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CADERNOS DE RESUMOS 
I Encontro do GT Filosofia e Gênero da ANPOF 

APRESENTAÇÃO 
 
 

Caderno de Resumos do I Encontro Nacional do GT Filosofia e Gênero da Associação Nacional de Pós-
Graduação em Filosofia (ANPOF) publica os resumos dos trabalhos que expõem versões do atual estado da 
pesquisa desenvolvida por pesquisadores. 
O evento foi realizado entre os dias 27 e 29 de novembro de 2017, na cidade do Rio de Janeiro, na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). A iniciativa tem como objetivo principal reunir trabalhos de 
pesquisadorxs das questões feministas e de gênero nas suas mais amplas e variadas abordagens, visando, a 
partir disso, o delineamento de possíveis campos nos quais questões teóricas possam ser postas, 
problematizadas, discutidas, dentro da Filosofia e também para além: num terreno comum, talvez, em que se 
integrem pensamento e ação, na medida em que é ainda no debate e na criação de caminhos teóricos e 
metodológicos para uma Filosofia que não pode mais se colocar como neutra do ponto de vista do gênero 
que se manifestam modos de ser peculiares de engajamento feminista. 
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Mesa de Abertura – O que há de novo na ANPOF? 

Ana Miriam Wuensch e Márcia Tiburi 
 
 
Mesa de Encerramento – Gênero e Pós-colonialismo 
 
A americana Kimberle Crenshaw forjou o conceito ‘interceccionalidade’ para chamar a atenção para a dupla opressão que a mulher negra 
sofre, enquanto mulher e enquanto mulher negra. Interessa-nos aqui problematizar os efeitos da herança colonial na sociedade e cultura 
brasileiras. As culturas negras e indígenas foram subalternizadas e colocadas em segundo plano. Os dominadores, brancos, europeus, 
católicos, estabeleceram nas bases do sistema colonial a superioridade intelectual, moral e civilizatória da cultura europeia, forçando a 
adoção de uma só língua, a portuguesa.  
Aline Carmo – O processo de descolonização de nossos corpos, poderes e saberes: repensando nosso lugar de fala 
Carla Rodrigues – Interseccionalidade e colonialidade em Lélia Gonzalez  
Susana de Castro – Condescendência: estratégia pater-colonial de dominação 
Vilma Piedade – Dororidade: Racismo. Feminismo. Branquitude 

 
Comunicações 

 
Adriana Miranda de Castro – Cartografias do Cuidado de Si das Senhoras do Samba 

O Estado Moderno tomou a população como objeto científico, político e econômico, fazendo operar através dela uma série de tecnologias 
biopolíticas de vigilância e controle das experiências da vida. Nascimento, sexualidade, adoecimento, envelhecimento... A vida faz-se 
objeto de intervenção em múltiplos níveis, por um lado, para garantir sua própria manutenção, cheia de vitalidade para produzir e consumir. 
Por outro, para investir na segurança do Estado e de seu território, pelo adequado funcionamento das instituições no corpo social. Com 
tecnologias disciplinares e/ou biopolíticas, as relações de poderes e saberes articularam-se (e articulam-se) numa trama intrincada, 
produzindo efeitos discursivos e realidades que se expressam em nossos corpos, em nossos modos de ser e de fazer. Tais modos de 
subjetivação no contemporâneo ganharam espaços crescentemente moleculares, investiram na segurança de territórios existenciais 
singulares, normatizando o que deve ser prescrito e proscrito no campo dos desejos, dos prazeres, das expectativas. Nesse sentido, a 
experiência de ser mulher e idosa é marcada e constituída por uma série de linhas de força que estabelecem determinados modos de 
viver como válidos ou não. Tomando como imagem-objetivo a “terceira idade” – marcada pela jovialidade como valor central - e produzindo 
o medo quanto à velhice dependente – cuja imagem paradigmática extrema é a idosa demenciada, os saberes da gerontologia e da 
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promoção da saúde produzem discursos, corpos e políticas. Afirma-se uma “liberdade de escolha” marcada pelo autocuidado 

individualizado com a saúde, que deve ser baseado nas evidências científicas, produzindo modos de viver marcados pelo exame de 
consciência, pelo exercício da força de vontade na efetivação da renúncia ao prazer (= risco) e pela culpa. Considerando que onde as 
relações de poder investem sua energia na tentativa de produzir dominação é, justamente, onde a vida pulsa em sua maior intensidade e 
onde podemos nos deparar com práticas de liberdade. Bem como que esse território é mesmo o território da vida cotidiana, da vida que 
passa despercebida e habita a margens. Decidimos arguir os modos de produção da velhice feminina hegemônicos no encontro com as 
senhoras do samba, cartografando suas práticas de cuidado de si. Acessando as experiências de envelhecimento-feminino do subúrbio 
carioca das senhoras do samba, queremos visibilizar as possibilidades da “arte da existência” (Foucault, 2014 [1983]) para além da 
definições binárias que transformam determinadas subjetividades e corpos em prescritos ou proscritos. 

 
Aléxia Bretas – O parlamento dos corpos: exercitando a liberdade com Paul B. Preciado 

The Parliament of Bodies é o nome escolhido para os programas públicos da décima quarta edição da Documenta – pela primeira vez, 
desde sua criação em 1955, realizada fora da Alemanha, conjuntamente em Atenas e Kassel. Sob o lema “Aprendendo de Atenas”, a 
maior exposição de arte contemporânea do mundo aposta na capacidade criativa da incerteza, na desmontagem dos ideários nacionalistas 
e eurocêntricos, bem como na solidariedade aos refugiados políticos e às mais diversas práticas de resistência e dissidência sexual. Tudo 
isso desde um locus bem definido: a Grécia atual – mobilizada não como o berço glorioso da civilização ocidental, senão como um país 
periférico indelevelmente marcado pelas precariedades da crise econômica, política e social. Assim, sob a curadoria antifascista, 
transfeminista e antirracista de Paul Beatriz Preciado, o Parlamento dos Corpos é oficialmente inaugurado em setembro de 2016, no 
Centro Municipal de Artes de Atenas, localizado no Parko Eleftherias (Parque Liberdade) – antiga sede da polícia militar durante os anos 
de chumbo da ditadura grega entre 1967 e 1974. Pensado como um dispositivo crítico e propositivo apto a fomentar a invenção de novos 
afetos e redes de solidariedade entre as mais diferentes lutas mundiais em prol da soberania, do reconhecimento e da sobrevivência, o 
Parlamento dos Corpos propõe 34 Exercícios de Liberdade, os quais buscam transformar radicalmente as concepções tanto de exposição 
de arte, quanto de esfera pública, através do incentivo à proliferação de outras formas de subjetividade, representação e agência, 
corporificadas desde a perspectiva do Sul. Antonio Negri, Achille Mbembe, Diana Taylor, Ana Longoni, Jack Halberstam, Beth Stephens 
e Anne Sprinkle são apenas algumas entre as muitas e frutíferas referências a compor esta instigante constelação estético-política, 
iluminada pelo ativismo cultural de seu curador, o filósofo Paul Beatriz Preciado.  

 
Alice Gabriel – Grosz vs. Harman: materialismo feminista, imaterialismo e a virada especulativa. 

Na última década uma virada especulativa tomou corpo na filosofia. Trata-se de uma retomada de um realismo, que se afasta da 
ingenuidade, querendo-se especulativo. O presente texto pretende aproximar o pensamento de Elizabeth Grosz à virada especulativa, 
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buscando entender em que medida as propostas da autora de pensar radicalmente o corpo – com uma inspiração bergsoniana – acena 
na mesma direção de propostas como a de Graham Harman – defensor de um imaterialismo radical. 
 

Amiel Modesto Vieira – Eu sou intersexo: narrativa de pessoa a luz da filosofia de gênero 
Dados de Organismos internacionais de defesa da pessoa intersexo e também a Organização das Nações Unidas estimam que 1,7% da 
população mundial seja portador de um estado intersexual. Dentre essa porcentagem estão incluídas pessoas que sofreram mutilação 
genital intersexo e que lutam pela proibição da prática de cirurgias "cosméticas" em crianças Intersexo sem seu consentimento. À luz da 
discussão de gênero e intersexualidade, no âmbito da filosofia em Buter e Preciado, este trabalho procura discutir a necessidade de dar 
voz a narrativa Intersexo a fim de retirar do campo do segredo e da dor questões que desafiam a construção de uma sociedade mais justa 
e plural. 
 

Ana Carolina da Costa e Fonseca – O cinema como instrumento didático para reflexões sobre questões de gênero 
Proponho uma reflexão teórica sobre uma prática: a utilização de filmes (ficcionais e documentários) para discussões sobre questões de 
ética, o que inclui, questões de gênero. Não apresento o que se espera, usualmente, de um paper em Filosofia. Não são autores, mas 
perguntas que conduzem a reflexão. Com isso, espero aproximar a reflexão filosófica sobre questões de ética da realidade fática. Vários 
são os aspectos a serem considerados: 1) O expectador (futuro debatedor). O que o cinema provoca no expectador que nenhuma outra 
forma de arte ou narrativa provoca? 2) Realidades retratadas. O cinema contribui para o conhecimento e para a reflexão sobre realidades 
que existiram, existem ou que poderiam existir? E como contribui para a compreensão do presente? Como histórias alheias provocam em 
nós um olhar de estranhamento sobre nossa própria realidade? 3) O cineasta. O cinema provoca, no grande público, discussões que 
ficavam, até então, restritas a pequenos grupos? As novas tecnologias possibilitam a um número muito maior de pessoas a produção e a 
divulgação de filmes e, consequentemente, o conhecimento de realidades até então desconhecidas por muitos? 4) Processo de 
sensibilização. Reconhecemos valores que regem nossas vidas enquanto indivíduos particulares como distintos dos valores que são e 
que devem ser impostos a todos os membros da comunidade? Ética privada e ética pública se distinguem? Quais são as conseqüências 
de tal distinção? Olhamos para a vida dos outros como efetivamente outra e como algo diferente das nossas vidas? Percebemos a 
existência de uma miríade de sentimentos e de possibilidades de existência? Pluralidade deixa de ser um conceito abstrato e se torna um 
fato do viver? Diversas formas de discriminação, mesmo que não sentidas individualmente por nós, são ilustradas com histórias. 
Emocionamo-nos com as histórias alheias? E somos sensibilizados para o sofrimento alheio e, até mesmo, para o reconhecimento do 
nosso próprio sofrimento? Formas de violência, outrora naturalizadas, deixam de ser vistas como naturais e passam a ser percebidas 
como efetivamente são? A compreensão dos sentimentos alheios (de personagens) contribui para a sensibilização e conseqüente 
mudança no modo como avaliamos fatos que vivenciamos? O cinema possibilita, como nenhuma outra forma de arte, que nos coloquemos 
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no lugar do outro? 5) O cinema como instrumento didático. O exercício de debater sobre alguns filmes gera habilidades para a 
discussão de qualquer filme? Em que consistem tais habilidades? Metodologias ativas são cada vez mais reconhecidas como 
fundamentais para o processo de aprendizagem. De que modo o cinema enquanto instrumento didático para o debate sobre questões de 
ética pode ser utilizado como recurso em metodologias ativas? Como se passa da assistência passiva de um filme para a ativa participação 
num debate com efetiva apresentação e análise de argumentos? 6) O cinema em si. Por fim, a pergunta que motiva e justifica um trabalho 
como este: por que o cinema é um bom, e talvez o melhor, instrumento para uma discussão sobre questões de ética? Há algo peculiar 
quando pensamos especificamente em questões de gênero? 7) Trabalho em andamento: que perguntas ainda falta fazermos? 
 

Ana Paula Monteiro R. Emmendorfer – O feminino e as suas faces 
Nesta comunicação, pretendo esboçar parte de minha pesquisa acerca de como a linguagem pode ser explicada por meio de uma função 
biológica. A ideia é expor o conceito de função própria de Ruth Millikan aliada a ideia de nominalismo dinâmico, um conceito que faz parte 
da teoria de Ian Hacking cujo objetivo é relacioná-los ao feminino. A noção de função própria tem um sentido biológico, ou seja, significa 
finalidade e/ou objetivo. Assim, todo organismo, órgão, item e/ou dispositivo possuem uma função própria, isto é, são designados (as), 
supostos (as) para desempenharem uma determinada função, conforme suas histórias evolutivas e não de acordo com suas capacidades 
atuais. Na realidade, há uma razão para as coisas serem da maneira que são, pois possuem alguma característica que determine sua 
função própria, no entanto não se pode desconsiderar o erro e/ou a falha. Hacking, por outro lado, expressa que o nominalismo dinâmico 
é relativo ao processo de nomear, sobretudo os seres humanos. Ocorre que, por sermos alvos móveis, passamos pelo o que é chamado 
de efeito arco. Na verdade, quando somos classificados (as), rotulados (as), podemos reagir a tal classificação aceitando-a ou rejeitando-
a. Levando-se em consideração que devido, principalmente, a todo um contexto histórico e grandes transformações as quais têm nos 
empoderado já que, durante um longo período, fomos vistas como o sexo frágil, um dos grandes equívocos já cometidos por àqueles que 
nos rotularam, tem se questionado cada vez mais sobre a nossa identidade e/ou nosso papel na sociedade como um todo. Em virtude 
disso, pergunta-se: Será que o feminino possui uma função própria ou se encaixa, apenas, no nominalismo dinâmico?    
 

Angela Donini – Processos de subjetivação e ensino de filosofia: diálogos entre perspectivas descolonias e experiências 
vividas 

 As reflexões que apresento aqui integram o desafio contínuo e vital de criação de espaços que se constituam entre nossas formações e 
práticas feministas e as pedagogias e epistemologias implicadas no ensino de filosofia. Diante de tais desafios penso na urgência em 
situarmos as dimensões da colonialidade (colonialidade do gênero; colonialidade do ser; colonialidade do saber; colonialidade do poder) 
implicadas nos processos pedagógicos e metodológicos do ensino de filosofia. Assim, a apresentação durante o GT será constituída do 
diálogo entre referências do feminismo descolonial e exemplos práticos acerca do lidar com dimensões da colonialidade a parti r de 
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dinâmicas de reflexão coletiva feitas durante as matérias ministradas por mim em 2016 e 2017 no curso de filosofia da UNIRIO. Ao 
procurarmos dar conta das relações entre os espaços universitários e as vidas implicadas nestes espaços, inevitavelmente nos deparamos 
com as dimensões da vida fora da universidade. Portanto, a vida fora da universidade é um elemento que considero central para a 
construção de metodologias de formação e conhecimentos que superem o eurocentrismo acadêmico. Olhar para o lócus onde se situa o 
abismo entre os corpos que circulam e atuam nas universidades e as produções teóricas que fazem parte das matrizes curriculares dos 
cursos de filosofia pode contribuir para a sistematização de outros modos de fazer filosofia. Frente ao desafio para superar as cisões 
geopolíticas que continuam separando corpos e mentes e a dinâmica de perpetuação da branquitude e masculinidade do conhecimento, 
procuro conduzir os processos pedagógicos a partir do convite a pelo menos duas viagens: uma delas que nos leve para perto dos fatos 
que em diferentes temporalidades produzem e mantem tais dinâmicas de colonialidade. Acompanhando as reflexões de Oyèrónké 
Oyěwùmí penso que é necessário colocar atenção ao domínio global e material do Ocidente, senão não haveria explicação compreensiva 
de sua contínua hegemonia na produção de ideias e conhecimento; A outra viagem é o convite a um processo de invenção a partir da 
mirada para o solo onde pisamos, que inevitavelmente vai percorrer todos os aspectos da colonialidade na experiência vivida por cada 
uma das pessoas em seus processos de subjetivação e possibilitar o acionamento de saberes capazes de liberar a vida em todos os 
lugares onde ela esteja aprisionada.   
 
 

Camila Durães Zerbinatti – Inaudibilidade (e Invisibilidade) na Música: relato de pesquisa sobre uma compositora mulher 
Este artigo apresenta o relato do meu encontro comas questões de gênero e os estudos feministas na música durante minha pesquisa de 
mestrado sobre a compositora finlandesa Kaija Saariaho (1952 -) com foco na discussão sobre inaudibilidade. Como foco na música de 
tradição da Europa ocidental, geralmente chamada de “música de concerto”, o percurso de pesquisa provocou reflexões sobre minha 
formação acadêmica em música relacionadas à audibilidade, à escuta e ao ouvir de mulheres da música e de suas criações, mas também, 
à inaudibilidade, ao silenciamento e à falta de escuta à que elas em geral são historicamente submetidas. A questão da necessidade de / 
luta por escuta (e da necessidade de / da luta por soar, de / por ser audível, de / por ser sonora/o) de fato fica evidente quando nos 
atentamos para os nomes de algumas iniciativas dedicadas às mulheres na música em contextos anglófonos e lusófonos brasileiros: 
“Audible women”, “Her Noise”, “Sound Women”, “Listen”, “Listening to Ladies”, “Women in Sound, Women on Sound”, “RedeSonora – 
músicas e feminismos” e “Sonora – Ciclo/Festival Internacional de Compositoras” [com grifo nosso nas palavras relacionadas ao tema 

dessa discussão]. Nossas principais elaborações são apresentadas neste artigo a partir dos referenciais teóricos de SCOTT (1986, 1988, 
1991), GREEN (1997), CITRON (1993, 2000), MOISALA (2000), LUHNING & ROSA (2010) e ROSA ET AL (2014). Ao contemplar minha 
trajetória acadêmica enquanto aluna, com relação às mulheres na música, encontrei... silêncio. Notas, gestos, ideias e histórias 
silenciadas, a despeito de sua existência, qualidade ou mérito musical. Enquanto os estudos em gênero e feminismo usam o conceito de 
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invisibilidade (SCOTT, 1986, 1988, 1991, e PROKHOVNIK, 1998) percebo, com relação às mulheres na música e suas criações, a 
invisibilidade somada a uma “inaudibilidade”. De acordo com o dicionário online Infopédia Dicionário da Língua Portuguesa Por to Editora: 
“i.nau.di.bi.li.da.de = qualidade do que é inaudível ou não se consegue ouvir.” (INFOPÉDIA, 2017). E, segundo o Dicio - Dicionário Online 
de Português: inaudível é aquilo – e, no presente contexto, aquelas/es - “Que não pode ser percebido pelo ouvido; que não se pode nem 
se consegue ouvir; que não é audível: (...) Etimologia (origem da palavra inaudível): do latim inaudibilis.e.” (DICIO, 2017).  Em outras 
palavras, a música destas mulheres foi e é inaudível, intocável, foi inaudibilizada, não pode ser percebida pelo ouvido, nem pode ser 
escutada ou ouvida, assim como elas próprias foram e talvez ainda sejam invisibilizadas. São elencadas e descritas situações nas quais 
estas invisibilidades e inaudibilidades se deram, de maneira prática, objetiva e concreta, em minha trajetória de formação e atuação, ao 
longo dos cursos básicos, técnicos, de graduação e de pós-graduação em música. Desta forma, o objetivo deste texto é, na direção 
apontada por Scott, compartilhar o que pôde ser “ouvido” através do “não-audível” e “visto” através do “não-visível”: “Escrever é 

reprodução, transmissão – a comunicação do conhecimento adquirido através de experiência (visual, visceral) [auditiva].” (SCOTT, 1991). 
 

Carla Milani Damião – Dispositivos de vigilância e a função da crítica feminista 
Proponho discutir a questão da vigilância dos dispositivos eletrônicos, o uso da técnica e de tecnologias em sentido crítico, alinhado com 
perspectivas feministas. Sabemos do uso militante de redes sociais que favoreceram reações políticas renovadoras e o empoderamento 
de coletivos feministas que criaram novas articulações, meios de discussão e ativismo político. Necessário neste momento, refletir sobre 
a vigilância que buscam dominar essas ações, interferindo de maneira indireta e anódina no direito e nas organizações políticas que se 
formaram de alguns anos para cá. A discussão será permeada por conceitos discutidos no livro Feminist Surveillance Studies 
(Dubrovsky/Magnet - Organizadoras) e filmografia, recente ou mais remota, em torno do problema da vigilância, tendo como referência 
filmes e séries. Discutiremos, sobretudo, a ambiguidade da técnica em seus mecanismos de opressão e reação. A questão norteadora é 
pensar de que forma somos libertados e, ao mesmo tempo, adestrados, na mobilização política em torno das relações de gênero e do 
feminismo. 
 

Carmelita Brito de Freitas Felício – A história de Rahel Varnhagen sob o olhar de Hannah Arendt 
Hannah Arendt escreve histórias políticas exemplares e insiste no que, em seu julgamento, é essencial: pensar a partir da experiência 
viva. Nenhuma filosofia, análise ou aforismo – Arendt dirá – por mais profundo que seja, pode comparar-se em intensidade e riqueza de 
significado com uma história bem narrada. Uma boa narração pode revelar - como Lisa Disch menciona em seu livro Storytelling - os 
pressupostos ocultos em argumentos aparentemente neutros, e desafiá-los. Trata-se de buscar nesta comunicação o sentido de um 
exemplo tal como aparece no livro Rahel Varnhagen – A vida de uma judia alemã na época do romantismo. Por intermédio de Rahel, 
Arendt afirma sua judaicidade, ao mesmo tempo em que se encaminha para a elaboração de um pensamento político enraizado na 

http://i.nau.di.bi.li.da.de/
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experiência. É, ainda, digno de nota – como mostra Julia Kristeva - o fato de os tribunais alemães não terem reconhecido o livro Rahel ... 
como tese universitária de habilitation o que levou Arendt a abrir um processo de perdas e danos contra o governo da Alemanha Ocidental, 
invocando o fato de não tê-la defendido antes de deixar a Alemanha, em 1933, em razão da hostilidade dos meios acadêmicos da época 
contra as mulheres – e ainda por cima judias. A persistência dessa hostilidade no nosso tempo, aliada aos temas da assimilação, da 
marginalização, da humilhação é o que nos motiva a partir do olhar retrospectivo de Hannah Arendt no livro Rahel. Nele é tratado um dos 
aspectos do complexo problema da assimilação, ou seja, a maneira pela qual a assimilação à vida intelectual e social do meio funciona 
concretamente na história de uma mulher, moldando assim um destino pessoal. Todavia, o que pretendemos mostrar é que as trajetórias 
de Arendt e Rahel distinguem-se radicalmente, ainda que ambas tenham sido vítimas de um preconceito atrelado à condição de 
nascimento e terem sofrido as consequências da intolerância de seus contemporâneos. Pela via da assimilação, no entanto, Rahel não 
conseguiu “escapar ao judaísmo”. Arendt, por sua vez, buscou compreender a história judaica por meio da narração de diferentes formas 
de abertura ao mundo e do modo como os indivíduos judeus assumiram sua relação com esse mundo que os/as expulsou. Ao contar a 
história de Rahel, Arendt se comprometia com um processo de autocompreensão coletiva e redefinia a sua identidade como mulher judia 
e alemã. Comopária consciente de si mesma, Arendt transforma a diferença de ser uma fonte de debilidade e marginalidade em uma 
força e um desafio, como assinalou Seyla Benhabib. Assim, ao “narrar a história da vida de Rahel como ela própria poderia ter feito”, é 

como se Arendt tomasse para si o compromisso, um dever de memória que passa pelo testemunho. O valor testemunhal da narrativa - 
das histórias contadas que humanizam o mundo – traz, assim, a possibilidade de reconciliação com um mundo cujo sentido ainda nos 
escapa.   
 

Carmen Rivera Parra – A poética feminista do anonimato na obra de Virginia Woolf 
Gostaria de propor uma leitura da obra de Virginia Woolf seguindo o fio da política literária presente na sua obra e que chamaremos, com 
certeza, de feminista. Mas em lugar de partir do seu posicionamento na defesa dos diretos das mulheres, bem marcante nos seus ensaios 
Um teto todo seu e Three guineas, proponho partir de uma noção da emancipação que, tanto nos seus ensaios quanto na sua obra de 
ficção, une uma poética nova ao destino de emancipação das mulheres. Já em Um teto todo seu podemos ler a formação da problemática 
que a sua obra formula nos seus aspetos formais e conceptuais. O interesse de Woolf pela questão da emancipação intelectual e política 
das mulheres vai determinar sua concepção da obra de arte como obra de pensamento. A obra de arte pensa e ela é o elemento especifico 
de um destino comum da poética e das mulheres. Isto é, Woolf se interessa como escritora pela emancipação das mulheres do mesmo 
modo no qual ela se interessa pelo estado da ficção e o seu destino dentro da poesia. Mulheres e ficção devem se emancipar a mesmo 
tempo, percorrendo um caminho comum que chamaremos de livre exercício do pensamento na metáfora. Pensar e se emancipar são 
para Wolf dois percursos da mesma natureza, se deslocar tanto na vida quanto no pensamento com a metáfora. Se existem dois mundos, 
os mundos da segregação segundo o sexo/gênero, a pensadora/artista não deve procurar uma reconciliação dos mesmos a qualquer 
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custo, ela tem de achar a coexistência desses dois mundos nas suas violências e belezas numa obra de arte não reconciliada. Para isso, 
a ficção tem de aprender o anonimato que envolve as vidas das mulheres: a figura do anónimo torna-se em Woolf a subjetividade da 
emancipação. O espaço literário woolfiano é um espaço de anonimato no qual todas as vozes são acolhidas para achar nele a sua 
singularidade literária. O literário, na sua obra, é o momento de vida saturado pelo biográfico no seu ponto máximo. Ele pode ser escrito 
e lido em seus diferentes graus como pontos de subjetividade semelhantes e porém distintos. O anonimato é também a matéria da poética 
e a poesia no trabalho paciente de leitura e escrita comum. Porém, o anónimo tem vários nomes: pode ser “as filhas dos homens  
cultivados”, o as “donas de casa” que não deixam nenhum rasto dos seus trabalhos com o acontecer dos dias, mais ele chama-se também 
“Anon” que é corpo e o motivo da história literária. Desse modo, o anónimo é aquilo que permanece da vida comum -ordinária e compartida 
toda vez que ela é poetizada- após as operações de esquecimento e memória da história. Portanto, é uma figura dialética que tem como 
sentido a igualdade.  
 

Caroline Domingues Silva da Costa – Interpretações feministas acerca dos espaços público e privado na concepção de 
Hannah Arendt 

Hannah Arendt, filósofa alemã, naturalizada norte-americana, apresenta-se como de grande alcance e possui inúmeras repercussões nos 
dias de hoje. Um dos seus principais estudos diz respeito à condição humana e que até os dias atuais é relevante para compreendemos 
a modernidade. Arendt traz a reflexão sobre a pluralidade no âmbito da contemporaneidade, na qual consiste na ideia de que todo ser 
humano é único, mas sua singularidade só se estabelece em relação aos outros seres humanos. Por meio de algumas de suas obras, é 
possível notar que, mesmo com Arendt declarando-se na condição de mulher não feminista, algumas de suas ideias condizem com o 
feminismo, ressaltando aqui, principalmente, a sua concepção de natalidade e ação. A partir de seus pensamentos e definições de 
espaços público e privado, buscamos ressaltar suas implicações para a teoria feminista e apontar características que nos levariam a 
entender e aprofundar no assunto. Pretendemos analisar os espaços público e privado na concepção de Arendt relacionando-os com as 
perspectivas feministas. Nossa aposta é a de que essa pesquisa nos proporcionará um melhor entendimento acerca da categoria da 
natalidade e da ação em Arendt. A partir de um estudo mais aprofundado de suas obras A Condição Humana (2010) e Entre o passado 
e o futuro (2014), almejamos relacionar e apontar perspectivas e interpretações feministas com base em suas abordagens relacionando-
as com algumas autoras que dissertam sobre o tema, como: Iris Young, Susan Okin, Carole Pateman, Julia Kristeva e dentre outras. A 
noção acerca da questão da natalidade dentro da teoria arendtiana nos leva a acreditar que pode ser um propulsor da luta feminista uma 
vez que a percepção de Hannah Arendt em sua obra A Condição Humana (2010) sobre o termo natalidade está relacionada a um novo 
começo inerente à vida e à capacidade humana, uma definição que pode funcionar como um elemento propulsor da luta feminista contra 
a subordinação e a opressão. A condição humana de natalidade está relacionada à atividade da ação, que caracteriza o propriamente 



14 
 

humano, com isso, fica perceptível que ela é inerente a todo indivíduo. Para tanto, acreditamos que os integrantes de um âmbi to político 
podem dar início a algo novo, uma nova história, incluindo as mulheres como agentes e afastando-as de uma vida privada opressiva. 

 
Carla Rodrigues – Usos para o conceito de gênero na Filosofia 

Uma das características interessantes do conceito de gênero é sua inter-relacionalidade. Não falamos em gênero apenas nas ciências 
sociais, podemos encontrar o significante gênero na gramática, na estética, na antropologia, na teoria literária, na retórica, na filosofia ou 
na medicina. No entanto, gênero, mesmo sendo tão múltiplo de possibilidades, parece ser um termo ainda pouco aceito na filosofia. O 
objetivo desta apresentação é ampliar as possibilidades de escuta do significante “gênero”, percorrendo um caminho que tem como ponto 

de partida o fato de que o uso do conceito de gênero vem sendo modificado, eu poderia mesmo dizer desconstruído, a fim de alargar sua 
aplicação para além da sociologia, da diferença sexual binária e, assim, ser uma categoria útil de análise crítica ao regime de 
heterossexualidade compulsória. Para tanto, proponho um debate sobre biologia E destino, recuperando o famoso “Biologia não é destino” 

que marcou a segunda onda feminista. Essa ideia de que biologia é destino vem da distinção entre corpos femininos marcados por 
opressão. Para as mulheres condenadas a uma vida social regulada pelo que seu corpo determina, biologia é destino. Sua liberdade de 
agir está antes de mais nada constrangida pelas suas limitações corporais, enquanto para os homens, a “universalidade descorporificada” 

é a própria encarnação da ideia de liberdade. Nesse debate, a filósofa Judith Butler terá papel preponderante ao fazer uma crítica ao 
conceito de gênero sem, no entanto, pretender afastá-lo. Para Butler, aceitar o sexo como um dado natural e o gênero como um dado 
construído, determinado culturalmente, seria aceitar também que o gênero expressaria uma essência do sujeito. Podemos pensar que 
seu gesto político histórico é indicar que não há a verdade do gênero, e ainda assim não abandonar o conceito de gênero no que ele 
serve para pensar a violência política sobre os corpos. Butler está interessada em pensar “como o gênero funciona na definição ontológica 

de sujeito”. Mais do que um problema epistemológico, uma das questões que esse deslocamento põe em xeque é o desafio de pensar as 
relações sociais de gênero não mais a partir da distinção sexo/gênero, mas a partir de um trinômio sexo/gênero/desejo. Para ela, é um 
problema que o par sexo/gênero suponha uma coerência entre sexo, gênero e desejo. Seu interesse é uma crítica política ao fato de 
sujeitos só se tornarem inteligíveis se enquadrados nesta coerência. Butler sugere que os debates teóricos que dizem respeito a 
estabelecer uma prioridade entre os termos gênero, diferença sexual e sexualidade estão atravessados por um outro problema: a 
permanente dificuldade de determinar onde começa e termina o biológico, o psíquico, o discursivo e o social. Se podemos concordar com 
Butler de que não há a verdade do gênero, gostaria de, neste trabalho, permanecer criando alguns problemas tanto em relação ao uso 
do termo quanto em relação ao seu possível abandono.  
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Catherinne Melo Alves – Uma reflexão sobre gênero a partir de Nietzsche: o ressentimento na base do preconceito 
O desejo por igualdade busca manifestar e fazer ser ouvida uma “voz” que tradicionalmente foi silenciada por questões morais e culturais. 
Tais lutas ganham força nas ruas para enfrentarem os espaços institucionalizados e fazer valer o direito de igualdade e o devido respeito 
ao ser humano. O movimento desses grupos mostra que esse não é um problema menor, mas é uma questão que faz parte da vida das 
pessoas cotidianamente. Quando falamos em papeis, morais, movimentos e conflitos (lutas), estamos falando de todos os fatos que 
fizeram e fazem história como: a luta das mulheres pelo direito ao voto, do direito ao próprio corpo, igualdade salarial e atualmente a luta 
contra a cultura do machismo, união e adoção homoafetiva, nome social, lutas raciais e etc. O preconceito é latente e gera números 
assustadores de violência física e moral. Principalmente quando se trata das relações homoafetivas. As discussões sobre os di reitos do 
transgênero, do nome social, da utilização de banheiros para trans, bem como, a inclusão da discussão de gênero nas escolas são 
realidades às quais as sociedades atuais buscam se adaptar. Essas novas realidades naturalmente não deixam de gerar conflitos, 
especialmente no âmbito dos grupos fundamentalistas religiosos. Além disso, as populações LGBT ainda têm de conviver com a dura 
realidade da violência neonazista e das agressões veladas que a sociedade reserva a esses grupos. Dentro desse contexto, nossa 
pesquisa tem por objetivo investigar em que medida as reflexões filosóficas de Friedrich Nietzsche podem contribuir para ampliar nosso 
entendimento desta questão. Embora Nietzsche seja tradicionalmente considerado machista e até misógino, Nietzsche em relação as 
mulheres não passa de um típico homem do seu tempo. Mas então é só isso? Não há como se discutir gênero em Nietzsche? Nossa 
pesquisa procurará argumentar que é possível extrair de sua filosofia elementos que nos auxiliam a pensar e discutir as questões de 
gênero na atualidade. Na busca pela concretização deste objetivo, analisaremos argumentos de Para a Genealogia da Moral, 
especialmente a primeira e a segunda dissertações, onde o filósofo reflete sobre a moral predominante na base de preconceitos. O filósofo 
de Zaratustra nos apresenta que há uma intolerância a qualquer forma de moral que se apresente diferente da moral cristã predominante 
e nessa perspectiva nossa pesquisa se desenvolve em torno da intolerância homoafetiva gerada pela visão de mundo da 
heteronormatividade. Nietzsche acredita que a visão de mundo que as pessoas têm em sua individualidade (e que são predominantes na 
sociedade) se reflete na organização dos Estados. Por fim, buscaremos também mostrar em que medida as reflexões de Nietzsche podem 
não apenas contribuir para o diagnóstico da psicologia do discurso homofóbico, como também contribuir para pensarmos uma valorização 
da pluralidade de discursos. E é em torno dessas questões que nossa pesquisa busca se desenvolver. 

 
Daniel Campos Badilla – Tres niveles de opresión de la mujer: Filosofía feminista en Mujer que sabe latín de Rosario 

Castellanos 
La filósofa y escritora mexicana Rosario Castellanos (1925-1974) fue una de las principales exponentes del feminismo literario y filosófico 
latinoamericano del siglo XX. En su libro Mujer que sabe latín… (1973) expuso los principios filosóficos de su feminismo y los aplicó a la 
crítica de la obra literaria de autoras como Isak Dinesen (Karen Blixen), Virginia Woolf, Eudora Welty, Flannery O’Connor, Clarice Lispector 
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y María Luisa Bombal. El presente trabajo tiene un doble propósito. Primero se propone exponer los principios filosóficos de Castellanos 
que subyacen su crítica feminista. Segundo se propone aplicar tales principios a la interpretación de una obra que no fue analizada por 
Castellanos, a saber, la novela The Awakening (1899) de la escritora estadounidense Kate Chopin (1850-1904). Según Castellanos en el 
ensayo “La mujer y su imagen” que introduce su libro, la mujer sufre tres niveles de opresión en la sociedad patriarcal. Primero es sometida 
a la opresión estética, es decir, a los cánones de belleza corporal que dictan los hombres y a los que se debe adaptar la mujer. Tales 
cánones invalidan físicamente a la mujer, impidiendo por ejemplo cualquier actividad física como el explorar su medio ambiente libre e 
independientemente. Segundo, la mujer sufre opresión ética. Por ejemplo, la mujer enfrenta el impedimento moral de explorar su propio 
cuerpo, de experimentar su sensualidad y de conocer su propia sexualidad. De hecho, la sociedad ve a la mujer como una “potencia 

oscura” cuyos impulsos deben ser reprimidos bajo la tutela de su marido, el único mediador legítimo de su sexualidad. Tercero , la mujer 
vive bajo opresión intelectual (epistemológica). Se le mantiene en la ignorancia y esto se justifica socialmente por su supuesta incapacidad 
para aprender, para adquirir conocimiento y participar en la vida intelectual de su sociedad. Algunos de los ejemplos de Castellanos 
pueden corresponder a su época y lugar específicos (México en la segunda mitad del siglo XX). Sin embargo, se argumentará en este 
trabajo que los tres niveles de opresión identificados por ella — estético-corporal, ético-corporal y epistemológico-intelectual — proveen 
un modelo teórico valioso para el análisis de la opresión de la mujer por medio de la literatura. Se procederá entonces a analizar cómo 
estos tres niveles de opresión están presentes en la obra The Awakening de Kate Chopin. En tal novela, la personaje principal, Edna 
Pontellier, intenta librarse de la opresión asfixiante del matrimonio y la maternidad en la sociedad patriarcal de Nueva Orleáns de fines del 
siglo XIX. Los resultados de su intento de liberación son trágicos. Se espera que el debate propiciado por la interpretación de la novela 
permita evaluar la relevancia y actualidad de los principios críticos feministas de Castellanos. 
 

Daniela Rosendo – Filosofia Política Ecofeminista 
A filosofia política tem se debruçado, e também se dividido, sobre diferentes maneiras pelas quais é possível alcançar a just iça em 
sociedades que tensionam as relações entre indivíduos e os grupos que nela se formam. Sem ficarem alheias ao debate, filósofas 
feministas têm contribuído com esse campo, incluindo as categorias de análise do pensamento feminista que descortinam os problemas 
da subordinação que permeiam as relações de poder e opressão e, consequementemente, impedem o alcance dessa justiça almejada. 
No amplo debateque compreende a polaridade liberalismo-‐comunitarismo – no meio do qual surgem também as propostas do 
multiculturalismo – surgem diferentes concepções de como os dilemas expostos em termos de dualismos, tais quais igualdade/diferença 
e reconhecimento/distribuição, podem ser superados, a fim de garantir a justiça tanto para indivíduos quanto para os grupos que podem 
ser vulnerabilizados por não estarem no “círculo dosiguais”.Entretanto, além da necessidade de resolver esses dualismos, ao 
considerarmos a lógica da dominação presente em diferentes formas de discriminação (“ismos” de dominação), segundo a qual a 
subordinação dos indivíduos associados ao lado de baixo dos dualismos de valor (mulheres, crianças, negros, animais e natureza, 
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porexemplo) são justificados moralmente em ser subordinados pelos que estão do lado de cima desses dualismos, é preciso também 
ampliar o círculo de moralidade e superar a trilemia moral que segrega a justiça para humanos, animais ou natureza. Ou seja, é 
necessário conceber uma teoria da justiça que englobe indivíduos que nem sempre são iguais, tampouco em relação àespécie. Portanto, 
o objetivo da proposta é analisar o alcance e a potencialidade da filosofia política ecofeminista como uma concepção que, a partir de 
critérios como singularidade e vulnerabilidade, não incorre nessas formas de dominação, seja em relação aos humanos, aos animais ou 

à natureza. Nesse sentido, a proposta visa problematizar o debate teórico existente em relação à afirmação da igualdade entre indivíduos 
e, por outro lado, o reconhecimento das diferenças, que pressupõe a igualdade ou diferença somente entre humanos, e não inclui não 
humanos. Se a dominação de alguns humanos, que podem ser compreendidos como as minorias vislumbradas pelo multiculturalismo, 
segue a mesma lógica pela qual não humanos são dominados (lógica da dominação), então é necessário superar todas as formas de 
discriminação (machismo, racismo, elitismo, especismo etc.). Assim, busca-‐se investigar o potencial da filosofia política ecofeminista para 
desconstruir a lógica da dominação e construir relações de cuidado e empatia que desnaturalizam a opressão e saem da esfera do 
cuidado somente de si para o cuidado do outro e das instituições, ou seja, o cuidado político com as práticas institucional izadas que 
oprimem. 
 

Diego Blanco de Sousa – Butler, Identidades e Vidas Precárias 
Muito vem se debatendo sobre a polêmica entre os movimentos sociais que se empenham a lutar por políticas e direitos em relação às 
pessoas LGBT, e xs ativistas da teoria queer. Ativistas queer argumentam que o movimento social vem constantemente cristalizando as 
identidades e as normatizando, tornando cada vez mais difícil a possibilidade de uma modificação profunda no âmbito das sexualidades. 
Enquanto o movimento LGBT brasileiro parece vir se pautando em discussões cada vez mais estatais e normativas, no sentido de 
assegurar direitos como a união estável homoafetiva, o parentesco homoafetivo, direitos considerados heteronormativos. Em decorrência 
disso, do alargamento do debate – muitas vezes acrítico – a noção de queer vem sendo adaptada à sigla do movimento, em especial nos 
Estados Unidos, onde se torna LGBTQ. A filósofa norte-americana, Judith Butler, argumenta que o queer não pode ser entendido como 
uma identidade, mas como uma forma de subversão dessas identidades normatizadas. O gênero, de acordo com ela, é a produção de 
exclusões. No entanto, a filósofa reconhece a necessidade da afirmação das identidades cristalizadas como uma estratégia para a 
conquista de direitos básicos que garantam as vidas dessas pessoas. Em seu livro Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto? 
Butler desenvolve sua noção de “vida precária” a partir da reflexão feita pela invasão do Iraque durante o governo Bush. Pretendemos , 
portanto, apresentar o conflito entre o queer e os movimentos identitários LGBT, bem como o conceito de vida precária de acordo com 
Butler, trazendo luz sobre a discussão filosófica e política acerca da discussão de gênero contemporânea. 
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Dilnéia Rochana Tavares do Couto – A Teoria Crítica em Fraser e Benhabib: a ética do discurso e o desafio do pluralismo 
A crise atual da democracia global impõe o desafio de analisar o núcleo dos afetados de maneira mais ampliada, por este motivo, as 
demandas que se originam das minorias surgem como um imperativo ao propósito analítico crítico da teoria crítica proposta por Habermas. 
Inseridos nesta linha teórica surgem os trabalhos das filósofas feministas Nancy Fraser e Seyla Benhabib que se ocuparão, a partir de um 
diagnóstico de realidade oriundo das demandas levantadas pelo feminismo, de propor um olhar com potencial transformador ao 
pensamento de Habermas. Dito isso, este trabalho se propõe analisar as críticas das filósofas feministas Nancy Fraser y Seyla Benhabib 
em torno à práxis metodológica da teoria do agir comunicativo habermasiana, sustentando a necessidade de problematização do 
procedimento discursivo habermasiano. Para alcançar este objetivo serão dados os seguintes passos: em primeiro lugar, analisar a ética 
do discurso habermasiana a partir dos apontamentos críticos de Fraser e Benhabib; em segundo lugar, compreender como tais crí ticas 
afetam na práxis metodológica dos princípios do discurso; em terceiro, e, último lugar, sustentar que as criticas de Fraser y Benhabib 
interpõem um locus de problematização do procedimento discursivo habermasiano que reforça a inserção de uma categoria analítica 
crítica essencial, esta é, a de um pluralismo inclusivo. 

 
Edna Alves de Souza – Objetividade forte: reflexões sobre o conhecimento corporificado e situado 

O nosso objetivo é apresentar uma reflexão sobre o desafio enfrentado pelas epistemologias feministas que, por um lado, reconhecem 
criticamente a contingência histórica dos conhecimentos e a insistência pós-moderna na multiplicidade dos conhecimentos locais, e, por 
outro lado, procuram manter um compromisso com um projeto de ciência sucessora: mais fiel ao mundo “real” e ajustada ao ideal  de 
justiça social, enquanto igualdade de condições. Combinação essa “tão contraditória como necessária”, segundo Haraway  (1988), ao 
refletir o aspecto paradoxal imposto por nossa realidade multifacetada e complexa. Nesse contexto, analisaremos o conceito tradicional 
de objetividade científica em contraposição à denominada objetividade forte proposta por abordagens feministas da ciência. 
Tradicionalmente, a objetividade é identificada com neutralidade e universalidade. Para as abordagens feministas, que enfatizam o papel 
de fatores sociais, em especial, o impacto do feminismo, na ciência, objetividade significa conhecimento corporificado e situado. 
Consideramos que a originalidade e o sucesso da proposta feminista não se restringem à crítica avassaladora feita contra o objetivismo, 
mas, sobretudo, se encontram no resultado propositivo oriundo da análise sobre a fertilidade e a genuinidade das perspectivas dos 
subjugados. Fatores como gênero, etnicidade e status sócio-econômico interferem significativamente na produção científica e na 
epistemologia. Sendo assim, argumentaremos a favor dessa objetividade situada e corporificada, que torna os agentes cognitivos 
responsáveis pelo que aprendem a ver (e a falar) sobre o mundo.  
 

 



19 
 

Elivanda de Oliveira Silva – Nancy Fraser e a concepção bidimensional de justiça: paridade participativa no combate a formas 
sectárias de discriminação e injustiças. 

Nancy Fraser afirma que na agenda política contemporânea a justiça social tem sido defendida de forma ambivalente e excludente. De 
um lado, há os autores que se alinham na defesa de uma justiça redistributiva, e em outro polo estão os proponentes do reconhecimento. 
Para a autora, são necessárias políticas públicas e arranjos institucionais que combinem reivindicações tanto da redistribuição como do 
reconhecimento a partir de uma medida normativa comum, a qual ela acredita ser o princípio de paridade participativa. O resultado dessa 
combinação seria uma concepção bidimensional de justiça a qual abarcaria tanto as preocupações tradicionais das teorias de justiça 
distributiva, especialmente a pobreza, a exploração, a desigualdade e os diferenciais de classe, quanto às preocupações salientadas 
pelas filosofias do reconhecimento, especialmente o desrespeito, o imperialismo cultural e a hierarquia de estatuto. O objetivo do trabalho 
é explicitar em que sentido essa concepção de justiça ao rejeitar formulações sectárias que caracterizam a distribuição e o reconhecimento 
como visões mutuamente incompatíveis da justiça, pode contribuir para o combate da discriminação e injustiças de grupos que são 
inferiorizados e tornados invisíveis diante de padrões institucionalizados de valoração cultural e social. 

 
Débora Aymoré – Duas objeções à Filosofia Feminista, parte 1 

A conscientização e as discussões trazidas pelos movimentos feministas nos últimos séculos auxiliaram diversos grupos de homens e 
mulheres a refletir sobre o conhecimento produzido e acumulado nas sociedades modernas, questionando os conteúdos, métodos e 
efeitos das teorias elaboradas. Temas como igualdade, desigualdade, direitos, poder, padrões de conduta, justiça, moralidade, liberdade 
etc., estão constantemente presentes nas pautas de discussão feminista e vêm produzindo resultados teóricos importantes nos campos 
da ética, política, epistemologia, ontologia, dentre outros. Uma Filosofia Feminista tem ganhado corpo no Brasil, ainda que a mesma 
ocorra com um certo descompasso histórico em relação ao mesmo fenômeno em outros países (nos quais este campo de 
pesquisasencontra-se em construção a mais tempo). Provavelmente por conta desse descompasso, certas críticas (ainda) aparecem no 
nosso contexto questionando a legitimidade da Filosofia Feminista. Esta comunicação pretende lidar com duas delas, em especial. A 
primeira crítica é a da falta de neutralidade. Sendo o feminismo entendido como uma forma de militância, não possuiria a neutralidade 
necessária para o fazer filosófico. A segunda crítica diz respeito à sua falta de originalidade ou ao fato de todos os seus conteúdos e 
questões estarem contemplados, ou poderem ser contemplados, em outras áreas da filosofia (não fazendo sentido a criação ou referência 
à uma Filosofia Feminista). Para responder à estas críticas, propomos duas comunicações, cada uma dedicada a uma das questões 
acima apontadas. Esta comunicação dedica-se, pois, ao tema da neutralidade, devolvendo a pergunta contida na crítica e aplicando-a 
aos demais campos de pesquisa científica: existe neutralidade na ciência? A ciência, como as demais representações humanas, é 
realmente neutra, uma vez que o viés de gênero, de raça, geração etc. podem interferir no desenvolvimento de teorias científicas mesmo 
quando elas estão centradas nos fatos? No contexto do modelo da interação entre as atividades científicas e os valores (Lacey, 2008), a 
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neutralidade é um valor característico das ciências, que justifica a defesa da ideia de “ciência livre de valores”. Partindo,  portanto, da 
dicotomia fato/valor (Putnam, 2002), a atividade científica dedicar-se-ia à esfera dos fatos, enquanto a política, a moralidade, a ética, etc. 
lidariam com a esfera do valor. A neutralidade, assim, pode ser compreendida de duas maneiras: ela semanifestaria tanto na produção 
das teorias científicas, quanto promoveria um conhecimento que pode ser aplicado a qualquer perspectiva de valor. Idealmente, e 
considerando seu uso para o fortalecimento da defesa da ciência seria livre de valor, aprópria neutralidade pode ser compreendida como 
valor e, desse modo, analisar se determinada ciência é ou não neutra, implicaria avaliar o grau de manifestação desse valor nas duas 
formulações específicas. Conforme a crítica da epistemologia feminista, nossa visão hegemônica sobre a ciência não apontaria para um 
alto grau de manifestação da neutralidade, por exemplo, quando discute primatologia e usa o macho da espécie como o representante da 
mesma; da forma como ainda representa a fusão dos gametas na geração sexuada humana ou quando assume, na economia, o 
pressuposto do homem como trabalhador padrão, seja ele solteiro, sem filhos, ou “chefe de família”, com uma esposa assumindo o 

cuidado de todos os membros do núcleo familiar. 
 

Edson Teles – Saberes não autorizados e lutas específicas: a ação política contemporânea e os coletivos feministas 
Objetivamos com esta comunicação demonstrar como os coletivos feministas vêm se organizado e se movimentando por meio da 
emergência de formas contemporâneas de ação política, notadamente com a conectividade entre certa tradição feminista e características 
específicas e locais dos próprios coletivos e seu contexto de atuação. Desta forma, eles apresentam duas características marcantes. A 
primeira delas traduz conteúdos históricos e já tradicionais de acumulação de saberes que foram produzidos na fricção constante das 
demandas de gênero com os agires das organizações feministas. Estas se movimentam em torno de determinadas questões, diretamente 
relacionadas à violação da condição social das mulheres em suas relações com outros indivíduos, as cidades, os territórios, as 
mobilidades, as culturas, e que bloqueiam as potências de suas existências autônomas. O surgimento destes conteúdos históricos 
propiciou a coletivos locais ou circunscritos a acontecimentos periféricos a produção de ações de resistência e, por corresponderem a 
processos históricos, estes saberes, não sem frequência, transitam entre movimentos aparentemente distintos entre si. A segunda 
característica, própria da interpretação “periférica” dos coletivos, via certa cultura da teoria feminista, se refere a uma gama de saberes, 
estratégias e discursos por eles produzidos e acionados que são considerados desqualificados, ingênuos, não autorizados e menores 
pela política institucional e representativa. Até legítimos e justos, mas insuficientes, inferiores ou secundários. A emergência destes 
elementos “menores” tornou-se possível pela visibilidade das subjetividades consideradas atípicas, como as mulheres negras, mas 
também gays, lésbicas, transexuais, queers e todas outras subjetivações em torno da questão de gênero. Os percursos destes coletivos, 
enquanto agentes menores, têm a potência de produzirem com seus saberes, discursos e estratégias esferas complexas, sem, no entanto, 
serem centrais, universais e hierarquizadas. Seu caráter emergente denota o percurso histórico tradicional da teoria e do movimento 
feminista somado às experimentações específicas e às produções localizadas, diversas, fazendo as ações surgirem à tona das práticas 
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sociais mais visíveis. A conectividade dos coletivos que fazem uso do vocabulário feminista e de suas estratégias não afeta, contudo, os 
seus percursos autônomos. E, com isto, produzem novos arranjos para o vocabulário clássico, bem como outras estratégias e táticas de 
luta. Nossa proposição é a de que os novos coletivos feministas portam, em seus saberes específicos e lutas locais, modos e processos 
políticos que poderiam contribuir para experimentarmos a elaboração filosófica de um conceito de conectividade enquanto característica 
fundamental da ação política contemporânea. 
 

Fabio Oliveira – Filosofia Ecofeminista: o cuidado como fonte de reelaboração das relações com o meio ambiente 
Desde as últimas décadas do século XX e princípios do século XXI, o tópico "meio ambiente" passou a ocupar inúmeras agendas 
políticas nacionais e internacionais. O motivo desse espaço de destaque se deu em função das primeiras observações acerca dos 
impactos ambientais provenientes da aposta em certo processo de industrialização desmedido: um modelo de 
desenvolvimento insustentável, sob o ponto de vista ambiental. Diante de inúmeros desastres ecológicos e os primeiros diagnósticos de 
impactos na saúde humana, passou-se a pensar sobre o resultado das ações antropogênicas o meio ambiente. Nesse contexto, o 
ecofeminismo enquanto corrente de pensamento vem apontando para a necessidade de reestruturação da relação que estabelecemos 
com o mundo a nossa volta, identificando no modo que operamos os recursos naturais, uma lógica de subordinação e instrumentalização 
que precisa ser repensada e problematizada. Com motivações não somente de ordem política, mas epistemológica e ética, a filosofia 
ecofeminista busca, através do resgate do cuidado como valor, revelar as conexões entre a opressão que recai sobre mulheres e natureza 
como um todo.  
 

Fabíola Menezes de Araujo – Justiça ao Pensamento de Safo 
Há decisões históricas curiosas: Xenófanes e Parmênides, apesar de terem escrito sob a forma de poema, são considerados pensadores. 
Já escritores como Safo, mesmo tendo fornecido bases imprescindíveis para o pensamento, vêm a ser considerados, pela tradição, como 
apenas poetas. Decidimos, aqui, destacar aquilo que, do pensamento de Safo, constitui base para o advento do filosofar, a saber: a 
relação entre Eros (amor) e eidos (forma ou as formas ou ainda imagem); e a noção de daimon, tornada famosa na figura de Sócrates. 
Isto afim de que cada um possa decidir por si acerca da real importância do pensamento de Safo de Lesbo.  
 

Fernanda Alves da Costa – O Dilema de Wollstonecraft e a Democracia Radical de Mouffe 
No século XIX, a inglesa Mary Wollstonecraft escreveu a obra Uma Reivindicação dos Direitos das Mulheres, onde ela investiga, debate 
e reivindica à Europa iluminista e revolucionária direitos para as mulheres enquanto cidadãs. Alguns de seus apontamentos em relação à 
luta por direitos levaram Carole Pateman a desenvolver aquilo que chamou de o Dilema de Wollstonecraft, onde a cidadania que os 
contratos sociais ofereceriam à mulher é observada por meio do dilema entre a igualdade e os particularismos. Segundo as autoras, a 
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tentativa universalista de igualar mulheres com os homens nega as experiências particulares das mulheres, ao mesmo tempo em que, 
quando as mulheres são incluídas na cidadania com o reconhecimento das particularidades, essa cidadania cedida seria uma confirmação 
da separação entre o público e o privado, frágil, sujeita a revogação e, como bem aponta Simone de Beauvoir, sujeita a riscos quando se 
encontra em tempos de crises políticas, econômicas ou religiosas. Chantal Mouffe retoma a discussão ao levantar a questão da cidadania 
e da representação em sua proposta de Democracia Radical, construída por meio de um pluralismo agonístico que preserve a liberdade, 
garanta a justiça e que apresente uma cidadania bem definida para que todos possam compreender que possuem um papel e como atuar 
de forma a sustentar essa sociedade plural e seu funcionamento. Sendo o conflito a parte fundamental para a construção de uma 
democracia plural na proposta de Mouffe, este trabalho tem por intenção encontrar situações do cenário político atual em que apareça o 
dilema, e como a proposta de uma Democracia Radical pretende resolver o Dilema de Wollstonecraft pautando a cidadania para uma 
sociedade plural e não sexuada. O que nos leva também a pensar o dilema dentro do próprio movimento feminista e suas pautas, assim 
como quais as propostas de resolução pensadas pela base para construção efetiva de uma cidadania, não apenas para as mulheres, mas 
a começar por elas, suas particularidades e interseccionalidades. 
 

Flávio Carvalho – Le gay savoir ou o saber-poder da sexualidade 
Dize-me qual é teu desejo e te direi quem és, dize-me qual é teu desejo, eu te direi quem és como sujeito, afirmou Foucault em uma 
entrevista concedida a Jean Le Bitoux em 1978, que foi publicada sob o título de Le gay savoir, numa associação por homofonia ao texto 
nietzschiano Le gai savoir. Por meio desta entrevista nos mobilizamos para discutir a relação entre política e gênero sob os influxos dos 
textos foucaultianos, não obstante o fato que Foucault não possui uma obra específica em que trate da questão de gênero; sua reflexão 
encontra-se espalhada em partes de livros e em artigos publicados e também em entrevistas concedidas. Dentre os escritos convém 
mencionar: Os anormais (curso de 1975), A História da Sexualidade: a vontade de saber (1976), lembramos ainda as problematizações 
levantadas em artigos como, Sexualidade e Política (1978), O Triunfo Social do Prazer Sexual: uma Conversação com Michel Foucault 
(1982), O uso dos prazeres e as técnicas de si (1983). A discussão que formulamos neste artigo, portanto, se imiscui entre conceitos e 
situações, tratando a realidade social-histórica como correlação de forças, como tessitura de teias, dispositivos e resistências, 
predisposição imprescindível para compreender e intervir nas situações que envolvem o controle dos corpos, a formulação dos discursos 
sexistas, e também a discriminação/criminalização de condutas diversas/diferentes. Dentre tantas contribuições oportunizadas pelo 
pensamento foucaultiano acerca dos problemas de gênero e dos movimentos de luta das minorias (étnicas, etárias, de gênero, etc.), 
Foucault provoca os discursos essencialistas e teleológicos, formulando sua tese de que a história constrói significados, sentidos e 
posturas, tese que oferece as condições para o questionamento dos saberes que se instituem sobre os corpos, para a desconstrução dos 
instrumentos de inteligibilidade que geram as padronizações (conceituais, comportamentais, políticas, etc.). Estas problematizações 
fomentam várias lutas, em variados ambientes e por vários sujeitos, o problema, entretanto, é que a luta pode instituir outras 
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padronizações. Nestas condições, ser gay e buscar/construir adequações aos saberes, aos dispositivos e à governamentalidade 
heteronormativas pode construir, sob outras condições, mais formas de submissão e controle. Ser gay, portanto, se trata de modos de 
existir/resistir, politicamente incorretos, subversivos. 

 
Isadora R. Petry – Baubo, Dionísio, Madame Bovary: figuras do feminino na filosofia de Friedrich Nietzsche 

Ao falar de ‘transvaloração’, ‘auto-‐superação’ e ‘nihilismo’ na filosofia de Nietzsche, temas estes que se encontram no seio de sua filosofia, 
privilegiou-‐se até então figuras como a das três metamorfoses em Zaratustra (camelo, leão e criança), ou a do padre ascético, em 
Genealogia da Moral, apenas para citar alguns exemplos. Existem, todavia, determinadas figuras que ganharam pouca atenção na 
Pesquisa-‐Nietzsche,e que podem, ao nosso ver, fornecer um potente instrumento de interpretação para as mesmas questões. Elas abrem 
um campo de suspeita em relação à problemática masculino/feminino, como é o caso de Dionísio, o deus do nascimento, da criação da 
vida e da morte, e que neste sentido pode conduzir, na filosofia de Nietzsche, à possibilidade de pensar o sujeito a partir de uma pluralidade 
da diferença sexual, para além da tradicional dicotomia masculino e feminino, como aponta a filósofa Sigridur Thorgeirsdottir (2010). As 
inúmeras reflexões sobre gravidez e nascimento na filosofia de Nietzsche parecem, neste sentido, carregar um questionamento, ou ao 
menos um desafio ao ideal masculino de desengajamento, de um ‘eu’ autônomo. Também a figura de Baubo, discutida tanto em Para 
além do bem e do mal quanto em Gaia Ciência, parece indicar para Nietzsche um terreno fértil ao seu pensamento: Baubo é aquela que, 
num riso, desloca sua parte mais profunda, o sexo, para a face, justamente a superfície mais visível do corpo, que nunca é escondida. O 
riso de Baubo surge do seu ventre e sobe para a face, e Nietzsche parece se apropriar desta imagem para indicar a possibilidade de uma 
superação da metafísica, caracterizada predominantemente pelo masculino, cujos filósofos dogmáticos seriam os maiores representantes. 
Por fim, uma terceira imagem do feminino que emerge na filosofia de Nietzsche sobretudo a partir de 1883, se constrói a parti r da 
personagem Emma, que leva o título do romance Madame Bovary. Sua figura é problematizada em O caso Wagner e em diversos 
fragmentos póstumos, onde percebemos a associação que o filósofo estabelece entre a personagem do romance e o nihilismo que 
acometia as sociedades e, neste sentido, também as mulheres do final do século XIX.O ponto em comum que parece destacar-‐se nestas 
três figuras, de Dionísio, de Baubo e de Emma, é a metáfora da gravidez e do eros como possibilidade de transvaloração e auto-‐superação 
do nihilismo. Partindo de uma discussão já iniciada por determinadas filósofas, tais como Sigridur Thorgeirsdottir e Luce Irigaray, pretende-
‐se, nesta comunicação, trazer à luz algumas imagens do feminino na filosofia de Nietzsche, a fim de problematizar se e como uma tal 
discussão pode ser sustentada no interior de sua filosofia. 

 
Ilze Zirbel – Duas objeções à Filosofia Feminista, parte 2 

A conscientização e as discussões trazidas pelos movimentos feministas nos últimos séculos auxiliaramdiversos grupos de homens e 
mulheres a refletir sobre o conhecimento produzido e acumulado nassociedades modernas, questionando os conteúdos, métodos e efeitos 



24 
 

das teorias elaboradas. Temascomo igualdade, desigualdade, direitos, poder, padrões de conduta, justiça, moralidade, liberdade 
etc.,estão constantemente presentes nas pautas de discussão feminista e vêm produzindo resultados teóricosimportantes nos campos da 
ética, política, epistemologia, ontologia, dentre outros. Uma FilosofiaFeminista tem ganhado corpo no Brasil, ainda que a mesma ocorra 
com um certo descompassohistórico em relação ao mesmo fenômeno em outros países (nos quais este campo de pesquisasencontra-se 
em construção a mais tempo). Provavelmente por conta desse descompasso, certas críticas(ainda) aparecem no nosso contexto 
questionando a legitimidade da Filosofia Feminista. Estacomunicação pretende lidar com duas delas, em especial. A primeira crítica é a 
da falta de neutralidade.Sendo o feminismo entendido como uma forma de militância, não possuiria a neutralidade necessária parao fazer 
filosófico. A segunda crítica diz respeito à sua falta de originalidade ou ao fato de todos osseus conteúdos e questões estarem 
contemplados, ou poderem ser contemplados, em outras áreas dafilosofia (não fazendo sentido a criação ou referência à uma Filosofia 
Feminista).Para responder à estas críticas, propomos duas comunicações, cada uma dedicada a uma das críticasacima apontadas.No 
caso da segunda comunicação, a mesma reagirá às seguintes questões: Há algo de específico naFilosofia Feminista que a distinga das 
demais? Que tipo de resultados vêm produzindo? São elesrelevantes para a ampliação do conhecimento filosófico? A resposta a cada 
uma delas é positiva. Háuma maneira feminista de trabalhar com Filosofia que possui suas especificidades e produz resultadosdistintos 
e relevantes. O que podemos classificar como Filosofia Feminista é uma maneira detrabalhar com ética, política, ontologia, epistemologia, 
uma maneira genuinamente filosófica quequestiona as definições elaboradas sobre o mundo e as mais variadas relações entre seus 
objetos. Emespecial, trata-se de uma postura investigativa e engajada que se predispõe a enfrentarsimultaneamente, três problemas 
centrais das teorias contemporâneas e do campo da moralidade: oproblema da falha dupla (a falha acarretada pela exclusão das mulheres 
como objetos e como sujeitosde pesquisa, e a falha do enfoque androcêntrico); o problema da ilusão-ficção das esferas separadas(que 
separa moral e política, público e privado, abstrato e concreto, universal e particular) e o problemado sistema de privilégios e dominação 
com base no gênero (responsável pela organização de diferençashumanas de forma hierarquizada, possibilitando a distribuição desigual 
de poder entre os participantesde uma determinada sociedade, e que interage com uma série de marcadores sociais, como 
raça/etnia,classe, nível de escolaridade, idade, religião, orientação sexual, condição física e mental, etc.). 
 

Ítalo do Nascimento Oliveira Borba – A Erótica na Pedagogia e Cuidado de Si em Foucault 
Após os anos de 1980, o interesse de Michel Foucault perpassava, principalmente, pelo que mais tarde veio a ser chamado de genealogia 
das subjetividades, problematizando o que poderia estar em jogo no movimento do sujeito em direção a verdade. Tendo esse recorte 
como referência, o presente trabalho busca entender as práticas que situaram a sexualidade como uma questão fundamental na produção 
de subjetividades. A abordagem foucaultiana é circunscritra na Grécia clássica entre textos de Aristóteles, Artemidoro, Platão, e outros. 
O que pode estar em perspectiva quando se pretende uma relação entre sujeito e verdade estabelece seus limites apenas no suje ito ou 
possui uma potência prática para além do corpo, que perpassa sempre por ele? Foucault, no curso "A Hermenêutica do Sujeito" investiga 
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as inflexões de filosofias que estiveram orbitando entre as noções do cuidado de si mesmo e conhecimento de si mesmo; e toma 
"Alcibíades", diálogo de Platão, como ponto privilegiado para as pretensões de tal proposta. Neste ponto, o trabalho segue uma pista 
apresentada, em que o filósofo interpreta o cuidado de si como práticas necessárias que deveriam ser tomadas segundo um déficit 
pedagógico na erótica dos rapazes da Grécia clássica. Em "Subjetividade e Verdade" Foucault apresenta um regime de prazeres 
(aphrodísia) regulado por condições de tolerância, faz-se necessário entender como um código de obrigações formulado por determinado 
discurso de verdade busca organizar condutas de moralidade e sexualidade para que o indivíduo seja sujeito capaz de acessar a verdade. 
Sendo justamente a eminência da transição do rapaz para uma posição social de atividade política, de vida pública, um intrincamento 
essencial para problematizar sua objetificação sexual e passividade numa relação. Após isso, em "História da sexualidade", o 
aprofundamento dessas questões admite que a ultrapassagem dessa disposição de entraves pressupõem a assunção do éros como 
condição para uma relação ideal entre homens e rapazes, determinando uma pedagogia propícia para o exercício político como objetivo 
do cuidado de si. Atravessando esse percurso, o presente trabalho investiga de que forma as práticas de subjetivação, a formação do 
indivíduo enquanto sujeito, assumia uma condição de regulação da relação erótica entre homens e rapazes, e organização de uma 
economia dos prazeres. 

 
Izilda Johanson – Mulher e filosofia ou sobre a necessidade de se reencontrar com o pensamento  

A questão da mulher para a filosofia está intimamente associada da questão da mulher na filosofia; assim como a questão da mulher para 
o mundo historicamente constituído está intimamente associada à questão da mulher no mundo até hoje, e também historicamente, 
constituído. E esse mundo historicamente constituído, incluindo o da filosofia, sempre foi de homens e mulheres, no entanto, edificado 
essencialmente em função das escolhas, dos valores e dos poderes masculinos, antes de tudo, contra as mulheres. De sorte que, para 
nós, mulheres e filósofas, não há como enfrentar essa questão sobre nosso lugar nesse mundo e, em especial, na filosofia, sem que 
tenhamos que nos confrontar em algum momento com esse problema essencial de que, afinal, habitamos uma espécie de não lugar, um 
mundo desde o início dominado pelo filósofo e no qual, não obstante nossa existência concreta nele (profissional, institucional, crítica, 
produtora de pensamento, enfim), nunca nos foi possível até hoje sentirmo-nos inteiramente em casa. A proposta deste trabalho será 
principalmente discutir o lugar e o papel da mulher na filosofia a partir dessa espécie de ponto zero da reflexão, relativo às próprias 
condições concretas (históricas, materiais, sociológicas, psicológicas, profissionais, institucionais, etc.) de possibilidade de produção de 
um pensamento que, do início ao fim, precisa se revelar não apenas autônomo, mas, sobretudo, autêntico, isto é, feito por mulheres e 
que não só não reproduza simplesmente o modelo e o modo de ser excludente e opressor das filosofias historicamente constituídas contra 
elas, como ainda se realize como livre criação, ação verdadeiramente libertadora em relação precisamente a essas opressões. Em uma 
pergunta, quais caminhos permitiriam a nós, mulheres, feministas, filósofas, um reencontro real, original e autêntico com o pensamento? 
Pretendemos, por fim, colocar em discussão a própria questão dos modos possíveis de se estabelecer relações efetivas entre ações 
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feministas (politicamente estruturadas contra a opressão sexista em suas mais diversas e variadas formas) e a produção concei tual (de 
caráter teórico e metodológico, principalmente): como pode se dar essa relação? por quais meios? de que maneira? Eis as questões 
essenciais que gostaríamos de por em debate e as quais nos propomos, em alguma medida e conjuntamente, começar a responder. 
  

Jeanne Marie Gagnebin – Literatura, mulheres, discurso filosófico 
Gostaria de propor uma hipótese de trabalho e de tentar explicitá-la. Ela consiste em pensar que é o mesmo tipo de alergia que o discurso 
filosófico clássico manifesta em relação à literatura, à ficção, e às mulheres. Literatura, poesia, ficção e mulheres provocam uma 
desconfiança semelhante: a saber que são tão belas que a questão de sua veracidade se torna secundária. Esse perigo é aquele que, 
desde Platão, o discurso filosófico tenta afastar: ele não pode ceder nem à sedução da poesia nem à sedução das mulheres. Ou melhor: 
somente pode usar as invenções do “mythos” quando elas servem à ilustração de uma verdade que não consegue ser dita em termos  
meramente do “logos”, porque remete a visões do inefável (exemplo: o mito da alma alada e da carruagem no Fedro) ou porque os 
interlocutores são cansados e precisam de um descanso na argumentação (exemplo: o mito da invenção da escrita no fim do mesmo 
diálogo). Ora, essa sedução poética é a sedução, desde cedo, das Sereias e de sua “prima de primeiro grau”, Helena. Belas, elas seduzem 

pelo canto que engana (episódio de Helena que imita a voz de cada esposa quando gira em redor do cavalo de madeira, introduzido na 
cidadela de Troia, repleto de guerreiros que, ao ouvi-la, querem sair, traindo assim sua presença e fazendo falhar o ardil tramado por 
Ulisses), prometem a vida e cumprem a morte. Num certo sentido, Platão retoma a advertência da Odisseia: para chegar em casa, para 
chegar à verdade, não se pode deixar arrebatar nem pelo canto nem pela sexualidade fora das normas domésticas. Ora, tanto o epos 
homérico quanto os poemas de Hesíodo sabem que o canto poético, dádiva divina, ao mesmo tempo que lembra (e, nesse sentido, cuida 
da alétheia) também tem a força de fazer esquecer, em particular as tarefas do presente. Mulheres e poesia (mais tarde, retórica) são 
assimiladas ao enigma e ao engodo em razão dessa “ambiguidade” que as caracteriza aos olhos de uma razão que se busca a si mesma 
na assembleia e nas conversas entre cidadãos-homens (Nicole Loraux mostrou que não existe em grego nem a palavra ateniense no 
feminino!). Como se houvesse de um lado a determinação cortante do discurso verdadeiro, do outro a multiplicidade hesitante da sedução 
poética e feminina. Descrição que não deixa de lembrar a nitidez do falo e as formas enigmáticas do sexo feminino! Não se trata, portanto, 
somente de “reprimir” as mulheres e o feminino no discurso filosófico clássico; ou de excluir os poetas. Trata-se de conjurar um perigo 
mais insidioso e ameaçador: a saber, que permanece um enigma do real e uma opacidade do pensamento que nenhum discurso pode 
dissipar pela separação absoluta entre verdadeiro e falso e pela determinação resoluta de identidades claras. Um pensamento f ilosófico 
e feminista deve levar tal impossibilidade – e tal riqueza -  a sério e não se comprazer em reinvindicações identitárias. 
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Joana Tolentino – Axé Muntu: Lélia Gonzalez, filosofia e militância 
Axé Muntu, (tradução: “força, gente!”), era como a filósofa brasileira Lélia Gonzalez costumava saudar as pessoas, fazendo ecoar palavras 
africanas, das línguas yorubá e kimbundo. Pesquisadora da linguagem, sabia de sua importância e da imbricação entre saberes e poderes 
na qual é tecida toda a língua, a comunicação e o simbólico a elas associado. Ao contrário de “vai com deus”, a importância de afirmar, 
em todos os espaços, as nossas raízes africanas. Lélia Gonzalez: pesquisa, intelectualidade, militância – porque filosofia e vida, estudo 
e existência são indissociáveis.  Este trabalho põe em foco a força do pensamento e da trajetória da filósofa negra Lélia Gonzalez, 
enquanto intelectual militante, buscando afirmar seu reconhecimento e valorização na história da filosofia. É um recorte que se faz em um 
projeto maior, intitulado Dossiê Filósofas, que visa ampliar a visibilidade da produção filosófica das mulheres, potencializando ações de 
resistência que corroborem nesse sentido – tais como inserção nos recortes curriculares, publicações, apresentações em eventos 
acadêmicos, entre outras. O objetivo é que, com estas ações, seja possível tensionar e resistir à violência do cânone filosófico, abrindo 
fissuras nesse saber tradicionalmente caracterizado pelo que construímos simbolicamente como masculino e que funda suas bases na 
exclusão de tudo o que não se identifica com o hetero-patriarcado, branco, eurocentrado. Assim, na perspectiva das pesquisas ativistas, 
esperamos ser possível inserir definitivamente a produção filosófica das mulheres na geopolítica de saberes e poderes da filosofia – e 
nos mapas de gênero que, a partir dessas relações, se configuram. Faz-se necessário aqui pontuar os processos de colonialidade dos 
saberes e poderes nos quais está submersa a filosofia, sua história e seu cânone. Esses processos de colonialidade se iniciaram na 
expansão para as Américas do modelo europeu, urbano, industrial, capitalista, cristão, baseado num modelo de família nuclear hetero-
patriarcal, aliado à política colonial. Mas seus efeitos vão muito além do tempo histórico da colonização propriamente dita e se ampliam 
no projeto de modernidade e sua faceta de globalização, na contemporaneidade, enraizado em nosso mundo nas valorações e binarismos 
que tudo opõem e categorizam. Assim, visibilizam algumas vozes, silenciando e apagando os vestígios de outras. Tal colonialidade, na 
disseminação de um modelo hegemônico, baseado simbólica e ideologicamente em saberes que excluem a diversidade inerente à 
existência, engendrou o aprofundamento do apagamento histórico de certos atores das narrativas simbólicas e na produção de 
conhecimento, dentre esses grupos podemos citar as mulheres. Essa tradição patriarcal eurocentrada, funda seu mito de origem no 
surgimento da filosofia como fruto de um milagre grego, o que a legitimaria como conhecimento exclusivamente masculino, branco, norte-
ocidental. Joana Tolentino Lélia foi uma pensadora vigorosa que evidenciou a exclusão dos saberes e ousou propor outros paradigmas 
epistêmicos para as pesquisas na área das humanidades, unindo filosofia da linguagem e psicanálise. Essa mineira de nascimento, 
radicada no Rio de Janeiro, foi mulher engajada no movimento feminista de sua época, precursora da perspectiva interseccional  e 
fundadora do Movimento Negro Unificado (MNU). Neste trabalho intento abordar alguns aspectos de sua obra, em especial apontando 
suas importantes contribuições para o campo da filosofia. 
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Julia Helena Dias – Virginia Woolf e a tentativa de legitimidade histórica para as mulheres em Um Teto Todo Seu (1929) 
Neste trabalho, faço uma análise do ensaio Um Teto todo Seu (1929), de Virginia Woolf, buscando compreender a sua proposta de um 
papel prático para a história na vida das mulheres de seu presente e para as mulheres do futuro. Penso que esta proposta de Woolf 
aproxima-se da categoria “passado prático” de Hayden White. Pois, assim como caracterizado por White, Woolf recorre ao passado, não 

apenas com o objetivo de um conhecimento do passado pelo passado, mas em busca das experiências das mulheres ao longo do tempo, 
ela busca uma aproximação com essas experiências, e assim, a interpretação delas pelas mulheres do presente. Para problematizar as 
observações de Woolf sobre a identidade feminina utilizo a categoria de gênero de Joan Scott, que propõe como às identidades femininas 
e os papéis sociais das mulheres são historicamente construídos, e, portanto, podem ser reconstruídos como almeja Woolf. Wool f ao 
partir da questão “as mulheres e a ficção”, ou como podemos interpretar as condições de possibilidade que as mulheres tiveram de 
escrever ou não, usando da história para demonstrar essas condições, encontra o apagamento das experiências das mulheres no 
passado. Como resposta, ela propõe uma interferência das próprias mulheres neste silenciamento. Ao sugerir que elas reescrevam a 
história, que elas pesquisem e contem sobre a vida das mulheres no passado. Para assim, construir um modelo, uma tradição, uma 
história das mulheres e que as levasse a compreender as opressões a que as mulheres estiveram sujeitas, em busca de possibilitar que 
o futuro fosse diferente. Relaciono estas análises e propostas de Woolf com as categorias de Koselleck, pois, ela fala de um “espaço de 

experiência”, projetando um “horizonte de expectativas”, horizonte esse em que as mulheres poderiam escrever livremente. Ao falar sobre 
a história e ao “imaginar” como teria sido o passado das mulheres, e também, ao testemunhar o seu presente, relatando as novas 
possibilidades para as mulheres, e estabelecendo as continuidades das limitações impostas no passado, Woolf escreve um discurso 
histórico. Pois, seu ensaio é um documento sobre a experiência das mulheres com o tempo, dentro do recorte que ela se propôs, as 
mulheres inglesas que escreveram ou que não puderam escrever desde o século 16. Entendo que esse discurso histórico, tinha como 
objetivo fornecer um “passado prático” às mulheres. Assim, ela realizou com sua escrita um projeto de demonstrar para as mulheres que 
vencidos os fatores históricos e sociais que as tinham limitado, elas não teriam porque temer nenhuma incapacidade inerente ao fato de 
serem mulheres. Ou seja, ela usou o passado com um fim prático no presente, como uma forma de legitimar as mulheres como sujeitos 
históricos e capazes de construírem o seu próprio futuro. 

 
Juliana Missaggia – O debate sobre o sujeito político do feminismo: o problema do essencialismo 

Uma das questões mais importantes da teoria feminista contemporânea é o debate em torno do essencialismo no que concerne ao sujeito 
político do feminismo. Essa questão é central sobretudo devido a sua relação direta com o ativismo feminista: a dificuldade que surge é 
como superar a ideia essencialista sobre o que é ser mulher e quem são as mulheres e, ao mesmo tempo, não diluir completamente a 
possibilidade do feminismo enquanto movimento político, uma vez que organizações políticas, para reivindicar suas pautas, partem 
justamente de políticas identitárias. Tendo essa problemática como base, pretendo apresentar em linhas gerais como surgiram as 
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diferentes posições para resolver a questão: o anti-essencialismo, o essencialismo eco-feminista e o essencialismo estratégico. A postura 
anti-essencialista no feminismo surge em um primeiro momento devido a uma reação à leitura masculina sobre a suposta essência da 
“feminilidade”, circunstância na qual a obra de Simone de Beauvoir tem um papel fundamental. Outra frente de crítica anti-essencialista 
surge internamente ao próprio movimento feminista, principalmente através de mulheres negras, latinas, lésbicas, periféricas e com 
diferentes especificidades, as quais, sobretudo a partir do fim dos anos 60, passam a questionar até que ponto um movimento feminista 
organizado somente a partir da ideia vaga e problemática de “mulher” realmente contempla as especificidades de suas vivências. Nessa 
linha, é possível citar feministas como Bell Hooks, Audre Lorde, Cherríe Moraga, Gloria Anzaldúa, entre outras. Outras abordagens da 
crítica anti-essencialista também se conectam com as objeções já mencionadas, mas surgem principalmente a partir de teóricas 
influenciadas pelo pós-estruturalismo e pela fenomenologia, como as autoras feministas Joan Scott, Julia Kristeva, Luce Irigaray e Judith 
Butler. Apesar desse posicionamento, há também uma série de argumentos que em alguma medida defendem uma posição essencialista. 
Esse é o caso de certas autoras ligadas ao eco-feminismo, que sustentam haver uma essência própria da mulher, a qual, marcada pela 
conexão com a natureza, deveria ser resgatada, como Mary Daly e Susan Griffin. Há, ainda, um posicionamento intermediário, o qual 
sustenta um “essencialismo” apenas estratégico. Seu objetivo é resolver o impasse inicialmente mencionado: manter alguma estrutura 
fixa para “mulher” como categoria política seria necessário justamente para a garantia de efetividade do movimento feminista, uma vez 
que todas as políticas públicas dependem de tal categoria. A defesa do essencialismo estratégico não desconsidera a diversidade de 
experiências femininas, mas reconhece que mesmo entre essas especificidades é necessário identificar estruturas comuns que 
justamente permitam sua nomeação e a luta por políticas que levem em conta peculiaridades, como no caso do feminismo negro, do 
feminismo lésbico, etc. Dentro dessa linha, destacam-se autoras recentes como Linda Alcoff, Tania Modleski, Ellen Rooney, Denise Riley, 
Sheila Jeffreys, entre outras. 
 

Léa Tosold – Qual a cor do gênero? Notas acerca da relacionalidade entre perspectivas situadas 
A reflexão epistemológica feminista e antirracista tem contribuído sobremaneira para a abertura de espaços de fala e escuta de 
perspectivas situadas até então tidas como inválidas e/ou irrelevantes para a produção de conhecimento na academia. No entanto - como 
sugere, entre outros, Jota Mombaça (2016) -, tal movimento não foi na mesma medida acompanhado, até o momento, de um consistente 
e necessário exame crítico acerca dos modos de constituição e manutenção de lugares de privilégio epistêmico no universo acadêmico. 
Sem que esse passo seja dado, permanece em grande medida obstruído o potencial de (re)criação de instrumentos teóricos e modos de 
produção de conhecimentoação capazes de suscitar e/ou impulsionar a trans-form-ação de violências estruturais com base em 
hierarquizações de gênero, raça/etnia e fatores socioeconômicos, entre outros. Visando, portanto, a contribuir no sentido de reconhecer 
a relacionalidade entre diferentes lugares de fala - e, assim, “fazer mais do que simplesmente incluir”, como bem expressam Maile Arvin, 

Eve Tuck e Angie Morrill (2013, p. 17) -, proponho um exercício de escrita pessoal, situado e reflexivo sobre as imbricações entre gênero 
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e branquitude em interação com o contexto em que vivemos. Para tanto, e a fim de evitar “armadilhas” discursivas de reposição da mesma 
centralidade que pretendo desestabilizar por meio do reconhecimento de minha branquitude enquanto mulher acadêmica - p.ex. culpa, 
censura, desejo de extirpar/ocultar e/ou negação da contradição -, lanço mão da “escrita vulnerável” como prática metodológica feminista 

(Page, 2017). Dessa forma, o intento busca, sobretudo, abrir espaço, por meio da escrita compartilhada, ao cultivo de precondições que 
possam vir a dar lugar a conexões (r)existentes e amorosas a partir da vivência do conflito - de maneira similar ao que Clare Hemmings 
denomina como “dissonância afetiva” (2012). Ademais, a prática da “escrita vulnerável” e situada pretende também, tal qual propõe 

Adrienne Rich, realizar um esforço não autoevidente de “localização” (1987 [1984]; 1993), ou seja, de contextualização histór ica, política, 
social e intergeracional mais ampla, que permite vincular questões relacionadas a meu posicionamento particular, enquanto mulher branca 
acadêmica, à comunalidade em que todxs estamos imbricadxs. 
 
Letícia Gonçalves – Aborto legal e a perspectiva dos funcionamentos: questões para a política pública de saúde das mulheres 

O trabalho objetiva apresentar parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como foco discutir aspectos morais e de 
justiça em relação ao aborto legal, no bojo da ampliação da política de Saúde das Mulheres no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 
da narrativa de mulheres vítimas de violência sexual, que realizaram aborto legal em um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, à luz 
da perspectiva dos funcionamentos (Dias, 2015, 2016). Tal perspectiva amplia nossa concepção de justiça, centrando-se nos 
compromisso com o florescimento dos funcionamentos básicos, implicando investigação das demandas dos sujeitos, para formulação de 
políticas públicas. Por funcionamentos básicos, considera-se funcionamentos ou capacidades que integram a subjetividade de um sujeito 
e cuja realização possibilita uma vida digna. As políticas de saúde das mulheres no Brasil foram construídas, desde a década de 1920, 
centradas na reprodução/maternidade. A formulação desse escopo surge coerente com uma proposta política desenvolvimentista, que 
carrega uma clara intencionalidade de controle da produção de mão de obra para o país, assim como aprofunda mecanismos de opressão 
como heterossexualidade e maternidade compulsórias, descritos por Butler (2008, 2010). Desde a década de 1970, tentativas de 
ampliação têm sido construídas, como possibilidades de enfrentar questões centrais e urgentes na garantia da saúde integral das 
mulheres, incluindo iniciativas voltadas para os direitos sexuais e reprodutivos. Por outro lado, o pluralismo moral em torno da controversa 
questão do aborto, assinala um campo político, econômico e social de disputa, que atravessa a assistência à saúde das mulheres e a 
garantia ampla de seus direitos. Neste sentido, será discutida uma proposta de justiça aplicada a política pública de saúde das mulheres, 
especificamente no que se refere ao aborto legal e suas implicações na produção de saúde psicológica. Para discussão das moralidades 
em disputa foram eleitas as cinco audiências públicas realizadas no Senado Federal para discussão da Sugestão Legislativa 15/2014, 
que dispõe sobre a legalização do aborto no Brasil até a 12ª semana pelo SUS. Para a discussão sobre a saúde das mulheres serão 
consideradas tais moralidades, bem como o próprio campo discursivo da política no SUS, a partir de dados preliminares de prontuários 
hospitalares de atendimento de mulheres vítimas de estupro, que realizaram aborto legal. Os dados parciais revelam que a disputa moral 
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sobre a questão do aborto, elegendo como campos prioritários o jurídico, religioso, e científico, têm afetado o modo de produção da 
assistência à saúde, nos serviços de aborto legal. Neste sentido têm apontado para a necessidade de aprofundamento das demandas 
das mulheres, como forma de produzir assistência diferenciada, que amplie para lógicas que contemplem as multiplicidades de demandas, 
apresentadas por mulheres que partilham de morais distintas sobre o aborto, sexual. Desta maneira, a perspectiva dos funcionamentos 
colabora com a produção de um modelo de justiça que contribui para ampliação da compreensão de quais são demandas básicas das 
mulheres no campo da saúde pública. 

 
Lívia Serretti Azzi Fuccio, Geraldo Antonio Pereira – Mulheres e semblantes: os lugares do feminino em Mad Men 

Mad Men é uma série televisiva estadosunidense veiculada entre os anos de 2007 e 2015 e exibe o cotidiano da agencia de publicidade 
Sterling Cooper entre os anos de 1960 e os anos de 1980. Por sua apurada produção esta série permite uma boa imersão nos discursos 
deste período histórico. A trama de Mad Men retoma, em flash backs, o período pós Segunda Guerra, no qual com a entrada massiva das 
mulheres no mercado de trabalho, outras formas do feminino vão se fazendo possíveis, pois até então, às mulheres ficava conferido o 
papel, no lar, de mãe e esposa. Embora essa entrada no mercado de trabalho houvesse ampliado o lugar da mulher na sociedade, as 
secretárias de Sterling Cooper, assim como outras profissões relegadas às mulheres nesta época, conservam uma relação com o papel 
maternal de cuidado e proteção ou de dona de casa quanto à organização: às secretárias cabia receber o chapéu, servir a bebida e cuidar 
da agenda dos homens da agência. Deste cenário toma-se neste artigo o recorte das trajetórias das personagens Peggy Olson, Betty 
Draper e Joan Holloway para análise das construções e desconstruções do ser mulher neste contexto no qual se passa o seriado e como 
cada uma, a seu modo, encontra sua forma de se vincular ao feminino. Peggy Olson, uma secretária, ousa almejar o lugar – até então, 
masculino – de redatora e para dedicar-se a esse ideal, chega a ocultar uma gravidez e abandonar o filho assim que nascido. Betty Draper, 
exemplo da esposa perfeita, sai desse lugar ao dar espaço ao seu desejo e é uma das primeiras mulheres a encarar um processo de 
divórcio. Joan Holloway, tenta não dicotomizar os papéis de mulher sensual e competente, além de optar por criar um filho sem se vincular 
a um homem. Utilizou-se como principal referencial teórico do presente artigo a noção lacaniana de semblante.  Tal noção diz do modo 
de organizar a realidade e tentar fazer algo funcionar na não relação entre os sexos. Também, recorreu-se à noção de distinção, de 
Bourdieu para procurar compreender como se dava a gradação de valores agregados aos semblantes e por fim, também a noção 
foucaultiana de discurso para dar conta das relações entre sujeito e semblante. A análise da trajetória destas três mulheres ficcionais 
permitiu compreender-se melhor as posições de sujeito das mulheres contemporâneas reais e como o singular do desejo de cada uma 
pode ser fator decisivo na construção de outras possibilidades subjetivas, outros semblantes, além daqueles pré-estabelecidos e 
estereotipados. 
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Lorena Carvalho Ribeiro – O conceito de Mulher no Segundo Sexo 
O conceito de Mulher que surge já no prefácio do livro O Segundo Sexo. Beauvoir afirma que o tema pode parecer desgastado pelas 
discussões sobre esse conceito, mas ainda se faz necessário falar sobre, e questiona se existe realmente um problema, no que ele 
consistiria e se, na verdade, haveria Mulher. Seus capítulos são concebidos para aniquilar todos os possíveis argumentos que tentam 
impor uma condição de submissão às mulheres. Esses argumentos envolvem a biologia, a psicanálise, o materialismo histórico, ou até 
mesmo alguns mitos também impostos pelos homens. A autora também diz que pelo fato de a humanidade ser determinada a partir do 
masculino, o homem define a mulher relativamente a ele, e não em si, sendo considerada então um ser dependente. Assim a Mulher se 
diferencia e se determina em relação ao homem e não em relação a ela mesma; o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, 
o Absoluto; ela é o Outro. Diante disso, este trabalho possui por objetivo principal a análise do conceito de Mulher a partir de uma reflexão 
filosófica que transcorre dentro do campo político e filosófico, de modo a se poder entender as relações ‘Eu e o Outro’ e de alteridade 

nessa filosofia. A filósofa deixa claro que por mais que o tema possa parecer esgotado ou mesmo cansativo [principalmente para nós 
mulheres], ainda não gerou frutos reais e que, por isso, precisa ser novamente e amplamente discutido e principalmente debatido por nós 
[as verdadeiras interessadas no assunto e as diretamente afetadas por ele]. De acordo com Beauvoir, nos descrevem com termos ‘vagos 

e mirabolantes’ e as próprias ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades imutavelmente fixadas, que 
definiram determinadas características como as da mulher, do judeu ou do negro; consideram o comportamento como uma reação 
secundária a uma situação e ainda afirma que se hoje não há mais feminilidade é porque na verdade nunca existiu. A autora afirma que 
o tipo absoluto é o masculino e a categoria do Outro é tão original quando a própria consciência. A humanidade é masculina, e o homem 
define a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. E alfineta que o discurso de que as mulheres 
têm ovários e tem útero, eis que as condições singulares que a encerram na sua subjetividade, diz-se de bom grado que ela pensa com 
as suas glândulas; os homens se esquecem soberbamente que a sua anatomia também comporta hormônios e testículos.A mulher se 
definindo pelo sexo reforça a sua condição de Outro, uma vez que, as mulheres não se legitimam como o Ser ou se quer se intitulam 
como o Absoluto. A condição de submissão do feminino não é só política ou hierárquica, mas do reconhecimento de si como o Outro, 
como o inessencial o que certifica ao homem/masculino/macho uma apropriação dessa condição sem que haja um embate sobre essa 
situação. 
 

Kellimeire Xavier Granja Campos – O Estado governamentalizado: o discurso internacional de direitos humanos e a 
nomalização da vida das mulheres 

O texto discute a partir dos estudos de Michel Foucault sobre governamentalidade que foi identificada como uma tendência ocidental, “a 

ascensão do governo sobre a vida como problema político” e responsabilizada pela continua existência do Estado na sociedade, trazendo 
consigo uma série de aparelhos de governo, com a finalidade da condução de condutas, e também o desenvolvimento de uma série de 
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saberes, ideias presente na obra da obra “Segurança, território e população”. Nesta ascensão de governo sobre a vida e de “biopoder” 

ocorre o estabelecimento de um discurso hegemônico de direitos humanos das mulheres, iniciado em 1945 com a criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU), da Comissão sobre o status da mulher (CSW), perpassando por Conferências Internacionais, até a criação 
da ONU Mulheres em 2010. Será utilizada a Declaração Pequim, um dos documentos referenciais da ONU Mulheres, o qual guia os 
projetos em funcionamento da instituição, como a base desta prática discursiva para a docilização dos copos femininos. Dentro da noção 
do Estado Governamentalizado o presente trabalho tem como objetivo, seguindo a intercessão dos estudos foucaultianos na análise de 
Judith Butler de desconstrução da metafísica da substancialidade de gênero, fazer uma breve analise deste regime de verdade, da busca 
de normalização da vida das mulheres desde a infância, estabelecido por uma Organização Internacional, reforçado por diversos Estados 
ocidentais e que possui diversos movimentos de resistência.  
 
Letícia Gonçalves – Aborto legal e a perspectiva dos funcionamentos: questões para a política pública de saúde das mulheres 

O trabalho objetiva apresentar parte de uma pesquisa de doutorado em andamento, que tem como foco discutir aspectos morais e de 
justiça em relação ao aborto legal, no bojo da ampliação da política de Saúde das Mulheres no Sistema Único de Saúde (SUS), a partir 
da narrativa de mulheres vítimas de violência sexual, que realizaram aborto legal em um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais, à luz 
da perspectiva dos funcionamentos (Dias, 2015, 2016). Tal perspectiva amplia nossa concepção de justiça, centrando-se nos 
compromisso com o florescimento dos funcionamentos básicos, implicando investigação das demandas dos sujeitos, para formulação de 
políticas públicas. Por funcionamentos básicos, considera-se funcionamentos ou capacidades que integram a subjetividade de um sujeito 
e cuja realização possibilita uma vida digna. As políticas de saúde das mulheres no Brasil foram construídas, desde a década de 1920, 
centradas na reprodução/maternidade. A formulação desse escopo surge coerente com uma proposta política desenvolvimentista, que 
carrega uma clara intencionalidade de controle da produção de mão de obra para o país, assim como aprofunda mecanismos de opressão 
como heterossexualidade e maternidade compulsórias, descritos por Butler (2008, 2010). Desde a década de 1970, tentativas de 
ampliação têm sido construídas, como possibilidades de enfrentar questões centrais e urgentes na garantia da saúde integral das 
mulheres, incluindo iniciativas voltadas para os direitos sexuais e reprodutivos. Por outro lado, o pluralismo moral em torno da controversa 
questão do aborto, assinala um campo político, econômico e social de disputa, que atravessa a assistência à saúde das mulheres e a 
garantia ampla de seus direitos. Neste sentido, será discutida uma proposta de justiça aplicada a política pública de saúde das mulheres, 
especificamente no que se refere ao aborto legal e suas implicações na produção de saúde psicológica. Para discussão das moralidades 
em disputa foram eleitas as cinco audiências públicas realizadas no Senado Federal para discussão da Sugestão Legislativa 15/2014, 
que dispõe sobre a legalização do aborto no Brasil até a 12ª semana pelo SUS. Para a discussão sobre a saúde das mulheres serão 
consideradas tais moralidades, bem como o próprio campo discursivo da política no SUS, a partir de dados preliminares de prontuários 
hospitalares de atendimento de mulheres vítimas de estupro, que realizaram aborto legal. Os dados parciais revelam que a disputa moral 
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sobre a questão do aborto, elegendo como campos prioritários o jurídico, religioso, e científico, têm afetado o modo de produção da 
assistência à saúde, nos serviços de aborto legal. Neste sentido têm apontado para a necessidade de aprofundamento das demandas 
das mulheres, como forma de produzir assistência diferenciada, que amplie para lógicas que contemplem as multiplicidades de demandas, 
apresentadas por mulheres que partilham de morais distintas sobre o aborto, considerando atravessamentos interseccionais, tais como 
gênero, raça, classe e orientação sexual.Desta maneira, a perspectiva dos funcionamentos colabora com a produção de um modelo de 
justiça que contribui para ampliação da compreensão de quais são demandas básicas das mulheres no campo da saúde pública.  
 

Lorena Carvalho Ribeiro – O conceito de Mulher no Segundo Sexo 
O conceito de Mulher que surge já no prefácio do livro O Segundo Sexo. Beauvoir afirma que o tema pode parecer desgastado pelas 
discussões sobre esse conceito, mas ainda se faz necessário falar sobre, e questiona se existe realmente um problema, no que ele 
consistiria e se, na verdade, haveria Mulher. Seus capítulos são concebidos para aniquilar todos os possíveis argumentos que tentam 
impor uma condição de submissão às mulheres. Esses argumentos envolvem a biologia, a psicanálise, o materialismo histórico, ou até 
mesmo alguns mitos também impostos pelos homens. A autora também diz que pelo fato de a humanidade ser determinada a partir do 
masculino, o homem define a mulher relativamente a ele, e não em si, sendo considerada então um ser dependente. Assim a Mulher se 
diferencia e se determina em relação ao homem e não em relação a ela mesma; o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, 
o Absoluto; ela é o Outro. Diante disso, este trabalho possui por objetivo principal a análise do conceito de Mulher a partir de uma reflexão 
filosófica que transcorre dentro do campo político e filosófico, de modo a se poder entender as relações ‘Eu e o Outro’ e de alteridade 
nessa filosofia. A filósofa deixa claro que por mais que o tema possa parecer esgotado ou mesmo cansativo [principalmente para nós 
mulheres], ainda não gerou frutos reais e que, por isso, precisa ser novamente e amplamente discutido e principalmente debatido por nós 
[as verdadeiras interessadas no assunto e as diretamente afetadas por ele]. De acordo com Beauvoir, nos descrevem com termos ‘vagos 

e mirabolantes’ e as próprias ciências biológicas e sociais não acreditam mais na existência de entidades imutavelmente fixadas, que 
definiram determinadas características como as da mulher, do judeu ou do negro; consideram o comportamento como uma reação 
secundária a uma situação e ainda afirma que se hoje não há mais feminilidade é porque na verdade nunca existiu. A autora afi rma que 
o tipo absoluto é o masculino e a categoria do Outro é tão original quando a própria consciência. A humanidade é masculina, e o homem 
define a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. E alfineta que o discurso de que as mulheres 
têm ovários e tem útero, eis que as condições singulares que a encerram na sua subjetividade, diz-se de bom grado que ela pensa com 
as suas glândulas; os homens se esquecem soberbamente que a sua anatomia também comporta hormônios e testículos.A mulher se 
definindo pelo sexo reforça a sua condição de Outro, uma vez que, as mulheres não se legitimam como o Ser ou se quer se intitulam 
como o Absoluto. A condição de submissão do feminino não é só política ou hierárquica, mas do reconhecimento de si como o Outro, 
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como o inessencial o que certifica ao homem/masculino/macho uma apropriação dessa condição sem que haja um embate sobre essa 
situação. 

 
Maria Clara Dias – A perspectiva dos funcionamentos: desconstruindo o modelo biomédico, sócio-cultural e jurídico de 

identidade pessoal 

Nesta exposição pretendo apresentar uma concepção funcional de pessoa que permita uma revisão do modo como interpretamos os 
limites do nosso corpo e do nosso Self. Como isso pretendo transpor o desafio ético de considerar um igual objeto de respeito, seres que 
não se enquadram nos padrões biomédicos, sócio-culturais e jurídicos pré-estabelecido pelo sistema normativo vigente. Minha tese é a 
de que somos todos sistemas funcionais dinâmicos, flexíveis, que se transformam e se moldam, numa tentativa de melhor se harmonizar 
com seu entorno e alcançar uma realização plena.De acordo com o modelo proposto a ausência ou presença de certos atributos e/ou 
capacidades não pode ser caracterizada como um desvio/transtorno ou deficiência, pois todos possuímos atributos e capacidades diversas 
e as exercemos em níveis distintos no decorrer de nossa existência. Isso significa que precisamos estar atentos a diversidade de 
demandas que cada indivíduo possa vir a possuir em decorrência de sua forma singular de constituição identitária. Um entorno inadequado 
faz com que o indivíduo não consiga realizar plenamente seus funcionamentos. Uma sociedade incapaz de acolher demandas que não 
estejam conforme um modelo hegemônico, pré-fixado sócio-culturalmente, gera adoecimento, deficiência, perda de auto-estima, falta de 
vínculo e compromisso social. Indivíduos ditos transexuais, transgênero, indivíduos com genitárias ditas ambíguas, com padrões que 
conformação física ou comportamental que vulgarmente interpretados como destoantes de sua conformação genética são apenas 
indivíduos singulares, assim como todos os demais. Sob o ponto de vista político o estabelecimento de grupos identitários específicos 
pode representar uma poderosa arma na luta por direitos comuns. Contudo, não podemos esquecer que a fixação de qualquer modelo 
identitário é uma arma perigosa, pois gera, inevitavelmente, exclusões, indivíduos negativamente caracterizados como desviantes e a 
invisibilização de demandas singulares, próprias a qualquer indivíduo. Ao forcamos a moralidade e a justiça nos funcionamentos básicos 
dos diversos sistemas funcionais/indivíduos, pretendemos contribuir para o florescimento de todos aqueles que, a sua própria maneira, 
buscam garantir uma integridade pessoal e, como ela, a autorealização. 
 
 

Maria Clara Silva de Souza – Crítica à redução econômica da questão feminista: observações sobre a união teórica entre 
marxismo e feminismo 

Com o presente trabalho, pretendemos analisar a crítica à redução econômica da questão da mulher, com enfoque na união teórica entre 
marxismo e feminismo. O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir e Feminismo Como Crítica da Modernidade serão as obras utilizadas. O 
Segundo Sexo apresenta como o materialismo histórico de Marx e Engels apontava a situação de submissão feminina, culpando o 
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capitalismo e o patriarcado de dependerem da servidão da mulher como uma das condições de permanência de seu sistema. Nesta 
concepção, a condição dos sexos se equalizaria no momento em que o capitalismo fosse destruído, os proletários tomassem o poder e a 
sociedade se organizasse com condições igualitárias: as mulheres estariam livres de sua submissão, os afazeres domésticos seriam 
divididos, os cuidados com as crianças, dentre outras funções. Beauvoir afirma que a servidão feminina é anterior todas essas estruturas 
políticas modernas e contemporâneas, é necessário um retorno exclusivo à questão da mulher. Destacaremos a posição de Simone de 
Beauvoir em O Segundo Sexo, Drucilla Cornell, Seyla Benhabib e Linda Nicholson em Feminismo Como Crítica da Modernidade nas suas 
revisões críticas da junção marxismo – feminismo, as divergências desta fórmula. A utilização das autoras se deu por conta da similaridade 
da oposição ao “casamento infeliz”, seus argumentos se completam no sentido de que observam a insuficiência e a fragilidade dos teóricos 
do proletariado ao comparar a classe dos trabalhadores à situação das mulheres, tornando invisível e até mesmo inferior suas demandas 
específicas, para além dos problemas econômicos. Linda Nicholson em seu ensaio Feminismo e Marx: Integrando o Parentesco com o 
Econômico apresentará os pontos desenvolvidos por Marx e os marxistas que podem ser aliados ao feminismo, e os pontos da teoria que 
reforçariam a estrutura de opressão das mulheres. A visão histórica de Marx, sua “desnaturalização” da economia e as interconexões 
entre família, Estado e economia são instrumentos de apoio feministas. Contudo, o pressuposto de que há na história das culturas um 
ponto em comum que pode ser estudado independentemente de outros fatores – economia – causa uma dissonância com a perspectiva 
feminista. Isto significa que, para Nicholson, o marxismo prioriza a questão econômica frente a outros âmbitos da vida humana, 
necessários para o entendimento das organizações e divisões sociais que não se enquadram necessariamente no econômico – a 
desigualdade entre os sexos, por exemplo. A partir destas quatro autoras e suas convergências, investigaremos suas críticas a união 
marxismo – feminismo que, apesar de ser debatida, ora incentivada, ora rechaçada, desde o século XX, permanece atualmente alvo de 
disputas nos espaços de discussão e identificação feminista no Brasil. 
 

Mariah Christine Rafael Guedes da Silva – ‘E Aí, Tá Pronta?’ – a construção de um novo ‘ethos’ feminino na publicidade 
A partir dos anos 1960, estudos sobre feminismo passam a ter mais relevância no campo acadêmico da comunicação, particularmente 
com a análise da questão de gênero nas práticas midiáticas. Com isto, a inserção da mulher na publicidade envolve a elaboração de 
subjetividades e perpassa a apropriação sígnica do corpo feminino, até então pautada majoritariamente por uma representação de 
estereótipos imposta pelo patriarcado. No entanto, considerando a publicidade como elemento central da comunicação na sociedade 
capitalista contemporânea, que serve para disseminar a ideologia de manutenção do sistema hegemônico, é importante analisar como 
está se dando a mudança do que era até então compreendido como um “ethos feminino” em campanhas publicitárias, a partir de 

comerciais enfocados em “empoderamento feminino” (também denominados adhertising, empowertising e/ou femvertising) que têm 
sedestacado na segunda década do século XXI por romper com estereótipos de gênero na propaganda, desconstruindo conceitos, 
fragmentando tradições e vêm sendo potencializados pelo alcance e pela interatividade proporcionados pela internet. Tal qual em outras 
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esferas da comunicação, as interações proporcionadas pelo contexto publicitário passam por negociações sociais, o que também envolve 
uma disputa de poder(es) ao se considerar uma possível politização da publicidade: a modificação no ato de se representar mulheres 
nestes produtos comunicacionais corresponde a uma nova visão do feminino e da feminilidade, ligada ao feminismo de 4ª onda, e amplia 
a noção do que se entende pelo uso dos corpos na sociedade de controle, além de relacionar-se a questões de (des)construções 
identitárias no cenário midiatizado. Adicionalmente, entendendo a publicidade a partir da sua função social, é possível questionar se estas 
formas de campanhas publicitárias podem ser consideradas cidadãs e de causa ou se seriam só mais uma tentativa de apropriação de 
pautas sociais pelo mercado – neste caso, utilizando-se de narrativas de valorização da figura feminina e aproximando-se do conceito de 
“pinkwashing”. Assim, este trabalho apresenta considerações acerca dos primeiros impactos observados a partir da adoção deste 
posicionamento discursivo diferenciado sobre o recente sujeito mulher que emerge no segmento de beleza para o mercado feminino no 
Brasil, com estudo de caso da campanha “E Aí, Tá Pronta?”, da empresa Avon. 
 

Maria José da C. Souza Vidal – Investigar gênero e filosofia por uma questão de justiça 
Para desenvolver o estudo que segue partimos da definição de que feminismo é uma luta por justiça e nessa perspectiva a investigação 
filosófica da presença das mulheres ao longo da história da filosofia se faz necessário para dá visibilidade as muitas contribuições que 
ficaram obscuras e sem a devida relevância. Não se trata apenas de apontar equívocos cometidos por pensadores na construção das 
ideias com relação as mulheres, mas sobretudo tirar da invisibilidade as muitas filósofas, com isso além de um justo reconhecimento e dá 
constatação de que a filosofia tem dois sexos queremos pensar essa investigação como uma questão de justiça e de ética. 

 
Marília Murta de Almeida – Perfis femininos no romance A maçã no escuro, de Clarice Lispector 

Pretendo apresentar uma análise das figuras femininas no romance A maçã no escuro, de Clarice Lispector. Apesar da obra de Clarice 
Lispector ter sido muitas vezes analisada no contexto de uma escrita do feminino, é possível extrair desta obra uma perspectiva de 
compreensão do ser humano, uma antropologia, ou mesmo uma cosmo-antropologia. A mulher, muitas vezes, é protótipo do ser humano 
no universo de personagens claricianas. Quase todos os seus romances são protagonizados por personagens femininas em travessias 
que geram possibilidades de identificação em mulheres e homens. Entretanto, como qualquer escritor, Clarice escreve a partir de seu 
tempo. E é no tempo histórico cultural que se inscrevem as questões de gênero e a necessidade de nos posicionarmos em relação a elas. 
Deste modo, sem qualquer intenção de reduzir a obra de Clarice Lispector a esse registro, pretendo percorrer A maçã no escuro com o 
objetivo de trazer elementos para a discussão sobre gênero em filosofia. Trata-se de uma obra literária extremamente rica em sementes 
de pensamento sobre o humano em suas relações com o outro - outro mineral, vegetal, animal, humano, outro como mulher, outro como 
lei, outro como aquilo que constitui uma pessoa humana - e, por isso, penso que pertinente para um encontro filosófico. O romance A 
maçã no escuro é o único na obra clariciana protagonizado por um homem, Martim, o herói que parte em solidão em busca de se 



38 
 

reconstruir a partir de um ponto zero, um ponto a partir do qual pudesse se refazer depois de ter destruído o que era antes, ou a vida que 
tinha antes. Em sua caminhada, iniciada por um fato que envolve sua esposa, Martim vai se encontrar com outras mulheres, e é através 
delas que tem lugar sua transformação. Cada uma dessas mulheres pode ser compreendida a partir de um lugar no imaginário social que 
não temos dificuldade em reconhecer. Tratarei então de esboçar o perfil de cada uma delas, analisando sua posição no romance e na 
trajetória de Martim, e buscando revelar o quanto a posição feminina as coloca em situação precária em relação a si mesmas, a Martim e 
ao mundo que as cerca. A mulher, como outro do homem, aparece aí em papel fundamental para sua realização - a do homem, claro. A 
sua própria realização, entretanto, parece barrada pela impossibilidade de se auto afirmar frente ao homem e a si mesma. 
 

Marilia M. Pisani – Razão, Morte e Erotismo: esboço para uma epistemologia transpoética 
A proposta desta comunicação é pensar a discussão epistemológica como centro de um debate, em que crise da universidade, a produção 
de conhecimento e os processos de colonização são articulados para dar relevo a uma contradição interna ao lugar do discurso acadêmico 
e intelectual em face, sobretudo, aos modelos colonizados e automatizados de produção de pesquisas nas universidades e instituições 
de fomento. Esta crise, portanto, tem um duplo viés, que nos coloca em sérias dificuldades: uma crise perpetrada por forças políticas 
conservadores e neoliberais, que nos leva, de um lado, a uma defesa deste lugar; ao mesmo tempo, a necessária crise de nossos modelos 
epistemológicos que, apenas com muitas dificuldades, conseguem absorver e subverter as lógicas e métodos de pesquisa a partir  do 
contato com a crítica das epistemologias colonizadoras pelos estudos de sexualidade, gênero, classe e raça (não como conceitos, mas 
como forma das pesquisas). Isto é especialmente sério nas pesquisas em Filosofia. Neste emaranhado existencial, político, ético e 
científico, de onde vêm os discursos que eu propago? Como eles mantêm o lugar institucional que me sustenta e que eu sustento? Quais 
a principais contradições entre meus discursos e minhas práticas? Quais concessões e pactos fazemos em nome de fomento de pesquisa? 
Afinal, “de qual lugar eu falo?” (Virginie Despentes). Estas perguntas são necessárias a toda tentativa de esboçar caminhos a lternativos. 
Para desenvolvê-las, é o próprio conceito de racionalidade que será colocado em questão, como centro de uma forma procedimental e 
institucional de pesquisa e produção intelectual sob a qual nossas vidas estão encaixadas. Como usurpar este lugar e estas forças que 
me movem? Para desenvolver esta crítica, tomaremos como diálogo (não neutro) os textos de Herbert Marcuse e Georges Bataille para 
pensar, contra o conceito operacional de razão, uma razão libidinal e erótica. A partir destas contribuições conceituais, que novas práticas 
de abrem? A proposta deverá conduzir a um trabalho sobre a escrita (corpos e textos) como local de subversão das lógicas instituídas 
(Donna Haraway). Serão relatadas algumas experiência e motivações para essa proposta epistemológica inspirada em um outro conceito 
de razão, uma outra relação com a morte e com a produção coletiva da memória. 
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Marloren Lopes Miranda – A desconstrução do feminino e da literatura em Elena Ferrante 
Elena Ferrante, pseudônimo de uma escritora desconhecida, têm se tornado um nome cada vez mais presente nas mais recentes 
discussões sobre escritas femininas. Em suas obras, a autora procura apresentar personagens femininas de uma maneira mais “crua”, 

ou seja, destituída das idealizações que frequentemente aparecem em escritas mais tradicionais, como a mocinha, cuja única aspiração 
é a busca de um parceiro romântico. Ferrante também procura, com isso, questionar uma das posições femininas mais reiteradas no 
imaginário social do ocidente, isto é, a da mulher transgressora que será, por isso, punida com a morte ou vista como louca, como nos 
casos de Antígona ou Madame Bovary (a partir da qual a psicanálise nomeou uma doença, o bovarsimo, que consiste, em termos gerais, 
em uma insatisfação crônica em relação à vida). Ao fazer isso, Ferrante opera com aquilo que Derrida chama de “desconstrução”, ou, 
grosso modo, uma nova elaboração de uma ideia já consolidada e, por isso, tradicional, a saber, a ideia de mulher e a posição do 
feminino na sociedade, que sofrem constantes transformações principalmente a partir do final do século XIX. Todavia, a meu ver, Ferrante 
não faz isso apenas a partir das suas personagens, mas – e sobretudo – a partir de si mesma, visto que se utiliza de um pseudônimo e 
sua “verdadeira” identidade é desconhecida. Nossa tese, neste trabalho, é a de que Ferrante consegue questionar o feminino em geral 
porque não apenas podemos nos identificar com suas personagens – e isso também aparece especialmente com narradoras em primeira 
pessoa –, mas porque podemos nos identificar com a autora. O objetivo deste trabalho é pensar que o uso do pseudônimo e o 
desconhecimento de sua identidade civil, por assim dizer, nos permite não apenas desconstruir o feminino através de seus livros, mas 
também repensar a própria literatura, isto é, não apenas sou leitora da obra, mas também posso ser sua autora, pois “Elena Ferrante” não 

tem, para nós, uma referência na realidade; é, também, uma personagem.  
 

Megue M. de Andrade – Corpos e razões: uma história para a filosofia 
Questões ligadas à crítica ao cânone dominam a crítica feminista nas academias mundo a fora desde a década de 1970. A pergunta que 
nos fazemos é se, passadas mais de 4 décadas desde este ímpeto inicial, após o qual variadas temáticas e problemas priorizaram os 
debates e as reflexões em torno da desigualdade de gênero na filosofia, ainda tem relevância para uma filosofia feminista a revisão do 
passado do pensamento filosófico? Defendemos que ainda há espaço para a crítica e reflexão sobre o legado da filosofia, porquanto seja 
a própria história da filosofia, tradicionalmente, objeto de investigação filosófica. Diferentes abordagens conduzem as investigações 
feministas sobre esta tradição, mas assume-se uma estrutura binária a partir da qual se configura o pensamento filosófico, que não é 
mero sistema de oposições mas um sistema que opera de maneiras complexas e interconectadas entre si. Adotaremos como referencial 
de leitura a análise sobre a representação das mulheres nos discursos filosóficos colocando em questão estes arranjos. Tomaremos dois 
aspectos destes esquemas, a razão e o corpo, para problematizar os demais utilizando como referências as leituras da história da filosofia 
na perspectiva de gênero de três filósofas. Geneviève Lloyd em The Man of Reason, na perspectiva do feminismo da diferença, realiza 
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uma leitura em que identifica os traços de gênero na constituição da razão ocidental, erguida essencialmente pelas conotações masculinas 
da cultura; Elizabeth Grosz em Corpos Reconfigurados, que explora em sua abordagem a questão de como a maneira de conceber o 
corpo determinou tradicionalmente a forma como o conhecimento filosófico, e outros, se estruturaram, em articulação com a negação das 
mulheres; e Penelope Deutscher em Yielding Gender, na qual a autora fala de um projeto de leitura feminista da história da filosofia que 
deve se concentrar na desconstrução do discurso filosófico dominante sobre a mulher, pela via de demonstração de suas instabilidades, 
incoerências e contradições internas 
 

Michelle Cecille Bandeira Teixeira – Violência de gênero na formação em saúde 
A compreensão sobre violência, suas causas, consequências e relações socioculturais vem sendo um conteúdo cada vez mais exigido 
dentro dos aspectos humanísticos da formação dos profissionais de saúde. Contudo, anterior a isto, devemos nos questionar o quanto a 
prática da formação em saúde vem, ela mesma, produzindo violências, quais suas origens, os grupos mais vulneráveis e os seus reflexos 
na formação do profissional que se deseja mais ético e sensível. Neste estudo, focaremos na violência de gênero, por ser um tipo de 
violência bastante frequente em todos os cursos da saúde, e que ocorrem em distintas circunstancias e entre diferentes atores, como no 
trote, entre estudantes, nas aulas, entre professores e turma, entre professores e alunas, nas formas de violência verbal, física, psicológica, 
assédio sexual e etc. Realizou-se uma pesquisa de campo, do tipo qualitativa, em que se analisou um curso da área da saúde – 
odontologia, por ser um curso com alto predomínio de mulheres. Utilizou-se entrevistas e grupo focal com estudantes (n=22) e professores 
(n=8). Os depoimentos foram gravadas, transcritos na íntegra, categorizados e analisados através da técnica de análise de conteúdo. 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer no 453.649). Os resultados revelam um ambiente machista e 
heteronormativo. E temos isso afirmado pelo ato dos professores, como “brincadeiras” e “gracinhas” que fazem parte das aulas. As 

relações veterano–caloura, professor–aluna, desenham o contorno de um poder ocultado por uma naturalização, um tanto invisível aos 
olhos de quase todos. Os relatos refletem a sociedade machista na qual vivemos e que ainda preserva um discurso utilizado inclusive por 
mulheres, para obscurecer contextos que sempre estão no limite do assédio sexual e, por vezes, estes limites são ultrapassados. Estamos, 
entretanto, dentro de uma instituição educacional que, além disso, está formando profissionais de saúde. A dimensão cotidiana destes 
desrespeitos no interior da formação universitária que, em geral, são tolerados por aqueles que deles participam, especialmente quando 
envolve relações assimetricas de poder, originando uma espécie de violência invisível que, na grande maioria das vezes, não chega a ser 
assumida, verbalizada ou denunciada pelos que dela sofrem. Diversas vozes, por vezes, expressavam constrangimento e indignação por 
acontecimentos de assédio sexual, de machismo, de ambientes sexualizados e heteronormativos. Por outras vezes, percebia-se a 
banalização, a naturalização ou a afirmação disto. Conclui-se que tais violências de gênero fazem parte da formação em saúde e 
compôem, de alguma forma, a construção da identidade destes futuros profissionais de saúde. Ainda existe uma cortina de fumaça sobre 
esta questão e inviabiliza que arranjos institucionais pedagógicos, políticos e curriculares possam atuar sobre isto.  
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Milena Cristina Carneiro Peres, Maria Clara Marques Dias – Lesbocídio: lésbicas assassinadas no Brasil 
Nesta exposição, resgata-se informações e histórias de lésbicas assassinadas no Brasil, dando destaque aos casos registrados em mídias 
digitais jornalísticas e criminalistas entre os anos de 2014 e 2016. Os dados online são limitados, pois identificamos que, nos últimos três 
anos, foram noticiados aproximadamente cem assassinatos de lésbicas. Diante deste número percebemos que boa parte das lésbicas 
mortas ou não são catalogadas pelos jornais como lésbicas ou suas mortes não são noticiadas. Acreditamos que a interseção destes dois 
fatores gera um déficit de grandes proporções para a pesquisa. Ainda assim, os dados encontrados são bastante significativos e revelam 
uma realidade muito cruel que permeia a existência lésbica. Com o intuito de conhecer como morrem as lésbicas no Brasil enveredamo-
nos por uma minuciosa busca por reportagens digitais, jornais e outros meios de comunicação que fossem expressões de notícias 
criminais nacionais, estatais e municipais. Com essa primeira coleta de fontes fomos capazes de identificar um empecilho inicial que 
determinou o modelo de pesquisa que está sendo desenvolvida. A proposta é trazer à reflexão coletiva a hipótese de que a precária 
cobertura midiática de tais eventos corrobora com a invisibilidade do movimento lésbico e de suas pautas. Assim, buscamos na 
Perspectiva dos Funcionamentos um meio de justificar políticas públicas que interfiram nessa equação. O objetivo central é compreender 
a motivação desses crimes a partir da análise material da posição na qual a lésbica se encontra na sociedade ocidental contemporânea, 
da motivação lesbofóbica dos crimes e do ódio às lésbicas. Parte-se do princípio de que a ordem social da sexualidade é heterossexual 
e tudo o que se desvia dela é tido como uma afronta ao padrão social instituído. A lésbica, por sua vez, além de ser desviante, ainda sofre 
com a misoginia por fazer parte da classe das mulheres. Um exemplo disso é o nítido apagamento que as mídias reproduzem ao não 
identificarem a violência contra lésbicas como lesbofobia, mas chamá-la de homofobia – erroneamente, uma vez que são violências 
distintas. Destaca-se, então, a necessidade urgente da criação e da melhoria de políticas públicas, no âmbito da seguridade social e da 
comunicação social, que promovam o debate sobre lesbofobia e sobre lesbocídio no atendimento direto as usuárias dos programas desde 
a atenção básica até a atenção especial para lésbicas em situação de violência. O aprofundamento dos dados será ser feito no trabalho 
completo, mas a intenção ao apresentar estes dados preliminares é mostrar como a questão precisa ser debatida e como a existência 
lésbica é ainda motivo de imenso preconceito e ódio. Acreditamos que esta pesquisa poderá contribuir com a melhoria da qualidade de 
vida das lésbicas e com a ampliação dos dados que nos faz compreender a questão da garantia da vida destas mulheres como uma 
questão de saúde pública. 
 

 

Natanael de Freitas Silva – Um olhar foucaultiano sobre a amizade como modo de vida em Dzi Croquettes 
Segundo Joan Scott (1998) e Didier Eribon (2008), historicizar as experiências de subjetivação e os processos de “sujeição” possibilita 
mapear como as noções de ‘identidade’, ‘gênero’ e ‘sexualidade’ são moduladas em cada momento histórico. Além disso, como sugere 
Foucault (2006), ao pensar sobre a ética do cuidado de si como prática de liberdade, o ‘sujeito’ não é uma substância, mas sim uma forma, 
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ou seja, em cada conjunto de relações que o indivíduo perfaz, as práticas não são as mesmas. Assim, atuar como um ‘sujeito’ político que 

toma a palavra em uma assembleia, diz Foucault, não é similar a dinâmica que o ‘sujeito’ empreende na busca pela realização do seu 
desejo sexual, por exemplo. Deste modo, o objetivo deste texto é destacar como o grupo teatral Dzi Croquettes, nos anos 1970, imersos 
na complexa trama constituinte da e instituída pela ditadura civil-militar, engendraram, a partir de uma histórica concepção de amizade 
como potência política (ORTEGA, 2000; FOUCAULT, 1981 e 2015), um outro modo de existência e resistência as investidas dos “podres 

poderes”. Ao compartilharem determinadas abjeções, pressões, hostilidades, afetos, desejos, ousadias e experimentações e arranjos, 
eles ajudaram a desestabilizar e deslocar posições normativas da heterossexualidade compulsória (RICH, 2010) ao performar uma 
sexualidade ambígua, além de constituir um complexo arranjo social e ‘familiar’ constantemente negociado, (re)inventado, segundo a 
dinâmica dos jogos e das relações de poder entre treze ‘sujeitos’.  

 
Pedro Rhavel – Uma ontologia da dor a partir da filosofia de Anne Conway 

Em seu único livro Os Princípios da Mais Antiga a Moderna Filosofia, Anne Conway apresenta uma ontologia da dor. No capítulo sétimo 
de seu trabalho, a filósofa inglesa escreve que “toda dor e tormento estimula a vida ou o espírito que existe em tudo o que sofre (...) isso 

tem de acontecer necessariamente porque através da dor e do sofrimento, toda e qualquer rudeza ou densidade contraída pelo espírito 
ou pelo corpo se atenua.” (PFMAM C. 7 S. 1). O objetivo final dos seres é atingir à perfeição junto a Deus. O propósito deste artigo é 
mostrar como a metafísica de Anne Conway depende da experiência da dor para assegurar a unidade entre corpo e alma contrariando o 
tradicional dualismo psicofísico cartesiano. A dor também assegura a tese da harmonia pré-estabelecida que Conway compõe e é 
retomada por Leibniz com algumas diferenças. Com efeito, será necessário esclarecer algumas teses presentes na obra da autora, tal 
como o finalismo, o vitalismo monista, a ideia de Deus como emanação e por fim, a harmonia pré-estabelecida. Quer-se mostrar que 
Conway de fato estabelece uma ontologia da dor, e não uma ontologia a partir da dor como defendeu Maria Luisa Ribeiro (Uma Ontologia 
a Partir da Dor, Lisboa: 2010), e que a dor é a chave central de compreensão para a filosofia de Anne Conway.  

 

Príscila Teixeira de Carvalho – Kant estava errado: nem razão nem autodeterminação, a característica universal de 
pertencimento humano é o sexo! 

Ainda que haja diferenças metodológicas entre as diversas áreas de conhecimento, tanto a Biologia, como a Filosofia e as chamadas 
Ciências Humanas estruturaram ao longo dos séculos noções e conceitos que guardam alguma correspondência em termos de 
funcionalidade política. Supostamente neutros e universais, os conceitos de “espécie” e “humanidade”, respectivamente, amparam a 

legitimidade especista de uma comunidade humana na qual não haveria distinção entre seus membros, por compartilhariam 
características comuns de racionalidade e capacidade de autodeterminação. Não obstante, tal universalidade revela-se funcional para 
alguns propósitos e inoperantes para outros, dando lugar a organização e institucionalização de diferenças de tratamento e di reitos. A 
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hipótese levantada encontra plena demonstração na realidade dos fatos, porém atribui sentido especifico aos mesmos, podendo ser 
formulada da seguinte forma: se para adentrar no sistema que confere a condição de sujeito de direito o bebê, e à pessoa em que ele se 
constituirá, deve ser devidamente enquadrado em um sistema de sexo-gênero por seus pais, podemos afirmar que a primeira condição 
política-jurídica de caracterização da humanidade não é nenhuma daquelas alardeadas nas Cartas constitucionais, nas teorias éticas, ou, 
tampouco na Declaração Universal dos direitos humanos. A condição universalizada de humanidade, que autoriza uma pessoa a ser 
reconhecida como tal é, portanto, a “identificação” de seu sexo, característica que não aparece expressa nas formulações acima 
mencionadas, assim como não aparece nas formulações das teorias políticas de justiça. Posto esse cenário o presente trabalho pretende 
apresentar algumas problematizações, tais como: com o que exatamente o sexo se relaciona para que faça sentido ser adotado 
oficiosamente com uma senha de acesso à humanidade? Como o gênero e a sexualidade se inserem nesse contexto? Se questões 
ontológicas, éticas e políticas são inerentes à História do pensamento filosófico, que papel a filosofia deve exercer na reflexão sobre uma 
condição pré-fixada juridicamente de possibilidade do exercício e do pertencimento na chamada humanidade? Se a Biologia é a fonte de 
acesso à humanidade qual a base que ela fornece para manter em vigência a relação entre sexo-gênero e sexualidade? Qual o papel das 
humanidades nessa estrutura? 
 
Railâny Souza Farias, Antonio Luiz Cardoso de Figueiredo – A discussão de gênero dentro das escolas como ferramenta para o respeito à 
diversidade 
A questão de gênero ainda é um problema imprescindível para a reflexão, pois se constitui pensar o ser humano em sua dimensão 
existencial perante a liberdade sobre si mesmo. Se houvesse uma educação sobre gênero desde a infância a criança não ficaria presa a 
conceitos, como por exemplo ter brinquedos e brincadeiras somente para meninos e meninas, e as práticas de bullyng porque a criança 
parece não se encaixar no estereótipo criado para o sexo dela, com esta educação, esses conceitos não seriam tão recorrentes assim. 
Não se teria também, tantas mulheres submissas aos homens e arraigadas a conceitos machistas que, por já soarem tão naturais,  nem 
são tão criticadas pela sociedade. Como referência dentro do estudo de gênero, Joan Scott é uma historiadora e umas das estudiosas 
americanas atuais a sistematizar a categoria gênero. Segundo ela, esse termo foi empregado por anos em sentido figurado apenas por 
identificar traços de caráter e sexuais das pessoas. Porém, só recentemente que as feministas começaram a uti lizar essa palavra 
buscando um sentido de expressar a relação entre os dois sexos existentes. Com isso, a autora chama a atenção não apenas a diferença 
entre os sexos, mas, sobretudo para o poder existente do homem sobre a mulher, que segundo a mesma tem como uma das causas a 
falta de vontade da sociedade em debater e acessar fontes materiais e simbólicas que tratem da desigualdade de gênero. Portanto uma 
das formas que se tem de mudar essa realidade, formada por conceitos já enraizados tanto pela sociedade quanto pela religião, é através 
do diálogo, por mais que seja uma grande dificuldade entrar com a discussão de gênero dentro das escolas e nos demais espaços. No 
tocante à violência contra as mulheres, após anos de luta foi conseguido que as autoridades brasileiras criassem medidas e políticas para 
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o combate e prevenção a esta, como a lei Maria da Penha, a qual cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, e que estabelece medidas de assistência e proteção às vítimas. E temos ainda dentro desse histórico de luta, a lei do 
Feminicídio, que tem o papel de evidenciar a existência de homicídios de mulheres por causa de seu gênero. As pessoas Independente 
de gênero, raça, cor, religião ou orientação sexual merecem respeito. E este é o grande propósito da proposta feita aqui, ou seja, levar a 
discussão de gênero para as escolas, principalmente desde a infância, para que todas as crianças sejam respeitadas e aprendam a 
respeitar ao outro, e para que não se tornem parte da sociedade machista e preconceituosa que se tem. 
 

Rebeca Furtado de Melo – Feminismos de(s)coloniais: tecendo alter(n)ativas 
O presente trabalho pretende discutir os nexos entre as hierarquizações sexistas e de gênero e o conceito de colonialidade de corpos, 
saberes e poderes, que perpassam o projeto da Modernidade Ocidental. Para isso, realiza dois movimentos: 1) questiona a relação entre 
a ciência moderna e seu modelo epistemológico, baseado na determinação de várias dicotomias hierarquizadas como natureza x cultura, 
tradicional x moderno, primitivo x científico, feminino x masculino, sensível/corpóreo x intelectual/espiritual etc. a fim de mapear a 
imbricação entre o patriarcado e o colonialismo na Modernidade; 2) apresenta um breve panorama da discussão sobre a possibilidade e 
a construção de feminismos decoloniais, especialmente, no âmbito da América Latina a partir da proposta de se pensar outros paradigmas 
ontológicos e epistemológicos para além da Modernidade Ocidental.Para realizar a primeira etapa, busco discutir tanto com referências 
feministas que discutem a relação entre patriarcado e o projeto Moderno de ciência, quanto autoras/es/xs que têm se dedicado a pensar 
o conceito de colonialidade e sua relação com a racialização de alguns corpos, resgatando assim a interseccionalidade fundamental que 
demarca a possibilidade de feminismos decoloniais. Neste sentido, assumo a tese que autorxs comprometidos com a possibilidade de 
construção de outras epistemologias vêm afirmando, da necessidade de reconhecer que, para a concepção de justiça social precisamos 
primeiramente lutar pela justiça cognitiva de retomada de saberes e práticas não Ocidentais. Compreendo que essa afirmação deva ser 
lida como um compromisso com a diversidade enquanto princípio ontológico que oriente a busca por outras epistemologias que não 
reproduzam as monoculturas de conhecimento levadas a cabo pela articulação entre o heteropatriarcado e o colonialismo racista e seus 
apagamentos epistemicidas.Aceitar essa premissa significa, antes de tudo, um convite filosófico de questionamento radical de como 
determinadas decisões ontológicas possuem desdobramentos epistemológicos, ético e políticos. A partir dessas fundamentações teóricas, 
pretendo, na segunda parte do trabalho, apresentar a discussão contemporânea, sobretudo que vem sendo coletivamente propostas na 
América Latina, que a proposta de feminismos decoloniais inclui uma revisão e resgate de outros projetos de mundo-existência que 
desenvolvam não apenas epistemologias feministas, mas ainda outras ontologias e, portanto, éticas e políticas decoloniais. 
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Rita de Cássia Fraga Machado, Kathlen Luana de Oliveira – Autonomia do corpo inteiro: a política rumo à desconstrução das 
lógicas do sexismo e da violência contra as mulheres 

Desde a efetivação da Lei Maria da Penha no Brasil, a partir de 2006, as lutas das mulheres têm se fortalecido. Todavia, ao mesmo tempo, 
enxergamos e percebemos mais violências que antes não se apresentavam em público como “violência”. De acordo com o Mapa da 
Violência 2015, os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em dez anos no Brasil, passando de 1.864, em 2003, para 2.875, 
em 2013. No mesmo período, o número de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%. Nesse contexto, ao se iniciar a desconstrução do 
sexismo e do patriarcalismo, percebemos que há ramificações e complexidades que necessitam ser enfrentadas. Uma das questões mais 
doloridas e difíceis de debater é a temática do aborto. O aborto é um dos paradoxos da ideia de sujeito definido pelos paradigmas 
modernos e é considerado um componente das democracias e de ideias de cidadania. A ilegalidade do aborto permanece no Brasil, 
colocando a prática como “algo polícia” e não como questão de saúde como demandam as lutas feministas. As reivindicações do “direito 
de decidir” vinculam-se às noções da invenção dos direitos elementares que consistem em soberania sobre si mesma. Macpherson insiste 
nesta afirmação, considerando que, na tradição liberal, a cidadania tem por base a propriedade de si mesmo. Diniz, em sua pesquisa de 
mapeamento, indica que ao menos 1 a cada 5 mulheres, até a idade de 40 anos, já realizou o aborto. A permanência do patriarcado como 
estruturante das relações sociais de gênero permite que o corpo das mulheres, historicamente, pertença aos homens e ao Estado. Em 
sociedades patriarcais, como a nossa, a autonomia sobre nossos corpos ainda é uma luta dos movimentos feministas. O difícil debate, 
no Brasil, traz cerceamentos morais e religiosos e alusões éticas, que atrelam decisões jurídicas, políticas e subjetivas que reforçam a 
menorização jurídica das mulheres. E, nesse ponto, que há o enfoque que aqui quer ser explorado: como debater autonomia, cidadania 
e emancipação com essa permanência da memorização jurídica das mulheres? Como as subjetividades/identidades são construídas num 
contexto no qual não há a soberania e autonomia sobre si mesma? O debate sobre política, autonomia e soberania de si perpassará o 
referencial teórico de Débora Diniz, Hannah Arendt, Foucault, Marcela Lagarde, Simone de Beauvoir e Agamben. Ao fazer a reflexão das 
mulheres “como o outro”, Beauvoir (1970, p.12) questionou e denunciou a “dominação insustentável”: “de onde vem essa submissão da 
mulher?”, “por que as mulheres não contestam a soberania do macho?” E questionando as mulheres acerca de sua própria condição, faz 
a denúncia da dominação dos homens com relação à vida das mulheres; uma dominação que não tinha sentido de existir, pois havia 
tantas mulheres quantos homens, em termos quantitativos. Cabe visualizar nos discursos da questão do aborto a suspeita e a 
desconstrução da sacralidade da vida e, consequentemente, da biopolítica. 
 
 

Roberta da Cunha Rodrigues – Utilitarismo e feminismo: Stuart Mill sobre a questão da sujeição das mulheres 
O presente trabalho de pesquisa aborda a questão da igualdade entre os sexos a partir da luta contra a desvalorização dos direitos das 
mulheres e a subordinação das mesmas à vontade dos homens pela predominância das culturas patriarcais. Tal questão será 

https://www.facebook.com/kathlenluana
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fundamentada na perspectiva ética utilitarista de John Stuart Mill e na sua defesa sobre a libertação das mulheres. Em 1869, Stuart Mill 
publicou um ensaio chamado A Sujeição das Mulheres, no qual ele levanta questionamentos e refutações sobre as argumentações 
correntes que buscam sustentar as culturas patriarcais. Tal ensaio foi publicado num momento em que as mulheres estavam se 
encaminhado em seu movimento de emancipação e foi de grande importância política (visto que Mill fazia parte da Câmara dos Comuns, 
e em 1866 deu início à discussão a respeito do sufrágio feminino ao apresentar uma petição que pretendia eliminar as leis que permitiam 
somente aos homens o direito ao voto). Essa obra foi escrita quando todo o sistema ético de Mill já estava muito bem estruturado; ou seja, 
nela predomina uma argumentação que condiz perfeitamente com seus princípios utilitaristas e suas noções de natureza humana que 
estão presentes principalmente no Sistema de Lógica (1843) e no Utilitarismo (1861). Sendo assim, este trabalho irá perpassar por todo 
o sistema ético de Mill partindo das suas noções de natureza humana, passando pela fundamentação epistemológica, e principalmente 
suas ideias a respeito da condição da mulher na vida pública e privada, a partir dos seus escritos sobre ética e filosofia política, tendo 
como guia a obra já citada, A Sujeição das Mulheres.Além da reflexão sobre a questão das mulheres sob o ponto de vista do utilitarismo 
de Mill, cuja obra pertence ao século XIX, serão realizadas algumas atualizações para o atual contexto, levando em consideração também 
as críticas realizadas sobre o próprio trabalho do autor nos trechos em que ele escreve algo que vai contra as suas ideias principais, 
mostrando como, mesmo um sujeito de ideias progressistas, ainda pode estar sujeito à cultura patriarcal e pode, em certa medida, ser 
fruto do seu tempo. 
 

Sabine de Almeida Azevedo – Homofobia - uma questão ética 
A homofobia é uma questão controversa na atualidade. O tema provoca diversos enquadramentos, seja no campo da política, da ciência, 
da religião e da arte. O caráter discriminatório da homofobia encontra-se bastante arraigado em nossa sociedade. Sob a ótica da justiça, 
a homofobia é inaceitável, pois nega os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana – fundantes do Estado 
democrático de direito. O objetivo desse estudo é descrever a homofobia como um fenômeno social que implica a ética. Isso porque a 
homofobia – desqualificações, agressões, supressão de diretos e até mortes – opera sobre aqueles que vivenciam a sexualidade e o 
gênero em discordância com os padrões institucionalizados de valoração cultural sob o signo da diferenciação e do prejuízo social. De 
outro modo, a homofobia institui uma política de violência e precarização sobre as vidas que transgridem a ordem heterossexual e binária 
de corpos tornando-as mais vulneráveis que as demais. A vulnerabilidade inerente à condição humana, a qual a princípio todos estamos 
sujeitos, delineia sua distribuição diferencial e desigual quando diante de dados estatísticos da homofobia no país. Em nome do suposto 
encadeamento sexo-gênero-desejo, a homofobia, dispositivo de controle dos corpos, confere abjeção, atribui menor valor e considera 
algumas vidas indignas de ser vividas. Tal prática discriminatória seleciona e busca impedir que as vidas em desconformidade com a 
suposta linearidade entre o sexo biológico e as apresentações sociais do feminino e do masculino com o correspondente desejo 
heterossexual prosperem, o que configura uma afronta à convivência mais ética e justa na sociedade brasileira. A ética é uma forma de 
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pensar sobre os modos de viver e suscita de nós uma resposta, uma responsabilidade sobre as pessoas que vivem sob o regime 
homofóbico. Afinal, é nossa própria humanidade ali vilipendiada, pois cada uma dessas vidas perdidas e feridas é parte de nós mesmos. 
A homofobia é um problema sobre o qual precisamos nos debruçar e transformar. 

 
Sílvia Faustino de Assis Saes – Sobre o projeto de uma ‘Escrita feminina’ e seus impasses conceituais 

Na múltipla esfera interdisciplinar da chamada “estética feminista”, tem ganhado cada vez mais espaço a discussão acerca das marcas 
de gênero vinculadas à base conceitual da disciplina. Este trabalho propõe uma investigação da noção de “escrita feminina” [“écriture 
féminine”] – proposta por Hélène Cixous, Julia Kristeva, Luce Irigaray e Monique Wittig, autoras representantes da crítica feminista 
francesa dos anos 70. Pretende-se investigar os impasses conceituais concernentes à finalidade do projeto, tendo em vista o problema 
de que a crença em uma faculdade da linguagem essencialmente feminina fere o compromisso intelectual do feminismo consequente que 
recusa a oposição cristalizada do masculino-feminino. A retomada dos problemas conceituais em torno do projeto da “escrita feminina” 

pode auxiliar na circunscrição, formulação e articulação de alguns problemas epistemológicos mais específicos, em especial, aqueles que 
envolvem o pressuposto de que há maneiras distintas pelas quais as mulheres percebem a realidade e são capazes de integrar essa 
experiência singularmente feminina no ato da escrita. Além dos impasses inerentes ao projeto da “escrita feminina”, central a este trabalho, 

serão brevemente indicados dois contrapontos: o estudo de Rita Felski sobre as narrativas femininas, que são classificadas por ela como 
“realistas e autobiográficas”, e o resultado de alguns estudos sobre as expressões utópicas e distópicas das “ficções científicas feministas”. 

Este trabalho se propõe como primeira etapa de uma investigação mais ampla sobre a estética feminista no campo da produção literária.      
 

Suane Felippe Soares – A Perspectiva dos Funcionamentos aplicada ao caso das lésbicas nas periferias da cidade do Rio de 
Janeiro 

Este trabalho tem por objetivo discutir formas de inclusão social e da garantia de condições de existências lésbicas nas peri ferias da 
cidade do Rio de Janeiro. Utilizo como fundamentação teórica autoras feministas, lésbicas e a Perspectiva dos Funcionamentos (PdF), 
ferramenta teórica desenvolvida pela Profª Drª Maria Clara Dias. A Perspectiva dos Funcionamentos é um instrumento teórico que tem 
por função central apresentar uma teoria de justiça capaz de alargar o escopo da moralidade, ou seja, que garanta uma mudança  
quando aos critérios de inclusão das entidades que podem ser compreendidas como objetos da moralidade. Esta mudança visa por um 
lado aumentar o conjunto dos concernidos morais e, por outro, criticar os parâmetros que são tradicionalmente aceitos em decorrência 
de teorias de justiça consagradas como as de John Raws, Amartya Sen e Ronald Dworkin. O conhecimento acerca das formas de vidas 
lésbicas nas periferias cariocas é essencial para a história do movimento lésbico e para a aproximação de diversas lutas. O estudo é 
desenvolvido por meio da análise de grupos lésbicos de afinidade e de sociabilidade que ocorrem em bairros peri féricos e estão situação 
de vulnerabilidade. As vivências lésbicas periféricas apresentam especificidades e evidenciam a pluralidade da condição lésbica, 
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reafirmando, segundo a PdF, a necessária atenção aos funcionamentos básicos individuais e/ou coletivos, além da necessidade de 
uma escuta ativa e atenta, de acordo com as necessidades reais. O presente trabalho pode contribuir também para pensar a situação 
de lésbicas de outras partes do país, colaborando com a elaboração de políticas públicas nacionais que beneficiem a todas.Por meio 
das trocas de saberes sobre/entre lésbicas é fortalecida a luta por justiça e inclusão social para as lésbicas. As mais diversas áreas do 
conhecimento e carreiras que lidam diariamente com o atendimento de lésbicas e a formação intelectual, profissional e militante podem 
beneficiar-se na medida em que preconceitos são combatidos e aproximações com as demandas podem ser feitas.A realidade lésbica 
das periferias do Rio de Janeiro é bastante específica e guarda um complexo sistema de valores, normas sociais e tradições que 
embasam o que podemos chamar de um grupo identitário ou de uma cultura das lésbicas periféricas cariocas marcadas por relações 
entre sexo/gênero, classe, raça, religiosidade etc. Como a Perspectiva dos Funcionamentos tem como foco ampliar o grupo dos 
concernidos pela justiça garantindo suas individualidades, a aplicação da mesma ao caso em questão parece bastante propícia. Este 
trabalho busca debater a questão das visibilidades lésbicas com vias entende-las como objetos e agentes da moralidade. Ou seja, visa 
colaborar com a melhoria da qualidade de vida dessas lésbicas, aproximando as políticas públicas da realidade material deste grupo. 

 
Susana de Castro – O surgimento da discussão da identidade de “gênero” 

Resumo: o objetivo desta apresentação é traçar as linhas gerais do processo de adesão das intelectuais acadêmicas à luta polí tica 
feminista pela igualdade de direitos entre homens e mulheres através da introdução do conceito de “gênero” como categoria de análise. 
Narrarei a história do movimento feminista do sufragismo ao liberacionismo, e sua repercussão na academia filosófica. 

 
Tânia A. Kuhnen – A conservação da natureza para a manutenção do patriarcado: contribuições ecofeministas 

O presente artigo analisa a origem do movimento conservacionista e sua vinculação com a formação e a manutenção de uma identidade 
masculina mestre a partir das contribuições dos estudos ecofeministas. Parte-se de uma breve apresentação do ecofeminismo e seus 
problemas teóricos referentes à ordenação patriarcal da sociedade e os diversos dualismos hierárquicos sustentados pela lógica da 
dominação. A partir disso, são buscadas e esclarecidas aproximações e associações entre a exploração das mulheres e a destruição da 
natureza, uma vez que ambas ocupam lugares de menor valor nos dualismos hierárquicos que as tornam disponíveis para o uso, a 
subjugação e a dominação. A lógica da conservação ambiental emerge nesse contexto como um instrumento do patriarcado e da 
identidade mestre para continuar dispondo da natureza à medida que seus recursos são armazenados para uso posterior. Analisa-se, 
então, com base nas contribuições de Marti Kheel, a regulamentação da caça esportiva como uma expressão da noção de conservação 
e da manutenção de uma atividade importante para a formação da identidade masculina. Neste trabalho explora-se ainda as contribuições 
da filosofia moral ecofeminista para repensar as relações entre humanos e natureza a partir do ideal da preservação. 
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Thais Marques de Santo – Normatividade, poder e autonomia como chaves interpretativas de organizações e movimentos 
sociais de mulheres 

As organizações e movimentos sociais de mulheres se estruturam em torno ou a partir de princípios normativos, de uma concepção 
subjacente de poder e de um projeto de autonomia. Os princípios normativos fundamentam não apenas o arranjo institucional das 
organizações e movimentos sociais de mulheres, mas também as reivindicações que estes grupos assumem, ou seja, seus valores 
expressos como demandas. Embora tenha havido a ampliação dos direitos civis, políticos e sociais das mulheres no Brasil, para muitas, 
estes direitos ainda não são concretos, não se efetivam. O que vemos refletido no amplo número de organizações e movimentos sociais 
de mulheres existentes no país. Estes grupos são o resultado de um sentimento de injustiça, de uma experiência de sofrimento social que 
é compartilhada pelas mulheres conectadas intersubjetivamente. No entanto, as experiências de injustiça não são suficientes para unificar, 
para aproximar os diferentes grupos de mulheres em torno de um consenso sobre as origens das assimetrias ou direções para a 
superação. As nuances e conflitos no interior do campo feminista e das organizações de mulheres podem ser compreendidas a partir da 
noção de poder, pois cada grupo de mulheres carrega uma concepção de poder, uma concepção sobre o modo como o poder está 
relacionado com as assimetrias entre mulheres e homens, entre mulheres e mulheres, e de que modo pode (ou não) ser transformado. 
Junto com princípios normativos, valores e uma concepção de poder, uma noção de emancipação ou de autonomia também é estruturante 
dessas organizações e movimentos sociais. O presente trabalho tem como objetivo estabelecer as noções de normatividade, poder e 
autonomia como as chaves interpretativas fundamentais para a compreensão das organizações e movimentos sociais de mulheres, suas 
reivindicações, seus modos de atuação, seus limites e potenciais emancipatórios. 
 

Thana Mara de Souza – Beauvoir e a situação das mulheres: entre subjetividade e facticidade 
Mostraremos, nessa apresentação, que a noção de situação – compreendida como tensão entre subjetividade e facticidade – possibilita 
a Beauvoir sair do conceitualismo e sua essencialização do que é histórico, e ao mesmo tempo, sair do nominalismo, que recusa a noção 
mesma de gênero em prol de expressões abstratas e universais. Contra essas duas vertentes, a filósofa francesa aponta a necessidade 
de pensar a questão de gênero a partir das situações concretas de formação das crianças e jovens para encontrar, ali, as dificuldades 
que as mulheres encontram para se afirmarem como “nós”, mas também para – ao não anular o papel dessas subjetividades no mundo 
– buscar ali as possibilidades de luta e modificação das próprias condições históricas. Com base principalmente na Introdução do Primeiro 
Volume e na última parte do Segundo Volume do livro O segundo sexo, buscaremos compreender que a afirmação de que “há mulheres”, 

presente no texto, não resulta de um pensamento que essencializa as situações, mas o contrário, resulta de uma adoção da ética 
existencialista, que pressupõe como ponto de partida a descrição da concretude humana.  
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Valéria Wilke – Filosofia, feminismos e séries televisivas: aspectos da construção de representações femininas 
Um dos desafios da filosofia contemporânea é refletir sobre os produtos da cultura pop que se fazem presentes em diferentes mídias e 
formatos e que extrapolam a cultura tradicional livresca e acadêmica. Os seriados televisivos se enquadram atualmente em programas 
de maiores audiências na tv não apenas pela qualidade da produção, mas também porque os espectadores encontram narrativas que 
problematizam questões existenciais. A proposta deste trabalho é discutir diferentes representações femininas presentes em algumas 
séries televisivas, a partir do pano de fundo da história do feminismo, mediante a relação entre as personagens e o contexto de produção 
das narrativas. A construção das personagens femininas nas séries televisivas seguem de modo muito próximo o desenvolvimento dos 
movimentos feministas que provocaram transformações nos papeis socialmente desempenhados pelas mulheres e na compreensão do 
que vem a ser mulher. Tais mudanças manifestam-se nas diegeses destas séries, seja pelo ponto de vista feminino na narrativa, seja pelo 
protagonismo na ação, seja pela co-participação em pé de igualdade na trama, seja pela produção, direção e roteirização. Séries são 
compreendidas neste trabalho como gênero televisivo composto por narrativas ficcionais, que visam o entretenimento e por vezes 
atravessam alguns anos, reunindo uma multidão de fãs. Elas, ao transmitirem, legitimarem e reforçarem representações e determinados 
papéis sociais, põem em sintonia ideologias e a propagação destas representações a partir das estruturas discursivas de seu discurso 
imagético-verbal.  
 

Vanessa Soares – Baque Mulher: Maracatu e Feminismos 
Esse trabalho trata da atuação da Mestra Joana no Grupo de Maracatu de Baque Virado Baque Mulher na comunidade do Bode, no bairro 
do Pina em Recife-PE só com mulheres, e de como este movimento tem se espalhado pelo Brasil inteiro, como uma rede de fortalecimento 
entre mulheres de todo o país. Falar do Baque Mulher, liderado e realizado por mulheres negras da periferia na sua raiz, é olhar para a 
sua importância no potencial de participação e pertencimento da mulher negra, no protagonismo do seu fazer, na construção da sua 
identidade étnico-cultural brasileira, e no trabalho de resistência desse grupo e comunidade ligados às práticas tradicionais desses 
movimentos. É habitar um território existencial, onde os fluxos se dão no pensar a Cultura Popular Afro-brasileira e os processos de 
subjetivação da mulher negra, e assim, ocupar, por direito, o lugar do protagonismo legítimo que essas mulheres – na maioria das vezes 
– são privadas de exercer. Mestra Joana, primeira e única mulher negra a reger uma nação de maracatu no país, promove em sua 
comunidade, através deste trabalho, mecanismos para a emancipação do sujeito - neste caso, da mulher - por uma educação de afeto, 
no encontro do saber ancestral e na resistência política através da cultura. Este espaço foi criado na urgência de que mulheres negras e 
pobres pudessem falar de suas dores e lutas diárias e cotidianas, pudessem ter voz ouvida para denunciar e protestar as violências vividas 
nos diversos (para não dizer todos) espaços sociais na intenção de construir uma rede de fortalecimento entre elas, onde o tambor é a 
extensão dessas vozes, e o lema é não deixar que eles se calem. 
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Verônica Calado – Sobre a dupla violação de direitos das mulheres com deficiência 

É possível observar em nossa forma de organização social certa perversão que tenta, deliberadamente, negar a existência de 
discriminação em razão do sexo. A verdade é que não escancaramos este assunto por diferentes motivos. Mas, de uma maneira geral 
reconhece-se que nenhuma discriminação se fundamenta exclusivamente em critérios biológicos. A subjugação da mulher em nossa 
sociedade é um fenômeno muito antigo, e que não foi superado nem mesmo pela promessa capitalista de igualdade. E, mesmo em face 
dos diversos tratados e outros instrumentos normativos visando à defesa dos direitos das mulheres, a verdade é que muitas de nossas 
construções simbólicas, ainda hoje, situam as mulheres em um papel de subjugação. Minamos a concretização da dignidade humana 
para um considerável número de pessoas, neste caso, as mulheres quando observamos tudo isso e nada fazemos para reverter o quadro 
de exclusão e discriminação social. A violência pautada no gênero encontra suas raízes na ausência de igualdade entre homens e 
mulheres, e vem sendo culturalmente aceita por todos nós. A discriminação, neste cenário, porque repetidas várias vezes, acabou se 
tornando, de certa forma, natural. No Brasil, em relação às mulheres com deficiência não se passa de forma diversa. Infelizmente, segundo 
dados do IBGE as diferenciações de gênero parecem seguir os mesmos padrões observados na população total, constituídas também 
por pessoas sem qualquer deficiência. Ou seja, de um modo geral, as mulheres com deficiência são vítimas das mesmas violências 
praticadas contra as demais mulheres ao que são acopladas práticas discriminatórias relativas à deficiência. Entretanto, curiosamente em 
relação a esse grupo nem sempre essa violência é atrelada à questão de gênero, pois em situações como esta, geralmente o estigma é 
confundido com a própria discriminação em razão da deficiência, o que não contribui para a análise da intersecção entre deficiência e 
violência baseada no gênero. Como se pode observar, a violência contra a mulher com deficiência é parte da questão que envolve tanto 
a violência contra pessoas com deficiência, quanto à violência em razão do gênero contra as mulheres. Daí que se pode dizer que 
mulheres com deficiência são vítimas de dupla violação de direitos. 
 

Viviane Bagiotto Botton – Michel Foucault e o corpo das mulheres 
A conhecida caixa de ferramentas de Michel Foucault foi evocada por diferentes correntes feministas nas últimas quatro décadas e ainda 
configura uma base teórica importante para as demandas atuais desses grupos, especialmente dos que negam uma natureza predefinida 
dos corpos e defendem um construtivismo de sexo e gênero. Além de ser um aparelho crítico que nos possibilita realizar análises 
genealógicas sobre esse binarismo, seus trabalhos também trazem reflexões sobre a formação da sexualidade da mulher (do homem e 
das crianças) e da normalidade e anormalidade desses corpos. É pensando em percorrer essas referências que proponho este trabalho. 
Nesse sentido, nota-se que os traços que formam a sexualidade moderna apontados na História da Sexualidade não consideram o 
sexo/gênero como uma categoria de análise, porém abrem precedentes para que possamos fazê-las. Se uma das perguntas que surgem 
no interior da própria obra de Foucault é: "como pôde falar de loucura e sexualidade, mencionar a instituição da família,  do casal, as 
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histéricas e inclusive a educação sexual dos meninos, sem mencionar (e talvez sequer pensar) nesse binarismo de fundo sobre o qual se 
enraízam os processos discursivos e práticos de sabe/poder?", uma leitura detalhada de textos periféricos revela que certos corpos e 
comportamentos de mulheres são frequentemente mencionados como formas ou linhas de resistências a redes de poderes 
estrategicamente distribuídos. Assim, se, certamente, essas referências não justificam a defesa de um feminismo já existente na obra de 
Michel Foucault, trazem nuances de análise de gênero à sua obra e também apresentam importantes pressupostos para se pensar uma 
genealogia do corpo da mulher, do feminino e da anomalia como relacionada a estes e corpos (e não ao dos homens). 
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