entender a 

capacidade que essas mulheres tiveram de agir fora da esfera “feminina”, rejeitando 

as expectativas sociais em relação ao caráter “naturalmente” frágil, bondoso e 

maternal das mulheres. Isso demonstra que muitas tiveram um papel importante não 

apenas para a ascensão de Hitler ao poder, mas também para tornar possível o 

genocídio perpetrado pelos nazistas. 

 

2.1 Estudo de casos e suas possibilidades de aproximação feminista 

 

Retomando a primeira seção do capítulo, as  estratégias  metodológicas  para 

                                                     
44 LOWER, W. As Mulheres do Nazismo. Tradução de Ângela Lobo. Rio de Janeiro: Rocco, 2014, p.15. 
45 Ibidem, p.19. 
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uma aproximação afetiva e feminista, que contam apenas com o uso das abordagens 

teóricas e das fontes, tornam evidente a necessidade de uma reformulação. Não 

basta, como já comentamos, uma nova abordagem teórica para análises de fontes, 

se tanto os autores como as metodologias seguem sendo as mesmas. É necessário, 

como aponta Helen Rotta, criar “metodologias que aproximam” 46 , ou seja, 

ferramentas de aproximação das agentes sociais, possibilitando que as suas 

próprias histórias edifiquem narrativas situadas 47  e localizadas historicamente. 

Nesse sentido, há disponíveis uma série de aportes teóricos48 sobre histórias de vida, 

tanto em suas interpretações já em narrativas escritas – que é o caso deste trabalho 

–, como em abordagens através da oralidade, aquilo que chamamos de história oral. 

Contudo, o interesse em utilizar essas metodologias aqui apresentadas é que elas 

permitem avançar naquilo que poderíamos dizer que mais interpela o feminismo, no 

que se refere a sua cientificidade comprovada: o uso de um método e o 

reconhecimento pela comunidade científica – masculina – desse método.  

Nesse ponto, apresenta-se então a possibilidade de ruptura da ideia de 

tradução nas pesquisas históricas, o que inauguraria uma epistemologia histórica 

feminista. Para tanto, trataremos aqui, muito brevemente, de dizer que para criar essa 

metodologia aproximativa e ter nela o reconhecimento da comunidade científico-

acadêmica, ainda foi um percurso de autorização masculina. Contudo, gestado 

também por grandes mulheres, como é o caso de Ecléa Bosi e Marileni Chauí, 

tratando de mulheres teóricas brasileiras. 

No entanto, há um movimento muito amplo e descentralizado em curso no que 

tange ao aspecto “dar voz”. Esse movimento localiza-se, principalmente, no eixo Sul-

Sul do globo, onde as possibilidades narrativas, tanto orais como escritas, são mais 

comumente mais tangenciadas, dando sempre lugar a interpretações ocidentais. 

Utilizaremos, para fazer esse trânsito entre uma história localizada no ocidente e de 

                                                     
46 ROTTA, Helen. A Oralidade como Ferramenta de Análise Histórica. Oficina ofertada no Encontro de 
Pesquisas Históricas da PUCRS, em 2020, ministrada pela professora Helen Rocha Rotta. Porto 
Alegre, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 18 de novembro, 2020.  
47 HARAWAY, Donna. Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial. Cadernos Pagu, Campinas, SP, n. 5, p. 7-41, 2009. 
48 A título de exemplo, podemos apontar os trabalhos da escritora e psicóloga Ecléa Bosi, e da filósofa 
Marilene Chauí. Chauí, M. (1973) "Apresentação: Os Trabalhos da Memória". In: BOSI, Ecléa. Memória 
e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: EDUSP. 
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mulheres ocidentais, um aporte teórico-metodológico descentralizado e 

desocidentalizado, em muitos momentos, pois é ele que viabiliza, pelo menos por 

enquanto, esse olhar mais cuidadoso com as formas e estratégias interpretativas do 

narrar/ouvir.  

Gayatri Spivak49 coloca que, muito embora os agentes subalternizados – e no 

caso deste estudo, as mulheres – possam falar, suas vozes não são escutadas de 

fato. Essa afirmativa vem de uma trajetória de pesquisas da autora em que ela 

direciona algumas de suas críticas à autores canônicos ocidentais, como Michel 

Foucault e Gilles Deleuze, observando as tentativas de, ao teorizarem sobre 

determinados aspectos, os mesmos sempre acabam também supondo sentimentos 

e emoções dos agentes envolvidos. Em dado momento, Spivak se pergunta: ora, 

como podem saber acerca dos desejos do subalterno e da subalterna?  

Nessa querela de problemáticas, Spivak aponta que é necessário, para uma 

pesquisa científica comprometida, o aspecto do essencialismo estratégico. Trata-se, 

segundo ela, de essencializar determinada categoria de análise, posicionando-a, 

historicizando-a e posteriormente poder abri-la novamente a fim de possibilitar que 

ela ainda seja reinterpretada à luz de outros olhares e vozes. É um trabalho que deve 

ser feito logo de início na pesquisa, uma abordagem muito verdadeira e autêntica de 

pesquisa-fonte.  

Essa noção interpretativa e/ou posicionamento metodológico também foi 

apontado por Butler 50 , quando ela sinaliza a relevância de pensar-se o 

“posicionalismo estratégico”, que, nada mais é do que a localização da sujeita ou 

sujeito pesquisador, especificamente dentro do seu objeto pesquisado. Assim, 

sabendo de onde vem e quais as intenções do pesquisador não é possível dizer que, 

por exemplo, as mulheres no nazismo pensavam de determinada maneira (prática 

determinista ou tradutória) mas sim, que elas naquele momento específico e, 

segundo as evidências disponíveis, indicavam noções A e B sobre determinado 

assunto (prática aproximativa e possibilitativa).  

Com essa prática metodológica a ideia é justamente aproximar-se ao máximo 

das histórias dessas mulheres, mas sem qualquer tentativa de traduzir os seus 

                                                     
49 SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010. 
50 BUTLER, Judith. Corpos que importam – os limites discursivos do sexo. São Paulo: Crocodilo, 2018. 
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sentimentos, as formas como pensavam ou agiam, tendo em mente que as ações 

são permeadas por um universo de outros sentidos possíveis, que edificam as visões 

de mundo expressas por elas 51 . É despir-se da necessidade autocentrada e 

pretensiosa, edificada pela ciência52 dominante, de dar conta de todas as dinâmicas 

expressadas por quaisquer que sejam as e os agentes sociais. Segundo Spivak, é 

como se essa possibilidade realmente existisse e fosse possível de ser executada, 

com a chancela científica e o oposto disso é o que não é científico. Ao contrário, o 

posicionamento, essencialismo ou localização do objeto e de quem narra o mesmo 

no percurso da pesquisa é, precisamente, aquilo de mais científico, experienciável e 

aproximativo possível.  

Assim, é com esse entendimento teórico, tanto acerca das fontes como do uso 

das mesmas que seguem os seguintes estudos de caso. No presente trabalho, os 

estudos de caso não serão aprofundados, mas ilustrarão uma possibilidade 

metodológica de abordagem de narrativas com o olhar de quem possibilita e não 

traduz. Para tanto, optamos por três mulheres, totalmente distintas, cujas ações, 

dentro da história do totalitarismo, deixaram diferentes marcas: uma que colaborou 

com o sistema nazista, uma que foi duramente perseguida e precisou abandonar a 

própria identidade e outra que protestou contra o regime nazista. Essas três histórias 

possuem suas especificidades, possibilitando novas visões sobre as múltiplas 

facetas da atuação feminina no Terceiro Reich.  

 

2.2 Irma Grese – a perpetradora  

 

Muitas das mulheres que atuaram como perpetradoras eram muito jovens. 

Através da doutrinação nas escolas e organizações voltadas para a juventude, o 

regime nazista transformou muitos jovens em “obedientes células de movimentos 

de massa, forças paramilitares e até perpetradoras de genocídio”53. A história de Irma 

                                                     
51 MANNHEIM, Karl. Sociologia da Cultura. São Paulo: Perspectiva, 1974. 1890-1930. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985. 
52  Um trabalho excelente sobre a crítica à ciência dentro dos estudos feministas é o destas 
pesquisadoras da UFBA: SARDENBERG, Cecilia Maria Bacellar; COSTA, Ana Alice Alcântara (org). 
Feminismo, Ciência e Tecnologia. Salvador: UFBA, 2002. 
53 LOWER, W. op. cit., p. 26. 
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Grese, a criminosa nazista mais notória do Terceiro Reich, ilustra a brutalidade da 

violência que uma jovem mulher nazista foi capaz de cometer.  

Nascida em uma família agrária, Irma Grese tornou-se guarda no campo de 

concentração de Ravensbrück – um campo exclusivo para mulheres – aos dezenove 

anos. Em 1943, ela foi transferida para Auschwitz e pouco tempo depois tornou-se 

Supervisora Sênior da SS, o segundo posto mais alto que uma mulher da SS poderia 

alcançar, sendo encarregada de cerca de trinta mil prisioneiras. Apesar de ser uma 

jovem mulher, Irma Grese usou métodos de tortura contra as prisioneiras. Usando 

um chicote e uma pistola, ela chicoteou, espancou e assassinou mulheres a sangue 

frio. Sua brutalidade era tão grande ao ponto que, em sua cabana, foram encontrados 

abajures feitos com as peles de internos54. 

Em 1945, Irma Grese voltou a Ravensbrück por dois meses e depois foi 

transferida para Bergen-Belsen. Após o final da guerra, sobreviventes forneceram 

muitos relatos de sua crueldade brutal, assim como dos seus excessos sexuais. Ela 

participou ativamente da violência do Terceiro Reich praticando esses e outros atos 

de puro sadismo. Depois do comandante de Bergen-Belsen, Irma Grese foi a ré mais 

notória no julgamento de Belsen, sendo sentenciada à forca e executada com apenas 

22 anos pelos britânicos55. 

Nesse âmbito, há uma escassez de pesquisas sobre perpetradoras, pois a 

existência dessas mulheres é uma contradição dupla: ela vai de encontro à 

concepção nazista de esfera “feminina” e aos papéis de gênero que constroem a 

imagem da mulher como naturalmente bondosa. No entanto, casos como o de Irma 

Grese não foram exceções. Ela foi apenas uma de várias mulheres comuns que 

participaram ativamente de uma violência sistemática dirigida pelo Estado, em 

diferentes níveis e de diferentes formas. Como apontou Wendy Lower, essas 

mulheres não eram sociopatas marginais; ao contrário, elas eram as encarnações de 

um regime genocida construído a partir do consentimento da maior parte da 

população alemã, com base em uma ideologia de eugenia racial56.  

                                                     
54 IRMA Grese. Jewish Virtual Library. Diponível em: https://www.jewishvirtuallibrary.org/irma-grese. 
Acesso em: 26 nov. 2020. 
55 Ibidem. 
56 LOWER, W. op. cit., p. 16. 
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Portanto, a chegada de Hitler ao poder representou a transformação de uma 

subcultura revolucionária, marcada pela violência e perseguição aos “elementos 

indesejáveis”, em uma cultura de massa57. Assim, as mulheres que falhavam em 

atender os requisitos raciais, sociais e políticos do nazismo eram submetidas a 

diferentes graus de violência que transitavam entre humilhação pública, esterilização 

forçada, tortura, transferência para campos de concentração, experimentos 

ginecológicos, fome e assassinato. Entre as mulheres que foram vítimas do nazismo 

estão todas aquelas que não se adequavam aos padrões ou resistiam a eles e foram 

descobertas. 

 

2.3 Liselotte Herrmann – a resistente 

 

A resistência ao nazismo na Alemanha foi formada por pequenos grupos de 

homens e mulheres que agiam de forma semiautônoma ajudando vítimas a escapar, 

protestando e espalhando notícias sobre a opressão nazista58. Em nenhum momento 

houve a organização de atividades militares e terroristas contra o Terceiro Reich 

dentro da Alemanha, ao contrário do que ocorreu em outros países. Como apontou 

Claudia Koonz, é difícil analisar a resistência, pois os registros dos resistentes – 

quando existem – são mais completos para os que falharam59. 

No início do Terceiro Reich, as duas forças com poder institucional a nível 

internacional – o Partido Comunista e a Igreja Católica – opuseram-se aos protestos 

contra o nazismo em 1933, o que enfraqueceu a resistência. Nesse período, o crime 

mais comum pelo qual as mulheres eram presas era fazer comentários ofensivos. 

Além disso, elas eram particularmente afetadas pela prática de prender membros das 

famílias de indivíduos que haviam fugido e de torturar empregados de “suspeitos”, 

em geral mulheres.  

Por muito tempo assumiu-se que a resistência era exclusivamente masculina 

e que as mulheres aceitavam os nazistas mais facilmente do que os homens60. 

                                                     
57 FREVERT, U. op. cit., p. 212. 
58 KOONZ, C. Mothers in the Fatherland: Women, the Family and Nazi Politics. (Epub). Nova Iorque: 
Routledge, 2013. s.p. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
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Apesar de a maioria das mulheres não ter participado da resistência, algumas 

mulheres tiveram um papel ativo na oposição a Hitler. Na esfera da resistência, 

mulheres e homens trabalhavam juntos, de forma clandestina, aplicando estratégias 

que a cultura normalmente enxerga como femininas: manter uma aparência 

inofensiva, manipular as fraquezas dos mais fortes e despistar o inimigo61. 

Segundo Koonz, a maioria das narrativas sobre a resistência excluíram o papel 

feminino na oposição a Hitler porque a experiência das mulheres foi muito diferente 

da dos homens 62 , ainda que não menos importante ou arriscada. Elas 

desempenharam um papel crucial na troca de informações entre os membros da 

resistência: enquanto pareciam se encontrar em cafés para fofocar, elas trocavam 

informações vitais em bolsas de compras, livros e guardanapos. Além disso, elas 

atuavam como datilógrafas e conseguiam grandes quantidades de papel – acima do 

que a lei permitia para pessoas não-autorizadas – comprando pequenas 

quantidades em várias lojas com um bebê em um carrinho63. 

Em um regime político em que as mulheres eram vistas como menos 

inteligentes do que os homens, as mulheres eram menos suspeitas. A resistência 

política dependia da capacidade de ser invisível em um contexto em que os vizinhos 

vigiavam uns aos outros constantemente. Por isso, como indica o depoimento de 

Frances Henry64, possivelmente muitas mulheres não chegaram a ser descobertas 

ao desempenharem trabalhos rotineiros, mas igualmente importantes, como abrigar 

e alimentar perseguidos, datilografar, fazer anotações em reuniões ou cuidar de 

crianças. A corajosa contribuição das mulheres, em suas diferentes manifestações, 

tornou a resistência possível. 

Apesar de muitas terem morrido na prisão antes, a primeira mulher resistente 

só foi sentenciada à morte em 193765. Nascida em 23 de junho de 1909, Liselotte 

Herrmann juntou-se à juventude comunista ainda na adolescência. Ela protestou 

publicamente contra a ascensão de Hitler ao poder junto de outros estudantes 

comunistas, sendo expulsa da universidade pouco depois. Lilo, como era chamada, 
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participou ativamente das atividades da resistência comunista até ser denunciada e 

presa pela Gestapo em 1935, quando seu filho tinha apenas dois anos de idade. Em 

1937, ela foi sentenciada à morte por traição e executada no ano seguinte, após 

quase três anos de interrogatórios e tortura66. 

A execução de uma jovem mãe ariana gerou protestos, tanto a nível nacional 

como a nível internacional. Em seu livro, Koonz apresenta a carta de uma mulher leal 

ao nazismo em reação ao ocorrido: ela pergunta se era realmente necessário deixar 

um filho sem mãe apenas por suas opiniões políticas, em um momento em que quase 

todos os alemães apoiavam Hitler67. Ao colocar a importância da ideologia acima do 

ideal maternal, tal execução ia de encontro à exaltação da mulher-mãe feita na 

propaganda nazista, mas evidenciava a verdadeira natureza do regime, que só se 

importava com a maternidade e com o casamento enquanto mecanismos para 

multiplicar o número de crianças arianas. Internacionalmente, a imagem do regime 

foi abalada: muitas mulheres aristocratas inglesas mandaram um telegrama a Hitler 

protestando, cujas cópias foram publicadas na imprensa inglesa. 

Por representarem uma minoria perante a população alemã que cooperou com 

o nazismo, a resistência alemã não conseguiu impedir a consolidação de um regime 

totalitário ou a ocorrência do genocídio perpetrado pelos nazistas. No entanto, os 

resistentes tiveram o importante papel de desgastar o moral dos alemães e reduzir a 

fidelidade ao nazismo. Além disso, como expôs Koonz, mesmo diante de um imenso 

risco, eles foram capazes de preservar a própria integridade e criar pequenos 

espaços de liberdade68, em um regime marcado pela invasão da vida privada pelo 

Estado e pela ideologia nazista. Também nesse âmbito, algumas mulheres – como 

Liselotte Herrmann e muitas outras – tiveram um papel essencial, ultrapassando as 

barreiras que buscavam afastá-las da esfera pública, vista como masculina, e 

adotando um papel ativo na luta contra o nazismo. 

 

 

                                                     
66  LISELOTTE Herrmann. Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Disponível em: https://www.gdw-
berlin.de/en/recess/biographies/index_of_persons/biographie/view-bio/liselotte-
herrmann/?no_cache=1 . Acesso em: 26 nov. 2020. 
67 KOONZ, C. op. cit. s.p. 
68 Ibidem. 
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2.4 Iselotte Themal – a judia 

 

Segundo a ideologia nazista, os judeus eram os principais inimigos do povo 

alemão. De acordo com Koonz, poucos alemães – judeus ou não – compreendiam 

que as ideias radicais de Hitler, apresentadas no Mein Kampf, eram ameaças 

concretas. Até 1938, os judeus em geral não sofreram o mesmo tipo de repressão 

que outros grupos, como resistentes políticos, que foram presos, torturados e 

assassinados69 . A repressão contra os judeus nos primeiros anos da Alemanha 

Nazista manifestou-se na sua crescente segregação da vida social e nos ataques 

esporádicos dos homens da SA, assim como no antissemitismo presente na mídia, 

nas escolas e na legislação.  

Os direitos dos judeus foram destruídos de forma gradual, por meio da 

administração nazista70. Por isso, houve uma demora em reconhecer os sinais do 

perigo e encontrar uma forma de se proteger. Acostumados com a discriminação, 

muitos decidiram esperar para ver se as ameaças iriam se concretizar ou não. Nesse 

contexto, a propaganda e a legislação antissemitas foram pouco a pouco isolando 

os judeus dentro da sociedade alemã. A confiança dos judeus alemães na própria 

pátria demorou, portanto, alguns anos para ser extinta, até ser tarde demais para 

fugir. 

Apesar de serem os principais alvos da violência antissemita, os homens 

judeus estavam profundamente envolvidos com o próprio trabalho, enquanto as 

mulheres dedicavam-se diretamente à família e à comunidade. Dessa forma, as 

mulheres e os jovens judeus foram os primeiros a perceber os sinais: elas sentiam 

mais fortemente os efeitos do antissemitismo na vida cotidiana, nas experiências 

dos próprios filhos e na crescente redução da renda familiar 71 . Segundo Koonz, 

homens e mulheres avaliaram a situação de forma diferente, devido aos diferentes 

valores recebidos desde a infância de acordo com o gênero. Fortemente ligados à 

carreira, os homens pareciam menos dispostos a começar do zero em um novo país, 
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na medida em que famílias – o foco das mulheres – eram mais facilmente realocadas 

do que negócios72. 

Contudo, após a “Noite dos Cristais”, 1938, o perigo tornou-se inegável e 

muitas famílias decidiram tentar fugir da Alemanha. Nesse âmbito, a obra de Koonz 

indica que as mulheres tiveram um papel muito importante ao ligarem para amigos 

influentes, oferecerem subornos e escreverem cartas para desconhecidos no exterior 

pedindo ajuda73 , dentre outras ações. Nas famílias mais ricas, algumas esposas 

chegaram a viajar ao exterior em busca de possibilidades de imigração. Graças à 

visão nazista sobre as mulheres, elas levantavam menos suspeitas, pois podiam 

alegar que estavam indo apenas visitar parentes ou fazer compras 74 . Contudo, 

muitos judeus não conseguiram sair da Alemanha, na medida em que a imigração só 

era possível com recursos financeiros e a ajuda de estrangeiros. 

A partir de setembro de 1941, todos os judeus na Alemanha tinham que usar 

uma estrela amarela de seis pontas do lado esquerdo do casaco, um estigma de sua 

exclusão social. Caso fossem abordados na rua por um oficial sem os documentos 

ou a estrela, eram imediatamente deportados. Segundo Koonz, cerca de vinte mil 

judeus corajosamente decidiram tirar a estrela e entrar para a clandestinidade75. 

Dentre eles, estava Iselotte Themal, uma mulher judia que encontrou na 

clandestinidade uma forma de sobreviver. 

No livro Mothers in the Fatherland, Iselotte narrou à autora sua versão da 

própria história76. Embora seu marido achasse a ideia muito perigosa, Iselotte foi até 

o quartel-general da Gestapo com seu filho, Uri, em um distrito recentemente 

bombardeado pelos aliados. Ela fabricou uma história de vida falsa e assumiu uma 

nova identidade, alegando que havia esquecido seus documentos na casa recém 

incendiada. Carregando seu bebê nos braços, ela conseguiu um cartão de 

racionamento temporário e um passaporte para uma nova vida. Após fugir de 

informantes e da polícia, ela trabalhou na Polônia ocupada para a esposa do 
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Gauleiter, em contato direto com o inimigo77. Iselotte Themal, seu marido e seu filho 

sobreviveram.  

Como as narrativas orais mobilizam sentimentos, memórias e afetos de 

formas distintas, a narrativa de Uri apresenta uma outra versão, mas ainda assim 

mostra a capacidade de resistência dos judeus frente ao nazismo, assim como a 

coragem de sua mãe. Segundo ele, havia pessoas atuando na resistência em 

posições muito altas. Recorrendo a essas pessoas, seu pai conseguiu documentos 

falsos, permanecendo a maior parte da guerra escondido em um pet shop. Enquanto 

isso, Uri e sua mãe viveram em uma pequena aldeia próxima, ajudados pelas 

mesmas pessoas que ajudaram seu pai78.  

Segundo Uri, quando os nazistas evacuaram suas famílias para o interior, eles 

foram levados para uma pequena agência dos correios, que era propriedade de uma 

mulher nazista que havia perdido seu marido e seu filho. Essa mulher ficou feliz em 

ceder quartos à Iselotte Themal, cuja história era a de que havia vindo de Berlim após 

seu marido desaparecer na frente russa. Caso fossem descobertos, a dona da 

agência certamente denunciaria ambos. Por isso, sua mãe teve que agir com muito 

cuidado para que a verdadeira identidade deles permanecesse oculta 79 , o que 

demonstra que Iselotte, assim como outras mulheres judias, teve uma participação 

ativa em proteger sua família. 

 

3 Considerações finais e possibilidades históricas  

 

Do início ao fim do Terceiro Reich, as mulheres tiveram um papel ativo, 

movimentando-se de forma direta e indireta como nazistas, resistentes ou vítimas. 

No entanto, a historiografia por muito tempo negligenciou totalmente o estudo da 

participação feminina dentro dessa conjuntura histórica, pois ignorava a capacidade 

das mulheres de agir fora do âmbito privado, tanto contra como a favor da violência 

brutal que marcou o Terceiro Reich. Esse tangenciamento não deve ser visto como 

mero acaso ou descuido historiográfico, muito embora a historiografia tenha 
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abandonado quase que por completo a interpretação das histórias de mulheres no 

nazismo. 

O exemplo aqui trazido de Irma Grese pode nos fornece algumas pistas desse 

pretenso descuido ou factível esquecimento. Muitas mulheres foram perpetradoras, 

mas Irma Grese foi uma perpetradora reconhecida não apenas por sua brutalidade, 

mas também por sua sexualidade. Segundo Bianka Vida 80 , sua beleza era 

constantemente colocada ao lado de sua perversidade, demonstrando toda a 

sexualização dos atos de violência que foram cometidos por Irma.  

A brutalidade masculina foi vista como um dos principais pilares do 

totalitarismo alemão, enquanto a brutalidade feminina como uma exceção, 

encarnada na figura perversa dessa mulher. Muitas das outras perpetradoras que, 

assim como Grese, cometeram atos de crueldade contra humanidade, não foram 

sequer julgadas por seus crimes. Bianka Vida aponta que em muitos relatos os 

sobreviventes se recordam da figura de Irma Grese, mas não de outras perpetradoras 

que circulavam com ela nos campos de concentração. Nesse sentido, a atuação de 

Irma Grese foi pautada pela distinção de gênero – pelos próprios membros da 

sociedade nazista de época, pelos relatos de sobreviventes, pelo processo de 

julgamento e pelo senso comum – que a mobilizou e mobiliza até hoje como uma 

figura monstruosa, cuja insensibilidade diante do genocídio perpetrado pelos 

nazistas foi uma exceção entre as mulheres. Prova de que a atuação de uma mulher, 

mesmo quando enquadrada ao máximo nos ideais do Estado, segue sendo pautada 

pela sexualização da mulher. 

É certo que nada justifique ou atenue a violência de Irma Grese dentro do 

regime nazista. No entanto, seu estudo de caso serve para que seja repensada sua 

atuação e o porquê de a atuação de mulheres ser ou não estudada dentro dos 

regimes autoritários. Além disso, a análise é útil não apenas para analisar de que 

maneira as narrativas dessas mulheres – suas imagens e sentimentos – são 

edificadas dentro de regimes conservadores, mas também quais estratégias de 
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distinção são deslocadas para fazer com que suas histórias se enquadrem aqui ou 

ali.  

Em paralelo, menos válida ainda se tornou a ideia de que existia uma 

representação da mulher circulando na sociedade de maneira uníssona. Isso porque, 

como nos mostra as histórias de vida de Liselotte Hermann e Iselotte Themal, seus 

caminhos se desenvolveram de maneira muito diferente do que o ideal nazista 

gostaria, fazendo com que suas vidas e existências fossem marcadamente tomadas 

por outros sentidos de ação: desilusão, fuga, luta, terror, nostalgia, saudade, 

coragem, dentre outros. Sentimentos mobilizados pelas narrativas de suas histórias.  

Nesse âmbito, Claudia Koonz é uma das historiadoras que mais fez uso 

dessas histórias como recurso para repensar a presença e atuação das mulheres no 

regime nazista e, muitas vezes, enfrentou obstáculos como a escassez de recursos 

em arquivos e livros sobre essa temática. Em trabalhos mais recentes, Wendy Lower 

conseguiu desenvolver mais a pesquisa sobre as perpetradoras nazistas no Leste 

Europeu. Com Ute Frevert, houve um estudo muito mais detalhado das questões 

acerca da distinção de gênero, não apenas no âmbito institucional, como também no 

que tange ao amadurecimento de estruturas de adesão, consentimento e consenso 

que as mulheres se submeteram e foram submetidas durante o totalitarismo alemão.  

Ainda assim, as narrativas de vida, “biobibliografias”81, escritas e trazidas pela 

oralidade, estão submetidas ao imaginário historiográfico tradicional dentro dos 

estudos históricos contemporâneos, tanto no que se refere a áreas mais 

concentradas na história política, como dentro dos estudos culturais, localizados na 

história social. Talvez, uma alternativa historiográfica que mais tenha aliado a 

oralidade, o cotidiano, a experiência e a normalidade de vidas à sua importância 

histórica seja a História Cultural do Político. Apesar de ser proveniente de uma 

tradição majoritariamente francesa, sua abordagem pode oferecer a contemplação 

dos temas aqui trazidos, demonstrando a relevância do cotidiano e das práticas 

culturais na edificação de grandes contextos políticos, assim como acerca da 

maneira através da qual esse tecido político é costurado por essas pequenas 

narrativas – localizadas dentro de seus contextos e histórias de vida. Dessa forma, 
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esperamos que o presente capítulo tenha contribuído para aumentar a consciência 

sobre as múltiplas formas de atuação das mulheres dentro do Terceiro Reich e para 

apresentar novas possibilidades de pesquisa, a partir de um olhar afetivo e feminista. 
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Em uma entrevista de 2015 para o The Guardian, Kim Stanley Robinson 

discorre sobre a ficção científica ser o realismo dos nossos tempos1. Se falarmos da 

ficção especulativa que tem como pano de fundo as discussões sobre mudanças 

climáticas, então, essa ideia de realismo pode ficar ainda mais evidente. Embora esse 

tipo de ficção não seja exatamente algo novo, o aumento de obras sobre o tema é 

considerável nos últimos anos, o que proporcionou até mesmo a criação de uma 

nomenclatura para o fenômeno: cli-fi. Considerada por alguns como um novo 

gênero2, essa ficção – também conhecida como ficção climática – tem despertado 

diversas discussões no âmbito dos estudos literários, principalmente na última 

década. De Anthropocene Fictions: The Novel in a Time of Climate Change (2015), de 

Adam Trexler, até a compilação Cli-Fi: A Companion (2019), organizada por Axel 

Goodbody e Adeline Johns-Putra, diversos estudos foram publicados nos últimos 

anos sobre obras que lidam com as questões ambientais e o impacto da intervenção 

humana na atmosfera terrestre.  

Não coincidentemente, o aumento de produções críticas sobre essa literatura, 

bem como no número de obras cli-fi, acontece mais ou menos na mesma época em 

que as discussões sobre Antropoceno, iniciadas por Crutzen (2000; 2002) e Stoermer 

(2002) ganham força. Das considerações do lado das ciências humanas de Dipesh 

Chakrabarty (2009), passando pelas discussões sobre nomenclatura de Eileen Crist 

(2013), da grande aceleração de Steffen et all (2015), da utilização do termo 

Capitoloceno por Andreas Malm e Jason Moore (2016), da necessidade de pensar a 

                                                     
1 Cf.: “I think I do science fiction because I feel like if you’re going to write realism about out time, 
science fiction is simply the best genre to do it in”. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/books/2015/aug/07/science-fiction-realism-kim-stanley-robinson-
alistair-reynolds-ann-leckie-interview. Acesso: 14 de out. 2020. 
2 Dan Bloom, que cunhou o termo cli-fi, é um dos críticos que trata essa literatura como um gênero. 
Cf.: http://teleread.com/cli-fi-is-a-new-literary-term-that-npr-blessed-and-approved/index.html. 
Acesso em: 6 nov. 2020. 
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raça na discussão do Antropoceno, como proposta por Kathryn Yusoff (2018), até os 

vários “cenos”, de Chistophe Bonneuil e Jean-Baptiste Fressoz (2016), o Chthuluceno 

de Donna Haraway (2016), entre outros, a ficção climática e as discussões sobre 

estarmos vivendo em uma nova era geológica parecem caminhar juntas. 

No entanto, longe dessa literatura compor um novo gênero, assim como 

Adeline Johns-Putra, acredito ser mais preciso percebê-la como “um tópico 

encontrado em vários gêneros como, por exemplo, a ficção científica, a distopia (...), 

a fantasia, o suspense e mesmo o romance, assim como outras ficções que não são 

tão facilmente identificáveis com um dado gênero”3 (JOHNS-PUTRA, 2016, p. 267 – 

Trad. Nossa), mas que, no entanto, estão pautados em especulações sobre o que 

pode vir acontecer frente a um determinado evento catastrófico. Através de ficções 

tão diversas como as citadas, este artigo busca pensar nas possiblidades de vida no 

Antropoceno que a literatura oferece a partir de uma crítica feminista, tanto do que 

tange à discussão sobre estarmos vivendo em uma nova era geológica quanto à 

própria literatura chamada de cli-fi. Para tanto, serão considerados três romances 

publicados nos últimos anos: Gold Fame Citrus (2015), de Claire Vaye Watkins, Flight 

Behavoir (2012), de Barbara Kingsolver, e Weather (2020), de Jenny Offill. 

Embora as narrativas sobre a interferência humana na natureza possuam uma 

longa tradição, inclusive crítica, com o aumento da ficção que trata de mudanças 

climáticas nos últimos anos, Julia Leyda (2016) chama atenção para a necessidade 

de pensarmos novos termos para nos referirmos a essa literatura. Para ela: “a 

premissa chave por trás do uso desse neologismo [cli-fi] é que o nosso momento 

atual, no qual nós, humanos, encaramos mudanças cruciais no nosso clima, 

demanda novas categorias e vocabulário” 4 . Essa literatura, por sua vez, dialoga 

também com as decisões políticas e silenciamentos que influenciam diretamente o 

fato de presenciarmos tais mudanças cruciais que Leyda comenta. E, nos últimos 

anos, esses silenciamentos e decisões desastrosas ficaram cada vez mais em 

                                                     
3 “It is probably more accurate to identify climate change as a topic found in many genres, for example, 
science fiction, dystopia (themselves two genres given to much cross-fertilization), fantasy, thriller, 
even romance, as well as fiction that is not easily identifiable with a given genre”  
4 LEYDA, 2016, p.12, Trad. nossa. Do original “the key premise behind my use of this neologism is that 
our current moment, in which humans face pivotal changes in our climate, demands new categories 
and vocabulary”. 
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destaque com os discursos negacionistas de presidentes como Donald Trump, nos 

Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil. Contudo, essa tentativa de negar a 

ciência, como nota Bruno Latour (2020), nasce ainda na década de 1990, com o que 

ele vai chamar de “desregulamentação” que seguiu a queda do muro de Berlim e a 

intensificação das desigualdades ao redor do mundo. Para ele, tudo isso iria culminar 

na “sistemática operação para negação da existência da mutação climática”5 que 

presenciamos hoje. Sobre o assunto, Leyda ainda nota o papel que as corporações 

– tão presentes na ficção especulativa6 – assumiram nas últimas décadas, o de 

contribuir para a disseminação do notícias falsas: 

 
Estudos recentes mostram que nas últimas duas décadas, financiamentos 
corporativos apoiaram diretamente a promoção do ceticismo climático (...) 
corporações transnacionais como a Exxon, conscientemente, suprimiram 
conhecimentos sobre os perigos dos combustíveis fósseis, por exemplo.7  

 

Assunto que permeia boa parte da ficção climática atual, como o romance 

distópico de Claire Vaye Watkins, que será analisado neste trabalho, mas que surge 

de maneira ainda mais direta na vertente da ficção climática que lida com o mundo 

tal como o conhecemos – também chamada de “antecipatória”8 por alguns críticos, 

ou simplesmente de “pré-apocalíptica” –, como nos romances de Barbara Kingsolver 

e de Jenny Offill, que também farão parte desta reflexão. Neste sentido, as tentativas 

de apagamento da ciência das últimas décadas parecem estar diretamente ligadas 

ao aumento no número desse tipo de ficção. As mulheres terem atingido um 

protagonismo no cli-fi também não parece ser mero acaso, quando sabemos que 

cada vez mais, pelo menos desde a eleição de 2016 nos Estados Unidos, movimentos 

                                                     
5 LATOUR, 2020, p. 9. 
6 Da Corporação Rosen, de Androides sonham com ovelhas elétricas? (1968), de Philip K. Dick, à 
HealthWyzer, da trilogia MaddAdam (2003-2013), de Margaret Atwood, inúmeras obras especulativas 
colocam as grandes corporações como responsáveis pelos desastres ecológicos em suas narrativas. 
7 LEYDA, 2016, p. 11, Trad. nossa. Do original “Recent study shows that over the past two decades, 
corporate funding has directly supported the promotion of climate skepticism, (…) transnational 
corporations such as Exxon have knowingly suppressed knowledge about the danger of, for example, 
fossil fuels.” 
8 Refiro-me a Silvia Mayer (2014), que faz uma distinção entre obras que se passam no presente 
(antecipatórias) e obras que se passam no futuro (catastróficas). 
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impulsionados pelo aumento de discursos misóginos, como a “Marcha das Mulheres 

em Washington”9, ganharam espaço e se tornaram necessários. 

Além da ficção climática ser predominada por mulheres, ela ainda é também 

majoritariamente um evento do norte global. Como Laura Wright (2019) observa, em 

“Cli-Fi: Environmental Literature for the Anthropocene”, “apesar de ser uma lista em 

constante crescimento, quase toda a literatura atualmente categorizada como cli-fi 

é ocidental, predominantemente escrita por autores situados nos Estados Unidos e 

Reino Unido”10. Algo que Wright vai apontar como sendo um resultado do fato do 

norte global ser historicamente o 

maior responsável pelas mudanças climáticas que presenciamos. 

As três obras escolhidas para o corpus desse artigo lidam diretamente com 

essa questão. Gold Fame Citrus, de Claire Vaye Watkins, aborda a seca na Califórnia, 

causada pelas mudanças climáticas e pela ineficiência dos governos para tratarem 

o problema; Flight Behavoir, de Barbara Kingsolver, explora a migração das 

borboletas como sendo resultado dos deslizamentos de terra, provocados, na maior 

parte, pelo desmatamento; e Weather, de Jenny Offill, trata das ansiedades da 

protagonistas frente a um possível desastre ambiental que parece tomar forma após 

a posse de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. O progresso 

desenfreado, base do ethos estadunidense de Sonho Americano, parece estar na 

base do problema. A ideia de masculinidade que perpassa tal ideal, através da 

imagem do frontierman, também. Assim, pensar essas obras de ficção climática a 

partir de uma crítica feminista pode trazer algumas reflexões interessantes para a 

ficção especulativa e também para o nosso momento histórico. 

O livro de Claire Vaye Watkins parece tocar diretamente na ferida do Sonho 

Americano. Em uma Califórnia devastada pela seca, onde uma duna gigante 

chamada “Amargosa” toma conta de boa parte do estado, bloqueando a saída para 

o México, Gold Fame Citrus levanta a discussão sobre as possibilidades de vida nas 

                                                     
9 Marcha anual que aconteceu pela primeira vez em 2017, um dia após a posse de Donald Trump na 
presidência, e que advoga pelos direitos humanos, das mulheres, LGBTQ, além de defender questões 
ambientais, de raça, trabalhistas, entre outras. 
10 WRIGHT, 2019, p. 104, Trad. Nossa. Do original “despite an ever increasing list of works for inclusion, 
nearly all of the literature that is currently categorized as cli-fi is western, predominantly written by 
white authors from and situated in the US and the UK”. 
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ruínas. A narrativa de Watkins, publicada em 2015, gira em torno da história de Luz 

Dunn, uma jovem chicana de vinte e cinco anos que chegou a ser o bebê propaganda 

do Departamento de Conservação da Califórnia, em uma época na qual o governo 

ainda tinha planos de expandir o aqueduto do estado e garantir água para as futuras 

gerações. O romance lida com as tentativas de sobrevivência da jovem ex-modelo e 

de Ig – uma criança de aproximadamente dois anos de idade que ela resgata de um 

grupo supostamente perigoso de sobreviventes. Neste processo, Luz parece sempre 

controlada por alguma figura masculina que, embora tenha a aura de protetor ou 

mestre, sempre acaba abandonando-a de alguma forma em sua tentativa de se 

deslocar de Los Angeles para o leste do país. Movimento que indica que o Sonho 

Americano de expansão para o oeste não funciona mais, bem como os discursos que 

compõem o ethos estadunidense. 

Embora a ideia de fronteira, juntamente com o deslocamento para o oeste, 

tenha sido sempre “a grande imagem de sentido norte-americano de 

possibilidade”11, Anna L. Tsing observa que “o progresso parou de fazer sentido”12 

nessa era geológica chamada de Antropoceno; algo que o governo de Gold Fame 

Citrus parece se recusar a aceitar. No universo pós-apocalíptico de Watkins, as 

políticas de exclusão e exploração seguem existindo, o que o país parece ter feito 

para resolver o problema foi simplesmente isolar o oeste e seus habitantes. Como 

Ray fala para Luz ainda no início da narrativa: “vocês vieram para cá procurando algo 

melhor. Ouro, fama, plantações de frutas cítricas. Miragem. Fragmento. Era conversa. 

Por isso ninguém os quer agora. Mojavs”13, indicando a forma como os californianos 

serão tratados no resto do romance. 

Chamados de “Mojavs”, em referência ao deserto de Mojave, os habitantes do 

oeste estadunidense, no romance de Watkins, recebem um tratamento bastante 

próximo ao que os mexicanos – e outros latinos americanos – recebem há muitos 

anos no país. Com discursos xenofóbicos e avisos como “MOJAVS NÃO SÃO BEM-

                                                     
11 ALLEN, 1972, p. 57.  
12 TSING, 2015, p. 25, Trad. Nossa. Do original “progress stopped making sense”. 
13 WATKINS, 2015, p. ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “your people came here looking for something 
better. Gold, fame, citrus. Mirage. They were freckles, yeah? Schemers. That’s why no one wants them 
now. Mojavs”. 
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VINDOS, NÃO HÁ EMPREGO PARA MOJAVS. FORA MOJAVS”14, o romance, que seria 

lançado um ano antes da eleição de Donald Trump, já traz na sua narrativa o discurso 

de ódio que, embora existente há muitas décadas, parece ter se intensificado no país 

naquele período, culminando na vitória de um republicano de extrema direita no 

poder. Em Gold Fame Citrus, o ódio é direcionado a uma parte do próprio país que, 

frente a uma catástrofe ambiental sem precedentes, instala barreiras para impedir a 

passagem dos californianos para outros estados. Como Ray avisa a Luz quanto ela 

sugere ir para Seattle: “’tem milícia na fronteira de Oregon. Você sabe.’ O estado de 

Washington parou de aceitar pedidos de realocação de Mojovs” 15 . O desastre 

climático parece ter intensificado as desigualdades dentro do país, e nem mesmo 

uma tragédia parece ter sido capaz de alterar a lógica capitalista e excepcionalista 

estadunidense. Nessa Califórnia pós-apocalíptica, é cada vez mais evidente que o 

Sonho Americano de possiblidade não é para todos. No entanto, ele segue existindo 

e talvez seja esse o problema. 

Para pensar essas desigualdades, a crítica de Andreas Malm e Alf Hornborg 

(2014) ao Antropoceno é interessante, uma vez que eles problematizam justamente 

as desigualdades que o nome dado à nova era geológica incita. Ao focar no “homem” 

(anthropos), ao invés de no real culpado pelo aumento das emissões de CO2 (a saber, 

o sistema capitalista e uma minoria da população que detêm os meios de produção16, 

normalmente composta por homens brancos), o termo parece ignorar que nem todos 

os seres humanos são culpados pela devastação ambiental que presenciamos. 

Desta forma, se aceitarmos a afirmação de que ficção especulativa costuma projetar 

os problemas presentes em narrativas que se passam no futuro, o romance de 

Watkins deixa implícito que não temos todos a mesma parcela de culpa nos 

                                                     
14 WATKINS, 2015, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “MOJAVES NOT WELCOME. NO WORK FOR 
MOJAVS. MOJAVS KEEP OUT”. 
15 WATKINS, 2015, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “’There’s militia at the Oregon border. You know 
that’. Washington State had stopped accepting Mojav relocation applications”. 
16 Cf.: “A significant chunck of humanity is not party to the fossil economy at all: hundreds of millions 
rely on charcoal, firewood or organic waste such as dung for all domestic purposes. Satterthwaite 
concluded that one-sixth of the human population ‘best not be included in allocations of responsibility 
for GHG emissions’ (Satterthwaite, 2009: 547-550). Their contribution is close to zero. Moreover, 2 
billion people, or nearly one-third of humanity, have no access to electricity, and so, in the words of 
Vaclav Smil, ‘the difference in modern energy consumption between a subsistence pastoralist in the 
Sahel and an average Canadian may easily be larger than 1,000-fold’ (Smil, 2008: 259)” (MALM; 
HORNBORG, 2014, p. 4). 
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problemas ambientais. E talvez seja necessário repensar essas relações a partir de 

agora, com o termo, antes que seja tarde demais. 

Como Anna Tsing observa sobre o Antropoceno na introdução da antologia 

transdisciplinar Arts of Living on a Damaged Planet (2017),  

 
arranjos de vida que levaram milhões de anos para se estabelecerem estão 
sendo desfeitos em um piscar de olhos. A hubris dos conquistadores e das 
corporações faz com que seja incerto quais legados deixaremos para as 
próximas gerações, humanas e não humanas.17 

 

Questionamento que em Gold Fame Citrus ganha uma resposta: caso não 

sejam formadas novas alianças para resolver os problemas atuais, muito pouco, ou 

quase nada será deixado para as próximas gerações. As práticas atuais precisam 

ser mudadas na sua base também, pois como Luz nota, “tinha sempre um salvador 

lá na wilderness, algum senador, alguma patente, algum instituto, alguma célula”18. 

A estrutura patriarcal, pautada na ideia do frontiersman estadunidense, perpassa o 

universo pós-apocalíptico mostrando que a crise da masculinidade também precisa 

ser repensada, juntamente com novas práticas mais sustentáveis e soluções que 

apontem os reais culpados pelos problemas que enfrentamos na crise ambiental 

atual. 

Abandonada pelo namorado que a infantiliza chamando-a de “babygirl”19, com 

um pai que se recusava a lidar com qualquer coisa “uterina, vaginal, menstrual, 

relacionado à menopausa ou a adolescência”20 e se envolvendo com um amante 

(Levi) que é líder de uma seita de pessoas que moram nas dunas e que vira uma 

espécie de mestre para Luz, o romance de Watkins sugere que a necessidade 

masculina de controle não parece ser o que irá salvar o mundo. Gold Fame Citrus, 

através das histórias de fracasso dos personagens, indica que são necessárias 

outras narrativas que não sejam mais apenas centradas na figura do herói 

(frontiersman).  

                                                     
17 TSING et all, 2017, p. G1, Trad. Nossa. Do original “living arrangements that took millions of years 
to put into place are being undone in the blink of an eye. The hubris of conquerors and corporations 
make it uncertain what we can bequeath to our next generations, human and not human”. 
18 WATKINS, 2015, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “There was always some saviour out in the 
wilderness, some senator, some patent, some institute, some cell”. 
19 Cf.: “looking good, babygirl” (WATKINS, 2015, ed. Kindle). 
20  WATKINS, 2015, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “Not permitted by his temperamet to 
acknowledge anything, uterine, vaginal, menstrual, menopausal, pubescent”. 
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O romance de Watkins coloca em evidência que os verdadeiros culpados pelos 

desastres ambientais são os poucos que detêm o poder e perpetuam a lógica 

capitalista intrínseca ao ethos estadunidense de Sonho Americano. Ao contrário do 

que Dipesh Chakrabarty acredita, que “diferentemente da crise do capitalismo, não 

existem botes salva-vidas para os ricos e privilegiados”21, existem botes salva-vidas 

para eles, sim. Os mais poderosos sempre estarão a salvos dos problemas criados 

por eles mesmo. Em Gold Fame Citrus, todos conseguiram ir para leste, os que 

ficaram em Los Angeles foram apenas os excluídos que não tiveram condições de 

migrar antes. Malm e Hornborg, inclusive, criticam o argumento de Chakrabarty, uma 

vez que ele:  

[...] descaradamente desconsidera as realidades de vulnerabilidade 
diferenciadas em todas as escalas da sociedade humana: veja o Katrina em 
vizinhanças negras e depois em vizinhanças brancas de Nova Orleans, ou o 
Sandy no Haiti e em Manhattan, ou o aumento no nível do mar em 
Bangladesh e na Holanda, ou praticamente qualquer outro impacto, direto 
ou indireto, de mudanças climáticas.22 

 

Quando pensamos nas mulheres, então, a questão da desigualdade também 

não pode ser ignorada. A perspectiva ecofeminista, inclusive, confirma que as 

mulheres – juntamente com outros grupos mais marginalizados – costumam ser as 

mais afetadas pelas mudanças climáticas e desastres naturais, tendo em vista os 

papéis sociais, a discriminação, entre outros problemas. Como Greta Gaard nota: 

 
[…] ao redor do mundo, os papéis de gênero restringem a mobilidade das 
mulheres, impõem tarefas associadas com a produção de comida e cuidado 
e, simultaneamente, impedem as mulheres de participarem nas tomadas de 
decisões sobre mudanças climáticas, emissões de gases de efeito estufa e 
decisões sobre adaptação e atenuação23 

 

Algo que Gold Fame Citrus explora quando Ray abandona Luz e Ig no meio do 

deserto e parte sozinho. A criança, embora adotada pelos dois, no momento mais 

                                                     
21 CHAKRABARTY, 2009, p. 22. 
22  MALM; HORNBORG, 2014, p. 5, Trad. Nossa. Do original “Blatantly over-looks the realities of 
differentiated vulnerability on all scales of human society: witness Katrina in black and white 
neighborhoods of New Orleans, or Sandy in Haiti and Manhattan, or sea level rise in Bangladesh and 
the Netherlands, or practically any other impact, direct or indirect, of climate change” 
23 GAARD, 2015, p. 180, Trad. Nossa. Do original “[…] around the world, women’s gender roles restrict 
women’s mobility, impose tasks associated with food production and caregiving, and simultaneously 
obstruct women from participating in decision-making about climate change, greenhouse gas 
emissions, and decisions about adaptation and mitigation”. 
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crítico, imediatamente vira responsabilidade de Luz. Ray deixa claro que ambas o 

atrasariam caso ele as levasse junto. Quando Luz percebe que ele pretende abandar 

as duas, Ray avisa “Não é seguro. Ela [Ig] precisa de sombra. Água. Não podemos 

carregar o suficiente (...) ela é muito delicada. Ela iria nos atrasar” 24 . Com uma 

desculpa, Ray deixa Luz e Ig, que são salvas por outro personagem masculino, Levi. 

Na narrativa de Watkins, os desastres seguem ocorrendo enquanto a lógica 

patriarcal e a imagem de masculinidade baseada na figura do frontiersman seguem 

existindo. Foram elas que levaram a devastação ambiental, são elas que perpetuam 

as táticas de exclusão e exploração e, finalmente, são elas que silenciam as 

personagens femininas com suas posições de salvadores. Luz não consegue 

escapar dessa lógica, mas fica implícita a necessidade de pensar novas 

epistemologias. 

Donna Haraway, em Staying with the Troube (2016), aborda essa questão 

quando faz a pergunta  

 
o que acontece quando o excepcionalismo humano e o individualismo 
limitado, aquelas velhas máximas da filosofia Ocidental e  da economia  
política, se  tornam impensáveis na melhor ciência, seja ela natural ou 
social?25 

 
Para ela, pensar nas histórias que contamos talvez seja uma resposta. Pensar 

no nome que foi dado à nova era geológica também. A proposta de Haraway, assim, 

visa não somente pensar em termos de Antropoceno e Capitoloceno, mas também 

de Chthuluceno – que ela deixa claro não ter nada a ver com o monstro de Lovecraft, 

mas sim com as diversas forças tentaculares “terranas”26. O termo, que remete à 

palavra “ctônico”, seria uma forma de se desvincular da associação com o sagrado 

e o secular incitadas pelo Antropoceno e pelo Capitoloceno. Desta maneira, o 

Chthuluceno surge como uma proposta de possibilidade de narrativa para 

encaramos o problema da nossa época de frente, ou como o título do seu estudo já 

indica: a ficar com esse problema. Para Haraway: 

                                                     
24 WATKINS, 2015, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “It’s not safe. She (Ig) needs shade. Water. We 
can’t carry enough (...) she’s to delicate. She’d slow us down”. 
25 HARAWAY, 2016, p. 30, Trad. Nossa. Do original “what happens when human exceptionalism and 
bounded individualism, those old saws of Western philosophy and political economics, become 
unthinkable in the best sciences, whether natural or social?”. 
26 HARAWAY, 2016, p. 101, Trad. Nossa.  
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[...] diferentemente do Antropoceno e do Capitoloceno, o Chthuluceno é feito 
de histórias contínuas multiespécies e de práticas de torna-se-com em 
tempos de perigo, tempos precários, nos quais o mundo - ainda - não 
acabou e o céu - ainda - não caiu.27 

 

Assim, no Chthuluceno, os seres humanos não são os mais importantes, mas 

dividem a cena com os outros seres. Tal discussão, implica diretamente repensar os 

discursos de excepcionalismo e individualismo até então vigentes, como é indicado 

já na pergunta de Haraway. Para tanto, novas narrativas precisam ser criadas, e elas 

precisam questionar essa lógica. A ficção climática, de certa forma, busca não 

apenas indicar essa necessidade, como Gold Fame Citrus faz, mas também tem se 

empenhado em tentar construir narrativas que ofereçam outros futuros possíveis. 

Flight Behavior, de Barbara Kingsolver, é um exemplo. 

O romance de Kingsolver, publicado em 2012, gira em torna da vida de 

Dellarobia Turnbow e do evento fora do comum que ela presencia de migração de 

borboletas monarcas. Presa em um casamento que ocorreu quando ela era muito 

jovem, a protagonista percebe, ao longo da narrativa, como o ideal de progresso 

intrínseco ao discurso estadunidense é problemático e aprisionante para as 

mulheres. Após ser a primeira a presenciar o evento das borboletas e virar uma 

espécie de celebridade local, Dellarobia recebe em sua propriedade cientistas que 

vão investigar o ocorrido e com os quais ela começa a contribuir como uma espécie 

de secretária. 

Casada com Cub, um típico estadunidense cristão, branco, e que não acredita 

em aquecimento global, a primeira reação que Dellarobia recebe do marido quando 

conta sobre as borboletas é “o que quer que essa porcaria seja, não pode ser nem 

um pouco bom para extração de madeira” 28 . Cub, em meio às suas limitações, 

consegue fazer a relação óbvia entre exploração ambiental e consequências 

possíveis. Como Anna Tsing observa em sua pesquisa sobre os cogumelos 

matsutake e a precariedade na qual vivemos nessa era chamada Antropoceno, “os 

                                                     
27  HARAWAY, 2016, p. 55, Trad. Nossa. Do original “[...] unlike either the Anthropocene or the 
Capitolocene, the Chthulucene is made up of ongoing multispecies stories and practices of becoming-
with in times that remain at stake, in precarious times, in which the world is not finished and the sky 
has not fallen – yet.” 
28 KINGSOLVER, 2012, p. 53, Trad. Nossa. Do original “whatever the hell that is, it can’t be a damn bit 
a good for logging”. 
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humanos não podem sobreviver pisando em todos os outros”29, e os personagens de 

Flight Behavoir, mesmo os que não possuem formação científica, que são 

influenciados por fake news e que usam produtos químicos proibidos há anos – 

como o DDT que o pai de Cub guarda30 –, entendem isso.  

Em um romance no qual a catástrofe não se passa em um mundo já 

devastado, como no de Gold Fame Citrus, mas em um mundo tal como o 

conhecemos, Kingsolver usa o exemplo de um evento específico no terreno de uma 

família simples, religiosa e tradicional no interior dos Apalaches para abordar as 

ansiedades atuais sobre a devastação ambiental vigente e as teorias negacionistas 

em voga. Após descobrir que o evento que Dellarobia presencia como “uma 

mensagem divina” é, na verdade, um indicativo de mudanças climáticas drásticas no 

México que estão afetando, agora, os Estados Unidos, a protagonista se aproxima da 

família mexicana de uma colega de seu filho. Como os pais da menina explicam para 

Dellarobia, após anos de desmatamento, o estado de Michoacán é devastado por 

deslizamentos de terra e as borboletas que costumavam ir para lá no inverno não 

retornam mais e migram para os Estados Unidos, mais especificamente, para a 

fazenda dos Turnbows. Segundo um dos cientistas, Ovid, “as monarcas tinham que 

deixar seus sítios no México cada vez mais cedo a cada ano por causa das mudanças 

sazonais causadas pelas mudanças climáticas”31. Para essa informação, o narrador 

indica, então, a desinformação que as comunidades mais pobres e do interior sofrem 

com a reflexão de Dellarobia: “ela ficou pensando se isso tudo era comprovado. 

Mudanças climáticas”32.  

Através da narrativa do despertar da protagonista, o romance de Kingsolver 

parece sugerir alguma alternativa para a pergunta de Haraway. De uma jovem mãe e 

esposa do interior dos Estados Unidos que vai à igreja toda semana e que, a princípio, 

percebe a migração das borboletas como algo divino, Dellarobia passa a trabalhar 

                                                     
29 TSING, 2015, p. vii, Trad. Nossa. Do original “humans cannot survive by stomping on all the others”. 
30 Cf.: “’I’ve got some DDD saved back in the basement’. (..) ‘DDT’, Cub told him. ‘Dad, that stuff has 
been against the law for more than my whole life’” (KINGSOLVER, 2012, p. 55) 
31 KINGSOLVER, 2012, p. 147, Trad. Nossa. Do original “the monarchs had to leave the Mexican roost 
sites earlier every year because of seasonality changes from climatic warming”. 
32 KINGSOLVER, 2012, p. 147, Trad. Nossa. Do original “the monarchs had to leave the Mexican roost 
sites earlier every year because of seasonality changes from climatic warming”/ “she wondered 
whether any of this was proved. Climate change” 
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com os cientistas que ocupam sua fazenda e posteriormente decide abandonar seu 

casamento e fazer faculdade de veterinária em uma cidade próxima à fazenda. A 

narrativa, pautada na história de uma mulher curiosa por entender os processos que 

levam as borboletas até os Apalaches, problematiza o discurso do excepcionalismo 

estadunidense quando a faz questionar o que os seres humanos estão fazendo com 

a fauna e a flora. No entanto, essa narrativa não se mostra sem saída para o 

problema atual. Flight Behavoir expõe possibilidades de novas histórias em meio as 

ruínas, seja de um casamento, de uma família ou da iminente crise climática que 

ameaça o mundo e altera a migração de borboletas monarcas. O romance de 

Kingsolver lida com brechas, fendas de possiblidades em um mundo em colapso.  

Em meio a protestos de jovens da região que exigem que o desmatamento na 

área dos Turnbows seja interrompido33, à vontade do sogro – e dos governantes 

locais – de transformarem a fazenda em uma espécie de Disneylândia para atrair 

turistas e a personagens que não acreditam nos pesquisadores, o romance de 

Kinglsover ainda crítica o fato de o conhecimento científico ficar normalmente preso 

em uma bolha que não é acessível para o resto da comunidade. Dellarobia se 

pergunta sobre os altos níveis de CO2 e sobre as calotas de gelo derretendo e pensa 

“como isso poderia ser verdade (...) se ninguém estava falando sobre?”34. Apontando 

para o fato dessas informações não estarem disponíveis para toda população de 

maneira igual, ainda mais quando os governos e corporações se esforçam tanto para 

esconder os problemas ambientais vigentes. 

A crítica que o romance de Kingsolver faz à desconexão dos próprios 

cientistas com a comunidade é completada com a escolha da autora de fazer com 

que esse grupo seja composto quase na sua totalidade por homens. Quando eles se 

reúnem para deixar a propriedade da família Turnbow, Leighton, um dos cientistas, 

faz uma lista para Dellarobia com tudo que ela poderia fazer para reduzir a emissão 

de carbono daquele momento em diante. Na sua fala, fica evidente tanto a sua 

desconexão com pessoas pobres do interior do país quanto sua ignorância sobre 

como é ser mulher e mãe de duas crianças nessas situações. O primeiro item da lista 

                                                     
33  Os jovens, no romance, repetem o refrão: “stop the logging, stop the lies! Save the monarch 
butterflies!” (KINGSOLVER, 2012, p. 235). 
34 KINGSOLVER, 2012, p. 280, Trad. Nossa. Do original “how could this be true (...) if no one was talking 
about it?”. 
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de Leighton é levar seu próprio pote quando for a um restaurante, para as sobras – 

embora Dellarobia não jante fora há mais de dois anos por causa das crianças. A 

lista se prolonga por mais alguns itens como comprar roupas de segunda mão – que 

é exclusivamente o que a protagonista faz desde o nascimento do seu primeiro filho 

– e utilizar menos o carro, o que a surpreende a ponto de ela perguntar “quem não 

faria isso?”35. No entanto, Leighton, ainda não derrotado, fala o último item da lista: 

“voe menos”36 , justamente algo que Dellarobia nunca fizera até o momento. 

Flight Behavoir mostra a distância que o discurso da ciência fica da 

comunidade em geral, no entanto, ele também explicita o impacto que o 

conhecimento pode ter caso exista uma aproximação, como fica claro no 

crescimento da protagonista quando ela desenvolve uma amizade com Ovid. Após a 

experiência das monarcas, e com a ajuda do pesquisador, Dellarobia entra para uma 

universidade da região e aceita que ainda é possível fazer algo por ela, por seus filhos 

e pelo mundo. A narrativa se encaminha para o final com o sentimento de que, 

“apesar de tudo, do iminente fim do mundo, Dellarobia teve um vislumbre de uma 

sorte diferente. O sol já havia nascido fazia um tempo e o céu estava limpo, sugerindo 

uma grande mudança a caminho” 37 . E o responsável por esse sentimento de 

esperança são as conexões – entre cientistas e comunidade e comunidade e meio 

ambiente – estabelecidas durante o evento. Dellarobia sente que terá chance de 

mudar algo, de criar outra narrativa, mesmo quando tudo parece destruído. O final do 

romance, de certa forma, entra em consonância com as observações de Anna Tsing 

sobre encontrar vida nas ruínas, quando ela nota, no final de Mushroom at the End of 

the World (2015), que ainda bem que existe companhia, humana ou não:  

 
[…] as ruínas nos encaram com o horror do seu abandono. Não é fácil saber 
como fazer vida, muito menos como evitar a destruição planetária. Por sorte, 
ainda existe companhia, humana e não humana. Ainda podemos explorar as 
margens cobertas de vegetação das nossas paisagens.38 

                                                     
35 KINGSOLVER, 2012, p. 328, Trad. Nossa. Do original “who wouldn’t do that?” 
36 KINGLSONVER, 2012, p. 329, Trad. Nossa. Do original “fly less” 
37  KINGSOLVER, 2012, p. 428, Trad. Nossa. Do original “despite everything, the end of the world 
impending, Dellarobia had a glimpse of strange fortune. The sun was well up now and the sky clear, 
suggesting some huge shift was under way”. 
38  TSING, 2015, p. 282, Trad. Nossa. Do original “[…] the ruin glares at us with the horror of its 
abandonment. It’s not easy to know how to make a life, much less avert planetary destruction. Luckily 
there is still company, human and not human. We can still explore the overgrown verges of our blasted 
landscapes”. 
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Assim como Haraway, Tsing admite ao longo do seu trabalho sua admiração 

por Ursula Le Guin, principalmente pelo texto “The Carrier Bag Theory” (1989) – que 

ambas pesquisadoras citam para desenvolverem suas reflexões sobre o 

Chthuluceno, no caso de Haraway, e sobre as possibilidades de vida nas ruínas, no 

caso do estudo sobre o cogumelo matsutake de Tsing. Le Guin, neste ensaio, propõe 

construir histórias diferentes, aceitando a hipótese de Elizabeth Fisher de que, antes 

de se tornar caçadora, a humanidade era, provavelmente, coletora. Neste sentindo, 

ela argumenta que em vez de ficarmos presos na história do herói, do conflito, da 

lança, do caçador, deveríamos focar na história como recipiente (como uma bolsa, 

ou sacola) e buscar as histórias que falam de vida. Conceber a narrativa, desta forma, 

seria pensar nela como “processo contínuo”39. 

Weather, de Jenny Offill, de certa forma, coloca a teoria de Le Guin para 

funcionar. Em uma narrativa fragmentada, a protagonista e narradora Lizzie Benson, 

uma bibliotecária de um campus universitário, casada e com um filho pequeno, 

parece uma espécie de psicóloga para todos à sua volta, incluindo sua mãe, que mora 

longe, e seu irmão, com problema com drogas. Presa no “mau tempo”, política e 

fisicamente falando, ela experimenta o sentimento de catástrofe que marcou o 

mandato de Donald Trump e a catástrofe climática anunciada e intensificada pelas 

atitudes políticas do país durante os últimos quatro anos, como a de sair do Acordo 

de Paris em 2017. Perguntas como “qual será o lugar mais Seguro?”40, em caso de 

calotas polares derreterem e devastarem cidades costeiras, e “o que vai acontecer 

com o clima estadunidense?”41 são questões frequentes no romance.  

Além de tomar conta de quase todos à sua volta, Lizzie ainda aceita o trabalho 

de responder e-mails de um podcast apocalíptico chamado “Hell and High Water”, no 

qual as pessoas fazem perguntas como “Vivemos no Antropoceno? (...) Quando os 

humanos serão extintos?”42. A partir dele, questionamentos sobre o que devemos 

ensinar para os mais jovens em termos de sobrevivência surgem e Lizzie aconselha: 

                                                     
39 LE GUIN, 1989, ed. Kindle, Trad. Nossa. 
40 OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “what will be the safest place?”. 
41  OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “what’s going to happen to the American 
weather?”. 
42 OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “Do we live in the Anthropocene? (...) When will 
humans go extinct?” 
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“ensine eles a costurar, plantar, construir. Pensando bem, técnicas para acalmar a 

mente talvez sejam mais úteis”43. A preocupação com a sobrevivência fica ainda 

evidente nas pesquisas que Lizzie faz sobre como fazer fogo a partir de embalagem 

de papel e bateria, o que fazer caso você fique sem velas e sobre como fazer pasta 

de dentes, escova de dentes e como pescar sem equipamento. Para Lizzie, é 

importante ter um plano antes do desastre ambiental iminente, assim ela estará 

preparada para lidar com o problema. 

Weather não conta histórias de heróis. O romance fala sobre possibilidades, 

adaptações necessárias e afeto. O casamento, o filho, a mãe, o irmão, todos são fonte 

de força e de cuidado para a protagonista. Offill, desta maneira, oferece uma narrativa 

que indica outras histórias possíveis para a catástrofe, histórias de organização para 

um outro mundo, não apenas de mera sobrevivência. Weather não é ambientada em 

um futuro devastado, como o romance de Watkins, nem criado a partir de um evento 

ambiental peculiar, como o de Kingsolver, mas é um produto de uma fase obscura – 

politicamente falando – para os estadunidenses. Publicado no início de 2020, pouco 

antes da pandemia, o romance de Jenny Offill prefere refletir sobre organização, 

estratégia e planos para futuros melhores. Weather é como a sacola/bolsa de Le 

Guin, com possibilidades e nova histórias sobre devastação climática. 

Assim como o jogo 3D do filho da protagonista, no qual os jogadores 

“constroem coisas bloco por bloco, depois enchem os cômodos de minerais que eles 

mineraram com picaretas que eles construíram” e “montam campos verdes e criam 

galinhas para comer”44, a narrativa de Offill nunca fala em fim, mas em continuidade. 

Tal ideia é evocada no romance também com a fala dos monges do Monte Atos que 

ela assiste no YouTube na qual eles admitem não terem medo da morte, uma vez que 

“nós morremos e estamos apaixonados por tudo” 45 . Da mesma maneira, o 

nascimento do bebê de seu irmão também surge para falar de possibilidades e afetos 

mesmo em meio ao caos existente, assim como para indicar novos futuros. 

                                                     
43 OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “teach them to sew, to farm, to build. Techniques 
for calming a fearful mind might be the most useful though”. 
44 OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “put together building block by block, then fill the 
rooms with menerals that they have mined with pickaxes they have made. They assemble green fields 
and raise chickens to eat”. 
45 OFFILL, 2020, ed. Kindle, Trad. Nossa. Do original “we have died and we are in love with everything”. 
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A ficção climática, geralmente, está desconfortavelmente perto do nosso 

presente, como Weather indica. E de acordo com Julia Leyda, é essa sensação 

esmagadora de estar muito próximo que distingue essa produção recente de outras 

obras que também tratam da questão climática – como Dune (1966), de Frank 

Herbert, por exemplo46, que se passam em um futuro distante. A existência de um 

número expressivo de mulheres escrevendo cli-fi, bem como a necessidade de um 

nome para o fenômeno, talvez indique nossa necessidade de criar novas histórias, 

como Le Guin defende, partindo de uma outra lógica que não seja mais a do 

excepcionalismo, progresso ou do herói. Rebecca Solnit, em uma carta para a greve 

climática de 15 de maio de 2019, comenta sobre a continuidade ao falar da influência 

de Rosa Parks para Greta Thunberg:  

 
[...] aquela mulher negra nascida em Tuskegee, Alabama, em 1913, que iria 
influenciar uma menina branca, na Suécia, noventa anos mais tarde, a lutar 
contra as mudanças climáticas, é um lembrete de que tudo está conectado 
e as suas ações importam mesmo que os resultados não sejam óbvios ou 
imediatos.47  

 

A crítica feminista de Le Guin certamente vive em boa parte da produção 

recente de ficção climática escrita por mulheres, como nos romances analisados 

neste trabalho. Vive também fora da ficção, nas pesquisas de Haraway e Tsing sobre 

o Antropoceno, mostrando que narrativas – literárias ou não – têm poder 

transformador. As ansiedades (heteronormativas), crises familiares e crítica ao 

excepcionalismo estadunidense de Gold Fame Citrus e Flight Behavoir não apenas 

denunciam os problemas da crise atual, mas indicam que se não pensarmos outras 

formas de contar histórias, não teremos como escapar do fim dos tempos. Weather, 

publicado no último ano do mandato de um presidente que fez do negacionismo 

frente às alterações climáticas uma boa parte de sua política, surge com a alternativa 

do afeto, do cuidado e do plano de sobrevivência para criar novos mundos. Como 

                                                     
46 Cf.: “cli-fi texts are also contemporary in the sense that they are overwhelmingly set in the present 
or very near future, which distinguishes them from (nevertheless important) precursos texts such as 
Dune (Frank Herbert, 1965/David Lynch 1985) which usually rely on distant futures and outer space 
settings” (LEYDA, 2016, p. 12). 
47 SOLNIT, 2019, p. 182, Trad. Nossa. Do original “[...] that Black woman born in Tuskegee, Alabama, in 
1913 would influence a White girl born in Sweden ninety years later to take direct action about climate 
change is a reminder that everything is connected and your actions matter even when the results aren’t 
immediate or obvious”. 
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Anna Tsing (2015) observa, a precariedade é a condição dos nossos tempos, e os 

textos analisados neste trabalho nos indicam que é crucial encontrar vida mesmo 

dentro dessa precariedade criada pelo capitalismo tardio. No entanto, é importante 

lembrar que essa busca deve ser contínua, e de preferência não solitária. 
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Introdução 
 

 
“[...]a subalternidade precisa deixar de ser objeto para ser sujeito do 
conhecimento”1. 

 

O feminismo hegemônico-liberal-branco-heterocentrado pautou a luta pela 

igualdade de gênero na ideia de que a opressão de gênero atravessa da mesma 

forma mulheres de todas as classes, idades e nações. Entretanto, o que esse 

feminismo tem feito é oprimir mulheres que não se enquadram só nesse tipo de 

opressão de gênero, como é o caso da maioria das subalternizadas. Ao focar apenas 

na opressão de gênero e desconsiderar os diversos outros tipos de opressão, como 

a racial, a econômica e a sexual, o feminismo hegemônico adota uma postura que 

pode contribuir para a manutenção da colonialidade. Apesar da descolonização 

territorial dos países do sul global já ter ocorrido, a colonização deixou marcas nas 

esferas econômicas e políticas, denominadas de colonialidade2.  

Na América Latina, a colonização europeia foi caracterizada pela divisão, 

hierarquização e separação entre o humano e o não humano - onde o homem branco 

europeu era o padrão de humano e os colonizados eram considerados não humanos, 

separados entre fêmea e macho. Nesse sentido, a filósofa argentina María Lugones 

(2014b) conclui que não existia para eles mulheres colonizadas, pois nenhuma fêmea 

                                                     
1  CURIEL, Ochy. “Construindo metodologias feministas a partir do feminismo decolonial”. In: 
HOLLANDA, Heloísa Buarque De (org.). Pensamento Feminista Hoje: perspectivas decoloniais. Rio de 
Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. p. 132. 
2  “A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder 
capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo 
como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, 
materiais e subjetivos, da existência social quotidiana e da escala societal”, QUIJANO, Aníbal. 
“Colonialidade do Poder e Classificação Social”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria 
Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina S.A, 2009, p. 73. 
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colonizada era mulher3. Diante disso, para além da colonialidade do poder, do ser e 

do saber, Lugones entende que uma marca central desse sistema moderno colonial 

é a colonialidade de gênero. 

Por isso, as subalternas e os subalternos, como denomina Gayatri Spivak 

(2010), não são autorizadas a falar e não são ouvidas pelo norte global. As mulheres 

colonizadas não têm suas vozes representadas no feminismo hegemônico, porque 

suas lutas passam por superar opressões que não podem ser separadas e 

hierarquizadas conforme sugerem as feministas brancas, como é o nosso caso de 

mulheres não-brancas, que somos oprimidas pela raça e por sermos mulheres. O 

feminismo decolonial, por sua vez, tem como objetivo denunciar a forma como a 

geopolítica do conhecimento silencia as intelectuais subalternizadas4. 

As epistemologias hegemônicas entendem que a construção de pensamento 

se dá a partir de uma relação distante entre sujeito e objeto, prezando por uma 

imparcialidade e neutralidade que efetivamente não existe. A decolonização do 

feminismo é uma forma de romper com essa lógica do silêncio das mulheres de cor, 

exaltando os conhecimentos produzidos por suas experiências locais5. Para Donna 

Haraway (1995), a objetividade feminista consiste exatamente na produção de um 

conhecimento a partir de uma localização limitada, ao qual ela chama de “Saberes 

Localizados”6.  

A intelectual subalternizada não se desprende totalmente da colonialidade, 

porém, ela consegue conscientizar-se duplamente a partir do lócus fraturado, esse 

espaço dialético entre colonialidade e subjetividade ativa em que a mulher latina está 

inserida7. O lócus fraturado é aquele em que a subjetividade ativa das colonizadas 

resistem contra a invasão colonial à nós próprias8. Abaixo, Lugones explica essa 

relação oprimir <-> resistir no lócus fraturado: 

                                                     
3E esta mulher é a não-branca, negra, indígena. 
4CASTRO, Susana de. “Origem e Ideias Centrais”. Cult - Revista Brasileira de Cultura, p. 29-34, São 
Paulo, 2020. 
5LUGONES, María. “Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas”, v. 22, n. 3, p. 
935–952, 2014b. Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0104-026x2014000300013. Acesso em: 20 
out. 2020.  
6 HARAWAY, Donna. “Saberes Localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da 
perspectiva parcial”. Cadernos Pagu, v. 5, p. 7–41, 1995, p. 18.  
7 LUGONES, 2014b.  
8 LUGONES, 2014b 
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E, desta maneira, quero pensar o/a colonizado/a tampouco como 
simplesmente imaginado/a e construído/a pelo colonizador e a 
colonialidade, de acordo com a imaginação colonial e as restrições da 
empreitada capitalista colonial, mas sim como um ser que começa a habitar 
um lócus fraturado, construído duplamente, que percebe duplamente, 
relaciona-se duplamente, onde os “lados” do lócus estão em tensão, e o 
próprio conflito informa ativamente a subjetividade do ente colonizado em 
relação múltipla.9 

 

Posto isto, este capítulo tem como objetivo compreender o papel das poesias 

escritas por mulheres do Slam das Minas na construção de resistências do lócus 

fraturado que María Lugones propõe em seu feminismo decolonial. Este texto parte, 

pois, de uma discussão teórica sobre a construção de uma epistemologia feminista 

situada a partir do lócus fraturado. Em seguida, serão analisadas algumas poesias 

que refletem essa construção de conhecimento situado pelas mulheres poetas do 

Slam das Minas. Por fim, apresentarei algumas considerações finais.    

 

Decolonizando o conhecimento: o lócus fraturado como resistência 

 

“[...]a produção de uma voz e interpretações próprias aparecem como umas 
das práticas mais importantes para esses movimentos e para o feminismo 
decolonial”10  

 

 A filósofa brasileira Susana de Castro11 ressalta o lugar privilegiado que é 

atribuído aos intelectuais e acadêmicos do norte global como se eles fossem as 

únicas vozes autorizadas a falar por toda a população do planeta. Esses homens e 

mulheres brancos seriam as pessoas capacitadas para compreender a totalidade 

das relações sociais e assim desenvolver categorias de análise universais 12. Na 

contramão dessa perspectiva epistemológica universalista e hegemônica do norte 

global, a intenção aqui é justamente enfatizar a importância da construção de uma 

epistemologia feminista, situada e desenvolvida por mulheres do sul global. Donna 

Haraway argumenta nesse sentido:  

                                                     
9 LUGONES, 2014b, p. 942.  
10ESPINOSA-MIÑOSO, Yuderkys. Fazendo uma genealogia da experiência: o método rumo a uma 
crítica da colonialidade da razão feminista a partir da experiência histórica na América Latina. In: 
HOLLANDA, Heloísa Buarque De (org.). Pensamento Feminista Hoje: perspectivas decoloniais. Rio de 
Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. p. 106.  
11CASTRO, 2020. 
12 CASTRO, 2020. 
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Argumento a favor do conhecimento situado e corporificado e contra várias 
formas de postulados de conhecimento não localizáveis e, portanto, 
irresponsáveis. Irresponsável significa incapaz de ser chamado a prestar 
contas. Há grande valor em definir a possibilidade de ver a partir da periferia 
e dos abismos13 

 

O conhecimento situado não é uma posição fixa, mas reflexo de um corpo 

complexo e contraditório 14 . Uma epistemologia feminista responsável é aquela 

conectada com o corpo individual e pessoal que ressoa as tensões externas15. Dessa 

forma, uma teoria feminista responsável é construída a partir de nódulos, inflexões, 

tensões, fronteiras representando as multiplicidades das mulheres. 

Concomitantemente, os objetos de pesquisa também não são estáticos, como uma 

tela ou terreno, mas atores e agentes de suas próprias histórias16.  

A valorização de uma narrativa situada das subalternas é central para o 

feminismo decolonial.  O feminismo decolonial engloba várias perspectivas teóricas 

subalternas como: os feminismos pós-coloniais, feminismo negro, feminismo 

comunitário e indígena17. “Mulheres de cor” - expressão cunhada por María Lugones 

(2011) como um termo de coalizão que exclui as mulheres brancas liberais e inclui 

as mulheres não-brancas, negras, afro-americanas afrolatinas, afrocaribenhas, 

indígenas, chicanas, entre outras. Esses feminismos expressam a multiplicidade das 

mulheres de cor, mas convergem ao priorizar a teorização a partir das experiências 

das mulheres subalternas que historicamente tiveram suas falas deslegitimadas.  

A colonialidade é uma matriz que organiza o mundo hierarquicamente para 

ser estático18. Não é um termo só para classificar os povos quanto à raça, mas um 

processo de desumanização e sujeitificação para tornar as colonizadas menos que 

humanas19. O feminismo decolonial é a possibilidade de superar a colonialidade de 

gênero que se      constitui das colonialidades de poder, saber, ser, natureza e 

                                                     
13 HARAWAY, 1995, p. 22. 
14 CASTRO, 2020. 
15 CASTRO, 2020. 
16 CASTRO, 2020. 
17 CASTRO, 2020. 
18SEGATO, Rita Laura. “Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de um vocabulário 
estratégico descolonial”. E-Cadernos CES, n. 18, 2012. Disponível em: 
https://doi.org/10.4000/eces.1533. Acesso em: 20 out. 2020. 
19LUGONES, 2014b. 

https://doi.org/10.4000/eces.1533
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linguagem20 que são entrelaçadas e inseparáveis21. Sendo assim, a resistência à 

colonialidade começa rechaçando a ideia de que a colonialidade é algo dado e 

reconhecendo a subalternidade de si22. O relato feito por Lugones (2011) contribui 

para compreender isso: 

 
Desde minha experiência vejo que temos internalizado a colonialidade de 
gênero em nossas próprias comunidades. Mas também vejo que não temos 
internalizado esta subordinação totalmente. Temos curandeiras, médicas, 
herbeiras, historiadoras orais, parteiras, mas também temos mulheres 
subordinadas. Devemos repensar para realmente poder escutar a voz de 
mulheres de cor, da mulher afro, da mulher indígena, das mulheres mestiças 
que nós sabemos que estão partidas pela ferida colonial, como se concebem 
as chicanas. As mulheres brancas prestaram atenção em seu feminismo 
somente à dicotomia que as subordinavam, não à dicotomia que as fazia 
elas humanas a nós bestas. Por isso, é que a universalidade da “mulher” é o 
canto global do feminismo hegemônico.23 

 

Nesse sentido, Gloria Anzaldúa (2019) relembra que a luta sempre foi interior, 

a cultura branca dominante tem nos esvaziado e enfraquecido destituindo-nos de 

qualquer autodeterminação. Consciência mestiza é o termo desenvolvido pela autora 

para definir o processo de ruptura dos pensamentos dualistas no indivíduo e no 

coletivo que passa primeiramente por reconhecer a nossa situação. Esse processo 

reside na cicatrização da divisão constituída pelos próprios fundamentos da nossa 

vida, da nossa cultura e de nossos pensamentos, assemelha-se ao lócus fraturado 

esse lugar de convergências24.  

A partir disso, Maria Lugones propõe a construção de epistemologias de 

fronteiras, pensamento de fronteira feminista, lugar de coalizões, o lócus fraturado. 

As coalizões essas que envolvem os “dentros” e os “foras”, a sujeitificação e a 

                                                     
20Para aprofundar sobre o tema da colonialidade do poder, ser e saber sugiro os textos a seguir: 
QUIJANO (2009); MALDONATO-TORRES, Nelson. “A Topologia do Ser e a Geopolítica do 
Conhecimento: modernidade, império e colonialidade”. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; Meneses, 
Maria Paula (Org.). Epistemologias do Sul. Coimbra: Edições Almedina S.A, p. 337 - 382.   
21 LUGONES, María. “Hacia Metodologías de La Decolonialidad”. In: LEYVA, Xochitl et al. (Org.). 
Conocimientos y Práticas Políticas: reflexiones desde nuestras prácticas de conocimiento situado 
(Tomo II). Chiapas; Ciudad de México; Ciudad de Guatemala; Lima: CIESAS; UNICACH; PDTG-UNMSM, 
2011. p. 790–815.  
22 LUGONES, 2011. 
23LUGONES, 2011, p. 809. Tradução e grifos nossos.  
24ANZALDÚA, Gloria. “La conciencia de la mestiza/Rumo a uma nova consciência”. In: HOLLANDA, 
Heloísa Buarque De (org.). Pensamento Feminista: conceitos fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do 
Tempo, 2019.  
LUGONES, María. “Rumo a um Feminismo Decolonial”. In: Pensamento Feminista: conceitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019. 
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subjetividade ativa, a opressão e a resistência, o moderno e o não-moderno25. Esse 

lugar chamado “lócus fraturado” é o lugar de coalizão comum a todas as colonizadas 

de onde emergem as resistências à colonialidade e à modernidade. Veja a citação a 

seguir:  

Sujeitos, relações, fundamentos e possibilidades são transformados 
continuamente, encarnado uma trama desde o lócus fraturado que constitui 
uma recriação criativa, povoada. Adaptação, rejeição, adoração, 
desconsideração e integração nunca são os modos isolados de resistência, 
já que são sempre performados por um sujeito ativo, densamente construído 
pelo habitar a diferença colonial com um lócus fraturado. Quero ver a 
multiplicidade na fratura lócus: tanto o acionamento da colonialidade de 
gênero como a resposta de resistência a partir de uma noção subalterna de 
si, do social, de ente-em-relação, do cosmos, tudo enraizado numa memória 
povoada26.  

 

O lócus fraturado é o lugar de fusão entre o modo europeu de pensar e a 

ancestralidade e consciência não europeia. Um lugar não apenas de decolonização 

do pensamento, mas de criação e recriação de resistências performados por sujeitas 

ativas27. Não existem sujeitas totalmente colonizadas, como não é possível uma 

emancipação completa da condição de colonizada. Por isso, para aprofundar nos 

estudos decoloniais, Lugones (2011) atenta para a importância de conhecer práticas 

cotidianas de comunidades que vivem em lógicas diferentes às coloniais, 

valorizando a vida ao invés do lucro, o comunalismo no lugar do individualismo e os 

seres humanos em relação em vez de seres humanos hierarquizados.  

Para a compreensão dessas comunidades e suas práticas cotidianas de 

resistências, é necessário que o giro decolonial seja acompanhado de um giro 

metodológico, enfatizando uma produção de conhecimento desde baixo, ligada às 

práticas comunais de resistência à colonialidade28. Tal metodologia visa igualar o 

valor e o peso dos conhecimentos acadêmicos e dos conhecimentos das 

comunitários, reconhecendo os saberes que nascem das insurreições de 

conhecimentos subjugados, dos conhecimentos alternativos à modernidade e das 

comunidades consideradas pré-modernas 29 . Portanto, uma metodologia da 

                                                     
25 LUGONES, 2011. 
26 LUGONES, 2014b, p. 948. 
27 LUGONES, 2014b. 
28 LUGONES, 2011. 
29 LUGONES, 2011 
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interseccionalidade, das pontes, das travessias que unem as opressões que 

fragmentam as mulheres e suas comunidades, separando raça e gênero.  

  As teóricas feministas desenvolveram uma epistemologia, a do “ponto de 

vista”, para definir o conhecimento produzido por mulheres brancas universitárias 

que criticavam a pretensa neutralidade científica e concentravam suas críticas ao 

androcentrismo30 a partir de seus privilégios31. Tal perspectiva foi resgatada pelas 

feministas negras e de cor para exaltar o conhecimento produzido a partir de 

experiências próprias, principalmente valorizando a oralidade e os conhecimentos 

ancestrais de seus povos32. Segundo Luiza Bairros (2020), feminista negra brasileira, 

o conceito de experiência é central para definir as opressões de gênero, raça, 

sexualidade e classe que determina um ponto de vista específico.  

Para o feminismo negro é importante também ressaltar que não existe uma 

vivência homogênea que traduza todos os pontos de vista das mulheres negras, mas 

o papel da intelectual negra é teorizar sobre suas próprias experiências para elucidar 

para outras mulheres o ponto de vista da mulher negra. Patricia Hill Collins (2016) 

denomina o ponto de vista da mulher negra como outsider with 33 , o qual ela 

exemplifica a partir do papel das mães pretas, que representam para as famílias que 

trabalham, como uma pessoa quase da família. Esse posicionamento proporciona 

um lugar de análise específico para a maioria das mulheres negras, onde ela está 

dentro, mas não faz parte, o que possibilita ter vivências e ao mesmo tempo analisar 

com um olhar de fora. No entanto, esse ponto de vista das intelectuais negras 

envolve primeiro um processo de autodefinição e autoavaliação que desafiam as 

imagens de controle e as ajudam a resistir a objetificação dos seus corpos 34 . 

Processo este que não ocorre apenas pela reflexão abstrata e racional, mas pela 

práxis35.  

                                                     
30 Visão Ocidental Hegemônica que privilegia o pensamento científico produzido por homens brancos.  
31 ESPINOSA-MIÑOSO, 2020. 
32 ESPINOSA-MIÑOSO, 2020. 
33 A tradução literal dessa expressão é estrangeira de dentro. 
34 COLLINS, Patricia Hill. “Aprendendo com a outsider within: A significação sociológica do 
pensamento feminista negro”. Sociedade e Estado, v. 31, n. 1, p. 99–127, 2016. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/S0102-69922016000100006. Acesso em: 20 out. 2020 
35COLLINS, 2020. 

https://doi.org/10.1590/S0102-69922016000100006
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Sendo assim, esse ensaio não tem como objetivo encerrar as discussões 

sobre epistemologias feministas situadas, mas destacar a importância dos lugares 

de fala das mulheres subalternizadas. “Lugar de fala”, conceito amplamente 

difundido por Djamila Ribeiro (2019) no Brasil, enfatiza o fato de que todas nós 

pertencemos a um lugar social que nos faz ter experiências diferentes umas das 

outras e que vão influenciar na nossa perspectiva de vida. Vale ressaltar um equívoco 

recorrente associado a esse conceito, entende-se muitas vezes que só as 

subalternas podem falar de suas localizações, contudo para romper com essa lógica 

hierarquizante do conhecimento, é necessário que quem ocupe espaços 

hegemônicos também se situe epistemologicamente36.  

 

Por uma epistemologia feminista situada: o caso dos slams poesias  

“Sinto, logo posso ser livre”37 

 

A construção de conhecimentos feministas decoloniais, além de ser um 

compromisso ético e responsável ao evidenciar a importância  do lugar de 

enunciação, também leva em consideração as questões geopolíticas, de raça, classe 

e sexualidade38. A colonialidade tem historicamente legitimado apenas as formas de 

saber desenvolvidas a partir de uma racionalidade técnico-científica produzidas em 

lugares dominados pela elite, como são a maioria das universidades brasileiras, em 

detrimento de saberes construído em outros espaços39. A feminista negra Winnie 

Bueno (2020) defende a elaboração de um conhecimento de oposição desafiando os 

discursos dominantes com novas expressões de fala e escrita que unam 

pensamento convencional e alternativos.  

Os feminismos subalternos, principalmente os negros e decolonais que 

tratamos aqui, enfatizam que ainda que exista um processo de conscientização 

individual que      acontece por meio da coletividade, os espaços seguros, como define 

Collins (2019), foram e são fundamentais para a autodefinição e autoavaliação das 

mulheres negras. Nos Estados Unidos, a segregação racial em guetos favoreceu que 

                                                     
36 RIBEIRO, Djamila. Lugar de Fala. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019.  
37LORDE, Audre. Irmã Outsider: ensaios e conferências. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2020, p. 48. 
38CURIEL, 2020. 
39Ibidem.  
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as mulheres negras conseguissem compartilhar seus pontos de vista e desafiar as 

imagens de controle que tenta aprisioná-las40. Até hoje, esses espaços próprios sem 

mediação de grupos dominantes têm sido fundamentais para o desenvolvimento de 

ações de resistências41.   

Os Slams Poesia são vários grupos de batalhas de poesia que reúne jovens 

em locais para declamar suas poesias autorais. Recentemente, as poetas mulheres 

que participam dos Slams poesia perceberam que precisavam de um espaço 

protagonizado por mulheres trans e cis para performar suas poesias: o Slam das 

Minas. O Slam das Minas é esse espaço seguro teorizado por Collins (2020), pois 

nele as mulheres têm liberdade, cercam-se de afeto para serem ouvidas e ouvirem 

suas companheiras42. A partir dele, elas      criam novos significados e narrativas 

alternativas por meio de suas próprias vozes, o que traz empoderamento e 

autonomia43.  

A escrita e a poesia são práticas que contribuem para a construção de um 

conhecimento feminista situado, porque a partir da escrita nós nos descobrimos, nos 

confrontamos, resistimos aos rótulos que nos imputam e registramos nossas 

histórias. Audre Lorde (2020), poeta, negra e lésbica norte americana enfatiza a 

importância da poesia para as mulheres, não apenas como uma forma de expressão 

artística, mas como meio para produzir conhecimento. Das experiências pessoais 

nascem a poesia que faz brotar o pensamento, pois poesia é destilação reveladora 

da experiência: 

Para as mulheres, então, a poesia não é luxo. É uma necessidade vital da 
nossa existência. Ela cria o tipo de luz sob a qual baseamos nossas 
esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mudança, primeiro como 
linguagem, depois como ideia, e então como ação mais tangível. É da poesia 
que nos valemos para nomear o que ainda não tem nome, e que só então 
pode ser pensado. Os horizontes mais longínquos das nossas esperanças e 
dos nossos medos são pavimentados pelos nossos poemas, esculpidos nas 
rochas que são nossas experiências diárias44 
 
 

Gloria Anzalduá (2000) em sua carta para as  mulheres  escritoras  do  terceiro 

                                                     
40COLLINS, Patricia Hill. Pensamento Feminista Negro. São Paulo: Boitempo, 2019.  
41BUENO, Winnie. Imagens de Controle: um conceito do pensamento de Patricia Hill Collins. Porto 
Alegre: Zouk, 2020. 
42BUENO, 2020. 
43BUENO, 2020. 
44LORDE, 2020, p. 47. 
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mundo incita-nos a priorizar nossas próprias escritas, porque ela diz que uma mulher 

que escreve tem poder. E essa escrita não é uma escrita mecânica e reprodutora de 

conhecimento, mas uma escrita orgânica, criada no interior, nas vísceras, nos tecidos 

vivos 45 . Concordo com Anzalduá (2000, p. 234) quando ela diz que “escrever é 

confrontar nossos próprios demônios, olhá-los de frente e viver para falar sobre eles. 

O medo age como um imã, ele atrai os demônios para fora dos armários e para dentro 

da tinta de nossas canetas”. É desnudar-nos.  

A escrita autobiográfica é, por vezes, um processo muito doloroso, mas pode 

ser também libertador. Bell Hooks relata o quanto relutou para escrever sua 

autobiografia, pois ela não queria despertar as histórias de sua infância que pareciam 

estar enterradas. Porém, esse processo cheio de emoções e memórias afetivas fez 

com que ela relembrasse seu passado, se reencontrasse consigo mesma e com as 

experiências que a tinha moldado46. Uma epistemologia feminista situada não exige 

que façamos sempre uma autobiografia, mas nos leva a (re)conhecer nossas 

experiências e vivências como forma de nos libertar dos padrões e das definições 

que tentam nos imputar.  

As minas do Slam das Minas costumam reunir em suas poesias: histórias de 

suas vidas, denúncias das opressões vividas, frases de ordem e resistência, bem 

como reconhecimento de si e da sociedade em que estão inseridas. Mel Duarte, poeta 

do Slam das Minas de São Paulo, em seu livro “Querem nos Calar: poemas para 

serem lidos em voz alta”, traz em uma de suas poesias uma reflexão rechaçando as 

imagens de invisibilidade, silenciamento, privação e apagamento que foram 

impostas para nós mulheres de cor.  

 
Aqui estamos nós, donas de nossas próprias palavras,  
revolucionárias do cotidiano, regando a terra outrora batida por nossas antepassadas,   
firmando nossas pegadas, 
sabendo que hoje, cada vez que nossa fala se propaga, equivale a dez que antes foram 
silenciadas. 
Mulheres de uma geração atrevida, 
filhas dos saraus e das batalhas de poesia 
alquimistas, libertárias,  
propagandistas da oralidade 
compartilhando nossas travessias,  

                                                     
45ANZALDÚA, Gloria. “Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo”. 
Estudos Feministas, 2000. p. 229–236.  
46 HOOKS, bell. Erguer a Voz: pensar como feminista, pensar como negra. São Paulo: Elefante, 2019. 
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bradando nossa realidade! 
Sempre semeando essa terra verbo fértil 
perpetuando nossa existência através de versos, 
escrevendo quantos poemas manifestos forem necessários por dia  pra cada vida 
interrompida 
ter mais valia 
Não mais invisíveis, 
não mais mercadoria 
Se querem nos privar, 
ocuparemos espaços 
Se querem nos apagar, 
escreveremos livros 
Se querem nos calar,  
vamos falar mais alto!47 
Mel Duarte, 2019. 

 

 A poesia abaixo foi declamada pelas poetas que fazem parte do coletivo Slam 

das Minas do Rio de Janeiro na abertura do álbum “Eu sou Mulher, Eu sou Feliz”, de 

2019. Nessa letra elas propõem uma ressignificação do que é ser “Mulher”. ̀ Por meio 

do poema, elas refletem um pouco do que Audre Lorde fala sobre o potencial da 

poesia, de trazer luz àquilo que não tem nome nem forma ainda. E assim, pode 

começar transformações sociais, primeiro com a linguagem, depois como ideia, 

seguida de ações48.  

 
Princípio da Interseccionalidade,            
Cada mulher sabe a dor de suas vivências 
Toda mulher é potência 
Possibilidade de vida e transformação 
Que toda mulher reconheça sua força 
Luta de mulher é corpo 
Lágrima de Sal, canto, Rio 
Garganta aberta que escancara 
E Canta histórias como quem cura 
(...) 
Sem padrão, modelo, beleza, cabelo, batom 
Em cima do salto ou de moletom 
Mulher é bem mais que uma roupa ou conduta 
É sopro de vida que faz ventania 
É força dos mares  
É cheiro de flor 
É água doce que faz catarata  
É ódio, é raiva e é também amor 
(...) 
Mulher é quem faz, é quem move o mundo 
É quem me acolhe, é quem anda comigo 
É voz na minha luta, é revolução  
Mulher é o nome que eles nos deram pensando que poderiam deter furacão 

                                                     
47 DUARTE, Mel. Querem nos Calar: poemas para serem lidos em voz alta. São Paulo: Planeta, 2019.  
48 LORDE, 2020. 
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Mulher sangra ou transmuta, de pau ou de vulva 
Mulher é bem mais do que você delimitar 
Mulher é sem limite, é força da natureza 
É saber ancestral, é imperfeição com beleza... 
Mulher é tudo que ela sonhar 
(...) 
Toda mulher precisa aprender a cantar sem dó, 
A viver sem dó, 
A reconhecer que é sol 
Hoje nada nos faz retroceder 
Vou chegar lá na roda com sorriso negro 
Para contar sem medo que sobrevivi 
Gênesis e Letícia Brito - Slam das Minas RJ, 2019.49 

 

Escrever, falar, nos expressarmos, nos fazer ouvidas, para nós, mulheres de 

cor subalternizadas, tem sido um ato de resistência muito caro. A escrita não é 

apenas papel e caneta na mão, é corpo, é emoção, é mente, é sentimento. Além disso, 

demanda tempo, um recurso que nos é raro, pois dividimos com tantas atividades, 

remuneradas ou não.  Como escreve Bell Hooks (2019, p. 294), “é preciso escrever e 

é preciso ter tempo para escrever. Tendo tempo para escrever entre silêncios, tempo 

para ir ao papel e à caneta ou à máquina de escrever quando a reviravolta finalmente 

chega afeta o tipo de trabalho que se escrever”.  

 

Considerações Finais 

 

Quando olhamos a vida ao modo europeu como apenas um problema a ser 
resolvido, confiamos exclusivamente em nossas ideias para nos libertar, 
pois elas, segundo nos disseram os patriarcas brancos, são o temos de 
valioso. No entanto, quando entramos em contato com nossa 
ancestralidade, com a consciência não europeia de como situação a ser 
experimentada e com a qual interage, aprendemos cada vez mais a apreciar 
nossos sentimentos e a respeitar essas fontes ocultas do nosso poder – é 
delas que surge o verdadeiro conhecimento e, com ele, as atitudes 
duradouras50.       

 

     Nesse sentido, o pensamento dicotômico eurocentrado é tido como a forma 

correta de pensar, não considera as subjetividades que nos compõem enquanto 

agentes ativas. Para uma epistemologia feminista situada, por outro lado, as nossas 

experiências, as nossas emoções, os nossos corpos, nossa espiritualidade e 

                                                     
49 GÊNESIS; BRITO, Letícia. Abertura. In: COSTA, Ana; DUNCAN, Zélia. Eu sou mulher, Eu sou Feliz. Rio 
de Janeiro: Biscoito Fino, 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/. Acesso em: 7 jul. 2020 
50 LORDE, 2020, p. 45. 
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ancestralidade são centrais para a construção de um conhecimento racional 

limitado. Conforme afirma Caroline Marim (2020), minha grande inspiração para 

escrever esse texto, a prática, o texto e as narrativas que ocorrem dentro ou em 

relação aos corpos são o caminho para a construção de uma epistemologia 

situada51. 

O Slam das Minas é esse espaço seguro de acolhimento de narrativas 

heterogêneas, mas que convergem num mesmo lugar comum a todas nós, o lócus 

fraturado.  É um lugar de fronteiras, de resistências, de tensionamentos, de nódulos, 

que converge diversos pensamentos para a construção de conhecimentos 

alternativos. Portanto, a resistência é uma atividade coletiva, individualmente está 

fadada ao fracasso, para a criação de novos universos de significados52.  
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5. Notas sobre branquitude: pensar a partir de Lélia Gonzalez 
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As ferramentas críticas disponíveis, precisamente por também serem 
construções do pensamento moderno, não suportam a ideia de uma 
intervenção ético-política que reduza a capacidade da diferença cultural de 
produzir uma separação ética intransponível. Isto é, elas não são capazes 
de efetivamente interromper o emprego de uma violência total que em outro 
contexto seria inaceitável contra aqueles que estão do "Outro" lado (cultural) 
da humanidade.1 

 

Esse é um texto experimental. Quando fui convidada para falar sobre o 

trabalho de Lélia Gonzalez (1935 - 1994), na Semana Acadêmica da Faculdade de 

Filosofia da PUCRS, fiquei muito preocupada. Em uma semana teríamos o Dia da 

Consciência Negra, no entanto a convidada para falar sobre o trabalho dessa 

escritora, professora e filósofa é uma mulher não-branca. A ausência de mulheres 

negras para falar do trabalho de Lélia por si só já fala de um apagamento com o qual 

temos muitas contas a acertar. Por isso, esse é um experimento, uma discussão 

teórica/relato, elaborado para tentar dar corpo a uma dimensão ética da pesquisa, 

colocar questões que surgem no entre da minha relação com o trabalho da autora. 

Ou seja, narrar as transformações ocorridas na pesquisa a partir de sua leitura.  

A escrita desse texto foi permeada pela escuta de muitas mulheres2 que me 

ensinaram e ensinam, que me inspiraram e me acolheram. Importante frisar que por 

“experiência” também procuro delimitar uma série de incômodos que vieram na 

esteira da escrita da minha dissertação intitulada Visualidades de Luiza Prado: 

poética da ex-centricidade (2017), principalmente, observações quanto à escrita 

sobre o trabalho de outra artista. Logo, os questionamentos que trago para este texto 

                                                     
1 SILVA, 2016, p. 58-9. 
2 O presente texto foi elaborado a partir da conferência realizada na Semana Acadêmica de Filosofia 
da PUC-RS, realizada em 12/novembro de 2020. Pelos comentários e provocações que contribuíram 
para que minha fala tomasse corpo e, consequentemente, escrita, agradeço Izis Abreu, Rita Rosa 
Lende, Cristina Ribas e Caroline Marim.  
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são também parte de um processo iniciado há um tempo e que assumiram um lugar 

central nas minhas produções mais recentes. 

Para que não haja equívocos e para que seja possível eu me colocar na 

posição de falar da obra de Lélia Gonzalez é inevitável falar de branquitude: explicitar 

que na medida em que “só ele [o negro] é estudado dissecado, problematizado”3, ler 

Lélia Gonzalez significou enfrentar o viés euro-centrado das epistemologias 

hegemônicas e, consequentemente, questionar o papel que pesquisadores 

desempenham na perpetuação desse modo de produção de conhecimento. Em 

outras palavras, senti que queria começar respondendo "por que o branco pensa o 

Outro e não em si?”4. A pergunta de Lourenço Cardoso, assim como os escritos de 

Lélia, sublinha a pretensa invisibilidade fundamental do sujeito branco no recorte das 

pesquisas acadêmicas. 

Foi a irreverência de Gonzalez em apontar as contradições de discursos 

historiográficos em Racismo e sexismo na cultura brasileira (1984) que me convidou 

a conhecer melhor seus escritos e trajetória. Queria entender a ressonância de seu 

texto em mim quando falava da diferença entre o discurso e a realidade vivida por ela 

e por muitas outras. Imaginava assim, dar conta da diferença que se apresenta para 

mim entre a realidade e a fábula oficial dessa realidade. Subjacente a essas questões 

há o fato de que muitas vezes, enquanto mulheres mestiças, raramente encontramos 

referenciais que nos ajudem a significar nossa experiência. Nisso, os escritos de 

Lélia me encorajaram a transformar vivência em perguntas de pesquisa, que tento 

colocar aqui.  

Como nos lembra Maria Aparecida Silva Bento em Branqueamento e 

Branquitude no Brasil (2002), após a abolição da escravidão a população branca saiu 

com um saldo extremamente positivo, decorrente do enriquecimento pela 

apropriação do trabalho de outros grupos5. A autora aponta a unilateralidade dos 

estudos sobre a situação racial brasileira: ao colocar o foco das análises no 

“problema do negro” reproduz-se uma lógica que representa a desigualdade como 

um dado a priori e não um resultado de diversas políticas discriminatórias que 

                                                     
3 CARONE; BENTO; PIZA, 2002, p. 26. 
4 CARDOSO, 2014, p. 11. 
5 CARONE; BENTO; PIZA, 2002. 
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marginalizaram e restringiram o acesso à cidadania plena de populações negras. Tal 

lógica impossibilita responsabilizar o grupo branco e fortalece sua autoimagem, 

“legitimando sua supremacia econômica, política e social” 6. Assim, a autoimagem 

do grupo negro é distorcida/deformada, porém representada como “dada”. Seguindo 

esse raciocínio, sujeitos “marginais” são colocados compulsoriamente em uma 

dinâmica de constante reivindicação/defesa de sua subjetividade – porém vista 

como problema de negro, problema de mulher, problema de populações LGBTQIA+ 

etc, o gaslighting nunca termina.  

O que se seguiu a 1889 foram mais algumas décadas de direitos solapados 

em contiguidade com o avanço de teorias eugenistas e a implantação da ideologia 

do embranquecimento através da figura do mestiço 7. Com isso, quero dizer que 

enquanto não-branca, a escrita implicava questionar minha identidade a partir da 

branquitude e pensar sobre apropriação do capital intelectual de mulheres negras8 a 

partir das minhas práticas. Logo, os aspectos a seguir nortearam meu raciocínio ao 

longo da discussão apresentada: a) o papel da projeção na construção de uma 

identidade racial branca; b) o desaparecimento do sujeito branco das relações 

raciais; c) o modo como esse desaparecimento se reproduz nas abordagens 

ontológicas/epistemológicas9; e por último d) a exigência de que nossos saberes 

sejam elaborados da maneira que o outro considera inteligível em detrimento da 

dimensão e afetos que mobilizamos para a pesquisa.  

Como se relacionar com o conhecimento produzido por feministas negras sob 

a crítica que autoras e autores trazem em relação à apropriação e ao epistemicídio10? 

Enquanto pessoas não-brancas, que lugar é possível ocupar na reflexão sobre 

racialidade? Estamos nos referindo somente a uma diferenciação ética que visa 

desmontar a lógica de apropriação na produção de conhecimento? Para refletir sobre 

                                                     
6 BENTO, 2014, p. 25. 
7 SCHWARCZ, 2012. 
8 Em sua tradução, Grada Kilomba ressalta sua preocupação com terminologias que revelam a “falta 
de reflexão e teorização da história e herança coloniais e patriarcais” (KILOMBA, 2019 p. 14). A autora 
optou por escrever negro/a em itálico e em letra minúscula, sublinhando a necessidade de 
desconstrução linguística e não reprodução de uma linguagem colonial. Assim, ao longo do texto optei 
por seguir a orientação da autora, utilizar itálico em letra minúscula, e estendi a sugestão para outros 
termos que compartilham de um contexto análogo. 
9 CARONE; BENTO; PIZA, 2002. 
10 MBEMBE, 2018. 
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levei em conta um dos principais argumentos elaborados por Bento: evitar focalizar 

o branco impede de discutir as dimensões do privilégio construído a partir da 

apropriação do trabalho de outro grupo. Esse argumento vai ao encontro das 

observações de Lélia Gonzalez na medida em que a autora aponta nos discursos 

historiográficos a tentativa de desaparecimento do branco na produção de 

conhecimento. A análise da última parte de representações de mulheres negras - a 

mãe preta e a mucama – para restabelecer o corpo branco nos discursos 

historiográficos11. Entendi que precisava trazer também meu corpo para a escrita 

para me deslocar desse lugar de pretensa neutralidade, de quem tem o privilégio de 

reivindicar/apropriar-se simbolicamente de um saber, isto é, reivindicar um sujeito-

saber da produção de Lélia Gonzalez.  

É inevitável retomar algumas condições anteriores à presente pesquisa. Como 

mencionei, escrever sobre o trabalho de outra mulher na dissertação provocou em 

mim uma série de questionamentos. Luiza Prado (1988), artista transdisciplinar, 

descendente de indígenas e com uma pesquisa voltada para processos de cura que 

partiam do psicodrama associado a diferentes linguagens artísticas, foi o estopim 

da questão de como a escrita pode ser violenta. Uma vez entregue, comecei a me 

questionar sobre a amplitude das projeções do historiador e crítico de arte sobre o 

trabalho do outro; sobre aquilo que gostaríamos de ver quando tentamos encontrar 

um modo de dar voz ao indizível em nós. A dúvida permaneceu comigo e reapareceu 

com a leitura de Gonzalez. Isso porque ao sublinhar aquilo que está ausente com o 

objetivo de significar o texto de Caio Prado Júnior, a autora me questionou sobre as 

minhas próprias projeções acerca do trabalho de Luiza Prado, e a pergunta tornou-

se incontornável.  

 

Consciência e memória 

 

Por que Luiza Prado? Por que tratar da construção de identidade da artista em 

contraposição à violência sexual e suas questões de saúde mental? Ou sobre 

ressignificar símbolos religiosos a partir da violência colonial perpetrada contra 

                                                     
11 GONZALEZ, 2018. 
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mulheres indígenas e escravizadas? O que eu estava tentando elaborar através do 

discurso dela? A última pergunta na minha cabeça era sobre os riscos: como eu me 

sentia sabendo que estava elaborando minhas questões a partir da tomada de 

posição de uma outra pessoa? Isto é, o corpo sobre o qual eu estava escrevendo não 

era o meu. 

Nesse ponto, podemos começar a falar de mestiçagem enquanto categoria 

cognitiva herdada da colonização através da qual “adquirimos o hábito de pensar 

nossas identidades sem nos darmos conta da manipulação do biológico pelo 

ideológico”12. Enquanto forma de sociabilidade que media nossas relações com o 

mundo, a figura do mestiço é inseparável da história da ideologia do branqueamento, 

uma vez que aquela inseriu uma ambiguidade essencial para a manutenção do 

programa eugenista no Brasil13.  

Já Lilia Moritz Schwartz (2012) narra o avanço de teorias eugenistas no Brasil 

a partir de 1870 e sublinha – quando a expectativa de branqueamento da população 

após algumas gerações não se cumpriu – como a mestiçagem anteriormente 

considerada símbolo de degeneração foi capturada pela narrativa oficial. Logo, 

produziu-se uma valorização da figura do indígena e a ascensão da figura do mestiço 

como símbolo da brasilidade que objetivava superar numericamente as populações 

negras e suplantar o antagonismo entre raças, construindo a ideia de uma 

escravidão branda e a representação de uma abolição pacífica.  

Assim, o discurso oficial passou a representar um país cordial feito da mistura 

de raças que contribuíam para o bem comum. Porém, sem deixar de representar 

nesse processo brancos/as como a raça superior em relação às outras14. Importante 

notar que isso foi devidamente acompanhado da proibição de religiões de matriz 

africana, mudanças jurídicas que impediam o acesso à herança e bens e mantinham 

essas populações na precariedade. Esse conjunto de ações, acrescido da 

valorização e possibilidade de ascensão social do mestiço, resultou em ambiguidade 

e antagonismo entre mestiços e negros. Segundo Kabengele Munanga 

 

                                                     
12 MUNANGA, 2019, p. 24. 
13 MUNANGA, 2019. 
14 FREYRE, 2006. 
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Apesar de o processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, 
seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no 
inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças dos negros e 
mestiços. Esse ideal prejudica qualquer busca de identidade baseada na 
‘negritude e na mestiçagem’, já que todos sonham ingressar um dia na 
identidade branca, por julgarem superior.15 

 

Mais à frente o autor acrescenta que “no topo da escala, a assíntota ao branco 

leva a negação de certos panos de fundo da ascendência. E a famosa passagem de 

linha só poderia ser a aventura de um indivíduo que quer fazer que todos esqueçam 

o que ele mesmo não quer mais lembrar”16. Em sentido próximo, Gonzalez evoca a 

consciência como lugar 

 
do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que 
o discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como 
o não-saber que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma 
história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade 
que se estrutura como ficção. Consciência exclui o que a memória inclui.17   

 

Trouxe um pouco desse contexto para falar sobre o impacto psicológico 

causado pela ideologia do branqueamento na formação da minha própria identidade: 

aquela que não sabe bem o que reivindicar uma vez que esse passado foi 

apagado/perdido; ocupando um lugar diferente do das mulheres negras por ter 

ascendência indígena; de educação ocidental; por ter nascido em Goiânia, uma 

cidade relativamente nova com forte imigração nordestina, que pela prevalência de 

pardos se reconheceu mais perto da branquidade do que da negritude. Aprofundei a 

reflexão através de outro caminho: a tentativa de traçar minha árvore genealógica.  

Sabendo que houveram indígenas na ascendência paterna, tentei identificar 

através dos trânsitos migratórios possíveis etnias das quais minha família é 

descendente. Comecei uma busca nos registros de nascimentos, casamentos e 

óbitos deixados pelas paróquias do Maranhão em uma tentativa de identificar o 

nome de solteira da avó mais distante e quem sabe assim identificar membros de 

sua família e daí seguir as pistas... fim da linha, porém. Da busca documental, 

observei que diversos registros continham as palavras natural, legítimo, escravo, 

branco e algumas vezes livre/liberto. Um amigo historiador (além de ler registros 

                                                     
15 MUNANGA, 2019, p. 21. 
16 MUNANGA, 2019, p. 43. 
17 GONZALEZ, 2018, p. 194. 
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impossíveis) me explicou que filhos naturais eram crianças nascidas fora do 

casamento, muitas vezes registradas por padrinhos (que podem ou não ser os pais 

biológicos); filhos legítimos continham o nome dos pais e avós nos registros de 

nascimento; pessoas negras raramente identificadas além da palavra escravo, às 

vezes acompanhada dos senhores a quem serviam; e por último seu diagnóstico: 

encontrar mulheres anônimas descendentes de escravos é praticamente 

impossível18. Restou um palpite sem possibilidade de prova, um apagamento que me 

levou a questionar o próprio sentido da  tentativa  de  traçar esse  caminho. Até 

quando permitiremos que nossa identidade 

seja sempre representada como indício de uma falta?  

Se consciência exclui e memória da verdade se estrutura como ficção, como 

falar de ancestralidade quando se é descendente do etnocídio? Um desaparecimento, 

um atestado da falta, que parece colocar em risco a legitimidade da minha 

experiência como fonte de conhecimento? Esse desaparecimento que invisibiliza a 

diferença pode ser confundida com igualdade – uma estratégia da ideologia do 

branqueamento enquanto emprega políticas discriminatórias, viabiliza juridicamente 

o genocídio das populações negras; força a expulsão dos povos indígenas de suas 

terras tradicionais por grileiros e garimpeiros, priva seus meios de permanência pelo 

esgotamento da floresta. Na medida em que se veem impossibilitados de manter 

suas práticas, perde-se um capital intelectual que proporcionava a autonomia 

dessas comunidades. 

Passei a olhar minha trajetória estudando o trabalho da Luiza como uma 

forma de elaborar minhas memórias através dos discursos delimitados por ela. O 

processo de desalienação do meu corpo começou ao olhar para o modo como ela 

mesma tentava dar conta de dimensões esquecidas ou ignoradas de si. Esse ciclo 

se “completou” – nunca se completa de fato – com o contato com o trabalho de 

Gonzalez e pelo acolhimento das minhas questões. Acolher a negação em se ver 

como descendente de mulheres que não tiveram status jurídico, que dirá então 

direitos sobre sua sexualidade, saúde mental e independência financeira; acolher as 

experiências de abuso que eu mesma vivenciei; acolher o decorrente medo da 

                                                     
18 Pela contribuição agradeço a Pedro von Mengden Meirelles.  
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maternidade; o medo de me expor e de me sobressair, de atrair atenção e me tornar 

um alvo de assédio e/ou violência sexual, dimensões da objetificação 19 que são 

inseparáveis da estruturação de nossas identidades e que nos acompanham 

juntamente com os estereótipos sobre nossas sexualidades. 

A conexão com Lélia e Luiza ocorreu porque ambas falavam com suas 

próprias vozes, ao contrário de mim, que não conseguia sentir o mesmo, tentando 

apagar a oralidade, falar como outros/as, pisando em ovos para não incomodar 

ninguém, não conseguia encontrar um modo próprio de falar sobre o que me afetava. 

Não sei se esse modo existe, porém, em vista da construção do sujeito do 

conhecimento branco hétero-patriarcal, sei que é uma cobrança que pesa muito nas 

nossas produções quando sentimos que precisamos responder dentro dos 

parâmetros fixados por outras pessoas. Muitas vezes manifesto na dura exigência 

de que nos expressemos com um outro vocabulário que não o nosso. A tentativa de 

tradução não representa uma perda somente para a filosofia, mas para o exercício 

de abrir-se para outras formas de habitar o mundo. 

Em um nível macro, olho também para como a perda da ancestralidade nos 

tirou um sentido de coletividade que muitas vezes acabamos por procurar em outras 

instâncias. Na medida em que o trauma coletivo segue no inconsciente e requer um 

reconhecimento e muito trabalho emocional para ser superado, o contexto de 

precarização da educação, saúde e desemprego aprofunda as desigualdades e 

trabalhadores excedentes, mantidos na informalidade e lidando cotidianamente com 

as consequências de um projeto de estado racista-hétero-patriarcal que mantém as 

pessoas na pobreza20.  

Digo isso para sublinhar que há mais do que impactos individuais na alienação 

pela ideologia do branqueamento. No que alimenta antagonismos e impede um 

senso de coletividade necessário como ferramenta política, invisibiliza de outro lado 

o racismo das políticas públicas que retroalimenta sua própria ideologia. Essa não é 

uma história de superação individual a partir da leitura de mulheres negras, é uma 

tentativa de reconhecimento de modos como fui alienada, mas que tenta olhar 

                                                     
19 FREDRICKSON; ROBERTS, 1997. 
20 Em Cultura, etnicidade e trabalho: efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher Lélia 
Gonzalez analisa a formação de uma massa marginal composta majoritariamente por pessoas 
negras.  
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também para as dimensões dessa alienação que estão além, parte de um projeto 

maior e em andamento há muitos séculos, e suas consequências para outras 

mulheres.  

Se em um nível pessoal fui capaz de avançar foi pela forte relação com minha 

mãe que sempre me incentivou, e sobretudo por ter encontrado apoio em políticas 

públicas que possibilitaram que eu continuasse a estudar. Mesmo assim, essa 

educação não impediu o burnout aos 30 anos, pela enorme cobrança que pesa sobre 

as mulheres na vida acadêmica, nem que eu não fosse assediada ou que não tivesse 

minha voz reduzida nesse mesmo ambiente; nem que eu não visse as contribuições 

de tantas pesquisadoras, eu inclusa, serem empurradas para um gueto do campo de 

estudos que escolhemos seguir. Pesavam as classificações sobre nossos trabalhos, 

que não eram nem mesmo arte, pois Arte é uma outra coisa menos mundana. Não 

por acaso, Shirley Ann Tate narra a dor manifesta em seu corpo pela violência racista 

sofrida e a necessidade de separar as projeções de outras mulheres sobre ela dos 

sentimentos que eram de fato seus para, então, reivindicar sua categoria política21.  

Visto de fora, os aspectos listados acima encontram facilmente uma 

justificativa no discurso meritocrático que continua a reinar no mercado de trabalho. 

Tal economia se sustenta sobre a hierarquização dos saberes e práticas reproduzida 

pela ideologia colonial; se sustenta na medida em que não olhamos para esse modo 

de produção e nos responsabilizamos por sua crítica; se sustenta quando nos 

apropriamos do trabalho e saberes de outrem como forma de ascender socialmente.  

Se os sujeitos/as negros/as são excluídos de culturas europeias, a 

mestiçagem é vivida de maneira compulsória, não para afirmar uma identidade social 

experimentada de maneira reconhecidamente positiva, mas tão somente para negar 

a existência do racismo na cultura brasileira. A cosmovisão ameríndia é 

diametralmente oposta ao humanismo que informou as práticas coloniais 22 , os 

signos passíveis de conservação pela ideologia oficial convergem em 

representações folclóricas que essencializam descendentes indígenas e inviabilizam 

sua autonomia sob a égide da aculturação (se tem celular é aculturado, se vive no 

mato, o acesso à infraestrutura também lhe é negado). Parece tratar-se de um estado 

                                                     
21 TATE, 2019. 
22 VIVEIROS DE CASTRO, 2018. 
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experimentado pela branquidade que não consegue definir-se fora de uma matriz 

colonial essencialista e racista e, ao estender a alienação a mestiças e mestiços, veta 

suas possibilidades de relação com outras cosmovisões. Consequentemente, nega 

a possibilidade de também ser transformado por esse contato, pois reivindica 

permanência da branquidade como identidade. 

Durante minha palestra na Semana de Filosofia da PUC, um dos comentários 

que recebi foi algo parecido com “é como se a Lélia fosse sua psicanalista”. Não tinha 

pensado a respeito nesses termos, mas naquele momento achei a afirmação muito 

precisa. Ficou na minha cabeça e senti que deveria trazer para o texto. Até aqui tentei, 

sobretudo: a) separar minhas projeções sobre os trabalhos dessas duas mulheres 

em vista de um modo de subjetivação da branquidade  (no que envolve projetar 

questões com as quais não consegue lidar sobre o outro); b) reconhecer o contexto 

maior que influencia nossos processos de subjetivação; c) falar 

autoconscientemente de questões que me incomodam no que podem revelar um 

modo de produção nocivo para a saúde mental de quem pesquisa; d) me colocar no 

texto de modos que também me desafiam, pois entendo que o saber produzido por 

Luiza e Lélia e por várias das autoras aqui citadas envolveu uma tomada de posição 

por cada uma delas. Esse movimento foi um efeito da leitura de Lélia em mim e 

transformou minha relação com a pesquisa, explicitou uma lógica colonial 

inconsciente/internalizada e me encorajou, como diria Lélia, a falar com todas as 

implicações. 

 

 Decolonizando epistemologias 

 

O encontro com os escritos de Lélia Gonzalez se deu pela necessidade de 

reconstruir o contexto de formação de uma identidade cultural brasileira durante o 

desenvolvimento da pesquisa em artes visuais. A partir dos trabalhos de artistas 

brasileiras contemporâneas busquei mapear uma produção semiótica comum – no 

caso, a presença de símbolos da religião católica –para responder a seguinte 

pergunta: Como símbolos religiosos aparecem na arte contemporânea? De que modo 

esses símbolos são deformados no encontro com artistas indígenas e negros?  
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O ponto de partida foi a performance Atos da transfiguração – desaparição ou 

receita para fazer um santo (2015), de Antônio Obá. Entre os artistas presentes na 

exposição Queermuseu (2017) em Porto Alegre, ele foi um dos mais atacados pela 

performance, em que nu e de joelhos rala a imagem de gesso de uma santa e despeja 

o pó branco sobre o próprio corpo nu, tentando cobrir-se da cabeça aos pés. A 

percepção de uma investigação mais ampla do artista em torno de símbolos 

religiosos exigiu refletir sobre o modo como abordamos esses trabalhos nos textos 

de história e crítica de arte. Porém, a abordagem inicial desses trabalhos girava em 

torno da apropriação e deformação de elementos do catolicismo sem levar em conta 

as transformações promovidas nos ensinamentos religiosos com o objetivo principal 

de catequização. 

Como nos diria Lélia em A categoria político-cultural da Amefricanidade 

(1988) ao propor uma abordagem nova da formação histórico-cultural do Brasil, a 

ideia de que nossas bases culturais são europeias não se sustenta. Em 1987, a 

autora havia participado da publicação do livro Festas Populares no Brasil (1987) 

com o artigo Festas Afro-Brasileiras, texto no qual a autora sublinha o esforço dos 

povos diaspóricos em preservar manifestações culturais de suas nações de origem. 

O etnocídio caracterizado pela miscigenação entre etnias, pelo rompimento das 

estruturas sociais e pela imposição de valores religiosos provocou um movimento 

de adaptação que, por sua vez, implicou na recriação de novas identidades em 

comunidade e na adaptação das celebrações africanas ao espaço das religiões 

europeias.  

Ao retomar brevemente o tópico, em 1988, a autora reafirmou o caráter original 

da junção entre espaço cristão como receptáculo para as religiões africanas e 

indígenas como forma de resistência cultural. Nesse sentido, Schwartz acrescenta 

que “quando o Estado proibia o culto a orixás negros, recorria-se aos santos cristãos, 

numa relação de correspondência que vigora até hoje no país”23. Assim, podemos 

observar que mais do que uma adaptação de conteúdos cristãos com o objetivo de 

catequizar, objetos cristãos também foram instrumentalizados como forma de 

alcançar uma certa autonomia nas comunidades e escapar ao monitoramento 

                                                     
23 SCHWARCZ, 2012, p. 40. 
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estatal. Torna-se necessário então questionar o modo pelo qual os cultos de matriz 

africana são vivenciados e atribuir sentido às relações que escapam da literalidade 

disposta pela doutrina católica. Sob uma perspectiva decolonial, Gonzalez provocou 

um deslocamento radical de um dos referenciais centrais da pesquisa ao desafiar a 

noção de uma herança cristã europeia homogênea. Voltando ao trabalho de Obá, é 

importante notar que a performance ocorreu no mesmo ano em que somente no 

Distrito Federal foram registrados 15 ataques a terreiros de candomblé, além do caso 

de Kaylane Coelho, 11 anos, agredida com uma pedrada na cabeça por dois homens 

de bíblia em punho ao sair de uma celebração na Zona Norte do Rio. Esse fenômeno, 

subjacente à ascensão das comunidades neopentecostais ao redor do Brasil, vem 

crescendo exponencialmente desde então, mas também remete a um contexto de 

repressão e tentativa de criação de uma narrativa única, que aponta para a 

criminalização das religiões de matriz africana que perdurou no país de 1889 a 1945, 

com monitoramento e fiscalização dos terreiros de candomblé no Rio de Janeiro24.  

A ruptura provocada na abordagem metodológica atingiu o problema 

colocado inicialmente: abordar símbolos religiosos como núcleo e olhar para os 

modos como artistas agem sobre esse “suporte”, deformando-o. Ou seja, eu havia 

submetido as pesquisas de Obá e de Prado ao núcleo religioso como representação 

estável, o que poderia não se sustentar de maneira tão homogênea na prática – como 

alguns dados vieram demonstrar. Considerando a adaptação dos cultos africanos e 

a forte propaganda da ideologia do embranquecimento, tratar-se-ia de narrar a 

complexidade do apagamento dos referenciais africanos das manifestações afro-

brasileiras pela ideologia; ou talvez como “diria” Obá em 2015, falar de 

embranquecimento? 

Talvez de maneira precipitada, gostaria de apontar uma problemática do 

processo de subjetivação a partir de imagens alijadas de seu respectivo contexto – 

“por um lado, tribal, étnico, mítico e, por outro, cultural, histórico, econômico”25, nas 

palavras de Félix Guattari. Aqui, considerando símbolos que são desterritorializados 

e territorializados em seguida dentro de uma narrativa ideológica oficial. Alheios a 

cosmovisão que lhes deu origem, tem sua função simbólica subvertida e 

                                                     
24 CALCAGNO’, 2015; MOTTA; JACOBS, 2018. 
25 GUATTARI; OLIVEIRA; LEÃO, 2012, p. 115. 
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territorializada em imagens passíveis de consumo, que logo serão substituídas por 

outras, pois convergem com uma lógica colonialista que esvazia os símbolos do 

sentido que lhe era conferido pelas relações que criava, enquanto mantém sua 

estrutura intacta... Pensei em Guattari quando este comenta, em O novo paradigma 

estético (2012), sobre uma exposição de arte primitiva em Nova York ao apontar 

justamente o fascínio com “um exotismo de época”26, e penso sobre isso porque 

acoberta a fantasia colonial do outro como ser exótico, criando em torno dele uma 

aura folclórica, da qual decorre sua exclusão da nação, a ideia de aculturação do 

indígena e o abandono do Estado em termos de políticas públicas. 

Finalmente, um outro problema é a possibilidade de se aproximar de artistas 

negros/as, mulheres e LGBTQIA+, reduzindo suas práticas a questões de 

subjetivação quando a relação que mantem com cultos religiosos pode se apresentar 

de maneira mais complexa do que a cosmovisão humanista pode assumir.  

O movimento de tomar o sujeito como objetivo/fim consequentemente 

reproduz o padrão do sujeito eurocêntrico, podendo implicar um processo de 

diferenciação, reafirmando o discurso de uma falta. Mas explorar a dor – mesmo 

enquanto reivindicamos sua função documental – também pode ser uma violenta 

objetificação. Lélia falava bastante sobre o que damos a ver quando tentamos 

esconder algo, creio que começo a entender... “Além da dor e do folclore”, a frase de 

Silvia Rivera Cusicanqui que reverberou por muitos dias na minha cabeça enquanto 

tentava elaborar sobre o lugar de onde é possível falar... Quero falar de um lugar em 

que seja possível me autodefinir, não me definir enquanto diferença de um outro 

objeto, ou até não definir nenhuma forma, pois tal processo já parece cooptado no 

cerne por uma lógica que se opõe à minha existência. Tentar me definir parece 

reafirmar a lógica de que é preciso definir o outro, como se fosse necessário que 

habitasse a lógica da minha perspectiva – mas ele não precisa da minha permissão, 

a árvore caiu na floresta e outras árvores ouviram sua queda. Assim, ir em direção a 

um método decolonial implicou um deslocamento desse sujeito como parâmetro de 

diferenciação que possibilita produzir o objeto. Tal como a citação de Denise Ferreira 

da Silva no início deste texto, tentei intervir através da minha experiência e 

                                                     
26 GUATTARI, 2012, p. 115. 
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preocupações no modo como estava acostumada a pensar metodologia de pesquisa 

em artes.  

Há um antes e um pós Lélia Gonzalez na minha trajetória acadêmica, pois 

pensar sobre decolonização implicava rever o modo como elaborei perguntas e 

hipóteses. Implicou repensar quem ou o que ocupava a posição central do tema, 

aquilo que atribuía os sentidos de todas as outras relações que eu me propunha 

então a traçar. Esse foi um movimento difícil e dolorido, pois implicava também dar 

sentido a características minhas que foram apagadas para dar lugar a esse sujeito 

eurocêntrico do conhecimento. Inventar relações que desaprendi e imaginar novos 

sentidos. Pensar sobre decolonialidade implicou questionar o processo de 

subjetivação da branquidade como produção da racialidade. Concluir que procurei 

as palavras de outras para dar dimensão para a complexidade dos afetos, na medida 

em que nos emprestam uma capacidade temporária de criar corpo para imagens que 

não cessam de aparecer e nos ferir, muitas vezes por serem infinitamente distantes 

daquilo que gostaríamos de ver. Mas principalmente, entender meus 

questionamentos éticos como perguntas possíveis. Refletir sobre branquidade 

significou me interrogar em minhas responsabilidades enquanto autora – até 

mesmo rir-me um pouco de um sujeito imaginário que pensa ser capaz de reivindicar 

autoridade, como a própria Lélia fez ao deslocar a perspectiva freudiana para pensar 

a constituição das famílias brasileiras e a neurose que seria a gênese do racismo 

“disfarçado”27.  

As palavras de Lélia me ajudaram a reconhecer os modos como resistimos e 

inventamos outros modos de viver sem que sejamos também colocados para fora 

da cultura sempre que uma pessoa branca tenta reivindicar seu território. Saio com 

mais perguntas do que quando comecei a narrativa desse processo, alguns meses 

atrás. Mais do que reivindicar o sujeito do saber Lélia Gonzalez, a oportunidade da 

conferência foi um exercício de escuta do que outras mulheres me disseram sobre 

minha posição, de pensar sobre como me relaciono com a autora, como ela 

influenciou meu caminho de pesquisa e que possibilidades considerei nesse 

caminho e, por fim, de narrar sobre como fui afetada. E assim, seguimos.   

                                                     
27 GONZALEZ, 2018. 
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 6. Diário íntimo: fragmento, memória e política  
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Christine Gryschek 
 

matéria íntima 

 

De segunda a segunda eu entrando naquela casa, mesmo enquanto lá 

ninguém houvesse. já sabia o código de abertura: a porta dos fundos, a porta da 

cozinha sempre estaria entreaberta. assim era, assim foi. tantas vezes eu cheguei 

em distintos horários, mas confesso que foram poucas as vezes em que cheguei e 

permaneci sozinha. aquela casa era cheia. foi numa sexta-feira que eu, comumente, 

entrei e segui pelo largo corredor: um, dois, três quartos e no quarto quarto verde 

escuro mata úmida estava ela. sentada sob a cama. escrevendo. em silêncio. não 

disse oi, apenas tirei meus sapatos, e fui na ponta dos pés até a janela: se 

espremesse o olho, ao longe, eu veria junto ao laranja-céu de fim de sol a bandeirinha 

de são paulo em balanço. eu vi eu amei são paulo ali e muitos dias junto dela. não, 

não, não é amor exatamente, é identificação absoluta, ela me cantou ao mesmo 

tempo do meu espremido do olho. escrevi sobre você, sobre um filme, sobre o roteiro 

do filme que eu vou fazer com você e com o michel, ela me contou ao mesmo tempo 

do meu abrir o olho, foco em seu rosto, diário. ali eu notei que ela mantinha um 

caderno dos dias. entre tantos os segredos. ela então me mostrou o rascunho do 

enredo do nosso filme, também reparei nas páginas de sonhos, os signos e cores, e 

nas páginas de angústia. ela escrevia notas, ideias, contestações, vocações políticas 

vociferadas, escrevia tudo em meio a tanta luz questionando o mundo. seu nome, 

significando estrela do oriente, foi dado por seus pais, comunistas. e foi com ela, há 

exatos dez anos, que comecei a entender as práticas políticas da esquerda. e pelas 

vias de afeto e de arte, condutas estéticas e éticas, eu entendi o feminismo. como 

uma prática de cuidado cotidiano, de criação e de crítica conjunta. e foram vários 

dias juntas, tantas festas, tantas pessoas. em si mesma ela ofertava um grande 

teatro, tantos dos mais diversos figurinos na casa da atriz. e ela anotava. as cenas, 
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as falas, as tonalidades, tornava os projetos mesclas literárias íntimas, configurava, 

rascunhava e desenhava com giz pastel seco as páginas que somavam nossos dias. 

um diário íntimo, de uma artista. um depositário de memórias, de desejos, de 

arquiteturas e também de perturbações. depositário de dor e de pensamento. as 

tantas marcas que ela escreveu (e que escrevi também nos meus cadernos dos dias), 

(e reescrevemos), nos nossos diários íntimos foram e são, além de nossos passados 

em registro e objetos subjetivos, sinalizações de conteúdos históricos e também 

material literário. esse é o meu porquê deste pequeno ensaio. 

 

material histórico 

 

Os diários íntimos são chamados de escrituras de si mesmo ou gênero da 

realidade1. Tamanha importância histórica tem o chamado gênero da realidade, que 

a teórica literária feminista chilena Lucia Guerra, em seu livro Mulher y Escritura 

(2007), destaca que, na primeira fase da crítica literária feminista, “[...] a memória das 

mulheres foi resgatada e analisada em cartas, autobiografias e diários privados que 

haviam sido excluídos dos cânones”2. Entendendo o registro dos dias como não 

apenas material psicológico ou subjetivo, mas também material sociológico, percebo 

a escritura de um diário enquanto “[...] uma escritura limite entre o literário e o não 

literário”3, algo que funciona em alguma medida como uma reparação, que obtém 

registro de uma experiência que é sempre a experiência de um corpo, de uma voz, em 

um testemunho que dê conta das experiências que derivam da experiência mulher. 

São os diários “[...] dispositivos privilegiados para nossa expressão e exploração”4. 

Expressamos e encontramos então, nos diários, pontos delicados, traumas, 

segredos, conspirações, fabulações impreciosas. Encontramos e expressamos 

escritas que contêm expressões de medo, de revolta, que expõem gavetas íntimas, 

interrupções, danos, ciúmes, desamores, invejas, parcialidades. Com a escrita dos 

humores, das afinidades, das angústias, das observações, também das relações e 

das obsessões, as tendências dominantes da pessoa acabam por se mostrar nas 

                                                     
1 LECIÑANA, 1999. 
2 GUERRA, 2007, p. 129, tradução nossa. 
3 LECIÑANA, 1999, p. 100, tradução nossa. 
4 ENCINAS; LÓPEZ, 2016, p. 158, tradução nossa. 
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disputadas páginas íntimas 5 . Entendemos que as funções e as ferramentas 

psíquicas que um diário alcança são muito variadas e contraditórias por muitas 

vezes. E, como gênero literário, o diário não tem uma estrutura definida: não compõe 

um relato e não necessariamente seleciona o significativo do passado nem o que é 

relevante do presente6 . A sequência cronológica da escritura, sendo chamado o 

diário de “filho dos dias”, é a única situação formal estrutural esperada7. Mesmo que 

intervalos de meses e até anos lacunem as páginas, marcando descontinuidades e 

desajustes, promovendo marcadores retrospectivos ou mesmo antecipados, acaba 

por se tornar uma decisão editorial a datação das entradas das escritas, 

estabelecendo uma cronologia nas páginas dos diários publicados 8 . Logo, a 

escritura de um diário já vem com a implicação de uma certa fragmentariedade de 

um relato, dissolvido no tempo em que é desenvolvido. As ideias, assim, aparecem 

um tanto diluídas, condensadas, e também interrompidas, compostas por vários 

pedaços, recortadas, recompostas de novo por gêneros diversos. O princípio estético 

capaz de organizar a infinitude e complexidade da vida e colocá-la exposta é a 

condição fragmentária. A escrita em fragmentação é então a tradução de narrativas 

de um dia a dia precedendo os silêncios — sem fios lógicos os pontuando9. 

Os diários, como os outros gêneros de intimidade (p. ex., os cadernos de notas, 

as memórias, os cadernos de viagem, as cartas, entre muitos), são considerados uma 

literatura menor. E assim o são por estarem em uma fronteira ética, ocupando um 

lugar de exposição dos limites entre o público e o privado10. A questão importante 

que se nos coloca é sobre como podemos definir os limites dessa fronteira. Como 

podemos diferenciar o que é íntimo do que é público, sendo que os perímetros 

internos são constituídos enquanto sujeitos e objetos, todos fixos e ao mesmo tempo 

limítrofes, e ora se colocam na defensiva, ora se fecham em fortalezas11? Enfim, o 

                                                     
5 CATELLI, 2007. 
6 CATELLI, 2007. 
7 CATELLI, 2007. 
8 CATELLI, 2007. 
9 ENCINAS; LÓPEZ, 2016. 
10 ENCINAS; LÓPEZ, 2016. 
11 ENCINAS; LÓPEZ, 2016. 
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que temos no material diarístico é que o corpo e a casa estão diante do social e do 

público, e os pensamentos e as emoções estão diante de sua externalização12. 

Nesse sentido, a escrita íntima, o processo cotidiano registrado em fragmento 

por nós mulheres, está imbricada no conhecido pensamento de Carol Hanisch (2006), 

em que o pessoal é político, pois é política a potência criacional dada na intimidade 

das páginas, da vida; é política a modulação dos traços, dos rastros, a máquina de 

expressão que ressignifica as formas dadas pela exterioridade. A atuação interior é 

uma atitude política e crítica de se reinventar, de se tornar autônoma, de se tornar 

mulher, produzindo uma estética/ética como saída autônoma e radical 13 . Essa 

atuação permite uma manobra de escritura que, quando efetuada, traz a coincidência 

entre ação e afeto, o que nos coloca no seu interior. Uma vez que a escritura íntima 

é considerada literatura, ela é uma escritura que trata dos aspectos de humanidade 

e de enfrentamento de mundo. E nas páginas existe um enfrentamento não apenas 

do mundo, mas também da própria escritora, em um reflexo e um espelho14. Com o 

exercício de escritura, com o exercício literário, a escritora pode então se contemplar 

em um espelho, e em seu reflexo estará refletindo as suas concepções de mundo, 

estará refletindo suas posturas, suas experiências e atitudes, bem como o ambiente 

que a constitui e que é constituído por ela15. Nesse entendimento de que o exercício 

literário passa pela subjetividade, sobretudo no caso de uma literatura produzida por 

mulheres, faz-se interessante considerar que os aspectos de leitura se apoiem não 

só nas questões estéticas/éticas, mas também nos códigos dos estudos 

psicológicos. Isso porque a escritura das mulheres está submersa em questões de 

subjetividade e dos modos de subjetivação produzidos em suas relações 

interpessoais16 e produz um tipo específico de tom textual, de voz textual. 

A defesa da diferença entre a voz feminina e a voz masculina em texto, ou seja, 

a defesa da ideia de que há uma voz textual específica e diferenciada produzida pelas 

mulheres, foi de fundamental importância para que fosse ampliado e difundido o 

                                                     
12 ENCINAS; LÓPEZ, 2016. 
13 ARFUCH, 2005. 
14 GARDUÑO, 1987. 
15 GARDUÑO, 1987. 
16 BÁEZ, 1987. 
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estudo de obras de escritoras em busca dessa voz específica e anunciada17. A escuta 

dessa voz subjetiva/subjetivante pela crítica feminista, então, tem possibilitado um 

maior alcance de timbre das escritas chamadas femininas18. Assim, essa crítica 

feminista, ao se dedicar ao estudo da escrita feminina, não só ampliou e ressoou a 

escrita em si, mas também configurou alguns de seus postulados teóricos enquanto 

novos aspectos críticos, aplicáveis a toda produção literária, de modo geral19. A partir 

de um enfoque feminista plural, associando de forma crítica a escrita com outras 

disciplinas humanas (tais como a antropologia, a sociologia, a história e a economia), 

foi possível ampliar e marcar mais espaços produtivos próprios das mulheres. E o 

que estamos observando e experienciando, por exemplo, é um interesse 

enormemente crescente por práticas culturais que antes eram consideradas 

menores, secundárias ou mesmo irrelevantes, como a tradução oral dos valores 

comunitários20. A narrativa das mulheres, a escrita produzida pelas mulheres, tem 

fomentado também uma transformação cultural, criando espaços específicos de 

troca e de afirmação que têm mostrado e que chamam a atenção para outras 

perspectivas estéticas e históricas21. Todo esse movimento proporciona, mesmo que 

com bastante esforço e inúmeras dificuldades, uma maior circularidade e 

produtividade das escritas e dos estudos das vozes das mulheres. 

Infelizmente, sabemos que na história a literatura produzida por mulheres é, 

em quantidade, muito menor do que a produzida por homens, sendo que a produção 

literária das mulheres é restringida não só em questão de obras publicadas, mas 

também por razões socioculturais22. Também sentimos que as amplas ofertas de 

estudo e profissionalização no ramo das letras, como o complexo sistema literário 

que faz a mediação entre escritor e leitor, a mídia, os livreiros, os publicitários e os 

anúncios etc., todo esse maquinário opera, ainda, deixando o trabalho produzido por 

mulheres em segundo plano23. Logo, a questão pertinente de uma crítica feminista 

                                                     
17 MARISCAL, 1987. 
18 MARISCAL, 1987. 
19 MARISCAL, 1987. 
20 MARISCAL, 1987. 
21 BÁEZ, 1987. 
22 BÁEZ, 1987. 
23 BÁEZ, 1987. 
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literária deve ser, em primeiro lugar, os privilégios e os lugares tão assentados, tão 

determinados e tão longínquos para os grupos socialmente marginalizados. 

Lucia (2007) enfatiza que o exercício crítico literário feminista atual é dado por 

um rastreamento de potencialidades e de memórias e um questionamento das 

ordens e dos regimes impostos. Ela escreve que o que agora se rastreia em textos 

produzidos por mulheres é a  

 
[...] potencialidade nômade e em constante transformação dessa memória, 
que questiona as ordens e os regimes de caráter hegemônico na 
simultaneidade dos discursos24. 

 

Esses discursos se “[...] entrelaçam no andaime do patriarcal e do 

eurocêntrico, da discriminação racial, da heterossexualidade e da marginalidade 

social”25. Lucia atualiza que a crítica feminista atual tem analisado a produção da 

mulher que questiona as articulações do poder, tanto “[...] no denso tecido das 

interseções genéricas, quanto nas articulações relativas ao âmbito plural da 

cultura”26. E que, além disso, hoje,  

 
[...] as ordens dominantes, seus imaginários e seus emblemas são revelados 
como uma estabilidade vulnerável que permite que a escrita das mulheres 
transgrida a univocalidade dos signos”27. 

 

Ao trazer esses apontamentos sobre a crítica literária feminista, o pensamento 

de Lucia (2007) muito conversa com a proposta de um feminismo decolonial, de um 

feminismo encarnado, dado por feministas chicanas ainda na década de 1980 nos 

Estados Unidos. Rosaura Sanchéz, escritora e crítica literária, por exemplo, afirma 

que, “Se o discurso dominante é o patriarcal, o feminino está implicado dentro da 

fórmula, o que implica a participação na distorção e na ocultação não só da mulher, 

mas das classes trabalhadoras, marginalizadas e minoritárias”28. A questão central 

dos apontamentos de Rosaura é uma crítica sobre os feminismos literários que não 

consideram as questões amplas de opressão e que, com isso, acabam reforçando os 

lugares determinados historicamente, muito datados. Ela escreve que, para as 

                                                     
24 GUERRA, 2007, p. 129, tradução nossa. 
25 GUERRA, 2007, p. 129, tradução nossa. 
26 GUERRA, 2007, p. 130, tradução nossa. 
27 GUERRA, 2007, p. 129, tradução nossa. 
28 SANCHEZ, 1987, p. 42, tradução nossa. 
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chicanas, não pode haver uma redução a uma expressão erótica ou psicológica nos 

discursos literários, nem ao menos as chamadas “escrituras do corpo” 29 .  

Ela enfatiza que “[...] as divisões de poder e as práticas de exploração e de opressão 

a distintos níveis sociais” 30 , para além do contexto econômico concreto (do 

capitalismo estruturado em classes), exigem uma análise dos “[...] discursos 

ideológicos que levam a determinadas interpretações” e ao consentimento de um 

estatuto subordinado delas31. Rosaura destaca que as estruturas de poder presentes 

no discurso literário são decorrentes de experiências tanto sociais quanto de 

pensamento — logo, a experiência textual é ideológica. Ela enfatiza que, nas obras 

literárias produzidas pelas mulheres chicanas, é preciso colocar ênfase em 

contraestratégias que “[...] destruam a ideologia dominante e que permitam as 

desarticulações das estruturas de poder dominante” 32 , para além das 

representações das experiências vividas por gerações e gerações de chicanas (tais 

como deslocamento, ressentimento, miséria e assimilação cultural). Rosaura 

problematiza, então, que o discurso literário feminino chicano deve ter uma postura 

crítica em termos não apenas de gênero, mas também de classe e ancestralidade, 

nacionalidade33. 

Na mesma esteira está a produção intelectual, literária e estética de Gloria 

Anzaldúa. Em uma produção teórica e literária, esteticamente bela e politicamente 

pertinente, a escritora chicana investe suas palavras em uma crítica social 

contundente, e é a partir de sua intimidade enquanto primeira tônica textual que ela 

coloca como ponto de partida uma vociferação feminista nas páginas. Borderlands. 

La frontera (1987) é um texto crítico e literário híbrido, uma mistura de poesia, de 

ficção, de discurso analítico e de autobiografia espiritual34. Estruturalmente, temos 

em Borderlands. La frontera (1987) dois blocos: no primeiro bloco há sete ensaios 

teórico-literários e, no segundo, uma escritura poética, sobretudo literária35. Nesses 

dois blocos, Gloria cria em texto uma fusão de sua história social com a história de 

                                                     
29 SANCHEZ, 1987. 
30 SÁNCHEZ, 1987, p. 42, tradução nossa. 
31 SÁNCHEZ, 1987, p. 42, tradução nossa. 
32 SANCHEZ, 1987, p. 42, tradução nossa. 
33 SÁNCHEZ, 1987. 
34 COSTA; ÁVILA, 2005, p. 653. 
35 LOBO, 2015. 
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sua comunidade, traçando memórias, mitos e tradição oral36. E é por meio de sua 

expressão, de sua “prática performática/textual transversiva” que Gloria vai 

apresentando o seu sujeito subalterno (a nova mestiça), dotado de uma “consciência 

polivalente”, “em constante sobreposição/deslocamento”, advindo dos “vários 

vetores da diferença resultantes dos desequilíbrios históricos e das exclusões 

múltiplas” 37 . Marcada por uma subjetividade nômade derivada das exclusões 

históricas e materiais, Gloria (e o sujeito por ela descrito) migra pelos “entrelugares 

da diferença”, mostrando como a diferença é uma produção histórica que vai 

adquirindo formas a partir de articulações sempre locais, localizadas38. O processo 

de escrita íntimo traçado pela escritora é apresentado formalmente em uma 

materialidade fragmentária, híbrida e performática, e, em muitos trechos, é notável 

uma forma de autoanálise bastante intensa, em que ela analisa seus próprios 

processos históricos e estruturais (tanto em vida quanto em texto). Na página 120, 

por exemplo, Gloria nos escreve que, quando relê Borderlands. La frontera (1987) 

(antes de terminá-lo), percebe uma espécie de padrão, que é derivado de uma 

preocupação dela por uma escrita profunda, que funcione e que se visualize como 

uma “[...] pintura fundida ao fundo vermelho como a terra, negro como a terra”39. Ela 

percebe esse padrão terra em sua própria autorreleitura ao mesmo tempo em que 

percebe “[...] uma espécie de mosaico (como dos astecas), um desejo de tecido, fino 

em alguns lados, coeso em outros”40. Percebe na sua escritura um lugar “[...] onde 

todos os fenômenos estão relacionados entre si e imbuídos de espírito”41. Vê então 

na sua escritura “[...] uma montagem, um trabalho que conta com diferentes motivos 

e um núcleo central que às vezes aparece como uma dança louca”42. Para ela, a sua 

escritura é subjacente, possuidora de uma mente própria, que escapa e que “[...] 

insiste em juntar as peças do seu próprio quebra-cabeça, com uma mínima guia”43 

de sua vontade. Gloria entende a sua escritura como uma entidade rebelde, áspera, 

                                                     
36 LOBO, 2015. 
37 COSTA; ÁVILA, 2005, p. 653. 
38 COSTA; ÁVILA, 2005, p. 654. 
39 ANZALDÚA, 1987, p. 120, tradução nossa. 
40 ANZALDÚA, 1987, p. 120, tradução nossa. 
41 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 
42 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 
43 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 



 

 

 
 

Christine Gryschek | 133 

 

como “[...] uma menina precoce obrigada a amadurecer muito rápido” 44 . Essa 

entidade textual, essa menina (“não por muito tempo”), descrita pela autora como 

fêmea “enojada, triste, jubilosa, pomba, cavalo, serpente, cacto” 45, é Coatlicue, deusa 

complexa e de barro, que para Gloria está “viva e cheia de espírito”46 e conversando 

com ela. Ao evocar um “estado de Coatlicue” enquanto recurso textual, a escritora 

não apenas estabelece ricos trechos sobre sua escritura e seu amadurecimento 

linguístico, mas também fala sobre um momento de descoberta de si mesma, um 

estado de descoberta de si e de autopercepção, em que se torna mais consciente de 

seu próprio processo47 . O estado de Coatlicue é anterior a um novo estágio de 

consciência, o qual necessita coragem e força para ser ultrapassado, visto que é um 

estado desconfortável, solitário e que pede um afastamento do que é familiar 48. 

Também requer uma confrontação com os componentes identitários que são difíceis 

e que geralmente são ignorados49. Gloria acredita que o estado de Coatlicue se trata 

“[...] de um momento indispensável tanto ao crescimento pessoal quanto à mudança 

coletiva, pois é o processo que permite às chicanas descolonizarem a sua mente” 50. 

Então, ao mesmo tempo em que Gloria associa esse movimento às várias opressões 

sofridas e enfrentadas, associa-o com o desconhecido e com a alteridade, pois “A 

entrada neste estado pressupõe o reconhecimento de que todos os indivíduos 

possuem características daquilo que consideram ‘o outro’” 51. Assim, a autora faz 

uma alusão ao dualismo asteca da deusa Coatlicue, conforme o qual qualquer 

elemento carrega em si o positivo e o negativo, a luz e a escuridão, o bom e o mau52. 

Estando com Coatlicue, Gloria não apenas movimenta os sentimentos sobre os quais 

não tem consciência, mas também se entende como oprimida e opressora e, assim, 

subverte sua própria opressão ao movimentar uma identidade que é flexível e 

reconciliadora com o mundo53. Em sentido metafórico, Glória escreve sobre a “[...] 

                                                     
44 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 
45 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 
46 ANZALDÚA, 1987, p. 121, tradução nossa. 
47 GONÇALVEZ; CAVALCANTI, 2019. 
48 LOBO, 2015. 
49 LOBO, 2015. 
50 LOBO, 2015, p. 116. 
51 LOBO, 2015, p. 116. 
52 LOBO, 2015. 
53 LOBO, 2015. 
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mudança de pele da mulher serpente”, “[...] de modo a assumir uma nova etapa de 

entendimento” 54 . O estado de Coatlicue consiste em uma movimentação que é 

transitória e que rompe com antigas concepções e premissas, sejam essas herdadas 

do colonizador, sejam essas utilizadas pelo pensamento ocidental 55 . Essa 

movimentação é antecessora a uma capacidade de estar e viver entre mundos, e 

Glória escreve que a grande chave não é se rebelar, mas sim entender que os 

demônios, muitas vezes, podem ser uma fonte de poder56. 

Para Glória, após ter frequentado o estado de Coatlicue, a mulher chicana (new 

mestiça) deve substituir o reagir pelo agir, distinguir o que foi herdado, rompendo 

com as opressoras tradições, quebrando, assim, com a dualidade que acaba por 

vitimizá-la57. Ela considera que as chicanas vivem na intersecção entre “[...] classe, 

gênero, raça, nacionalidade e opção sexual” e que, nesse âmbito, devem configurar 

uma fronteira identitária baseada no hibridismo e na fluidez, operando como um 

lugar que inclui e que muda antigos paradigmas58. Nesse lugar, fora de uma visão 

dicotômica da realidade, a mulher chicana habita, fronteiriça, propondo uma “[...] 

abordagem relacional de modo a provocar a alteração social que conduz à libertação 

dos grupos oprimidos”59. 

Retomando um pouco a fatia da cosmovisão asteca que Gloria circunscreve, 

acrescento que Coatlicue é o nome da deusa da terra e do fogo. Nomeada de “que 

veste uma saia de serpente”, é também mãe de todos os deuses60. Conta a narrativa 

que ela foi fecundada, por milagre, por uma bola confeccionada de plumas caída do 

céu que se acabou por transformar em serpente ou esmeralda (em algumas versões 

da narrativa) e que dela teve um filho, Quetzalcoatl. Ela ainda gestou incontáveis 

deuses estrelares, nomeados como “Os Quatro Centros”61. Localizada na Cidade do 

México, sua estátua — um colossal monolítico descoberto em 179062 —, tem uma  

 

                                                     
54 LOBO, 2015, p. 116. 
55 LOBO, 2015. 
56 LOBO, 2015. 
57 LOBO, 2015. 
58 LOBO, 2015, p. 124 
59 LOBO, 2015, p. 124. 
60 RIBEIRO, 2017, p. 49. 
61 RIBEIRO, 2017, p.49. 
62 PETERSEN, 2014. 
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[...] cabeça com duas serpentes e um colar feito de mãos e corações 
humanos numa evidência da necessidade do sacrifício humano para que a 
ordem cósmica fosse mantida63.  

 

Coatlicue, em sua representação visual e nas artes narrativas produzidas 

sobre ela, conduz o arquétipo da ruína 64 . Essa ruína, simbolizada pelo corpo 

destruído e destruidor da deusa, é um lugar sagrado porque transpõe temporalidades 

híbridas, porque a imagem da antiga deusa asteca, embora sendo uma entidade do 

passado, continuamente invade o presente65 de modo simbólico, em ressignificados. 

Por ser a criadora ancestral e a mãe destruidora, Coatlicue, simbolicamente, 

representa o início e o fim de toda a existência, carregando o poder de fazer nascer e 

de fazer morrer66 qualquer forma de vida. 

Coatlicue, a deusa serpente adornada com um colar de crânios realçando o 

corte em seu pescoço, é a grande referência simbólica encontrada nos trabalhos da 

artista visual Frida Kahlo. Repetidamente, Frida usa símbolos que aludem às 

narrativas sobre a deusa da vida e da morte, como coração, esqueleto, pescoço 

decepado e colar de crânio. Todos esses símbolos são símbolos muito presentes, 

fortes e preciosos na arte asteca. Também na arte de Frida67. O repetido uso do 

imaginário simbólico asteca pela pintora, muitas vezes sangrento, “[...] é parte 

intrínseca de suas convicções sociais e políticas” e muito deriva da tonalização 

profunda que Frida credita às suas convicções 68 . Os esqueletos, os corações e 

Coatlicue, imagens que relacionam luz e trevas, vida e morte, não dizem respeito 

apenas à luta pessoal de Frida por sua saúde e por sua vida, mas versam 

principalmente sobre a luta de um povo69. É tão intenso o interesse de Frida por sua 

terra, que ela produz sobretudo baseada nessas narrativas ancestrais encontradas 

no imaginário mexicano. Em sua forma particular de nacionalismo, de amor por sua 

terra e suas origens, Frida concentrou o seu imaginário nas referências da arte 

tradicional de todos os povos originários, das culturas originárias pré-espanholas, 

                                                     
63 RIBEIRO, 2017, p. 49. 
64 PETERSEN, 2014. 
65 PETERSEN, 2014. 
66 PETERSEN, 2014. 
67 HELLAND, 1990. 
68 HELLAND, 1990, p. 398, tradução nossa. 
69 HELLAND, 1990. 
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especialmente na arte e nos símbolos dos astecas70. Assim como muitos jovens 

localizados entre guerras (Primeira e Segunda Guerra Mundial), Frida ingressou no 

Partido Comunista. Mesmo estando o partido e a atmosfera mexicana carregados de 

ideologias das capitais europeias, o marxismo que Frida vivia e pregava era um 

marxismo temperado com o seu amor pelo México, que se constituía antiespanhol e 

anti-imperialista. Frida localizava a chave da cultura e a história mexicana nos povos 

originários71. 

Posto isso, mesmo que de forma breve, é de tamanha injustiça com a obra e a 

vida da artista — estruturalmente política e contestadora crítica das formas sociais 

postas — que muito e ainda se faça uma leitura estritamente psicológica sobre seu 

trabalho. Esse reducionismo psicológico que lê nas imagens sangrentas de Frida o 

seu desejo de ilustrar seu acidente, seu sofrimento e sua dor reduz a profundidade 

política de uma artista intelectual socialmente comprometida72. “O grito visual de 

uma angústia pessoal” é uma visão superficial e reducionista apartada do 

nacionalismo, da ancestralidade e das fortes referências políticas refletidas em sua 

arte73. Ela foi uma apaixonada comunista radical e nacionalista, e isso foi mais do 

que inspiração em seu processo artístico. Nos termos de uma história da arte 

feminista, as imagens de Frida “[...] são intervenções que perturbam o discurso 

dominante” e que falam muito por si só74. 

O grito de uma angústia pessoal é grafado e ilustrado em concomitância com 

os ideais e os valores políticos de Frida em seu diário íntimo. Acessando as coloridas 

páginas íntimas nos percebemos em uma leitura muito além de psicológica e 

iconográfica, social. Mesmo em sua privativa conversa sobre o mundo e sobre os 

sonhos, desejos e medos, Frida coloca ênfase em suas motivações e ideais 

comunistas. Contextualizo que a maior parte de seu diário íntimo publicado data dos 

últimos anos da vida da artista e é carregada de muita dor física e emocional. Frida 

confecciona imagens e memórias que transmitem as suas inquietações, o seu amor 

ao Partido Comunista e o seu intenso amor ao México (e às suas ancestralidades). 

                                                     
70 HELLAND, 1990. 
71 HELLAND, 1990. 
72 HELLAND, 1990. 
73 HELLAND, 1990, p. 405, tradução nossa. 
74 HELLAND, 1990, p. 405, tradução nossa. 
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O processo de escritura íntima da artista comunista Frida Kahlo muito 

conversa com o estado de Coatlicue descrito por Gloria Anzaldúa (1987). Nas 

páginas, encontramos imagens e palavras íntimas de dor, de angústia, de 

estagnação, conversas com uma intimidade demoníaca, não desejada — ao mesmo 

tempo em que encontramos ricas páginas de memórias e reconstruções políticas, de 

intensos desejos de Frida por seu companheiro Rivera e pela vida. Encontramos uma 

poética fundamentalmente política e decolonial. Encontramos um rico material que 

versa sobre a ancestralidade da artista, sobre os povos originários. Finalmente, 

encontramos em sua intimidade, em seu texto secreto, os signos e a simbologia do 

povo asteca. O diário íntimo de Frida, mais do que “[...] uma escritura limite entre o 

literário e o não literário”75, é material de conteúdo social, político, ao mesmo tempo 

em que é intenso de dor. Os fragmentos cotidianos e as memórias, em uma 

perspectiva de conversa pessoal, autoanálise e autocompreensão, estão em diálogo 

com as questões públicas, sociológicas. Em prosa direta com sua obra e vida, a 

poética do diário da artista nos coloca diante da potência de uma escritura pessoal 

comprometida, dotada de honestidade afetiva e localidade. Durante a leitura do diário 

de Frida, é possível visualizar uma narrativa que passa intensamente por um 

processo de autocontestação,de ruína, uma narrativa pessoal política ilustrada, 

possuída por um estado de Coatlicue:  

 

 

 

                                                     
75 LECIÑANA, 1999, p. 100, tradução nossa. 

Imagem  SEQ Imagem \* ARABIC 1 O Diário de Frida Kahlo p. 133 



 
 
 
 
138 | Narrativas Situadas: Costuras Epistemológicas Afetivas Feministas 

 

 



 

 

 
 

Christine Gryschek | 139 

 

 
Imagem 2 O Diário de Frida Kahlo, p. 134 
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  Imagem 4 O Diário de Frida Kahlo, p. 157 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rico material literário composto por Frida em seu caderno dos dias é uma 

densa narrativa que nos ilustra uma atuação interior, a fermentação de um processo 

imbricado de vida e de arte. Tanto o conteúdo imagético quanto as poesias e 

memórias afetivas da artista nos colocam diante do apontamento feminista em que 

“o pessoal é político”. Mais ainda, a postura da artista perante seus próprios 

movimentos críticos e ativistas nos coloca diante de uma atitude pragmática de um 

feminismo encarnado, de um feminismo que almeja o desmonte das lógicas 

Imagem  SEQ Imagem \* ARABIC 3 O Diário de Frida Kahlo, p. 

59 
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dominantes e que transgride “a univocalidade dos signos” 76 . A narrativa íntima 

confeccionada por Frida é uma escritura feminista, é agudo produto literário que 

ilustra o quanto a relação entre subjetividade, arte e política é de fusão e de peso, de 

importância histórica. Também nos mostra o quanto, para além do nosso próprio 

processo psicológico e subjetivo, é relevante e historicamente pertinente o fato de 

estarmos localizadas em práticas (éticas e estéticas) que questionam não apenas 

opressões de gênero, mas também e fundamentalmente questões de raça, classe (e 

aqui acrescento também sexualidade). Colocando foco político em nossas atuações 

estéticas e literárias, estamos produzindo amplo conteúdo crítico, assim como Gloria 

e Frida. Encerro este ensaio com dois fragmentos do diário de Frida que atestam a 

potência política encontrada no interior de uma escritura, uma escrita afetiva e crítica 

que a pintora traçou em seus momentos de solidão: 

 

 
4 de novembro de 1952 

[...] 
Depois de 22 cirurgias me sinto 

melhor e poderei de vez em quando 
ajudar meu Partido Comunista. Já que 

não sou uma operária, já que sou 
uma artesã – e aliada 

incondicional do 
movimento revolucionário 

comunista. 
Pela primeira vez na 

vida minha pintura 
se propõe a auxiliar a 

linha traçada pelo 
Partido. REALISMO 

REVOLUCIONÁRIO. 
Tudo antes era apenas 

minhas primeiras experiências – 
Sou apenas uma 

célula do complexo mecanismo 
revolucionário dos povos 

pela paz das 
novas nações. soviéticos –  

chineses – tcheco-eslovacos – poloneses – ligados 
a mim pelo próprio sangue. E ao 

indígena do México. 
Entre essas grandes 

multidões de povos asiáticos 
sempre encontrarei 

os rostos dos meus mexicanos 
[...] 

(KAHLO, 2012, p. 240–241) 
 

                                                     
76 GUERRA, 2007, p 129 
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27 de abril de 1954 
[...] 

Esquema da minha vida. 
1910 – Nasci no quarto 

de esquina da Londres com 
Allende, Coyoacán. 

À uma hora da manhã 
Meus avós paternos eram 

húngaros – nascidos em Arat, 
Hungria – e depois de casados 

foram viver na Alemanha 
onde tiveram vários filhos entre eles 

meu pai, em Baden-Baden, 
Alemanha – Guillermo Kahlo, 

Maria, Henriqueta, 
Paula e outros. Ele emigrou 

para o México no século 19. 
Aqui ficou pelo resto de 

sua vida. Casou-se com uma 
jovem mexicana, mãe 
de minhas irmãzinhas 

Luisita e Margarita. 
Sua mulher morreu muito jovem 

e ele se casou com minha mãe 
Matilde Calderón y González, 

uma dos doze filhos de 
meu avô Antonio Calderón 

de Morelia, indígena mexicano de 
Michoacán e de minha avozinha 

Isabel Gonzalez y Gonzalez 
filha de um general espanhol, 

que antes de morrer confiou-a, 
com sua irmãzinha 

Cristina, a um convento de freiras 
a Biscaia, de onde 

saiu para casar-se com meu 
avô – fotógrafo profissional, 

que fazia daguerreótipos, 
dos quais ainda tenho um. 

(KAHLO, 2012, p. 264) 
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Gloria Anzaldúa.” Tese (Doutorado em estudos de literatura e de cultura 
especialização em estudos americanos). Faculdade de Letras, Universidade de 
Lisboa. 2015. 
 
MARISCAL, Beatriz. “La voz femenina en la literatura de tradición oral.” Mujer y 
literatura mexicana y chicana: culturas en contacto. Primer Coloquio Fronterizo: 22, 
23 y 24 de abril de 1987, p. 20-22. 
 
PETERSEN, Amanda l. “The ruinous maternal body par excellence: coatlicue in the 
mexican imaginary (from the monolith to elena poniatowska).” Letras femeninas. 
v.11. n. 1, 2014, p. 103-118. 
 
RIBEIRO, Maria Goretti. Imaginário da serpent de A a Z. [Livro eletrônico] / Maria 
Goretti Ribeiro. Campina Grande: EDUEPB, 2017. 
 
SÁNCHEZ, Rosaura. “El discurso femenino en la literatura chicana”. Mujer y literatura  
mexicana y chicana: culturas en contacto. Primer coloquio fronterizo: 22, 23 y 24 de 
abril de 1987, p. 37-43. 
 

 

 

 

 
 



 

7. O Detetive e a Cidade sem Lei: 

 um ideal de masculinidade branca no cinema noir 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424385-7  

 

Tatiana Brandão de Araujo 
 

 

As décadas de 1940 e 1950, em Hollywood, foram marcadas por produções 

mais sombrias, que retratavam a vida nas cidades estadunidenses. Espaços urbanos 

habitados por “detetives particulares, policiais embusteiros, criminosos de colarinho 

branco, mulheres fatais”1, apresentados como violentos, corruptos e amorais. Neste 

texto, foco minha discussão em um desses personagens, o detetive particular, como 

a representação de um ideal de masculinidade branca 2 , que transita por esse 

contexto urbano, legitimando uma imagem de homem invulnerável e viril, 

características apresentadas como necessárias para enfrentar tal universo. 

Constantemente, as histórias do noir abordam personagens que habitam as 

noites nas metrópoles do país, homens que agem fora da lei e/ou fora das normas 

sociais. O cinema noir situa-se em um contexto marcado por uma retórica 

dicotômica e nacional, considerando a Segunda Guerra e a Guerra fria; no entanto, 

entendo que é possível debater esses filmes relacionando-os com questões 

presentes em narrativas anteriores a esse momento.  

Em 1946, o crítico francês Nino Frank caracterizou esses filmes 

estadunidenses, que chegaram à Paris depois da guerra, como filmes noir. Entre os 

fatores marcantes dessas produções não se encontrava apenas a violência / o crime 

como fator comum, tema muito presente no cinema estadunidense desde seu 

princípio, mas como esses filmes subvertiam a estrutura clássica detetivesca da 

busca pelo culpado. Paul Schrader, em seu texto Notes on Film Noir, de 1972, afirmou 

que “nunca antes os filmes ousaram ter um olhar tão severo e pouco elogioso sobre 

a vida estadunidense”3. Para o autor, existia uma atmosfera pessimista e cínica, que 

                                                     
1 SCORSESE; WILSON, 2004, p. 129. 
2 ABBOTT, 2002. 
3 SCHRADER, 2006, p. 53, Trad. nossa. Do original “Never before had films dare to take such a harsh 
uncomplimentary look at american life”. 
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chamou atenção dos críticos franceses, os primeiros que levaram esse grupo de 

filmes a sério4.  

Entendo que os filmes noir das décadas de 1940 e 1950, produzidos nos 

Estados Unidos, podem ser considerados como um movimento 5  com obras, 

geralmente protagonizadas por homens, lidando com a maneira através da qual eles 

resolvem seus problemas e suas frustrações. Como afirmou Gaylyn Studlar, “não 

importa para onde vai a narrativa noir, masculinidade e virilidade estão entre suas 

preocupações mais centrais” 6 . No entanto, os filmes não apresentam esse 

protagonista da mesma forma. É possível a leitura de que são filmes que colocam 

em debate a identidade desse homem estadunidense, em relação à sociedade de seu 

tempo, mas também de como esse homem se coloca diante de certos mitos que 

construíram uma imagem sobre o passado do país.  

A ideia principal é compreender a figura do detetive particular, relacionada às 

narrativas históricas sobre a formação da nação estadunidense, principalmente em 

relação às jornadas de conquista do Oeste e o Mito da Fronteira7, e de que forma os 

personagens da ficção policial dialogam com a construção de uma narrativa 

histórica sobre o passado. 

No livro The Street Was Mine, Megan Abbott (2002) discute um tipo de homem 

branco muito presente na literatura policial do final da década de 1920, que muito 

influenciou o cinema noir das décadas de 1940 e 1950. Esse tipo masculino é 

solitário, conhece muito bem os caminhos das cidades e sabe lidar com a violência 

da metrópole moderna. E, segundo a autora, “a ideia desse homem branco solitário 

caminhando pelas ruas das cidades tem precursores naqueles que andavam pelo 

espaço deserto do Oeste”8; no entanto, realocados para as cidades industrializadas. 

                                                     
4 Por ser um grupo de filmes variados, não se deve afirmar categoricamente que o noir possui apenas 
uma visão sobre o país e sua história. Neste sentido, é relevante considerar também que o país passou 
por situações, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, que impactaram direta ou 
indiretamente as produções de Hollywood ao longo das duas décadas. Assim como é relevante 
salientar a variedade de propostas artísticas nos muitos filmes que podem ser caracterizados como 
noir.  
5 PORFIRIO, 2013; PLACE, 2007. 
6  STUDLAR, 2013, p. 369. “No matter where noir storytelling goes, masculinity and manhood are 
among its most central concerns”. 
7 SLOTKIN, 1992. 
8 ABBOTT, 2002, p. 2, Trad. nossa. Do original “The idea of the solitary white man trekking down urban 
streets has forerunners in like-minded navigators of Western space or wilderness”.  
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O detetive particular, como representativo desse modelo, uma figura de 

masculinidade normativa estadunidense, que remete às narrativas da conquista do 

Oeste e aos embates da fronteira, foi chamado pela autora de white tough guy 

(“homem branco durão”).  

Essa relação, debatida por Abbott, referindo-se diretamente à literatura, é 

apontada por inúmeros autores que problematizaram o cinema noir. Tanto no que se 

refere à característica do isolamento e da solidão9 como à construção da identidade 

de homem “emocionalmente intocável”10. Nesse sentido, entendo como relevante 

debater sobre como um modelo de masculinidade presente no cinema noir pode ser 

lido enquanto continuidade de um ideal presente nas narrativas do século XIX, sem 

necessariamente expressarem histórias que buscam retratar o passado, como é o 

caso dos filmes de faroeste. 

Conforme Michael Kimmel (1996), não é possível compreender a história 

estadunidense e a masculinidade sem entender a maneira como as duas estão 

relacionadas. De acordo com o autor, a “história estadunidense foi moldada pelos 

esforços de testar e provar a masculinidade”11, o que se manifesta não apenas no 

histórico de guerras e enfrentamentos nas fronteiras, mas também no modelo de 

masculinidade adotado na política estadunidense e na postura de seus 

representantes ao longo da história. Outra questão a destacar é que no contexto 

estadunidense o ideal de masculinidade (e feminilidade também) está sempre 

atrelado à branquitude. Assim como as próprias relações do homem branco com a 

colonização e seu papel em subjugar e oprimir outros diferentes dele. Segundo 

Kimmel, os elementos que constituem um modelo normativo de masculinidade “são 

o sexismo, o racismo e a homofobia”12. E essas características são notáveis em 

muitos protagonistas de filmes estadunidenses ao longo do século XX e também em 

produções mais atuais.  

Megan Abbott apresenta esse modelo do white tough guy como um ícone de 

nostalgia, “uma figura de um sonho antiquado, uma fantasia branca recorrente que 

                                                     
9 BISEN, 2005; SLOTKIN, 1992. 
10 DUNCAN, 2003; 
11KIMMEL, 1996, p. 2, Trad. nossa. Do original “American history been shaped by the efforts to test 
and prove manhood”. 
12 KIMMEL, 2005, p. 7, Trad. nossa. Do original “Are sexism, racism, and homofobia". 
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ainda persiste”13. No protagonista do noir, ele já representava essa nostalgia, esse 

olhar ao passado, e em cada reemergência, como afirmou Abbott, ele reafirmava seu 

status. O modelo do white tough guy continua atual no cinema, representando não 

só um ideal de masculinidade, mas também relacionado a um certo tipo de narrativa 

sobre os Estados Unidos.  

Nas discussões apresentadas por vários autores estudiosos do noir, 

encontramos o debate sobre a influência europeia, referente a imigrantes que 

realizaram filmes noir, como Robert Siodmak, Fritz Lang e Billy Wilder, assim como 

influências do movimento expressionista alemão. No entanto, mesmo que essas 

referências estejam presentes, entendo relevante pensar o noir também como 

expressão de questões particulares da cultura e da história estadunidenses. Não 

somente no que se refere à maneira como os filmes dialogam com acontecimentos 

das décadas de 1940 e 1950, mas também como se relacionam com um passado, ou 

melhor, com as narrativas sobre um passado, que imaginaram um país e está muito 

presente no cinema estadunidense de forma geral.  

 
 
O detetive particular e o homem da fronteira 
 
 

O detetive particular é um dos personagens marcantes do cinema noir nas 

décadas de 1940 e 1950. Ele tem uma origem na literatura policial surgida na década 

de 1920, nos Estados Unidos, devendo-se principalmente à criação do escritor 

Dashiell Hammett. No entanto, o percurso que quero traçar nos leva a uma influência 

presente no século XIX, na expressão através de uma literatura barata e de como se 

imaginava o trabalho do detetive. Segundo Richard Slotkin (1992), “a história de 

detetive da literatura barata estadunidense é primeiramente uma história de 

detecção prática, em vez de teórica”14. Esse ponto é relevante, pois ao afirmar o 

detetive como alguém que ao se posicionar a partir da ação, marcada pela violência, 

também se constrói outra imagem de homem.  

                                                     
13 ABBOTT, 2002, p. 189, Trad. nossa. Do original “A figure from an antiquated dream, a recurring white 
fantasy that persists still”. 
14 SLOTKIN, 1992, p. 139, Trad. nossa. Do original “The detective story of American cheap literature is 
primarily a story of practical rather than theoretical detection”. 
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A literatura de Hammett, produzida nas décadas de 1920 e 1930, e adaptada 

para o cinema 15  em filmes noir, como “Relíquia Macabra” (1941) 16  e “Capitulou 

Sorrindo” (1942) 17 , é traçada até as influências oitocentistas. Conforme Slotkin 

(1992), o próprio autor trabalhou em uma firma de detetive onde muito de suas 

vivências acabaram o inspirando para escrever suas histórias. A Pinkerton World-

Wide Detective Agency foi fundada em meados do século XIX por Allen Pinkerton, que 

também escrevia. 

Segundo Slotkin (1992), os escritos de Pinkerton influenciaram a construção 

do detetive mais pautada pela ação e foram a base para o que se convencionou 

chamar, na década de 1920, literatura hardboiled. Desta forma, “a história de detetive 

hardboiled começa como uma abstração de elementos essenciais do Mito da 

Fronteira”18. O que pode ser percebido, a partir da atitude do detetive e de como ele é 

construído, é a caracterização do meio urbano que habita e de como ele vê sua 

identidade ameaçada pelos outros diferentes dele.  

 
O detetive particular representa uma ‘americanização’ e ‘masculinização’ do 
detetive clássico. O mundo por onde ele se move e onde ele procura ordenar 
é comparável à Fronteira mitologizada do faroeste, um mundo de violência 
e sem lei, sem um mecanismo intrinsecamente eficaz de ordem civilizada.19 

 

Na afirmação de Frank Krutnik é possível destacar os pontos que discuto no 

texto, que falam sobre quem é o personagem e como é sua atuação como detetive; 

de que maneira consolida sua masculinidade e branquitude nesse ambiente 

considerado violento, corrupto e hostil. O primeiro ponto que quero explorar é a 

afirmação de Krutnik relativa a uma ideia de “americanização” e “masculinização” do 

detetive clássico. E essa questão tem relação direta com a maneira como o detetive 

                                                     
15 Antes da versão de 1941, dirigida por John Huston, o romance “O Falcão Maltês” ganhou outras 
duas versões cinematográficas durante a década de 1930. “O Falcão Maltês” (The Maltese Falcon, 
1931), dirigido por Roy Del Ruth, e “Satã Encontrou uma Dama” (Satan Met a Lady, 1936), dirigido por 
William Dieterle.  
16 The Maltese Falcon. Dir. John Huston. Warner Bros., 1941. 
17 The Glass Key. Dir. Stuart Heisler. Paramount Pictures, 1942. 
18  SLOTKIN, 1992, p. 217, Trad. nossa. Do original “The hardboiled detective story began as an 
abstraction of essential elements of the Frontier Myth”. 
19 KRUTNIK, 1991, p. 93, Trad. nossa. Do original “The hardboiled private eye hero represents an 
Americanization and masculinization of the classical detective. The world through which he moves 
and which he seeks to order is comparable to the mythologized Frontier of the Western, a world of 
violence and lawlessness, lacking any intrinsically effective machinery of civilized order”. 
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atua em relação à missão e às pessoas envolvidas, ideias que geralmente estão 

presentes nas versões cinematográficas desses detetives.  

Diferente de uma literatura policial que apostava no poder da dedução 

intelectual e na restauração da ordem final, “os escritores hardboiled substituíram 

isto por um mundo caótico e corrupto onde o maior trunfo do detetive é a capacidade 

de sobreviver com um pouco de dignidade”20. A forma de resolver os crimes se 

diferenciava, pois, segundo Megan Abbott, “intuição, emoções não interpretadas, ou 

força bruta”21 eram as principais características do detetive particular.  

Segundo William Nolan, “Hammett lançou um novo tipo de ficção de detetive 

na América: amarga, dura e sem sentimentalismo, refletindo a violência da época”22. 

O estilo hardboiled, segundo Frank Krutnik (1991), favorece não somente a ação, mas 

também o suspense, ao invés do mistério, e, diferente de outros detetives, figuras 

como Sam Spade e Philip Marlowe não se afastam de um mundo constantemente 

ameaçador, que faz com que ajam violentamente. O detetive privado “opera como 

um mediador entre o submundo criminal e o mundo da sociedade respeitável. Ele 

pode se movimentar livremente entre os dois mundos, sem realmente ser parte de 

nenhum”23. E esse será um elemento constituidor da identidade que o relaciona 

diretamente ao contexto do século XIX.  

Personagens como Sam Spade, criado por Hammett, e Philip Marlowe, criado 

por Raymond Chandler, representam um tipo ideal de masculinidade, que não é o 

mais comum no cinema noir. Ele é o white tough guy por excelência, violento e 

invulnerável, não sucumbe a nenhuma das ameaças citadinas, um homem que 

sobrevive a qualquer circunstância de hostilidade, corrupção e/ou violência. 

Segundo Nolan (2001), as características desse detetive são “coragem, força física, 

indestrutibilidade, indiferença ao perigo, à morte, uma atitude cavalheiresca, celibato, 

                                                     
20 ABRAMS, 2006, p. 75, Trad. nossa. Do original “The hard-boiled writers replaced this with a corrupt, 
chaotic world where the detective’s greatest asset was the sheer ability to survive with a shred of 
dignity”. 
21 ABBOTT, 2002, p. 16, Trad. nossa. Do original “Intuition, ‘gut’, uninterpreted emotion, or even brute 
force”.  
22 NOLAN, 2001, p. 13.  
23 KRUTNIK, p. 39, Trad. nossa. Do original “Operates as a mediator between the criminal underworld 
and the world of respectable society. He can move freely between these two worlds, without really 
being a part of either”. 
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uma medida de violência e uma noção de justiça” 24 . Características essas, que, 

segundo o autor, já estavam presentes e definidas nas figuras dos que habitavam a 

fronteira. Esses elementos sedimentam um ideal de masculinidade estadunidense 

baseado na ação e na força25.  

Para melhor compreender os motivos que levam Krutnik a considerar que o 

detetive atua como um “mediador” de dois mundos é necessário retomar a definição 

de fronteira do século XIX, concebida pelo historiador do período: Frederick Jackson 

Turner26. Para o historiador, a fronteira representa “o ponto de encontro entre a 

selvageria e a civilização” 27 . E esse entendimento está presente no cinema de 

faroeste (de forma mais óbvia), no qual o homem branco representa a ideia de 

civilização. A fronteira e sua construção mítica podem ser entendidas como uma 

“paisagem moral”28, que estabelece certas dicotomias, dentre elas a considerada por 

Turner, a qual reproduz noções como “darwinismo social, a hierarquia das raças e 

dos sexos e a ideia de progresso”29.  

Mesmo que o Oeste já fosse um espaço mitologizado antes do cinema30, o 

gênero faroeste foi um veículo importante para legitimar os mitos do período31, assim 

como exercendo um “papel pedagógico” para gerações de estadunidenses sobre a 

história do país32. No entanto, entendo como relevante discutir sobre a presença de 

elementos dessas narrativas, presentes de forma indelével em diferentes tipos de 

produções da cultura estadunidense, os quais solidificam não somente um 

entendimento sobre o passado do país, mas também sobre noções normativas de 

gêneros.  

O entendimento da figura do detetive como mediador de mundos significa que 

ele consegue, primeiramente, atuar em ambos. Neste sentido, este detetive habita 

                                                     
24 NOLAN, 2001, p. 15. 
25 RUSSO, 1987. 
26 Sobre o Mito da Fronteira e a participação de Turner em legitimar essa narrativa, Arthur Avila afirma: 
“concebido ainda no período colonial como uma maneira de justificar a expansão em direção ao Oeste 
e de exclusão do ‘outro’ (no caso, os indígenas), o Mito foi gradualmente sendo alimentado e 
retrabalhado por uma série de ideólogos, culminando com o trabalho de Turner no final do século XIX.” 
(AVILA, 2006, p. 13). 
27 TURNER, 1921, p. 2, Trad. nossa. Do original “The meeting point between savagery and civilization”. 
28 SLOTKIN, 1992. 
29 SHOHAT; STAM, 2006, p. 169. 
30 SLOTKIN, 1992. 
31 FOHLEN, 1989. 
32 SHOHAT; STAM, 2006. 
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um espaço fronteiriço que simbolicamente nos remete a essa definição de fronteira 

de Turner. A ocupação desse espaço, e a sobrevivência dele, garantem a esse homem 

a consolidação de sua masculinidade e branquitude, ao sobreviver a qualquer 

violência que aparece em seu caminho, subjugando aqueles que suspostamente 

oferecem perigo.  

“Como cowboys e indígenas exemplificam o Oeste do século XIX, pode-se 

dizer que o detective particular exemplifica um Oeste mais recente”33. Essa fala de 

Joseph Porter pode soar estranha se olharmos apenas a superfície de dois universos 

que podem parecer, a princípio, muito distintos. No entanto, existem similaridades 

que se referem à continuidade de certas narrativas do passado estadunidense, assim 

como os personagens que representam e protagonizam essas histórias. Ao discutir 

o século XIX nos EUA, e especificamente os embates da fronteira, é importante 

referenciar a violência colonial de subjugação e os discursos de progresso e 

civilização elaborados a partir dessa opressão.  

Nessas histórias contadas, o modelo do white tough guy é uma presença 

constante, tanto na ficção como na História. Para essa discussão, relacionar o 

gênero à experiência colonial imperialista é fundamental para melhor compreender a 

construção desse homem, de sua relação com o espaço e com os outros, e como 

posteriormente essas questões se apresentaram no cinema. Conforme R. W. Connell, 

“masculinidades não são somente moldadas pelo processo de expansão imperial, 

elas são ativas nesse processo e ajudam a moldá-lo” 34 . A autora relaciona a 

construção de um ideal de masculinidade branca com o imperialismo e a violência 

presentes no processo. Segundo Oyèrónké Oyewùmí, “gênero e categorias raciais 

surgiram durante essa época como dois eixos fundamentais a partir dos quais as 

pessoas foram exploradas e as sociedades foram estratificadas”35. Essas questões 

são discutidas pensando inicialmente em sociedades europeias, mas entendo que é 

possível estabelecer essas relações com os Estados Unidos e sua experiência de 

colonização territorial.  

                                                     
33 PORTER, 1975, p. 411, Trad. nossa. Do original “As cowboys and Indians exemplify the nineteenth-
century West, the private detective may be said to exemplify the more recent West”. 
34 CONNEL, 2015, p. 185, Trad. nossa. Do original "masculinities are not only shaped by the process of 
imperial expansion, they are active in that process and help to shape it". 
35 OYEWÙMÍ, 2020, p. 85. 
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“É importante considerar as mudanças que a colonização trouxe para 

entender o alcance da organização do sexo e do gênero no colonialismo”36; logo, não 

podemos desconsiderar os impactos do processo histórico colonial para um novo 

entendimento sobre os gêneros, o que Lugones denomina de “sistema 

moderno/colonial de gênero”, e que também implica em questões interseccionadas 

com a raça.  

Discutindo o culto a um ideal de masculinidade estadunidense relacionado ao 

processo de colonização do Oeste, intensificado no século XIX, Michael Kimmell 

afirmou: “masculinidade se tornou relacionada à subjugação de outras pessoas e a 

segura apropriação de suas terras”37. Desta forma, não há como separar esse ideal 

de homem sem as intersecções também imbricadas na construção de um homem 

ideal. Não somente o homem e sua postura viril, mas também sua relação com o 

espaço e a maneira como acredita ser dono dele. Essas duas questões presentes, de 

modo diferente, quando esse homem nota a perda de espaço no meio urbano no 

século XX.  

Como afirmou Slotkin, a violência tem uma centralidade “tanto no 

desenvolvimento histórico da fronteira como em sua representação mítica”38. No 

entanto, mais do que um elemento marcante nesse processo, o historiador destaca 

o “significado mítico” da violência para a construção do país e de suas instituições.  

Na teoria de Turner sobre a fronteira, “a evolução das instituições políticas norte-

americanas foi resultado direto da expansão para o Oeste” 39 . E assim como a 

violência é um dos elementos constitutivos desses homens, também integram as 

narrativas constituídas e consagradas ao longo do século XIX.  

Aqueles considerados “heróis”, na “jornada mítica-histórica”, são figuras 

caracterizadas como “o-homem-que-conhece-os-indígenas” 40 , pois são aqueles 

que se movimentam pelos dois lados da fronteira. No caso da literatura policial e dos 

                                                     
36  LUGONES, 2001, p.195, Trad. nossa. Do original “It is important to consider the changes that 
colonization brought to understand the scope of the organization of sex and gender under 
colonialism...”. 
37 KIMMEL. 2005, p. 96, Trad. nossa. Do original “Masculinity became linked to the subjugation of other 
people and the secure appropriation of their land”. 
38 SLOTKIN, 1992, p. 11, Trad. nossa. Do original “Violence is central to both the historical development 
of the Frontier and its mythic representation”.  
39 AVILA, 2006, p. 72. 
40 SLOTKIN, 1992, Trad. nossa. Do original “the-man-who-knows-indians”. 
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detetives no cinema noir, essa noção se apresenta pelo fato desse homem transitar 

livremente pelo espaço urbano, indo, inclusive, a lugares aos quais a própria polícia 

não tem acesso e se utilizando de táticas que podem ser consideradas “selvagens”, 

porém não o definindo como tal e sendo justificadas na narrativa por ser uma ação 

do homem branco. Para Slotkin, nessa literatura, e nos filmes influenciados por ela, 

o “espaço mítico” do homem é o cenário urbano. Como afirma Felipe Sobral, o 

personagem Sam Spade “por sua vez, é tão ambíguo quanto os outros personagens, 

pois seu pragmatismo cínico confunde-se com oportunismo ao dizer sempre o que 

é vantajoso para si, de acordo com a situação”41. Hammett o constrói como sendo 

capaz de cometer os crimes descritos no livro, mesmo sabendo que ele não o fez.  

Detetives como Spade e Marlowe possuem características tanto de 

representantes da lei, como de indivíduos fora da lei, utilizando métodos 

considerados violentos, porém lidos como necessários, se afirmando no processo. 

Segundo Abbott (2002), a busca pela afirmação surge da necessidade de 

diferenciação dos outros (sejam imigrantes, pessoas negras, homossexuais e 

mulheres brancas), legitimando a identidade de homem branco, heterossexual. Os 

protagonistas dos romances de Chandler e Hammett, assim como suas versões 

cinematográficas a partir da década de 1940, habitam a fronteira de forma simbólica 

e tem a ambiguidade como característica que os constituem, mas nunca se aliam 

efetivamente a nenhum dos lados. 

Como afirmou Joseph Porter (1975), o detetive na cidade será sempre um 

homem solitário, vagando pelo espaço urbano. Megan Abbot aponta, como principal 

característica do personagem, o seu “isolamento urbano”, visto que não estabelece 

relações duradouras, vive para o trabalho e pelos seus ideais motivadores. Além do 

isolamento, outras características constituem a figura do tough guy, a sua 

masculinidade e branquitude42. Esses três fatores estão presentes na literatura que 

influenciou o noir, assim como nos próprios filmes, em diálogo direto com o período 

oitocentista e com a construção de certas narrativas nacionais e seus protagonistas.  

                                                     
41 SOBRAL, 2015, p. 49. 
42 ABBOTT, 2002. 
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Segundo Abbott, “uma característica central da ficção hardboiled é a 

configuração de gênero através de estruturas binárias”43, e é possível perceber esse 

elemento nas adaptações cinematográficas. Abbot considera que essa configuração 

existe para legitimar a identidade do protagonista masculino como viril e 

“emocionalmente intocável”. Em relação ao detetive, sua relação com a femme fatale 

é uma das mais recorrentes, e no caso dos filmes, ela é representada sempre como 

um elemento que ameaça a posição de poder do protagonista. No cinema noir existe 

um elemento recorrente que é a “construção da feminilidade como ameaça”44, sendo 

a femme fatale uma das personagens representativa dessa ideia.  

Referente especificamente aos Estados Unidos, o sociólogo Michael Kimmel 

(2005) afirma que na cultura estadunidense existe um culto a um tipo de 

masculinidade, agressiva, competitiva e insegura, que, por isso, necessita sempre ser 

colocada à prova. Elementos esses presentes em muitos protagonistas de filmes 

produzidos no país, figuras que se afirmam através da ação violenta, capazes de 

sobreviver a todo o tipo de desafio, sendo o cowboy a representação ideal desse 

modelo, como alguém representativo dessa cultura.  

Para enfrentar esse ambiente violento, um dos elementos da construção de 

sua masculinidade é a maneira como expressa ou não seus sentimentos. “Nos 

Estados Unidos, o homem emocionalmente intocável nasceu no mito popular do 

cowboy estadunidense. Ele é um andarilho, um espírito livre”45. Sendo assim, é um 

homem que nunca se mostra vulnerável e, assim como o detetive, esse é um dos 

elementos constitutivos desse sujeito, considerado necessário para a sua 

sobrevivência.  

“Do cowboy solitário para o detetive solitário a linhagem é clara e 

inconfundível”46. Nesse sentido, é interessante debater sobre como a representação 

simbólica da fronteira e do Oeste se apresenta na figura do detetive, seja na 

construção do personagem “homem branco”, do ambiente que habita, dos que 

                                                     
43 ibid., p.7, Trad. nossa. Do original “a central characteristic of hardboiled fiction is the configuration 
of gender through binary structures”. 
44 DYER, 2007, p.127, Trad. nossa. Do original “the construction of femininity as threat”. 
45 DUNCAN, 2003, p. 9, Trad. nossa. Do original “In America, the emotionally untouchable man was 
born in the popular myth of the American cowboy. He is a wanderer, a free spirit”. 
46 PARETSKY, 1988, p. 12, Trad. nossa. Do original “From the loner cowboy to the loner detective the 
line of descent is clear and unmistakable”. 
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representam uma ameaça a sua identidade e de sua representação também como 

um homem angustiado pelos privilégios perdidos num espaço que considerava seu.  

 

O homem na cidade noir 

 

“O Oeste moderno é a metáfora central da ficção de Hammett e Chandler”47. 

Além das similaridades com a questão relativa ao ideal de masculinidade, é possível 

também demarcar outro ponto a ser explorado: a relação com o espaço. Se a 

violência fazia parte do cotidiano do Oeste, como afirmou Claude Fohlen (1989), 

assim como da maneira que este foi representado, ela também fez parte da realidade 

da cidade industrializada ficcional onde o detetive vive. No entanto, existem algumas 

diferenças relevantes entre esses dois contextos, que podem ser problematizadas a 

partir de como impactam a identidade desse personagem.  

Frank Krutnik (1991) afirma que existem três tipos de tough thrillers no cinema 

noir, com tipos específicos de protagonistas que se relacionam consigo e seus 

conflitos de modos peculiares, são eles: o “thriller investigativo”, o “thriller de 

suspense masculino” e o “thriller de aventura criminal” 48 . E para o interesse da 

discussão desenvolvida neste texto, foco no primeiro, no qual o personagem do 

detetive particular é o protagonista, aquele que move a narrativa. Segundo Krutnik, 

nesse tipo de história, o “thriller investigativo”, o detetive se apresenta como 

elemento restaurador de alguma ordem, consolidando sua identidade enquanto 

homem. No entanto, é relevante apontar que, no caso desses filmes, essa 

“restauração da ordem” não é definitiva, existe uma resolução para as histórias, mas 

não uma ordem para o universo em si.  

Nas discussões até o momento apresentadas, é possível notar que uma das 

comparações, além da figura do protagonista, refere-se ao meio caótico pelo qual ele 

vaga. Violento, sem lei, onde até mesmo as instituições legais podem ser corruptas, 

                                                     
47 PORTER, 1975, p. 413, Trad. nossa. Do original “the modern west is the central metaphor of the 
Hammett and Chandler fiction”. 
48 O “thriller de suspense masculino” trata-se da história em que o protagonista começa em um lugar 
de perigo na trama, como, por exemplo, sendo acusado de um crime que não cometeu, e ao final 
consegue recuperar seu lugar de controle. Já o “thriller de aventura criminal” são filmes em que o 
protagonista, normalmente, junto com uma mulher, se envolve em algo criminoso (seja 
propositalmente ou não) e a história provavelmente termina em tragédia.  
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o detetive atua assim como uma força solitária na busca por resolver tarefas a ele 

atribuídas, sobrevivendo aos obstáculos. Ele se caracteriza pelas suas ações 

reativas ao seu contexto, precisando utilizar a violência, a força física, para conseguir 

informações ou sair de alguma situação complicada.  

Borde e Chaumeton (2002) ressaltam que existe uma “sensação de mal-estar” 

(sense of malaise) permeando o universo do cinema noir. É um mundo no qual certos 

mitos estadunidenses não se sustentam: filmes com protagonistas, homens 

brancos, frustrados por não atingirem as promessas “míticas”, idealizadas para o 

modelo estadunidense de “vencedor”. E, diferente de muitas representações nos 

filmes de faroeste, esse personagem não é o dono da cidade, ao contrário, ele tenta 

sobreviver para não sucumbir a ela. A cidade é um ambiente de constante ameaça 

que se refere também ao sentimento de perda do espaço e do domínio do público, 

principalmente, se relacionarmos com o contexto da Segunda Guerra Mundial e seus 

anos posteriores.  

Nesse contexto, principalmente nos anos posteriores à guerra, havia uma 

preocupação sobre o lugar dos veteranos na sociedade estadunidense. E essas 

discussões foram direta ou indiretamente apresentadas no noir, considerando que 

no período existia uma preocupação particular com as identidades dos homens49 e 

de como seriam atingidas pelas mudanças sociais do período.  

Segundo Mike Chopra-Gant (2006), o cinema noir lidou com algumas 

ansiedades das décadas de 1940 e 1950 para alguns estadunidenses, 

principalmente, expondo alguns mitos dessa sociedade como parte de uma narrativa 

criada e não de uma realidade. “O fechamento da fronteira no final do século XIX 

cerceou os sonhos de expansão ilimitada e a promessa de terra livre”50, e se na 

jornada para o Oeste existia a “promessa de sucesso pessoal e abundância 

material”51, esse não é o entendimento dessa ficção do século XX, no caso, o cinema 

noir, com relação ao espaço urbano. Conforme Megan Abbott (2002), existe uma 

                                                     
49 CHOPRA-GANT, 2006. 
50 ibid., p. 28, Trad. nossa. Do original “The closure of the frontier at the end of the nineteenth-century 
had curtailed dreams of unlimited expansion and the accompanying promise of free land”. 
51  PORTER, 1975, p. 412, Trad. nossa. Do original “promise of personal success and of material 
abundance”. 
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grande diferença que separa esses dois mundos, pois para o tough guy urbano a 

cidade não é o lugar do sonho, ao contrário, é o espaço de promessas irrealizadas.  

Os filmes de faroeste “nos permitem experienciar uma sensação de domínio 

histórico dos brancos sobre o tempo e o espaço”52. E tal sensação não existe para o 

protagonista noir, intensificada por elementos formais explorados em muitos filmes. 

Trata-se da utilização das sombras, de enquadramentos que sufocam o protagonista 

no quadro, de ruas vazias, sombrias, representando a iminência de ameaças a cada 

esquina. Não há a sensação das possibilidades infinitas oferecidas pela terra “vazia”, 

essa “reverência em relação às paisagens” 53  que aparece no faroeste, como se 

aquele espaço pertencesse ao homem branco.   

“Os climas característicos do filme noir de claustrofobia, paranoia, desespero 

e niilismo constituem uma visão de mundo que é expressada (...) fundamentalmente 

por seu estilo notável”54. Em muitos filmes são explorados os contrastes de claro e 

escuro, além das sombras, como elemento visual que sufoca o protagonista. 

“Pequenas áreas de luz parecem à beira de estarem completamente oprimidas pela 

escuridão que no momento ameaça ela de todos os lados”55. Nesse sentido, no noir 

temos um contexto de “esperanças esmagadas” e “sonhos arruinados”56, um espaço 

de disputa constante para o homem, cujas ameaças ao ideal de masculinidade são 

ampliadas pela vivência no contexto urbano e suas violências57.  

Entendo que um dos elementos do ideal de masculinidade a ser considerado 

é o sentimento de “ter direito” (entitled) sobre as coisas por ser homem branco58. 

Segundo Kimmel, a noção de entitlement tem um elemento nostálgico, de algo que 

foi perdido e deve ser recuperado, sobre algo que era direito no passado e deve 

retornar a ser. A discussão do autor refere-se a um momento mais atual, mas isso 

não significa que em outros períodos, como o da década de 1940, não existiam tais 

                                                     
52 DYER, 1997, p. 36, Trad. nossa. Do original “allows us to experience a sense of white historical 
mastery of time and space”. 
53 SHOHAT; STAM, 2006, p. 170. 
54 PLACE; PETERSON, 2006, p. 65, Trad. nossa. Do original “The characteristic film noir moods of 
claustrophobia, paranoia, despair, and nihilism constitute a world view that is expressed (…) ultimately 
through their remarkable style”. 
55 ibid., p. 67, Trad. nossa. Do original “Small areas of light seem on the verge of being completely 
overwhelmed by the darkness that now threatens them from all sides”. 
56 PORTER, 1975. 
57 ABBOTT, 2002. 
58 KIMMEL, 2013. 
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percepções acerca do passado, em acordo com a ideia de Abbott (2002), da 

identidade do white tough guy como uma figura de nostalgia. 

Entendo que no cinema noir esse elemento está presente nas disputas dos 

homens no espaço urbano. Portanto, o que está sempre em questão no cinema noir 

é “a afirmação do herói como uma figura idealizada e não dividida de potência e 

invulnerabilidade masculina” 59 . No entanto, uma marca desses filmes é a 

representação do homem pautada entre dois extremos: os que conseguem seguir o 

ideal, como Sam Spade, e os que falham em atingi-lo, e esses são a maioria. “A ideia 

de testar e provar sua masculinidade se tornou uma das experiências definidoras da 

vida dos homens estadunidenses” 60 , e esse elemento está presente, afetando 

diretamente a identidade desses personagens, em sua relação com mulheres, 

trabalho, dinheiro e status social.  

Segundo Paul Duncan (2003), o protagonista da ficção noir é mais parecido 

com alguns protagonistas da literatura de James Cain 61 : um homem fraco, 

vulnerável, que sucumbe aos vícios e geralmente encontra um fim trágico. “O noir 

não é sobre as pessoas que estão à beira do abismo, mas sobre as pessoas que 

estão nele”62. Gosto dessa imagem do abismo, de Duncan, pois também me permite 

pensar na figura do detetive particular, no limiar de um abismo, enfrentando as piores 

violências da cidade. Assim, entendo o detetive particular como uma figura que se 

mantém “à beira do abismo”, lembrando o título em português da adaptação do 

romance The Big Sleep, como marca de sua identidade de fronteira e também da sua 

ambiguidade.  

“Masculinidade nos Estados Unidos está certa apenas de suas incertezas: sua 

estabilidade e sensação de bem-estar depende de um impulso frenético para 

controlar o ambiente” 63 . Portanto, os inúmeros obstáculos na trajetória do 

                                                     
59 KRUTNIK, 1991, p. 93, Trad. nossa. Do original “the affirmation of the hero as an idealized and 
undivided figure of masculine potency and invulnerability”.  
60 KIMMEL, 1996, p. 2, Trad. nossa. Do original “The idea of testing and proving one’s manhood became 
one of the defining experiences in American men’s lives”. 
61 Em filmes como “Pacto de Sangue” (Double Indemnity, 1944) dirigido por Billy Wilder e “Destino Bate 
a Porta” (The Postman Always Rings Twice, 1946) dirigido por Tay Garnett, duas adaptações de 
romances de James Cain.  
62 DUNCAN, 2003, p. 8, Trad. nossa. Do original “Noir is not about the people standing on the edge of 
the abyss looking in, but about the people in it…”. 
63 KIMMELL, 2005, p. 96, Trad. nossa. Do original “Masculinity in the United States is certain only in its 
uncertainty; its stability and sense of well-being depend on a frantic drive to control its environment”. 



 
 
 
 
160 | Narrativas Situadas: Costuras Epistemológicas Afetivas Feministas 

 

personagem servem como teste para sua força física e sagacidade, um eixo para 

diferentes histórias do noir “estruturadas em torno de testar a valentia do herói”64. 

As figuras de detetives como Sam Spade, Philip Marlowe e também Mike Hammer65 

são a representação de um ideal de masculinidade que se provam capazes de 

enfrentar a tudo, “pois é através da realização de sua busca relacionada a um crime 

que a identidade masculina do herói é consolidada”66. E essa noção de competência 

está diretamente relacionada à virilidade, visto que a ideia do poder viril é “fundada 

num ideal de força física, firmeza moral e potência sexual”67.  

Além disso, a noção de “verdadeira masculinidade” é quase sempre aliada ao 

corpo, como se esse ideal fosse algo natural, inerente ao homem68. E nesses filmes, 

a consolidação da masculinidade do detetive está associada ao uso da força, quando 

necessário, mas, também, ao desprendimento de se colocar em perigo, ou seja, de 

colocar o corpo como alvo da possível violência, assim como no caso do cowboy. 

“Como o herói invulnerável e controlado, Sam Spade representa uma tentativa de 

negar que a masculinidade é dividida e problemática”69. Essa visão problemática 

sobre as masculinidades, que legitima esse ideal como necessário para que o 

homem assuma um lugar de controle.  

Tanto William Nolan (2001) quanto Felipe Sobral (2015) referem-se a uma fala 

de Dashiell Hammett em que afirma que seu detetive, Sam Spade, é a criação de um 

homem que não existe, um ideal, baseado na opinião dos homens que Hammett 

conheceu quando foi detetive. “Spade é descrito como um modelo de masculinidade 

através de sua maneira de conhecer o mundo, de relacionar-se com as pessoas70. E 

quando nos deparamos com esse personagem em meio a outros presentes em 

vários filmes noir, esse ideal fica claro, principalmente, no que se refere aos detetives 

mais “cerebrais”.  

                                                     
64 KRUTNIK, 1991, p. 86, Trad. nossa. Do original “structured around a testing of the hero’s prowess”.  
65 Personagem do filme “A Morte num Beijo” (Kiss Me Deadly, 1955) dirigido por Robert Aldrich.  
66 KRUTNIK, 1991, p. 86, Trad. nossa. Do original “For it is through his accomplishment of a crime-
related quest that the hero consolidates his masculine identity”.  
67 COURTINE, 2013, p. 8. 
68 CONNELL, 2015, p. 45, Trad. nossa. 
69 KRUTNIK, 1991, p. 113, Trad. nossa. Do original “As the invulnerable, controlled hero, Sam Spade 
represents an attempt to deny that masculinity is divided and problematic”. 
70 SOBRAL, 2015, p. 74. 
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A representação desse ideal, além de problemática, nos impossibilita pensar 

em masculinidades plurais, outras maneiras de os homens se relacionarem consigo, 

com os outros e com o espaço, assim como outras formas para a resolução de 

conflitos que não através da violência. A marca desse ideal não se faz presente 

apenas nos filmes influenciados diretamente pelo noir, mas em outras tantas 

produções, de diferentes gêneros. Assim, a historização do white tough guy, do 

“ícone de nostalgia”, pode nos proporcionar formas para melhor entender os 

elementos constitutivos desse ideal de masculinidade, que persistem até hoje, assim 

como, através da reflexão crítica sobre ele, é possível tangenciar modos possíveis 

para a sua desconstrução.  
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OYEWÙMÍ, Oyèrónké. “Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos dos 
conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas” In: HOLLANDA, 
Heloísa Buarque de. (org.). Pensamento Feminista Hoje: Perspectivas Decoloniais. 
Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.  
 
PLACE, Janey. “Women in Film Noir” In: KAPLAN, E. Ann (ed.). Women In Film Noir. 
London: BFI Publishing, 2007.  
 
PLACE, Janey; LOWELL, PETERSON. “Some Visual Motifs of Film Noir “In: SILVER, 
Alain; URSINI, James. Film Noir Reader. New York: Limelight Editions, 2006.  
 
PORFIRIO, Robert. “The Strange Case of Film Noir” In: SPICER, Andrew; HANSON, 
Helen (edited by). A Companion to Film Noir. Sussex: Wiley Blackwell, 2013.  
 



 

 

 
 

Tatiana Brandão de Araujo | 163 

 

PORTER, Joseph C. “The End of the Trail: The American West of Dashiell Hammett 
and Raymond Chandler” In: The Western Historical Quaterly, Vol. 6, Nº 4 (Oct., 1975), 
pp. 411-424. 
 
RUSSO, Vito. The Celluloid Closet: Homosexuality in Movies. New York: Harper & Row 
Publishers, 1987. 
 
SCHRADER, Paul. Notes on Film Noir In SILVER, Alain; URSINI, James. Film Noir 
Reader. New York: Limelight Editions, 2006. 
 
SCORSESE, Martin; WILSON, Michael Henry. Uma Viagem Pessoal Pelo Cinema 
Americano. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
 
SHOHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. São Paulo: Cosac 
Naify, 2006. 
 
SLOTKIN, Richard. Gunfighter Nation: The Myth of the Frontier in Twentieth-Century 
America. New York: University of Oklahoma Press, 1992.  
 
SOBRAL, Felipe. Bogart duplo de Bogart: pistas da persona cinematográfica de 
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1. Arquivos estéticos, políticos e relacionais de uma epistemologia afetiva feminista. 
Caroline Izidoro Marim 
 
Resumo 
Considerando a epistemologia social feminista de Donna Haraway, de que diferenças 
experienciais levam a diferenças de perspectiva e essas diferenças carregam 
consequências epistêmicas, o presente artigo pretende apresentar a pesquisa 
intitulada “Narrativas situadas: por um epistemologia afetiva” que serviu de base 
para a criação e desenvolvimento das pesquisas realizadas no Grupo de Pesquisa 
Epistemologias, Narrativas e Políticas Afetivas Feministas CNPq/PUCRS. O objetivo 
principal foi construir arquivos sensíveis que instaurassem o âmbito pessoal como 
político das pesquisadoras que compõem o grupo. A proposta de arquivo pretende, 
primeiro, ser um inventário que funcione como um local de memória capaz de ampliar 
as práticas escritas, abarcando diferentes narrativas, não apenas escritas, mas 
imagéticas, performáticas, entre outras. A produção deste arquivo se apoia na 
proposta de Haraway, de objetividade corporificada intercalada com o conceito 
suado de Sara Ahmed, de modo que, pensar uma epistemologia afetiva, é propor que 
o conhecimento seja compreendido como algo que fazemos por meio do 
envolvimento com os outros. Ou seja, contempla uma dimensão ética do 
conhecimento. Segundo, os arquivos sensíveis tem como função coletar e 
reorganizar problemas epistemológicos que têm sido apontados por diferentes 
pesquisadoras, como por exemplo, Oyèrónké Oyěwùmí nos aponta no seu artigo 
“Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects”, de que os Estudos 
Africanos continuam sendo ocidentocêntricos, isto é, ainda utilizam teorias e 
conceitos operativos derivados de experiências ocidentais. 
 
Abstract 
Considering Donna Haraway's feminist social epistemology, of which experiential 
differences lead to differences in perspective and these differences carry epistemic 
consequences, this article intends to present the research entitled “Situated 
narratives: for an affective epistemology” that served as a basis for the creation and 
development of research carried out in the Research Group Epistemologies, 
Narratives and Affective Feminist Policies CNPq / PUCRS. The main objective was to 
build sensitive archives that would establish the personal and political scope of the 
researchers that make up the group. The archival proposal aims, first, to be an 
inventory that functions as a place of memory capable of expanding written practices, 
encompassing different narratives, not only written, but imagery, performance, 
among others. The production of this archive is supported by Haraway's proposal, of 
embodied objectivity interspersed with Sara Ahmed's sweaty concept, so that, to 
think of an affective epistemology, is to propose that knowledge be understood as 
something we do through engagement with others. In other words, it contemplates 
an ethical dimension of knowledge. Second, sensitive archives have the function of 
collecting and reorganizing epistemological problems that have been pointed out by 
different researchers, for example, Oyèrónké Oyěwùmí points out in his article 
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“Visualizing the Body: Western Theories and African Subjects”, that African Studies 
continue being western-centric, that is, they still use theories and operational 
concepts derived from western experiences. 
 
 
2. Epistemologia feministas, história social e regimes autoritários: um estudo de 
casos. Maria Eduarda Fontes da Costa e Silva Merz e Helen Rotta 
 
Resumo 
Propondo uma epistemologia historiográfica feminista para analisar eventos da 
história social e considerando uma nova forma epistêmica de análise dos fatos, o 
presente capítulo tem por objetivo inferir sobre o impacto dos regimes autoritários 
nas vidas de três mulheres, investigando suas trajetórias de vida nesses contextos. 
A abordagem epistemológica de caráter afetivo e feminista, dentro do campo da 
História Social, é um passo necessário para que as mulheres deixem de ocupar uma 
posição secundária dentro da narrativa acerca de regimes autoritários. Além disso, 
analisa-se, partindo dos estudos de caso, em que medida essas três mulheres que 
integravam diferentes grupos sociais durante o Nazismo conseguiram adotar uma 
posição de protagonismo. Com base no diálogo da História das Mulheres com a 
História Política, a pesquisa é pautada principalmente pelas ideias e teorias de 
Hannah Arendt, Judith Butler, Ute Frevert, Wendy Lower e Claudia Koonz, obras que 
abordam o autoritarismo e a atuação das mulheres nessa conjuntura. Nesse sentido, 
são apresentadas as histórias de três mulheres no contexto do Totalitarismo 
Alemão: uma ariana, uma judia e uma resistente. Assim, objetiva-se verificar quais 
estratégias de ocupação do campo político eram executadas pelas mulheres e se 
elas puderam ou não agir e criar suas próprias narrativas, por tanto tempo 
negligenciadas dentro da historiografia acerca de regimes autoritários. 
 
Abstract 
The present chapter aims to infer about the impact of authoritarian regimes in 
women’s lives, by proposing a feminist historiographical epistemology to analyze 
events in social history and considering a new epistemic method to approach the 
History, through investigating the lives’ trajectories of three women in the context of 
Nazism. The epistemological approach with an affective and feminist character, 
within the field of Social History, is a necessary step for women to stop occupying a 
secondary position among the narratives about authoritarian regimes. Hence, it is 
analyzed, starting from the case studies, the extent to which women - who integrated 
different social groups - managed to be protagonists of their own lives. In this sense, 
the stories of three women in the context of German Totalitarianism - an Aryan, a 
Jewish and a resistant woman - will be discussed based on the dialogue between 
Women's History and Political History. The research is guided mainly by the ideas 
and theories of Hannah Arendt, Judith Butler, Ute Frevert, Wendy Lower and Claudia 
Koonz, works that address the women’s role and authoritarianism. Thus, the 
objective is not only to verify which strategies of occupation of the political field were 
carried out by women in this context, but also whether or not they were able to act 
and create their own narratives, long neglected within the historiography about 
authoritarian regimes. 
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3. Possibilidades de vida no Antropoceno: algumas reflexões sobre a ficção climática 
estadunidense escrita por mulheres. Marina Pereira 
 
Resumo 
Este artigo propõe uma análise de três ficções climáticas recentes estadunidenses: 
Flight Behavoir (2012), de Barbara Kingsolver, Gold Fame Citrus (2015), de Clare Vaye 
Watkins, e Weather (2020), de Jenny Offill, e suas relações com as possibilidades de 
vida no capitalismo tardio. Os romances analisados serão abordados através dos 
estudos sobre Antropoceno, principalmente a partir de críticas feministas que 
abordam essa discussão, como as de Donna Haraway e Anna L. Tsing. Da mesma 
maneira, as abordagens recentes sobre o cli-fi terão um papel de destaque para a 
compreensão da ficção climática estadunidense produzida por mulheres e para 
situá-la dentro de uma tradição da ficção especulativa. 
 
Abstract 
This paper proposes an analysis of three contemporary climatic fiction: Flight 
Behavior (2012), by Barbara Kingsolver, Gold Fame Citrus (2015), by Claire Vaye 
Watkins, and Weather (2020), by Jenny Offill, and its relations to the possibilities of 
life in late capitalism. The novels will be analyzed taking into consideration recent 
studies about the Anthropocene, more specifically the feminist critiques of the 
Anthropocene, such as the ones developed by Donna Haraway and Anna L. Tsing. In 
addition, the recent discussion about cli-fi will also be important to the 
comprehension of the North American climatic fiction written by women, specially to 
situate this literature inside a tradition of speculative fiction. 
 
 
4. Lócus Fraturado: a construção de resistências epistemológicas a partir das 
poesias do Slam das Minas. Marina Gonçalves.  
 
Resumo 
Este capítulo tem como objetivo compreender o papel das poesias escritas por 
mulheres do Slam das Minas na construção de resistências do lócus fraturado que 
María Lugones (2019) propõe em seu feminismo decolonial. Diante dessa 
delimitação, adotar a perspectiva decolonial é relevante porque a colonialidade de 
gênero trouxe uma separação dicotômica e hierárquica entre gênero, raça e classe. 
Tal dicotomia provoca opressões desagregadoras, que desmontam o salto inter-
subjetivo da agência das mulheres colonizadas. Resistir a elas é uma forma de 
buscar superar as influências do sistema colonial-moderno na vida da sociedade 
colonizada. Nesse cenário, o Slam Poesia das Minas é resistência. 
 
Abstract 
This chapter aims to understand the role of poetry written by women from the Slam 
of Minas in the construction of resistance from the “fractured locus” that María 
Lugones (2019) proposes in her decolonial feminism. Given this delimitation, 
adopting the decolonial perspective is relevant because gender coloniality brought a 
dichotomous and hierarchical separation between gender, race, and class. Such a 
dichotomy causes disruptive oppressions, which dismantle the inter-subjective leap 

https://docs.google.com/document/d/1ZEOrjjpllR8qcgCRkGuIx3NxvvefxYM5/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1ZEOrjjpllR8qcgCRkGuIx3NxvvefxYM5/edit#heading=h.2et92p0
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of the colonized women's agency. Resisting them is a way of seeking to overcome 
the influences of the colonial-modern system in the life of colonized society. In this 
scenario, Slam Poesia das Minas is resistance. 
 
 
5. Notas sobre branquitude: pensar a partir de Lélia Gonzalez. Érica Saraiva  
 
Resumo 
No presente artigo apresento um relato do percurso da pesquisa e as implicações 
epistemológicas causadas pela leitura de Lélia Gonzalez, no sentido de questionar a 
perspectiva da branquitude e como se reproduz no ambiente acadêmico. Busquei 
narrar reflexões e as perguntas que orientaram uma mudança de perspectiva ao 
longo da trajetória acadêmica com o intuito de pensar produção de conhecimento e 
desenvolver uma metodologia decolonial para a pesquisa em artes visuais. 
 
Abstract 
In this article I present a research report of epistemological implications caused by 
Lélia Gonzalez's reading, in order to question the perspective of whiteness and how 
it is reproduced on academic writings. I sought to narrate reflections and questions 
that guided a change in perspective along the my own academic trajectory in order 
to think about knowledge production and develop a decolonial methodology for 
research in visual arts. 
 
 
6. Diário íntimo: fragmento, memória e política. Christine Gryschek 
 
Resumo 
Neste ensaio, parto da matéria íntima e sigo até a materialidade histórica das 
chamadas escritas de si. Teço uma breve reflexão histórica literária feminista, 
conversando em texto com teóricas feministas latinas e chicanas sobre as escritas 
íntimas e as localidades políticas anunciadas nesse gênero. E é a partir dos registros 
da cosmovisão de Gloria Anzaldúa em sua intimidade teórica narrativa que me 
demoro sobre a imagem de Coatlicue, deusa asteca, mãe primordial. Percebo, lendo 
Borderlands La frontera (1987), que o “estado de coatlicue” descrito pela escritora é 
dialógico com os sentimentos da artista visual Frida Kahlo, anotados, pintados e 
desenhados em algumas páginas de seu diário íntimo. 
 
Resumen 
En este ensayo parto del material íntimo y sigo hasta la materialidad histórica de los 
llamados escritos de sí. Tejo una breve reflexión histórica literaria feminista, 
conversando en texto con pensadoras feministas latinas y chicanas sobre los 
escritos íntimos y los lugares políticos anunciados en ese género. Y es a través de 
los registros de la cosmovisión de Gloria Anzaldúa en su intimidad teórica narrativa 
que me detengo en la imagen de Coatlicue, diosa azteca, madre primordial. Me doy 
cuenta, leyendo Borderlands La frontera (1987), de que el “estado de coatlicue” 
descrito por la escritora dialoga con los sentimientos de la artista visual Frida Kahlo, 
anotados, pintados y dibujados en algunas páginas de su diario íntimo. 

https://docs.google.com/document/d/1ZEOrjjpllR8qcgCRkGuIx3NxvvefxYM5/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1ZEOrjjpllR8qcgCRkGuIx3NxvvefxYM5/edit#heading=h.4d34og8
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7. O Detetive e a Cidade sem Lei: um ideal de masculinidade branca no cinema noir. 
Tatiana Brandão de Araujo 
 
Resumo 
 Este texto tem por objetivo discutir o personagem do detetive particular, no cinema 
noir das décadas de 1940 e 1950 (KRUTNIK, 1991), como a representação de um ideal 
de masculinidade branca (ABBOTT, 2002). A ideia principal é compreender essa 
figura, relacionada às narrativas históricas sobre a formação da nação 
estadunidense, principalmente em relação às jornadas de conquista do Oeste e o 
Mito da Fronteira (SLOTKIN, 1992). Desta forma, as questões de gênero serão 
debatidas a partir de um entendimento no qual o processo de colonização é um fator 
importante para a construção desse ideal (KIMMELL, 2005; CONNELL, 2015; 
LUGONES, 2008).  
 
Abstract 
This text aims to discuss the character of the private detective, in the cinema noir of 
the 1940s and 1950s (KRUTNIK, 1991), as the representation of an ideal of white 
masculinity (ABBOTT, 2002). The main idea is to understand this character, related 
to the historical narratives about the formation of The American Nation, mainly in 
relation to the conquest of the West and The Frontier Myth (SLOTKIN, 1992). In this 
way, gender issues will be debated based on an understanding in which the 
colonization process is an important factor for the construction of this ideal 
(KIMMELL, 2005; CONNELL, 2015; LUGONES, 2008). 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZEOrjjpllR8qcgCRkGuIx3NxvvefxYM5/edit#heading=h.26in1rg
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