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Resumo

Abstract

Palavras-chave

Keywords

A hipótese de o sexismo (e o “idadismo”) serem a 
matriz de todos os preconceitos (como o racismo) 
implica que essa matriz esteja presente não apenas 
no senso comum e na literatura, mas até na ciência, 
campo discursivo onde os mitos modernos devem 
estar localizados para terem valor de verdade. O 
artigo explora as armadilhas que nos levam ao 
preconceito, mesmo no âmbito da ciência. 

sexismo; racismo; hierarquia; ciência; literatura.

The hypothesis that sexism (and “ageism”) are in the 
matrix of prejudices like racism implies that this matrix 
is present not only in common sense and literature, but 
even in science, the discursive field where modern myths 
must be located in order to have truth value. The article 
explores the traps that lead us to prejudice, even within 
science. 

exism; racism; hierarchy; science; literature
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Aristóteles, pioneiro do pensamento político, via a mulher como sujeita 
ao homem, embora superior aos escravos. Considerava-as mais impulsivas, 
passionais, reclamonas, falsas, enganosas. Mais propensas ao desânimo, ao 
desavergonhamento, e com menos autorrespeito. O Ocidente foi formado 
pelo encontro dessa tradição greco-romana com a tradição hebraica, igual-
mente depreciativa da mulher, vista como sujeito ativo da danação humana 
– ou seja, negativamente ativo, no episódio da Queda do Éden, e objeto 
passivo, mercadoria. Positiva enquanto passiva, negativa enquanto ativa. 

Controlado versus descontrolado, aculturado versus animalizado, for-
te versus fraco: desde o começo da Antropologia, com TYLOR (1970), 
no século XIX, as características consideradas femininas foram associadas 
não apenas às “raças inferiores” (lower races), mas também às “classes in-
feriores”. As mesmas categorias depreciativas (passionalidade, inconfiabi-
lidade, etc) são usadas em praticamente qualquer sistema de classificação 
hierárquica: etário, profissional, racial, classista.

Ortner e Whitehead (1981) apresentam-nos a tese de que o sexismo 
seria o modelo a partir do qual outros sistemas de hierarquização e pre-
conceito se formariam. Seguindo essa trilha, o classismo, o nacionalis-
mo, o racismo e o preconceito religioso, bem como outros “grupalismos”, 
teriam por molde os preconceitos sexuais, aprendidos desde a primeira 
infância. Tais preconceitos tenderiam a privilegiar, hierarquicamente, o 
polo masculino. A repetição das mesmas categorias em diferentes forma-
ções discursivas (racismo, classismo, etc) seria um indício de que a distin-
ção entre masculino e feminino formaria a metáfora básica para outros 
preconceitos, talvez em todas as sociedades. 

O sexismo seria básico não apenas por seu caráter histórico, mas até 
pré-histórico, tendo determinantes culturais e biológicos: os machos hu-
manos tendem a ser mais fortes do que as fêmeas. Por causa de vários 
desses determinantes, o patriarcalismo sempre teria existido nas socieda-
des humanas, presentes ou passadas. O matriarcado humano, até onde se 
sabe, é um mito. Exploraremos esse mito mais adiante. 

Se é a partir do sexismo que os outros preconceitos são moldados, 
o preconceito sexual deveria estar no foco da luta pelos direitos das mi-
norias, e, portanto, no foco das democracias liberais, não majoritaristas, 
aquelas democracias que, como a brasileira, preocupam-se até com os 
direitos da menor minoria, o indivíduo. Nesse contexto, a atenção sobre 
os conceitos e preconceitos identitários grupais (classismo, sexismo, racis-
mo) é cada vez mais presente no debate político. 

A palavra “sexismo” foi registrada pela primeira vez na língua portu-
guesa em 1965 (HOUAISS; VILLAR, 2009), mas o tema ainda demora-
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ria a ter amplo trânsito na sociedade, tendo iniciado sua discussão sob o 
rótulo mais restrito da palavra “machismo”. Pesquisa pela palavra sexismo 
no texto das propostas tramitadas na Câmara dos Deputados mostra a 
seguinte frequência: 

2002, 2003 e 2005: 1 vez em cada ano
2008 e 2009: 2 vezes em cada ano
2010 e 2011:1 vez em cada ano 
2014: 4 vezes
2015: 3 vezes
2016: 5 vezes
2018: 2 vezes
2019: 8 vezes

Embora o crescimento da frequência do tema não seja linear (em 
2004 e 2017, por exemplo, a palavra não foi encontrada em nenhuma 
proposta) é inegável a presença cada vez maior do conceito, na opinião 
pública e nas propostas da Câmara dos Deputados.1 

Todas as esferas da interação humana podem ser entendidas como 
campos linguísticos com gramáticas próprias: há regras para se fazer ciên-
cia, política, religião, sexo, refeições. Mas tais regras e convenções sociais 
admitem ambiguidades. O mesmo ato de cavalheirismo pode ser visto de 
pelo menos três formas: como gentileza formal, como proposta de maior 
interação social, ou como assédio. Ou como tudo ao mesmo tempo: um 
cavalheiro é um lobo paciente, dizem. 

A política, a literatura, o senso comum e a ciência têm em sua base 
a linguagem e a cultura (são, de certa forma, linguagem e cultura). A 
linguagem e a cultura seguem a inércia do inconsciente, do preconcei-
to. Dessa forma, até mesmo políticas vanguardistas, feministas, de base 
científica, podem, às vezes, perpetuar arcaísmos. Vemos, assim, feminis-
tas “progressistas” e beatas “reacionárias” unirem-se no desprezo pelo que 
ambas podem concordar ser a “objetificação do corpo feminino”. Em de-
corrência da ambiguidade interpretativa de qualquer linguagem, a mesma 
suposta “objetificação do corpo feminino” – o uso de biquínis ou de top 
less, por exemplo – pode ser interpretada alternativamente como liberação 
do corpo feminino ou falta de preconceito contra a nudez. 

1  De acordo com o tipo de propostas, eis as ocorrências do vocábulo, nesses 17 anos: 3 Indicações, 14 
Projetos de Lei, 1 Projeto de Lei Complementar, 8 Requerimentos, 2 requerimentos de Audiência 
Pública, 2 requerimentos de Informação e 1 requerimento de Sessão Solene.
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O preconceito, como os mitos, não teria a força que tem se não ocu-
passe um “lugar de fala” ao qual se dá credibilidade. Assim, é de se esperar 
que grande parte dos preconceitos tenham sido construídos a partir do 
“lugar de fala” científico. É importante saber que o discurso científico 
funciona como local privilegiado de reforço e propagação de mitologias, 
pois é nele que a sociedade atual (ocidental, moderna) vê maior lugar de 
verdade. A ciência foi o espaço de reatualização e disseminação do mito 
do matriarcado, nos séculos 19 e 20, associando o domínio feminino a 
uma época pré-civilizatória. Estar consciente disso, porém, já diferencia 
(sutilmente) a ciência da mitologia. 

Se entendermos o sexismo como a vinculação de determinados papéis 
sociais ao sexo biológico, a humanidade (e outros coletivos animais) sem-
pre foi sexista. A partir do século 20, porém, o sexismo passou a ser visto 
como um preconceito culturalmente construído, portanto modificável.

A oposição masculino/feminino, assim como a oposição adulto/crian-
ça, é básica para todas as diferentes sociedades humanas. Essas oposições 
são marcadas por códigos culturais e bioquímicos de origem evolutiva, pré-
-humana, arquetípica: pré-racional. Mas essa pré-racionalidade é revestida 
de racionalidade: a oposição macho/fêmea é conjugada com outros pares de 
opostos, como instrumento elementar para compreender o mundo. Ao par 
masculino/feminino, ou adulto/criança, juntam-se outros, como bom/mau, 
natural/cultural, dia/noite. O estruturalismo linguístico e a antropologia de 
Lévi-Strauss assumiram que pares conceituais como esses seriam a base da 
linguagem e do pensamento humano, que poderia, como a inteligência ar-
tificial, ser reduzido a um sistema binário. A partir daí, a Antropologia de 
Gênero aventou a hipótese de que todas as hierarquias constitutivas da vida 
social tenham como arquétipo a relação entre o Homem e a Mulher. 

A ideia do que é uma mulher, ou um homem, envolve mais do que 
a simples razão. Jung supõe que os arquétipos façam parte do incons-
ciente coletivo, que teria evoluído com as espécies. Além disso, as ideias, 
independentemente da evolução biológica, evoluem tendo por bali-
zas a economia e outros fatores históricos. Assim, não é incorreto dizer 
que o gênero biológico, ao menos na espécie humana, é modulado por 
convenções arbitrárias: se no Ocidente do começo do século XX o rosa 
era uma cor mais indicada para os meninos, e o azul para as meninas, na 
segunda metade do mesmo século a convenção foi a oposta. 

Hegemonicamente, tradicionalmente, o polo masculino é associado 
a valores como razão, contenção, funcionalidade, diligência “objetiva”. 
Valores também associados à ciência. “Os papéis sociais masculinos, nos 
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filmes, livros e vida ‘real’, têm como pontos fortes a destreza física, a am-
bição linear, a racionalidade focada.” (MARLING, 2020).

Ao polo feminino, costumam ser associadas características inversas, 
respectivamente: emoção, expansão, organicidade, displicência “subjeti-
va”. Papéis sociais, na literatura/filmes: falta de destreza física (a mocinha 
que torce o tornozelo e tem de ser carregada pelo mocinho), a ambição 
vicária (Madame Bovary, cuja ascensão social se daria pelo marido, e não 
por si própria), a subjetividade desfocada (inúmeras heroínas de roman-
ces, ao menos de romances antigos). 

Reparem: o masculino é ativo de forma positiva; a atividade feminina, 
como no caso de Eva, tende a ser vista como negativa, como uma falha 
na matriz. É importante de novo lembrar, portanto, que tais atributos 
polares não são absolutos: no momento em que remetaforizamos como 
“ativos” atributos normalmente associados ao feminino, como a emoção, 
expansão e dispersão, tais atributos ou serão negativos, ou estarão vin-
culados à masculinidade, já que as mulheres estarão hegemonicamente 
vinculadas, pela cultura, à “passividade”. 

Tais díades (razão/emoção, contenção/expansão, funcionalidade/or-
ganicidade, diligência/displicência), tomadas individualmente, são neu-
tras, e aplicáveis aos dois sexos (o masculino, por exemplo, poderia estar 
associado à displicência, e não à diligência). Em conjunto, porém, essas 
díades usadas para diferenciar os sexos são frequentemente idênticas às 
usadas para distinguir outros tipos sociais, quando o discurso tem inten-
ção hierarquizante. Assim como no sexismo o masculino é associado ao 
polo positivo e o feminino ao negativo, em outros discursos hierarqui-
zantes os polos positivos tendem a estar associados, hegemonicamente, 
no primeiro elemento das seguintes díades: Branco/Negro (no discurso 
racialista), Adulto/Criança, Civilizado/Selvagem, Cristianismo/Animis-
mo ou Cristianismo/Islamismo (em sociedades cristãs). Em qualquer 
dessas díades, o primeiro polo estará associado à maior racionalidade e 
maturidade, e o segundo à maior emotividade e infantilidade. Trata-se do 
mesmo preconceito básico usado para diferenciar, hierarquicamente, ho-
mens de mulheres, como notam Ortner e Whitehead (1981). Acrescento: 
também para diferenciar adultos de crianças. 

Dentro do espectro de estereótipos que iria do extremo masculino (ou 
adulto) ao extremo feminino (ou criança), a posição relativa a cada polo 
pode ser usada para graduar indivíduos homens e mulheres como mais, 
ou menos, masculinos/adultos ou femininos/imaturos. Um exemplo dessa 
hierarquização: “Fulano não é racional o suficiente para assumir a direção 
do projeto, é emotivo como uma mulher”. Ou seja, ele não é uma mulher, 
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mas também não é o “alfa” do grupo humano em questão. Outro exemplo: 
“Helena não é madura o suficiente, é dispersa como uma criança”. 

A construção da ideia/emoção associada ao gênero sexual (e à catego-
ria etária) seria o ponto de partida da arquitetura de todos os outros pre-
conceitos. Um algoritmo que, operando a partir da binariedade sexual/
etária, condensa e hierarquiza emoções e significados (pois dificilmente 
umas existem sem os outros) positivos e negativos não apenas no campo 
sexista, mas também no campo de outros preconceitos. 

Por serem alguns dos primeiros conceitos/preconceitos sociais assimi-
lados pelas crianças, a díade macho/fêmea, bem como a adulto/criança, 
tornam-se distinções básicas, provavelmente paralelas, e provavelmente 
aplicáveis a todas as outras distinções hierárquicas, que, quando são feitas 
de forma automática, inconsciente, são o que chamamos de preconcei-
tos. Normalmente, os polos considerados femininos/infantis tendem a 
ser hierarquicamente inferiores, já que todas as sociedades conhecidas, no 
presente e no passado, são patriarcais e geridas por adultos. 

O conceito de “indígena”, em contraste com o conceito de “conquis-
tador” europeu, foi (é) historicamente construído vinculado aos conceitos 
de passividade, indolência, pureza, emotividade, imaturidade, corporali-
dade, animalidade. Foi (é) construído no polo feminino/infantil do cam-
po discursivo. Pensar (ou melhor: pré-pensar, preconceber) o indígena 
como infantil ou natural é parte da estrutura discursiva. Além disso, seria 
uma reafirmação metafórica do preconceito básico, onde o macho adulto 
ocupa o topo da escala. Inclusive nas sociedades indígenas. 

Ao pensarmos nos conceitos de primitivo e corporal, por um lado, e 
civilizado e mental, por outro lado, dividimos (a língua divide, a cultura di-
vide) o mundo não apenas entre fêmea e macho, mas entre criança e adulto, 
ou índio e europeu. Não se trata da forma como usamos a linguagem, mas 
principalmente da forma como a linguagem nos usa, isto é, se expressa por 
meio de associações dadas pela cultura: “a natureza, virgem, feminina, é 
violada pelo progresso”. A noção de gênero está embutida na linguagem/
cultura. E também a noção de valoração, a noção de hierarquia: pois apesar 
de todos vermos virtudes na natureza, não há dúvida de que vemos maiores 
virtudes no progresso. Mesmo os ecologistas não propõem uma reversão 
ao primitivo, e sim o progresso em direção a uma sociedade melhor. Ana-
logamente, os reformadores sociais não propõem um retorno ao comunis-
mo/anarquismo primitivo, mas alcançar um comunismo/liberalismo que 
supere o capitalismo atual. O Progresso (desbravador, ativo, racional) e a 
Natureza (virgem, passiva, irracional): esses arquétipos precederiam o nosso 
pensamento, multiplicando-se em outras díades infinitamente remetafori-



144 Cadernos ASLEGIS | 60 •1o Semestre 2021

záveis, tendo a distinção masculino/feminino em sua base. Isso talvez tam-
bém valha para a distinção conexa adulto/criança. 

Podemos fazer um pequeno quadro de polarizações hierárquicas se-
melhantes, em diferentes “formações discursivas”, isto é, áreas temáticas 
determinadas por contextos sócio-históricos, onde se concentram a for-
mação de determinados discursos. Tais áreas temáticas, como o colonia-
lismo e o racismo, não têm fronteiras precisas entre si: a divisão proposta 
visa apenas facilitar a análise. 

Quadro 1. Polarizações hierárquicas  
semelhantes em diferentes “formações discursivas”.

Formações discursivas 
(contexto sociolinguísti-
co em que a polarização 

é construída)

 (Masculino)+  (Feminino)  -

Avanço técnico Progresso Natureza

Ciência/Sexismo Sujeito Objeto

Colonialismo Civilizado Selvagem

Racismo Europa do Noroeste Outros povos

Economia Capitalismo Comunismo “primitivo”

Espaço Público Privado

Evolucionismo Mais humano Mais animal

Geopolítica Desenvolvido Subdesenvolvido

Iluminismo Pedagogo Aluno

Maturidade Adulto Criança

Percepção Racional/ mental Corporal/ instintiva

Pragmática/veracidade Ciência Magia/religião/mito

Riqueza Rico Pobre

Sociedade Individualista Holista

Essas díades conceituais, vistas isoladamente, não são necessariamente 
hierarquizantes. Mas o conjunto delas tem uma dinâmica própria, que 
separa os pares diádicos em categorias de significação prestigiosa ou des-
prestigiosa, e os agrega em torno dos polos masculino e feminino, res-
pectivamente. Por exemplo: ao associarmos mulher à emoção e homem 
à razão, num mundo em que a razão já é associada ao real e a emoção à 
fantasia, a razão será considerada mais conveniente, e, portanto, prestigia-
da. Com ela, o polo masculino. 
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Repetindo exaustivamente: a positividade/negatividade de cada polo 
não reside apenas em cada par da díade, isoladamente (por exemplo: 
adulto/criança), mas no conjunto das díades. Alguém pode questionar a 
colocação da Natureza no polo negativo. Ou da mulher. Evidentemente, 
a mulher pode ser vista positivamente: mas essa positividade é constran-
gida pelas outras díades. Chamei esse fenômeno, à falta de nome melhor, 
de Síndrome da Rainha do Lar (GALVÃO, 1995). 

Explico: assim como o feminino tradicional rege um espaço desprestigia-
do (o doméstico, familiar: relações biológicas) em relação ao prestigiado espa-
ço público (relações sociais, culturais) masculino (que rege tradicionalmente, 
inclusive, as despesas da casa), a Natureza – ou quaisquer outras metáforas 
para o feminino, no esquema de díades – rege uma espécie de “tempo míti-
co”, utópico, ideal, em oposição ao “tempo histórico”, tópico, real, em que 
o progresso é superior à Natureza, a razão à emoção, e a humanidade, nos 
últimos séculos, é superior aos deuses. Essa síndrome seria a aparente supe-
rioridade hierárquica de um polo inferior (mulher ou natureza), desmentida, 
porém, pelo fato de essa superioridade se dar num campo hierarquicamente 
inferior. Ser “rainha do lar” é ter a majestade numa categoria inferior. 

Outro exemplo: hoje, a categoria teológica é hierarquicamente inferior à 
filosófica ou científica. O Deus monoteísta, assim como as divindades polite-
ístas, e como a rainha do lar, rege um espaço hierarquicamente desprestigiado. 
Notem que os campos discursivos se misturam: Deus é macho, mas a ciência 
é mais “macho” (no sentido de valores associados: poder, racionalidade...) do 
que a teologia. A Ciência, ou melhor, a sabedoria, na teologia grega clássica, 
apesar de representada por uma divindade feminina, Atena, tinha caracterís-
ticas masculinizantes: uma virgem guerreira, nascida não de um útero, mas 
da cabeça de Zeus, de onde foi libertada com um machado, e de onde já saiu 
paramentada, armada e dando um grito de guerra. 

A deusa estrategista não foi gerada no útero, mas no cérebro, e se 
manteria eternamente virgem. O tema do útero fechado, da virgindade, 
subverte as alianças de parentesco, onde as mulheres são mercadorias, 
objetos de troca (GALVÃO, 2019). Atena é símbolo dessa subversão, vin-
culada à renúncia e à sexualidade. 

Não pretendo explorar aqui a vinculação do ascetismo com a sabedoria, 
nem a questão dos nascimentos virginais. Mas lembro que as duas categorias 
femininas respeitáveis na tradição romana, virgem ou mãe, foram unidas 
numa entidade sagrada para a tradição romano-cristã, a Virgem Maria. 

A partir do iluminismo, no século 18, não mais as teologias, e sim a 
ciência, passou a ser o campo discursivo hierarquicamente superior. Os da-
rwinistas, representantes desse campo no século 19, defenderam a tese de que 
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a mulher era evolutivamente inferior ao homem. Eles não mais poderiam 
apelar ao campo discursivo teológico, em descrédito progressivo, para dar va-
lor de verdade a esse preconceito, que antes bastava ser referendado por mitos 
religiosos.2 Isso não significa que os campos discursivos teológico e científico, 
entre outros, não se estivessem contaminando mutuamente. Sempre estão. 

Aos que duvidam de que no par conceitual Civilização/Natureza a 
Civilização seja o argumento hierarquicamente dominante, é preciso lem-
brar que mesmo a formação discursiva ecológica fala do equilíbrio perdi-
do como se fala do fim do matriarcado, da queda do Paraíso, ou do fim da 
infância: um mal necessário, a condição civilizatória, fator definidor da 
humanidade. Esse exercício pode ser feito com outros pares de opostos. 

Não se quer a regressão à selvajaria ou à teocracia: mesmo quando se ambi-
ciona o equilíbrio ecológico ou uma metafísica religiosa, pensamos nessa ambi-
ção como meta de um racionalismo progressista (claro: existem exceções, mas 
como exceções). Ao tratarem suas metas como metas racionais e progressistas, a 
ecologia e a religião expurgam de si os fatores negativos geralmente associados à 
feminilidade. Pede-se o fim da caça às baleias enquanto se come um sanduíche 
“natural” de atum enlatado com maionese industrializada: não se abre mão da 
pragmática, do progresso. O “paraíso ecológico”, mesmo quando concebido 
como um parque sem mosquitos e com animais veganos, só tem credibilidade 
quando acompanhado de argumentos científicos. 

Os movimentos ecológicos, ou religiosos, são hegemonicamente pro-
gressistas, e não saudosistas. O valor do “Progresso”, do futuro, neles, 
é mais forte do que o valor da “Natureza”, do passado. Quanto menos 
utopistas e saudosistas, mais crédito recebem. Se não é exatamente assim, 
todo um contexto discursivo torna mais fácil fazer essa afirmativa do que 
a afirmativa inversa, isto é, de que a Natureza, ou a Mulher, ou o Deus, 
em nossa sociedade, é um valor mais prestigiado do que, respectivamente, 
o Progresso, o Homem ou a Humanidade. 

2  “Uma revisão dos proeminentes escritos biológicos do final do século 19 revela que um grande eixo 
da teoria da evolução inicial era a crença de que as mulheres eram intelectual e fisicamente inferiores 
aos homens. A inferioridade feminina era uma conclusão lógica da visão do mundo darwiniana, 
pois acreditava-se que os homens estavam expostos a pressões seletivas muito maiores do que as 
mulheres, especialmente na guerra, competição por companheiros, comida e roupas. Por outro lado, 
as mulheres eram protegidas da seleção por normas que exigiam que os adultos do sexo masculino 
fornecessem e protegessem as mulheres e as crianças. Os darwinistas ensinaram que, como resultado 
dessa proteção, a seleção natural operava muito mais ativamente sobre os homens do que sobre as 
mulheres, produzindo superioridade masculina em praticamente todas as áreas intelectuais e de ha-
bilidades. Como resultado, os machos tornaram-se “mais evoluídos” do que as mulheres. A doutrina 
da inferioridade feminina é um excelente exemplo do fato de que a lógica não-empírica tem sido fre-
quentemente mais importante na construção do darwinismo do que as evidências, como os fósseis”. 
(BERGMAN, 2002)  
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Os elogios à natureza assemelham-se aos elogios à mulher – na poe-
sia: um gênero de “verdade” considerado inferior, desde o tempo de Pla-
tão. Os elogios poéticos à natureza, à mulher, à infância, à pobreza, à 
divindade, não as tornam mais prestigiadas. 

Coisa semelhante ocorre com a fé, relegada a um outro mundo, ao me-
nos desde que fé e razão, filosofia e teologia, foram separadas. Guilherme 
de Occam defendia que “apenas a fé nos dá acesso às verdades teológicas” e 
que “Os caminhos de Deus não estão abertos à razão, pois Deus escolheu 
livremente criar um mundo e estabelecer um caminho de salvação dentro 
dele, separado de quaisquer leis necessárias que a lógica e a racionalidade 
humana possam descobrir”. Lutero chamou a razão de “a maior meretriz do 
Diabo”3. Calvino, no mesmo tom, negava que o crente pudesse construir 
sua fé nas Escrituras por meio de argumentos e discussões. 

Dessa forma, os teólogos abriram caminho para relegar Deus ao mundo 
do utópico, ao mundo da “Rainha do Lar”: um mundo metafísico, consi-
derado inferior, nesta Era em que o material e o objetivo são mais valori-
zados.  Ao dar a Deus “liberdade absoluta”, Occam na verdade liberou a 
razão e a filosofia de prestarem contas à religião. Deus torna-se uma espécie 
de “Rei de outro mundo”. Assim, os príncipes terrenos desobrigavam-se de 
prestar contas perante os papas, cuja autoridade seria apenas “espiritual”. 

A partir dessa cisão, os novos polos (Razão e Fé) plasmaram em tor-
no de si oposições hierárquicas (Ciência e Religião) que podem, como os 
preconceitos raciais, nacionais etc. ser entendidas a partir da oposição ho-
mem/mulher. Essa conspiração discursiva foi ao mesmo tempo consciente 
e inconsciente, como é o uso da língua, como são os fenômenos culturais. 
Não se trata de dizer que usamos a língua (ou a cultura), ou de que somos 
usados por elas: nós, de certa forma, “somos”, além de entes biológicos, en-
tes linguísticos e culturais. Produtos de um sistema linguístico e cultural, de 
conceitos e preconceitos que nos antecederam, e que, ao passarem por nós, 
são ligeiramente modificados. Eis uma definição possível de “consciência”, 
e também de “inconsciência”: uma definição em que o indivíduo se apaga 
enquanto tal, tornando-se apenas o nó, o hub resultante do cruzamento 
interminável de informações genéticas e históricas.  

As categorias “deus” e “natureza”, assim como a díade macho/fêmea, 
são antigas, mas ainda importantes. A noção de deus é, ou era, o que Pe-
relman (1988, p. 40) chama de “consenso” entre o “auditório universal”. 
Valores consensuais o são na medida em que permaneçam indetermina-

3  “Reason is the Devil’s greatest whore; by nature and manner of being she is a noxious whore; she is 
a prostitute, the Devisl’s appointed whore; whore eaten by scab and leprosy who ought to be trodden 
under foot and destroyed, she and her wisdom”(MARTIN LUTHER WORKS - Erlangen Edition, 
1883, vol. 16, pp. 142-168, apud SHEPHERD, 2016, p. 98).
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dos. Perelman cita Dupréel, para quem os valores ditos universais não são 
nada além de instrumentos de persuasão, “espécie de utensílios espirituais 
totalmente separáveis da matéria que eles permitem moldar, anteriores ao 
momento do uso, e durando alguns instantes após seu uso, disponíveis, 
como antes, para outras ocasiões”.

Em nome desses valores universais (Deus, o Bem, o Belo, o Natural) 
agrupam-se discursos que, apesar de embasados em conceitos não cla-
ramente definidos, querem ser referência para outras definições. Assim 
como Deus, a Natureza é um desses “utensílios espirituais” (ou culturais). 
Os gregos tinham-na no lugar que os hebraicos reservavam a seu Deus, e 
a civilização europeia nasceu da fusão dos dois conceitos: 

Mesmo atualmente, uma referência à Natureza equivale à invocação 
de uma divindade para muitos membros da igreja científica, enquanto um 
apelo ao que é “natural” ainda parece ter a força de um comando divino 
para alguns membros influentes da Igreja Católica. A deificação da Na-
tureza ainda está viva, o fato de esta divindade não ter nenhum culto em 
especial não prova nada em contrário. Não havia culto especial da Natureza 
na Antiguidade, nem templos erigidos em sua homenagem, no entanto ela 
era adorada sob o nome de outros deuses (HOOYKAAS, 1988).

Sob o nome de quais deuses, ou “valores universais” a Natureza é hoje 
adorada? Valores como a Pureza, Perfeição, Justiça ou Equidade tradicio-
nalmente remetem ao Deus ou à “Natureza, pela graça de Deus represen-
tante e lugar-tenente do Reino no mundo” (Curtis, apud HOOYKAAS, 
1988, p. 25). Esses valores, e outros, como a República, são tradicional-
mente representados por ícones femininos. 

O feminismo, ou ao menos a corrente principal do feminismo, tem lu-
tado para desvincular a feminilidade de arquétipos como “irracionalidade”, 
francamente negativos. Também pode ser visto como hierarquicamente in-
ferior o vínculo do feminino com a natureza e o divino. Não há como saber 
como se dará a evolução dos campos discursivos correlatos, se essa proposta 
feminista der resultado. A tentativa canadense recente (final da década de 
2010) de obrigar o uso de pronomes neutros, ou pronomes autodeclarados, 
em vez dos pronomes usuais feminino/masculino, tem causado resistência. 

A perversidade discursiva (GALVÃO, 1995) na tendência de polarização 
hierárquica de outras díades em torno da díade feminino/masculino decorre 
do conjunto de “textos” orais, escritos, institucionais, comportamentais, que 
tendem a hierarquizar o mundo a partir da posição que o masculino e o femi-
nino têm em todas as sociedades. Todas as sociedades são patriarcais; logo...

Como exemplo dessa perversidade discursiva, podemos nos lem-
brar de que Lévi-Strauss (Apud SONTAG, 1987, p.99) classificava os 
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“primitivos” como sociedades frias: estáticas, cristalinas, harmoniosas. 
As sociedades “quentes”, por outro lado, como as “ocidentais”, seriam 
conduzidas pelos “demônios do progresso histórico”. Esses “demônios” 
têm a mesma positividade de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e 
deu-o aos humanos; ou de Lúcifer, no episódio que deu início à vida da 
humanidade no mundo “real”, terreno; ou do diabo em Fausto: são eles 
que permitem a evolução, a saída da estagnação, o início e o prossegui-
mento da História. 

Chamo de perversidade discursiva porque, nessa moldura hierárquica 
que viemos discutindo, não há dúvida de que até os demônios seriam pre-
feríveis ao divino. Certamente, nem Lévi-Strauss, nem a maioria de nós, 
pretende abdicar desse “calor” que nos permite escapar da estagnação, 
mesmo ao custo de perdermos características positivas, como as qualida-
des “cristalinas e harmoniosas” vistas por Lévi-Strauss nos “primitivos”. 

É interessante notar que a formação discursiva do amor romântico foi 
fortemente influenciada pela formação discursiva que tratava da relação 
do humano com o divino. Verbos como amar, adorar, venerar etc, e subs-
tantivos como êxtase, entrega, fusão, renúncia, perfeição etc, migraram 
da formação discursiva religiosa para o contexto do discurso romântico, 
passando antes pelo islamismo, pela heresia cátara e pela poesia proven-
çal, inspiração póstuma para o romantismo literário e outras formações 
discursivas que reagiram ao iluminismo (DE ROUGEMONT, 1983). 

Ao lado desse discurso amoroso, porém, havia outro, aplicado ao ero-
tismo, à sensualidade. A ideia de dois deuses – um bom, espiritual, e outro 
mau, material, que remete à distinção platônica entre o mundo formal e o 
mundo ideal – é formulada pela heresia cátara. Para os cátaros, o Deus do 
Velho Testamento era Satã, criador de toda matéria, reflexo imperfeito da 
ideia do deus bom, criador dos anjos, almas sem sexo. Tais almas, quando 
humanas, estariam presas dentro de um corpo, este, uma criação satânica. 

Aqueles hereges do sul da França diziam que todas as coisas materiais 
– mundo, pessoas, natureza – eram inerentemente más. O bem era imate-
rial: almas, Deus, Paraíso. Denis de Rougemont (1983) suspeita que uma 
concepção do amor romântico como algo positivo, feita inicialmente pela 
literatura dos trovadores provençais, tenha propagado a heresia cátara, 
projetando no amor por uma mulher não o desejo da paixão, carnal, ma-
rital, Eros, mas o amor da compaixão, espiritual, divinal, Ágape. 

Essa heresia, como parte de um movimento cultural, está vinculada 
ao movimento maior que levou o Ocidente a valorizar o amor romântico, 
antes visto como um estorvo para as negociações entre famílias e reinos. 
“Romeu e Julieta”, de Shakespeare, é uma lembrança de que o amor que 
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desconsidera os acordos e desacordos grupais é curto e leva à tragédia. 
Abelardo e Heloísa, Helena de Troia e tantas outras peças literárias pré-
-românticas reforçam essa concepção. 

O amor da heresia cátara era o fin’amors, amor como finalidade em 
si, forma perfeita e acabada do amor puro e incorporal, união com outra 
alma: uma forma de redenção. Um amor que, ao contrário do amor eróti-
co, exigia doçura e lealdade. Um amor livre da carne. Um amor cavalhei-
resco, que aliava o ímpeto interior ao domínio de si. O comportamento 
exterior, a moderação e submissão a um código (chamado de “mezura”) 
encontra sua força num estado interior (modéstia, controle de si, equilí-
brio entre sentimento e razão). Estado interior era chamado de “cortezia”, 
na língua provençal, o occitano, que substituiu o latim teológico e criou 
uma literatura paralela, divinizante da mulher e do amor individualista, 
descuidado para com o holismo cósmico ou social. 

Retomando a tese de Ortner e Whitehead (1981), o paradigma da alteri-
dade macho/fêmea é conhecido de todas as sociedades humanas, e insidia-se 
entre os atores sociais desde a idade mais tenra. A partir daí, correlaciona-se 
a outras díades conceituais, criando uma estrutura de infinitas remetaforiza-
ções. Essa estrutura, que é dinâmica, arrasta consigo mecanismos inconscien-
tes e conscientes de percepção e entendimento do mundo. Isso independe da 
vontade dos atores sociais: é cultural. É uma linguagem (ou uma interlingua-
gem, que perpassa a língua, instituições etc), e, como no caso da linguagem 
verbal, o limite da subversão poética é o ponto em que a linguagem (ou inter-
linguagem) se torna incompreensível, ou o ator social discriminado. 

Há muitas questões a serem desvendadas, no caso da oposição mas-
culino/feminino, antes de se ousar  instrumentalizar uma ação política 
antissexista. Por exemplo: se o “masculino” tende a ser superior hierárqui-
co na cultura, no campo retórico o “feminino” pode usar sua inferiorida-
de, e a usa, como “martírio”, como trunfo argumentativo político. Isso 
vale para o contexto das discussões conjugais, mas também para as lutas 
identitárias raciais, sexuais e políticas. Esse tema é polêmico e politiza-
do, e, portanto, é normal que seja discutido na Câmara dos Deputados, 
na mídia, na sociedade e nas universidades. É preciso relembrar que a 
linguagem científica, este artigo, ou os leitores, não estamos livres do 
preconceito, e das limitações oriundas desse preconceito, ao analisar o 
preconceito, isto é, a si mesma/mesmo/mesmx/mesm_/ etc. 

Ou seja, a Ciência não é imune ao mito, ao preconceito. Qualquer 
pensamento, onírico ou não, organiza o mundo a partir de livres asso-
ciações regradas pelas linguagens (verbais ou não). O campo discursivo 
científico é o lugar privilegiado para o relato e construção de “verdades”, 
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mas tais verdades, se têm numa ponta o contato com a empiria, na outra 
ponta têm o preconceito. A diferença da ciência em relação a outros cam-
pos discursivos, como a religião, é que a ciência não trata o preconceito 
como “verdade revelada”, e tenta, dentro de suas limitações, dar priori-
dade à empiria, mais ou menos ainda dentro da proposta de Popper, em 
que uma única observação contrária invalida a tese em questão. Tese essa, 
portanto, sempre aberta ao aperfeiçoamento ou refutação. 

Pelo menos desde que Platão refutou os sofistas, tenta-se diferenciar as múl-
tiplas e “falsas” racionalizações do mundo – hoje associadas aos mitos religiosos 
– da única “razão desperta”, cujo suprassumo a Ciência pensa achar em si mes-
ma. No entanto, é etnocentrismo arrogante acreditar na ciência e nos cientistas 
como imunes ao sonho, ao “espírito” de uma dada conjuntura histórica. 

As categorias macho/fêmea, e todas as díades a elas associadas, de-
pendem de todo um sistema de apoio interpretativo. As distinções etárias, 
raciais, classistas variam de acordo com a cultura. O que geralmente não 
varia, e é básico para toda e qualquer cultura de todo e qualquer tempo, é o 
sexo biológico – isso, apesar do hermafroditismo (cerca de um em cada mil 
nascimentos) e das eventuais variabilidades de gênero. A variabilidade de 
gênero (assexualismos, polissexualismos, transexualismos e graus interme-
diários - isto é, entre dois homens biologicamente machos, um é socialmen-
te “mais homem” do que o outro), comum a todas as sociedades, não afeta 
o fato de que toda cultura humana conhecida, do passado ou do presente, é 
patriarcal. Ou seja, valoriza hierarquicamente o sexo masculino. 

A ciência já falou – hoje não fala mais – que as sociedades matriarcais 
teriam existido antes da civilização. A mensagem implícita, ou explícita, 
era de que o matriarcado não seria compatível com a civilização. 

Sociedades matriarcais nunca foram encontradas; o mito de elas terem 
existido antes da civilização, reatualizado pela ciência dos séculos 19 e 20, 
reforçou, no Ocidente, o caráter “natural” do feminino, em contraposição 
ao caráter “civilizacional” do masculino. O mito do matriarcado agiu conec-
tado ao mito da inferioridade feminina, que se apoia, entre outras coisas, na 
suposta menor compatibilidade da mulher em relação ao mundo racional e 
civilizatório. As mulheres seriam mais emotivas e “naturais”, por assim dizer. 

Dizer que “as mulheres seriam mais emotivas e naturais” é uma afir-
mação do senso comum, onde se espera que estejam atuantes as forças do 
mito. O senso comum informa o mito do matriarcado, e é por ele infor-
mado. Mas informou também a ciência. Não se espera que o mito esteja 
presente, como fundamento e produto, no campo científico. Mas o mito 
do matriarcado ganhou roupagem científica graças a vários luminares das 
ciências humanas nos séculos 19 e 20, como Bachofen, Engels e Freud.
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Tais pensadores trabalharam, inconscientemente, para dar ao mito 
feição científica. Só com essa feição (de ciência e inconsciência) os mitos 
têm valor de verdade, e força, na sociedade moderna. 

Não foi a arqueologia, ou o mundo “real”, empírico, mas o mito das 
Amazonas, dentre outros, que serviu de material para uma primeira cien-
tifização do matriarcado, a partir de 1861, com o livro de Johan Jakob 
Bachofen, O Direito Materno. Bachofen (1861) usou tais mitos como evi-
dência histórica, sem causar protestos. Pelo contrário: Morgan, pioneiro 
da Antropologia, reatualizou a “cientificidade” do mito, em 1877, com o 
livro A Sociedade Primitiva. Essa sociedade seria uma espécie de comunis-
mo primitivo, sem propriedade privada (MORGAN, 1967). Engels, com  
A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, continuou a 
construção do mito. Para Engels (2019), o controle da propriedade priva-
da permitiu a substituição do matriarcado pelo patriarcado. Se o mundo 
da mulher era o da procriação, o do homem era o da produção. 

 No século 20, Freud reatualizou o mito com o texto Algumas Consequ-
ências de uma Diferença Sexual Anatômica (FREUD, 1996), concluindo pela 
menor capacidade feminina de obter um superego forte e adaptar-se à civili-
zação, já que, em resumo, mulheres não têm pênis. Essa diferença “natural”, 
biológica, inescapável, explicaria sua inadequação ao mundo civilizado. 

O argumento, evidentemente, não foi tão direto: passou antes por 
sistemas de argumentos (complexo de castração e complexo de Édipo, no 
caso de Freud) que foram lentamente construídos com o apoio de outros 
textos (científicos ou não) que configuram o senso comum e a ciência. 

Os textos, assim como as díades, reforçam-se mutuamente, constroem 
um “intertexto” que se confunde com a realidade. Se todos os textos tomam 
como pressuposto a inferioridade feminina, a impressão é que isto não está 
sendo dito pelos textos, mas pela realidade: “mulheres são inferiores, nos 
assuntos que importam mais (política, economia, racionalidade etc).” Essa 
“realidade” intertextual, reforçada inclusive pela ciência, é a afirmação do 
mito do poderio social masculino como condição civilizatória. 

Após Bachofen, Morgan e Engels terem transformado em ciência ju-
rídica/antropológica/econômica o mito do matriarcado, Freud parte des-
se “lugar de verdade”, a ciência, para legitimar o mesmo mito, como se ele 
fosse uma estrutura psíquica real, de origem anatômica (a falta do pênis) 
– fazendo a transição para as ciências exatas, “hard sciences”. 

Ao contrário do que geralmente se pensa, as ciências exatas não estão 
livres da influência do mito. O mito, ou preconceito, ou sistema de precon-
ceitos, ou sistema linguístico, ou sistema cultural, direciona os dados que 
se observam, as hipóteses que se formulam e as conclusões que são aceitas. 
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Perelman (1972, 1988) detecta que as ciências exatas, “naturais”4, tentam se 
legitimar por meio de algo que ele chama de “razão matemática”, em opo-
sição à supostamente inferior “razão retórica”, predominante nas ciências 
humanas. Mas nota que essa consagração da “razão matemática” se dá no 
campo da razão retórica, com as armas da razão retórica. A própria procla-
mação da vitória da razão matemática tem de ser feita com a razão retórica. 

 No caso do mito do matriarcado, vê-se que indivíduos categorizáveis 
como cientistas seminais, em textos de reconhecido valor e enorme influ-
ência nos séculos 19 e 20, textos importantes e básicos de nossa cultura, 
nada mais fizeram além de reatualizar um saber classificável como mito-
lógico. A irracionalidade da fé e da cultura são anteriores e determinantes 
da ciência, e, tanto quanto a empiria, do mundo que tomamos por “real”. 
A fé precede a razão, os preconceitos precedem os conceitos. 

Um trabalho é definido como cientifico em decorrência da utilização 
de um método; esse método, porém, desde a formulação das hipóteses, não 
é garantia contra o inconsciente de uma época. O critério final de cientifici-
dade, como ressalta Kuhn (1987), acaba sendo o grau de consenso político 
dentro da comunidade científica, comunidade essa onde os mitos têm uma 
recorrência inconsciente e primária. O mundo da religião, do preconcei-
to, da ficção e o da epistemologia se contaminam mutuamente. Todas as 
formações discursivas estão em contato, em graus variados, e reforçam-se, 
apoiam-se ou anulam-se mutuamente, em graus variados. 

O mito precede a ciência, e disso não há procedimento metodológico 
que nos salve, embora o método possa ao menos nos deixar menos dis-
sonantes com a empiria. Nietzsche, em uma página da Gaia Ciência, fala 
do “continuar a sonhar sabendo que se sonha”, e Vattimo (1989) o cita 
para lembrar a diferença fundamental entre o sonhador ciente do sonho e 
aquele que ignora estar sonhando. Assim, tomar a consciência e a ciência, 
nossas intérpretes do mundo “real”, como construções mentais, torna-se 
um trunfo, não um obstáculo. Esta a proposta de Vattimo (1989): ver 
o mundo “mais do que como objeto dos saberes tendencialmente (ape-
nas tendencialmente) objetivos”, como o lugar da produção de sistemas 
simbólicos, que se distinguem dos mitos na medida em que se admitem 
“históricos”, isto é, narrações que tomam distância crítica, colocam-se 
em sistema de coordenadas, sendo e se apresentando como “narrações 
derivadas de outras narrações”, não se pretendendo mais como “naturais”. 

4  Aqui, opostas a “artificiais”, e não a “civilizacionais” – portanto, superiores às ciências humanas, que 
em algumas línguas nem são tratadas como ciências, mas sim como “humanidades”, próximas da 
literatura e da poesia.
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A verdade se reduziria então “a uma ‘continuidade’, ‘correspondên-
cia’, diálogo entre os textos, e não à conformidade do enunciado a um 
mítico estado das coisas” (VATTIMO, 1989). Restaria à ciência assumir 
sua provisoriedade como verdade legitimada, e se ver como uma cosmo-
logia temporariamente autorizada a orientar a sociedade – como qual-
quer mito. A ciência seria reduzida, então, ao processo de produção de 
verdades instrumentais. Verdades cuja veracidade deriva de seu apoio no 
contexto de vários campos discursivos: deriva da intertextualidade, da po-
lifonia que autoriza e desautoriza textos como o de Freud, e que, mesmo 
nas ciências exatas, são a base para hipóteses e argumentações. 

As narrativas derivam-se uma das outras. A ficção literária, o mito 
e a ciência entrecruzam-se, produzem-se mutuamente. Marling (2020) 
lembra que “quando matamos mulheres em nossas ficções” (ou negros, 
ou índios) “não estamos apenas aniquilando metáforas da feminilidade.” 
Com isso, quer dizer que o mundo ficcional cria, em grande medida, o 
mundo real; mas com isso, coloca-nos a questão: para prevenir crimes, a 
liberdade de expressão literária deveria ser restringida? Essa é, em grande 
medida, a questão que surge da chamada “linguagem politicamente corre-
ta”- seja na literatura, seja na política, seja nas relações entre os cidadãos.

A relação da linguagem ou da literatura com o mundo “real”, entretan-
to, não é unívoca. Aliás, a grande virtude da literatura, e da liberdade de 
expressão, é poder servir como campo de provas das ideias/emoções. Não 
necessariamente o livro Lolita (escrito por Nabokov em 1955) estimula a 
pedofilia, ou os videojogos de guerra estimulam a violência. Não necessa-
riamente a linguagem “politicamente correta” corrige o que quer corrigir. 

Podemos concordar com Marling (2020) quando ela nota que não é livre 
de consequências o fato de que, para “empoderar” as mulheres, elas sejam re-
cheadas de atributos “masculinos”, nos filmes ou na vida “real”: assim, ainda 
estaríamos “aniquilando o feminino como uma força onde quer que esteja 
— nas mulheres, nos homens, do mundo natural. Porque o que realmente 
se quer dizer quando dizem que querem mulheres protagonistas fortes é: Me 
dê um homem, mas no corpo de uma mulher que eu ainda queira ver nua.” 

Continua Marling (2020): “É difícil para nós imaginar a feminilidade 
em si — empatia, vulnerabilidade, escuta — como forte.” Nesse trecho, 
a autora de roteiros para Hollywood fala de polaridades comumente as-
sociadas ao feminino, e, portanto, ao lado fraco – em oposição aos polos 
masculinos associados à força: antipatia, invulnerabilidade, fala (atributos 
ativos, em oposição aos atributos femininos correlatos já citados, passivos). 

Marling (2020) diz que as histórias ajudaram a imaginar e a erguer um 
mundo em que as qualidades femininas foram derrotadas em favor de uma 
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hipermasculinidade. Ao concordarmos com isso, ou discordarmos disso, es-
tamos, nós próprios, contando uma história, dando nossa contribuição à cul-
tura, à forma que o sexismo terá em nossa época, em nossa rede de relações. 

Não há dúvida, porém, de que o igualitarismo, que é decorrência do 
individualismo moderno, é uma tendência de nosso mundo, ao menos 
do mundo ocidental. Quem acreditar que o feminino seja sublime e o 
masculino seja horrível, ou vice-versa, provavelmente não poderá mais, 
como no contexto da época em que foram escritos o velho e o novo Tes-
tamentos, desenvolver uma rede de relações sociais significativa que possa 
influenciar a cultura. “Não cobiçarás a casa do teu próximo; não cobiçarás 
a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu 
boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence” (Êxodo 20,17). 
O apóstolo Paulo disse que a mulher deveria ser submissa ao homem 
(Efésios 5,22); ficar calada e nunca querer ensinar o homem (I Timóteo, 
2,12). Essa misoginia explícita, se já teve uma sociedade em que pôde 
prosperar como narrativa com valor de verdade, certamente não é uma 
tendência atual, algo que possa prosperar, ter sua credibilidade gerando 
mais narrativas igualmente misóginas. A não ser de forma marginal. 

Se a ciência e o conhecimento, como diz Kuhn (1987), escolhem seus 
paradigmas a partir de movimentos políticos (no seu sentido mais amplo, 
de movimentos sociais), a mulher tem cada vez mais poder de voto, e uma 
visão não misógina (literária ou científica, não importa) certamente será 
mais próspera do que uma visão misógina. Para Marling (2020), como 
para a sociedade de modo geral, ambos os sexos são “valiosos, essenciais, 
poderosos”; mas ela assume sua culpa, como roteirista, em involuntaria-
mente difamar atributos femininos e venerar os masculinos, em estereóti-
pos caricatos que supostamente causariam danos a todos. 

Marling (2020), e nós, nos perguntamos: como remediar essa situação, 
isto é, como construir narrativas menos misóginas? Como atenuar a hierar-
quia sexista (se não for possível eliminá-la completamente)? Como torná-la 
menos desequilibrada em favor do masculino? Certamente existem situações, 
épocas ou países onde o sexismo é menos danoso; supomos, por exemplo, 
que ele seja um problema menor na Suécia do que na Arábia Saudita. Mas é 
difícil supor que possamos nos livrar das limitações impostas por papéis so-
ciais, e a binariedade masculino/feminino define papéis sociais básicos. 

Essa é uma questão que se coloca para a política, e, portanto, também 
para a Ciência. E para a literatura. Marling (2020) nos dá uma pista de qual 
seria o caminho que ela almeja, como escritora de ficção. Para isso, cita o livro 
de Octavia Butler A Parábola do Semeador, que tem como protagonista uma 
mulher de 17 anos cujo superpoder é a “hiper-empatia”. Marling (2020): “ 
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[...] ela sente, literalmente, a dor das outras pessoas. Esse dom e maldição 
femininos a prepara para sobreviver a ataques violentos à sua comunidade 
em Los Angeles e encoraja de maneira bem-sucedida uma pequena tribo do 
norte a recomeçar a vida a partir das sementes que Lauren guardou do jardim 
de sua família.” Marling (2020) vê a obra da Butler como a torre de um 
farol piscando numa ilha de compreensão lá distante no mar. Eu não 
tinha ideia de como chegar lá, mas eu sabia que ela tinha encontrado algo 
que salvaria vidas. Ela tinha encontrado uma forma de resistência. Bu-
tler e outras escritoras como Ursula Le Guin, Toni Morrison e Margaret 
Atwood não se utilizavam da ficção especulativa para colonizar planetas, 
escravizar novas formas de vida ou extrair minerais alienígenas para ob-
tenção de lucro até o momento que pudesse substituí-los por robôs de 
inteligência artificial. Essas mulheres usaram os princípios do gênero para 
mostrar as injustiças do presente e imaginar a nossa evolução.

Imagino que quando Marling (2020) fala de “princípios do gênero” esteja 
falando dos atributos que normalmente são considerados femininos – embo-
ra não o sejam, necessariamente. É importante lembrar que a passividade e 
a emotividade são atribuídas ao gênero feminino por uma conveniência do 
código cultural, mas essa conveniência, mesmo que às vezes coercitiva, deve 
ser vista como parte de um sistema de códigos, e portanto mutável. 

Marling (2020) continua: “[...] Pois os meninos enfrentam seu pró-
prio tipo de cativeiro: crescendo dentro das obrigações cada vez mais tó-
xicas da masculinidade americana.” Nesse ponto, podemos questionar. 
A masculinidade, americana ou não, está cada vez mais tóxica? Ao con-
trário: parece que a crítica à hipermasculinidade nunca esteve tão ativa, 
assim como a valorização de homens não necessariamente aferrados ao 
mesmo pacote de atributos considerados “masculinos” e positivos no pas-
sado. Sempre existiram modelos como Rambo ou John Wayne, ao lado 
de outros como Gene Kelly, Liberace ou Prince; difícil dizer que o mundo 
de hoje seria mais hostil aos três últimos do que foi em outras épocas. 

De qualquer forma, Marling (2020) pensa ter encontrado uma forma de colabo-
rar com a diluição da “masculinidade tóxica” (inclusive em personagens femininos): 

Entendi como moldar uma narrativa exerce uma profunda influência. 
Histórias inspiram nossas ações. Elas nos concedem existências que são e que 
não são possíveis, delineiam trilhas que podemos ou não podemos percor-
rer. Histórias escolhem por quem podemos sentir empatia e por quem não 
podemos. Pois protegemos aqueles pelos quais sentimos compaixão. Aquilo 
que objetificamos ou transformamos em mercadoria, acabamos por destruir. 
[...] não quero ser a mulher protagonista forte, se meu poder for definido em 
grande parte pela violência e dominação, conquista e colonização.
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Vemos, nesse caminho que a autora pensa ter encontrado, uma ambição: 
uma forma de poder que seja menos definida pela violência, dominação, con-
quista e colonização – valores que ela e grande parte da sociedade atribuem 
à masculinidade. Certamente tal ambição não será conquistada (ops! palavra 
errada), ou melhor, consensuada (esta palavra não existe), de forma indivi-
dual. A mudança cultural depende não apenas da narrativa textual (ou cine-
matográfica), mas de “narrativas” comportamentais, econômicas, biológicas, 
geopolíticas. A cultura – como a linguagem, ou como os hormônios e feror-
mônios – é um entre vários códigos. Mudar muito apenas um desses códigos, 
sem ser acompanhado pela sociedade, significará apenas a não comunicação, 
a rejeição dos livros, filmes, atitudes e até pessoas que usarem esse código. 

Amenizar os malefícios do sexismo – como os de outros preconceitos 
– trata-se de uma tarefa multigeracional, que parece seguir o paradigma 
evolucionista: inúmeras tentativas fracassadas e a sobrevivência dos mais 
adaptados ao meio. Estamos falando da sobrevivência não apenas de con-
figurações narrativas textuais, mas também configurações biológicas, hor-
monais, sociais, econômicas, psicológicas. Estamos falando de gerações, 
e de inúmeras espécies e espécimes extintos, no meio do caminho. Uma 
“evolução” que não seria apenas cultural, mas também da espécie humana. 
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