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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem o objetivo de evidenciar o problema relacionado à exclusão da mulher 

na Filosofia, tomando como estudo o curso de Filosofia da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN), Campus de Mossoró. Evidenciamos desde a ausência de pesquisas                              

acadêmicas sobre o tema, a partir da sondagem na base de dados da CAPES, até o ponto 

culminante do estudo, que é a situação das disciplinas ofertadas no curso de Filosofia, onde as  

filósofas são anuladas. A mulher sempre foi vista como um ser inferiorizado. Nessa 

perspectiva, fazemos uma abordagem histórica da mulher na Filosofia, e partimos para o 

debate de uma visão voltada para a superioridade do homem, em uma sociedade vista como 

falocêntrica, fundamentando-se nas discussões teóricas propostas por Judith Butler e 

substanciando na visão de Angela Davis, Margaret Mead e Simone de Beauvoir. Por fim, em 

nossas conclusões preliminares, apresentamos um cenário pouco animador no tocante ao 

ensino de Filosofia como prática inclusiva das mulheres, sobretudo quando se trata das teóricas 

trabalhadas em sala de aula, que implica numa formação docente inclusiva e não misógina. 

Analisando o Projeto Político Pedagógico e, também, a grade curricular do curso, a lacuna 

nesse sentido é visível,  pois as ementas das disciplinas seguem a linha do patriarcado e 

apresentam poucas filósofas em destaque. A maior inquietação é que, consequentemente, isso 

seja perpetuado na educação básica, na prática docente dos que são formados sem perceber, 

talvez, a importância que as mulheres na Filosofia podem contribuir para o fortalecimento do 

ensinar Filosofia. 

  Palavras-chave: Exclusão. Mulheres. Filosofia. Ensino. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to highlight the problem related to the exclusion of women in Philosophy, 

taking as a study the Philosophy course at the State University of Rio Grande do Norte (UERN), 

Campus de Mossoró. We evidenced from the absence of academic research on the subject, from 

the survey in the CAPES database, to the culmination of the study, which is the situation of the 

disciplines offered in the Philosophy course, where female philosophers are annulled. The 

woman has always been seen as an inferior being. From this perspective, we take a historical 

approach to women in Philosophy, and we set out to debate a vision focused on the superiority 

of men, in a society seen as phallocentric, based on theoretical discussions proposed by Judith 

Butler and substantiating the view of Angela Davis, Margaret Mead and Simone de Beauvoir. 

Finally, in our preliminary conclusions, we present a less than encouraging scenario regarding 

the teaching of Philosophy as an inclusive practice for women, especially when it comes to 

theorists worked in the classroom, which implies an inclusive and non-misogynistic teacher 

training. Analyzing the course's Political Pedagogical Project and its curriculum, the gap in this 

regard is visible, as the disciplines' syllabuses follow the patriarchal line and feature few 

prominent philosophers. The biggest concern is that this is consequently perpetuated in basic 

education, in the teaching practice of those who are trained without perhaps realizing the 

importance that women in Philosophy can contribute to strengthening the teaching of 

Philosophy. 

Keywords: Exclusion. Philosophy. Women. Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mulher, independentemente do local e do tempo, quando se analisa a história, 

acompanha um questionamento que tende a ser o mesmo: qual o lugar seu lugar na sociedade? 

Essa pergunta não vem do acaso. E é bem ampla pelo fato de exigir que alguma resposta seja 

apresentada. Mudam-se o cenário e as personagens, mas o enredo tem se mostrado ser o mesmo 

ao longo da formação da sociedade, seguindo um modelo que se iniciou como excludente, do 

ponto de vista do gênero e segue nessa visão, conforme se perceberá na pesquisa que aqui se 

expõe. E, como tudo tem sequência, em termos de perguntas, pode existir a seguinte 

interrogação: por quais motivos seria preciso ler, discutir e pesquisar filósofas? 

Não é de hoje que se questiona acerca do lugar ser ocupado pela figura da mulher na 

sociedade. De tempos em tempos essa dúvida surge. E não é sem razão. E ganha força na 

sociedade contemporânea em virtude das imposições sociais e até legais, sobre a mulher. 

Historicamente, o homem, de uma maneira ou de outra, é direcionando ao pensar e ao agir da 

sociedade em benefício próprio. Isso no que diz respeito aos espaços e ao poder em si. E, diante 

disso, vive-se o que se chama de Patriarcado. 

Para uma melhor compreensão da palavra – Patriarcado – faz-se necessária a 

apresentação de uma conceituação acerca da pressão, no sentido de adjetivar negativamente, 

que as mulheres são alvos por parte dos homens. Remota de tempos muito mais antigos que 

muitos podem pensar. Milênios passados. Da religião ao mito, passando pela Filosofia e a 

Ciência. Todas essas áreas do conhecimento humano são marcadas pela opressão masculina. E 

essa análise vem do livro “A criação do Patriarcado – História da opressão das mulheres pelos 

homens.” (LERNER, 2019). 

Dividido em onze capítulos, o livro apresenta e cumpre o seu objetivo: mostra o 

Patriarcado como algo intrínseco à sociedade e destaca, com clareza, aspectos fundamentais 

para o surgimento de um viver social marcado pela dominação masculina. E esta afirmação se 

encontra fortemente no capítulo 8 (oito), o qual tem como título “Os Patriarcais”, remontando 

clara e diretamente às orientações morais e de gênero presentes na Bíblia. (LERNER, 2019, p. 

275). 

Desconsiderando o ano, local e as relações sociais que possam existir, a mulher tende a 

surgir de maneira subjugada, inferiorizada, adjetivada e desqualificada. Se o olhar for 

direcionado para a academia, que é onde as discussões sobre igualdade, principalmente, se 

evidenciam, haverá a percepção de que teoria e prática se distanciam. É como se existisse um 
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imã, colocado em lados que não se atraem, afastando toda e qualquer possibilidade de se pensar 

quebra no problema de gênero. Ao expor o tema em apresentação – A Exclusão da mulher na 

Filosofia – o presente estudo externa um problema que não é de agora, mas que é preciso que 

se discuta para que haja o vislumbre da possibilidade de mudança de um cenário que seria 

segregador, misógino e que fortalece o patriarcado. 

A Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (ANPOF) dá vazão a uma 

pesquisa publicada pela revista Cadernos de Filosofia Alemã – Crítica e Modernidade, lançada 

em 2019 pela Universidade de São Paulo (USP), cujo conteúdo foi escrito por Carolina Araújo, 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e enfatiza algo que surpreende: as mulheres 

têm presença reduzida nos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado. Em números reais, a 

pesquisa enfatiza que 36,44% dos estudantes de graduação, 30,6% de mestrandos, 26,98% dos 

doutorandos e 20,14% dos docentes da Graduação são mulheres. (ARAÚJO, 2019).  

A presença das mulheres na Filosofia no Brasil é pequena. E essa constatação, de acordo 

com a pesquisa de Carolina Araújo, intitulada “Catorze anos de desigualdade: Mulheres na 

carreira acadêmica de Filosofia no Brasil entre 2004 e 2017”, remete à leitura de que o cenário 

seria idêntico na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), que é o objeto de 

análise deste estudo. 

O que se fundamenta aqui é justamente o cenário desolador direcionado à presença 

feminina na Filosofia, seja no ensino de graduação, seja no ensino Médio. A lógica nos 

apontaria justamente para este quadro: se existem poucas mulheres no curso de filosofia, seja 

ensinando ou aprendendo, consequentemente haverá cada vez menos professoras na Educação 

Básica. E esse efeito dominó acabaria fortalecendo práticas misóginas e patriarcais, também, 

na área do ensino da Filosofia. 

Falar da exclusão, discriminação, opressão, desqualificação e inferiorização da mulher 

na sociedade implica uma retomada de aspectos religiosos que refletem no aspecto filosófico 

e/ou vice-versa. A ideia que se apresenta, ao longo da história, é a de que a mulher esteve ligada 

verticalmente ao homem. E essa leitura se faz a partir da exposição que se perpassa pelo viés 

religioso, de que a Eva teria sido criada a partir da costela de Adão. Portanto, submissa, inferior 

e direcionada para um segundo plano na esfera social. 

Platão1, que fundamenta aspectos religiosos de maneira geral, especificamente no que 

diz respeito ao Cristianismo, volta-se para a constatação, por meio de diálogos, feita no livro 

                                                           
1 Filósofo grego, nasceu em Atenas, século IV antes de Cristo, de uma família aristocrática. Arístócles era o seu 

nome verdadeiro. É autor de teorias que até hoje se discute na Academia, como Mundo da Caverna, Dois 

Mundos, dentre outras.  
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Timeu2. Oscar T. Matsuura, na obra “Timeu: a cosmologia de Platão”, apresenta a ideia de que 

o debate presente na ideia platonista seria direcionado para aspecto dos animais não humanos 

(2019, p. 133). E mais: que a mulher seria a reencarnação de homens que não deram certo: 

“Todos os seres humanos machos que foram covardes ou injustos (que falharam moralmente) 

deveriam renascer numa nova encarnação, como mulheres.” (grifo do autor). 

Então, já se pode perceber claramente que a visão manifestada acerca é de que a mulher 

seria baseada em um aspecto meramente patriarcal; ou seja, a mulher pode até ser importante 

para a procriação, mas seria inferior justamente pelo fato de ter sido a reencarnação de um 

homem malsucedido, moralmente falando. Como se o fato de se nascer mulher, por si, estivesse 

ligada ao aspecto de algum carma – termo que se refere à religião e à Filosofia para designar o 

aperfeiçoamento da alma. 

Da Grécia antiga à contemporaneidade, esses aspectos misóginos envolvendo a mulher 

vão estar presentes de maneira forte. Embora Platão tenha, por exemplo, deixado claro que a 

mulher seria inferior ao homem, Oscar T. Matsuura afirma que ele também disse que a mulher 

poderia administrar muito bem a sociedade. Tal constatação é feita a partir da obra “A 

República”, de Platão: 

 

A criação da mulher, abordada aqui separadamente da do homem e juntada à 

dos animais não humanos, segue o esquema original do Timeu. Timeu 

transmite aqui certo machismo que, afinal de contas, prevaleceu na cultura 

ocidental até não faz muito tempo. De fato, em As Leis Platão afirmou que a 

natureza da mulher era inferior à do homem na sua capacidade para a virtude. 

No entanto, em A República ele afirmou que a mulher tinha a mesma 

capacidade do homem para governar, pois ambos eram igualmente dotados 

de Razão e, portanto, deveriam ser igualmente bem-educados. 

(MATSUURA, 2019, p. 133).  

 

Ao longo do tempo, a mulher foi direcionada para o escanteamento social, político, 

cultural, econômico e filosófico, deixando-a em segundo, terceiro e até último plano, fruto de 

um olhar patriarcal, discriminador e misógino, no qual não haveria espaço para o 

multiculturalismo ou, mais especificamente, para abertura de espaço a fim de a mulher ter sua 

voz reconhecida e legitimada pela sociedade. A mulher sempre esteve à margem do homem, 

em uma clara demonstração e afirmação da superioridade masculina. 

A política segregadora é direcionada a quem nasceu diferente do que se pensa ser 

tradicional. Como se houvesse um manual a ser seguido quando se discute o papel do homem 

                                                           
2 Obra escrita por Oscar Matsuura, lançada em 2019, e que apresenta aspectos comentados das obras de Platão, 

pincelando aspectos astronômicos, ciência e Cosmos. 
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e da mulher na sociedade. Contudo, ao se discutir a tradição envolvendo o gênero, o masculino 

surge como superior. 

Desde a Grécia antiga que a mulher é deixada de lado, tornando-se um ser esquecido e 

indiferente no meio em que se encontra. Apesar das transformações culturais próprias do tempo, 

esta particularidade não se alterou e a figura feminina ainda é vista como inferior, a ponto de 

atingir uma das áreas da ciência que costuma questionar tudo, que é a Filosofia.  

Nesse sentido, a proposta desta pesquisa é analisar o ensino da Filosofia no âmbito da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Campus de Mossoró, refletindo 

sobre a exclusão da mulher dentro da Filosofia, seja na própria ciência, seja no seu ensino. O 

ensino da Filosofia na academia surge como questionador e, ao mesmo tempo, revela-se como 

inibidor de práticas igualitárias. Para tanto, será preciso, vez por outra, contrapor passado e 

presente na tentativa de vislumbrar algum futuro. A ordem cronológica, nesse aspecto, não terá 

muita relevância, uma vez que a ideia é justamente mesclar épocas distintas que retratam a 

mesma particularidade em relação à mulher. 

Desde a criação do curso de Filosofia, na Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte, Campus de Mossoró, entre as décadas de 1990 e 2000, somente em 2018 é que o curso 

de Filosofia da UERN discute o papel e a importância da mulher na Filosofia. 

A discussão, contudo, não está presente na grade curricular do curso. E foi graças à 

disciplina Oficina de Atividades Filosóficas, ministrada para alunos e alunas do 7º período do 

curso de Filosofia da UERN, que o tabu relacionado a mulher nos debates em sala de aula vem 

sendo quebrado.  

Diante disso, é preciso perguntar: o que Safo de Lesbos, Simone de Beauvoir, Hipátia, 

Hildegarda, Hanna Arendt, Aspásia e outras mulheres pensantes da Filosofia têm em comum? 

A resposta é única: são pouco ou nunca estudadas nas nossas salas de aula, o que respalda a 

tese da exclusão das mulheres na Filosofia.   

Para se ter ideia da amplitude da verve feminina acerca da poesia com reflexo direto na 

Filosofia, se analisarmos algum poema de Safo de Lesbos, por exemplo, a certeza de que a 

mulher não teria direito a se expressar fica bem nítido. E essa constatação não surge de algum 

comentário assertivo de algum pesquisador, mas sim da própria produção da filósofa: falar de 

desejos, visões e aspirações poéticas era próprio dos homens. Se ainda se tem essa constatação 

no século XXI, a situação era bem mais complicada no século VII antes de Cristo. 

Os resultados da pesquisa que hora se apresenta objetiva, assim, refletir sobre tal 

constatação e contrapor para a real importância das mulheres como seres pensantes, fazendo 
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um comparativo entre a prática docente, no que diz respeito ao ensino, com o que o corpo 

discente pensa sobre tal particularidade. 

E esse cenário, esse olhar que se tem sobre as mulheres na Filosofia acaba refletido na 

docência no ensino médio ou nas práticas de estágio. Afirma-se aqui que a Filosofia não 

quebrou o que consideramos uma prática patriarcal, pois alguns alunos resistem à problemática 

de discutir essa evidente exclusão das mulheres na Filosofia.  

Vera Maria Candau, em livro escrito com Antônio Flávio Moreira, focaliza e diferencia 

os tipos de abordagens multiculturais, realçando que nesta sociedade mista, de ampla análise 

social, “não existe igualdade de oportunidades para todos/as.” (CANDAU, 2008, p. 20). Há, 

assim, a necessidade de uma retomada direta do discurso que envolve os termos liberdade e 

igualdade. Em uma sociedade livre, que segue os preceitos econômicos e provenientes da 

Revolução Industrial, não se teria espaço para a igualdade; tudo pelo fato de serem palavras 

antagônicas e representarem ideais igualmente distintas e estarem ligadas a momentos 

diferentes da história. 

O primeiro se volta, como já dito, para a questão econômica. A liberdade assume esse 

caráter. Mas a sua efetividade não se concretiza justamente pelo fato de se envolver a questão 

tão somente com o Capitalismo. O segundo norteou a Revolução Francesa, apresentando o 

pressuposto de igualdade civil, com direitos sociais equiparados. Assim, tratar-se de palavras 

diferentes que estão ligadas a propostas também diferentes, já que não se têm como colocar, em 

uma mesma linha, ideais capitalistas e socialistas, ao mesmo tempo. 

Candau fala em daltonismo cultural (2008, p. 27), que se volta à negação do outro pelo 

fato de não haver sintonia com o padrão em termos de sexo, gênero, cor ou raça. É como se, 

para ser ou estar inserido no contexto social, precisasse haver uma espécie de selo que 

direcionasse à garantia de que aquela pessoa poderia ser considerada realmente humana. Caso 

contrário, o caminho mais natural seria a negação. E como haver multiculturalismo com a 

negação de uma cultura que se apresenta diferente do padrão a ser seguido? 

Como se percebe, são sempre as perguntas que movem mais questionamentos e todas 

se direcionam, sempre, para os mesmos caminho e resposta: é preciso legitimar o outro e 

enxergá-lo com todo o seu potencial. Se não houver essa maneira, certamente a 

contemporaneidade está fadada a repetir erros históricos que se mostraram danosos ao homem 

e à espécie humana de maneira geral. 

Faz algum sentido afirmar que o homem seria mais importante que a mulher? O fato de 

alguém se apresentar diferente implica, necessariamente, que não haveria alma naquele corpo 



15 
 

 

ou que seria apenas um ser inexpressivo na sociedade? Questionamentos que serão respondidos 

no transcorrer pesquisa. 

O presente estudo será norteado por teóricos e teóricas, filósofos e filósofas que 

apresentam argumentos favoráveis à afirmação e à reafirmação de que as mulheres, ao longo 

da história, foram deixadas em segundo plano e que não foram objetos de estudo na Academia. 

Para substanciar a ideia que ora se apresenta, verifica-se a necessidade de dialogar, 

textualmente, com Candau, Judith Butler, Ângela Davis e Margareth Mead, além de expor 

como a diversidade, a cultura e o gênero estão envolvidos, em uma escala que envolve 

superioridade e inferioridade, em um ambiente que não deveria apresentar traços de divisões 

relacionadas ao sexo, como deixa claro Simone de Beauvoir em seu livro “O Segundo Sexo”. 

A proposta tem seu ápice na teoria de Judith Butler, que aperfeiçoa a ideia presente em 

Beauvoir e afirma que a problemática relacionada à mulher na sociedade está na questão da 

identidade. Posteriormente, com base nas leituras realizadas, foram aplicados questionários 

com discentes e docentes do curso de Filosofia da UERN, no sentido de se obterem informações 

que substanciaram o presente estudo. 

Foram trabalhadas duas hipóteses: o aluno ou aluna do curso de Filosofia da UERN dará 

sequência à prática excludente de mulheres no ensino da Filosofia? Ou será que os teóricos 

homens estudados no decorrer do curso são suficientes para que os futuros professores não 

deem continuidade à essa exclusão na Filosofia? Com base nos resultados obtidos, 

fundamentamos a discussão proposta e os questionamentos expostos. 

A metodologia da presente pesquisa foi a análise dos dados, entrevistas com alunos e 

professores e professoras do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. 

O que se discutirá aqui está longe de ser algo relacionado ao problema de gênero, da 

relação envolvendo conceitos sobre homem e mulher na sociedade. Por outro lado, afirmar que 

o tema não discorre sobre o assunto seria banalizá-lo. Algo que não se encontra no pressuposto 

que ora se desenha.  

A marginalização da mulher na sociedade, embora se apresente mais clara na 

contemporaneidade, não é algo novo. Contudo, por uma prática meramente patriarcal, o 

conhecimento, a sabedoria e as verdades pensadas por mulheres não chegam, com eficácia e 

força, na academia, onde o saber científico se mostra capaz de apresentar transformações 

políticas, econômicas, sociais, sexuais, mas fica longe de sarar a ferida que ainda arde a pele da 

sociedade e agride, direta ou indiretamente, a capacidade da transformação plena, completa. 
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A construção da sociedade abriu espaços para a inferiorização da mulher, em uma clara 

afirmação de que as questões anatômicas envolvendo o copo humano surgem para auferir o 

grau de complexidade envolvendo o pensar e, diante disso, apresentar suposta superioridade do 

homem sobre a mulher também na intelectualidade.  

A política segregadora é direcionada a quem nasceu diferente do tradicional, como se 

houvesse um manual a ser seguido quando se discute o papel do homem e da mulher na 

sociedade. Contudo, quando se discute a tradição envolvendo o gênero, o masculino surge como 

superior. 

Desde a Grécia antiga que a mulher é deixada de lado, tornando-se um ser esquecido e 

indiferente no meio em que se encontra. Apesar das transformações culturais próprias do tempo, 

esta particularidade não se alterou e a mulher ainda é vista como inferior, a ponto de 

comprometer uma das áreas que costuma questionar tudo, como a Filosofia. 

Assim, este estudo discorre sobre a problemática da exclusão das mulheres no ensino 

da Filosofia. Dividir-se-á a presente análise em três capítulos. O primeiro apresentará a 

Filosofia e o contexto da mulher no espaço acadêmico, mostrando como exemplo, a ruptura de 

Hildegarda de Bingen com o Cristianismo; e apresenta um pouco do contexto nacional, as 

filósofas brasileiras e a produção sobre a mulher nesse campo científico.   

O segundo capítulo mostra perpassando pela exclusão da mulher ao longo da história, 

focalizando a visão que a mulher filósofa tem sobre o comportamento da sociedade. Para tanto, 

apresenta-se a visão de Simone de Beauvoir, Judith Butler, Ângela Davis e Margareth Mead. 

Neste capítulo se perceberá o peso do preconceito e da misoginia direcionados para a mulher e 

apresentar-se-á uma noção do que é ser mulher em uma sociedade controlada por homens. 

O terceiro capítulo consta de um estudo de caso sobre a concepção de alunos e alunas 

do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A discussão se baseia 

em dados obtidos, via questionário online, acerca da compreensão dos ideais femininos que 

possam ter sido trabalhados em sala de aula em alguma disciplina, regular ou optativa. 

Também veremos a concepção de professores e professoras do curso de Filosofia sobre 

como um curso que projeta questionamentos diversos na sociedade se ateve distante da 

problemática envolvendo a participação da mulher na Filosofia, na sociedade e, 

consequentemente, em decisões políticas, sociais, econômicas que poderiam, talvez, mudar 

alguma visão que se tem, principalmente, sobre a discussão de gênero. 

Este terceiro capítulo, também, faz uma análise do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

sobre quais disciplinas são projetadas para o/a aluno/a e quantas se direcionam para a discussão 

proposta neste estudo. Além disso, teremos uma análise sobre ementas, autores e autoras que 
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são trabalhados e trabalhadas em sala de aula. Podemos antecipar, por exemplo, que apenas um 

professor projeta a discussão proposta neste estudo, além de projetar as consequências desse 

problema. 
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2 A FILOSOFIA, A MULHER E SEU ESPAÇO NA ACADEMIA 

 

Aparentemente, mesclar as divisões da Filosofia com poesia, letras de músicas e outras 

possibilidades de compreensão podem parecer de difícil absorção. Mas, percebe-se claramente 

que a analogia surge para realçar aspectos que enfatizam a mulher como inferior na sociedade. 

Como foi dito, a particularidade envolvendo as diferenças entre homem e mulher, no campo da 

Filosofia e com reflexos evidentes no aspecto religioso, acaba direcionando a discussão para a 

seara antropológica. 

De modo que uma suposta simples alegação de que a mulher seria sexo frágil, como diz 

Rita Lee na música “Cor de Rosa Choque”, não a impediria de ser visível e igual ao homem no 

que diz respeito aos valores morais, políticos, sociais, econômicos, religiosos e outros. E pode 

ser aplicada em épocas diferentes da história. Como diz parte da música: “Sexo frágil/não foge 

luta/e nem só de cama/Vive a mulher”. (CARVALHO/LEE, 1960). Claro que aqui se busca 

apenas, por uma analogia que em da música, inserir aspectos que inferiorizam a mulher. 

O que se evidencia na projeção feita por Rita Lee e Roberto de Carvalho ecoa um grito 

escondido pelo patriarcado por séculos. A música ganhou notoriedade cultural, enquanto 

produto de consumo intelectual, na década de 1960. 

Em um momento em que o mundo passava por momentos de transformações 

provocadas por propagação de ideias relacionadas à contracultura, que combatia imposições 

sociais ainda decorrentes de um período marcado pelo etnocentrismo e que marcou, de maneira 

clara, a Alemanha. É o que se observa, por exemplo, na leitura do livro “Dialética do 

Esclarecimento”, escrita por Theodor Adorno e Horkheimer (1947). 

Apesar da exatidão da data, o enraizamento do patriarcado está presente em todos os 

tempos. Seria atemporal e poderia, por esta particularidade, ser exemplificado sob todas as 

vertentes e olhares. Aliás, poesias, músicas, textos teatrais e demais produções da arte acabam, 

de alguma maneira ou de outra, mostrando alguma adjetivação para a mulher. 

Se olharmos o passado como possibilidade de análise do presente para a projeção do 

futuro, o cenário que ali se apresentara não fora dos melhores para a figura feminina. E a 

contemporaneidade, por mais que surja com o fator contra cultural direcionado para o combate, 

por exemplo, à misoginia, ainda reflete passos feitos na Grécia Antiga, onde a mulher não tinha 

o devido respaldo da sociedade. Chico Buarque refletiu sobre essa necessidade de mirarmos no 

exemplo histórico para que se evite a continuidade de prática danosa à figura feminina. 

A música “Mulheres de Atenas”, escrita em 1976, refletia o que ocorria o Brasil durante 

a Ditadura Militar. Beatriz Abrantes escreveu sobre o tema no endereço eletrônico 
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www.stoodi.com.br, em 25 de junho de 2018 e afirmou que à época, a mulher vivia, ainda, o 

reflexo de um regime patriarcal o qual estava em evidência naquele momento. “Portanto, de 

forma até irônica, Chico Buarque se refere à sociedade patriarcal. Ele canta o exemplo das 

mulheres de Atenas, mas, na verdade, está criticando um mundo em que não existem direitos 

iguais para pessoas de gêneros diferentes.” 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atena 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas 

Cadenas. (BUARQUE, 1976) 

 

Como se percebe, o músico brasileiro estava atento para a questão que envolve passado, 

presente e futuro, a fim de evitar a continuidade de algo danoso para as mulheres. 

Paralelamente a essa discussão, percebe-se claramente que o pensar poético, seja por 

meio de músicas, e se tiver como base a produção de Chico Buarque, fica claro que se trata de 

um homem assumindo um lugar de fala que não seria seu. É o que se pode dizer. Contudo, essa 

análise se aprofunda quando se evidencia, por exemplo, a verve poética de Safo de Lesbos e se 

compara com a contemporaneidade: raramente se observará uma mulher expondo seus 

sentimentos e desejos, de maneira clara e objetiva. Isso seria papel dos homens. 

O século VII antes de Cristo apresenta, por exemplo, uma sociedade marcada pela 

mitologia e onde as explicações ao redor de homens e mulheres eram expostas por meio da 

fantasia. Não que não existisse verdade. Mas esta era fantasiosa, a começar pela inserção de 

deuses e deusas nas decisões, vontades e práticas de todos e todas naquela sociedade, tida como 

comandada por homens. 

De modo que o surgimento de uma linha poética, apresentando uma vertente envolvendo 

a sensualidade e o erotismo – seguindo uma etimologia que em o deus Eros, do desejo – não 

era digno para uma mulher, pois pensar não lhe caberia. Analisemos, abaixo, o poema “A 

Violência de Eros” que consta do artigo “A alma e o corpo em fragmentos de Safo” 

(PULQUÉRIO, 2001): 

#Ero" d! ejtivnaxev moi frevna", wj" a[nemo" ka;t o[ro" druvsin 

ejmpevtwn. 

 

TRADUÇÃO 

Eros sacudiu o meu coração, como um vento que, descendo a montanha, 

se lança sobre os carvalhos. 

http://www.stoodi.com.br/
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ADAPTAÇÃO 

O abraço violento e impiedoso do amor sufoca o meu coração, como um 

vento, nascido de súbito no alto da montanha, desce as encostas em fúria 

crescente e se abate sobre a copa em desmaio dos carvalhos. 

(PULQUÉRIO, 2001, p. 164-165). 

 

Fica claro que o sentimento pelo qual envolve a produção poética de Safo de Lesbos. 

Filosoficamente falando, tudo se volta para o desejo envolvendo diversas sensações 

imaginadas. Quem poderia pensar que, naquele tempo, existisse este tipo de produção literária 

e filosófica? A ausência de discussão acadêmica, envolvendo o pensar das mulheres, é a 

responsável pelo desconhecimento da própria comunidade universitária. 

A vida de Safo de Lesbos, conforme apresenta o pesquisador Manuel Pulquério (2001), 

é marcada por uma paixão intensa. Um amor não correspondido a leva à morte: atira-se ao mar. 

E, com isso, reafirma-se a verve de seus fragmentos: Safo de Lesbos fugiu ao estereótipo da 

mulher da sua época e apresentou uma visão futurista do que se poderia pensar sobre a própria 

mulher acerca da decisão, por exemplo, de viver ou morrer. 

 

Entretanto a lenda apoderou-se da vida da poetisa. Recorde-se, por exemplo, 

o que se disse sobre a sua paixão por um jovem de nome Fáon. Ao sentir-se 

rejeitada por ele, Safo busca alívio na morte, lançando-se ao mar do alto da 

rocha de Lêucade. Discute-se a identidade deste jovem que uns consideram 

um deus da vegetação, outros um barqueiro, amado por Afrodite. Por razões, 

certamente do foro íntimo, a deusa transformou-o em alface! Estamos, 

portanto, em pleno domínio da imaginação. (PULQUÉRIO, 2001, p. 156). 

 

Como o autor afirma, o destino do jovem seria fruto da imaginação que permeava o 

mundo comandado pela mitologia. Contudo, o destino de Safo enfatizou, sem dúvida, que 

mesmo vivendo em uma sociedade dominada por homens e na qual a mulher não teria como se 

destacar, seria possível sair das imposições patriarcais e concretizar aquilo que se queria 

escolher. 

Apesar desse destaque moral que surge no século VII, Safo de Lesbos não é pesquisada, 

tampouco citada em discussões filosóficas; E, assim como ela, outras mulheres são deixadas de 

lado no quadro relacionado aos nomes definidos para a análise acadêmica, em sala de aula, da 

Filosofia Antiga. 

Sabe-se que o olhar da ciência, de alguma forma, se encontra com a Filosofia por meio 

da razão. E o empirismo, como elo entre uma e outra, é imprescindível. A partir desses 

elementos, outros surgem e marcam o que se chama na contemporaneidade de ciência exata, 

como a Matemática. E é atribuído a uma mulher o estigma de ser iniciar um olhar diferenciado 
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para estas particularidades. É o que se evidencia no artigo “Mulheres históricas: Hipácia de 

Alexandria, a primeira cientista de todas.” (GNIPPER, 2016). 

Gnipper (2016), logo no começo, deixa bem claro que houve um olhar de negação para 

a contribuição da mulher no avanço da ciência, do pensar crítico:  

 

Apesar de não terem o devido reconhecimento, as mulheres contribuíram para 

com a ciência desde seus primórdios. Trabalhos e teorias elaborados por 

mulheres vêm sendo trazidos à luz graças a historiadores interessados em 

estudar a questão de gênero dentro do âmbito científico, e acabamos 

descobrindo que o envolvimento feminino no campo da medicina, por 

exemplo, foi registrado em diversas civilizações antigas. (GNIPPER, 2016). 

 

 A leitura do escrito de Gnipper (2016) apresenta claramente a importância de Hipátia 

na seara da Ciência, sendo ela (a filósofa) responsável por apresentação de elementos 

relacionados à álgebra e à geometria, além de inventos que, de alguma maneira, melhoraram a 

vida de todos na sociedade: 

 

Hipácia viveu entre os anos de 355 e 415 d.C e foi uma neoplantonista grega 

e filósofa do Egito Romano, tornando-se chefe da escola platônica em 

Alexandria onde lecionou filosofia e astronomia, além de ter escrito diversos 

textos sobre geometria e álgebra. A ela são creditadas as invenções de um 

hidrômetro aprimorado, do astrolábio (um instrumento naval que era usado 

para medir a altura dos astros acima do horizonte) e de um instrumento para 

destilar água. (GNIPPER, 2016). 

 

 Grande parte das teorias de Hipátia se perdeu quando houve o incêndio na Biblioteca de 

Alexandria, durante o período em que se vivenciou o Helenismo. Ela foi vítima do 

fundamentalismo religioso da época e, como boa parte das mulheres que ousaram se sobressair 

em alguma área do conhecimento, foi morta e seu corpo jogado na fogueira. 

 

Hipácia foi atacada por uma multidão de cristãos enfurecidos nas ruas de 

Alexandria em março de 415. Arrastada violentamente pelas ruas da cidade, 

a cientista foi levada a uma igreja onde foi cruelmente torturada e assassinada 

a sangue frio, tendo seu corpo jogado em uma fogueira para ser carbonizado. 

Outras personalidades foram atacadas de maneira similar na mesma época e 

historiadores acreditam que o homicídio de Hipácia teria resultado em um 

conflito entre duas facções cristãs; uma mais moderada e contra perseguições 

violentas, e outra mais rígida sob o comando de Cirilo. (GNIPPER, 2016). 

 

Dessa maneira, evidencia-se que a ideia que se tem, a partir de uma ideologia religiosa, 

mostra claramente que outra ideia se apresenta: a de que o homem poderia ser superior a mulher. 

Parte da vida de Hipátia surge no filme dirigido pelo espanhol Alejandro Amenábar, em 

2009. Na obra cinematográfica intulada “Alexandria”, Amenábar expõe o choque entre 
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realidade e ficção e focaliza aspectos intelectuais da filósofa que foi vítima de um conflito que 

vem se seguindo por séculos, conforme frisa Marilena Chauí: 

 

O filme aborda os conflitos entre fé e razão no período em que o cristianismo 

começa a se disseminar pelo Império Romano. Além de desafiar a opressão 

às mulheres, à filósofa Hipatia de Alexandria se vê no meio de uma disputa 

entre religião e filosofia, na qual a intransigência religiosa leva a lutas entre 

cristãos e judeus e entre cristãos e filósofos pagãos. (CHAUÍ, 2016, p. 67). 

 

E, assim, tem-se mais uma constatação de que a questão religiosa, por ter raiz no 

patriarcado, não permite interferência que fuja daquilo que acredita ser a verdade. Embora 

provoque, de uma maneira ou de outra, a morte de alguém. 

 

2.1 HILDEGARDA, A FILÓSOFA QUE ROMPEU COM O PATRIARCADO NO 

CRISTIANISMO 

 

Unindo o que aconteceu a Hipátia de Alexandria, no período que corresponde à Alta 

Idade Média, que vai do século V ao XV, a presente pesquisa se vota agora para uma 

particularidade envolvendo diretamente a religião Cristã e a negação de mulheres que se 

destacaram neste período e que, de alguma forma, foram obrigadas a seguirem no anonimato 

intelectual ou foram negadas pela própria história. 

A história evidencia que o universo religioso é controlado por homens, mais 

especificamente quando se trata do Cristianismo. Pouquíssimas mulheres tiveram o direito de 

se sobressair em um ambiente onde, até hoje, seria inapropriado para elas. E essa prática não é 

de agora, nem começou na Idade Média, pois vem de tempos mais remotos, de períodos bem 

antes de Cristo. 

A participação da mulher, com destaque reconhecido, na Filosofia tem sido alvo de 

investigação acadêmica nos últimos anos. Pode-se até comentar que o mundo acadêmico está 

sentindo falta das mulheres pensantes. E quanto mais se pesquisa sobre a questão, mais se tem 

a noção do problema que a sociedade tem para resolver. 

Se a questão temporal for levada em consideração, exemplos de mulheres que não 

tiveram o devido reconhecimento vão surgir. E se for pensado o período em que o Cristianismo 

esteve no comando social, enquanto posição de Estado, o não-reconhecimento da mulher vai 

estar presente. 

Um dos exemplos é Hildegarda de Bingen. Nascida em 1098, Hildegarda reflete o papel 

da mulher, que seguia o mesmo modelo de sempre, na contínua prática que vinha da Grécia 
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Antiga. A história dela reflete, por assim dizer, a de tantas outras mulheres, filósofas ou não, 

que são direcionadas para a religião e esta compromete, de alguma maneira, a forma como a 

mulher poderia acrescentar a sociedade. Tanto que, no caso do Brasil, essa visão foi externada 

pelo então presidente brasileiro Michel Temer: a mulher deveria ficar em casa e se apresentar 

sempre “bela, recatada e do lar” (VEJA, 2016). 

Contudo, Hildegarda até que rompeu com paradigmas da sua época. Ela foi além do que 

defendiam Platão e Aristóteles e faz a junção dos quatro elementos (terra, fogo, ar e água) para 

fazer a devida equiparação entre homem e mulher. Enquanto os teóricos da Filosofia Clássica 

apontam para a superioridade masculina, Hildegarda focaliza sua atenção no que teria deixado 

entender ser o controle que a mulher teria sobre as suas emoções. 

Em artigo traduzido por Moisés Sbardelotto, a teóloga italiana Karin Heller afirma, 

categoricamente, que Hildegarda tinha uma visão de igualdade entre os sexos, o que, por si, 

romperia com o pensamento vigente na Alta Idade Média, período marcado pela coerção de 

ideias exposta pelo Cristianismo. O artigo tem publicação no endereço eletrônico do Instituto 

Humanitas Unisinos – www.ihu.unisinos.br: 

 

Para Hildegard, a visão da relação homem-mulher estava ancorada em uma 

complementaridade, baseada em uma igualdade entre os sexos. Ela expressa 

o seu pensamento utilizando uma linguagem emprestada de Aristóteles e 

de Platão, mas, ao mesmo tempo, distanciando-se deles. Ela explica o ser 

humano com a ajuda dos quatro elementos da natureza (fogo, água, ar, terra). 

(HELLER, 2002). 

 

A alusão aos quatro elementos é essencial à compreensão da realidade e uma retomada 

do pensamento da Filosofia antiga, especificamente com relação aos pré-socráticos. A ideia 

proposta por Heller (2002) difere da que é exposta por Aristóteles, de que fogo e vento 

garantiriam superioridade ao homem. Para a italiana, Hildegarda evidencia a busca pela 

igualdade entre os sexos. E isso, evidentemente, não era o que vigorava na Alta Idade Média. 

Esse rompimento com o Cristianismo expõe o que Hiller evidencia de ir “além da visão 

bipolar” (2002), conforme se percebe na fala da teóloga italiana ao apresentar o avanço do 

pensamento de Hildegarda em contraponto à sociedade em que viveu: 

 

Novamente, Hildegarda rompe com essa visão bipolar, opondo-lhe o 

argumento seguinte: a mulher, tendo sido criada a partir da carne do homem 

e não da terra, goza de uma maior estabilidade do que o homem. Portanto, ela 

não só é capaz de controlar as suas emoções, mas o faz a partir de uma posição 

que a favorece com relação ao homem. Enfim, à convicção bipolar aristotélica 

do respeito imposto à mulher por parte do homem, ela opõe o respeito que a 

própria mulher inspira graças à prática das virtudes no seguimento de Cristo. 

(HELLER, 2002). 

http://www.google.com/url?q=http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D4283%26secao%3D385&sa=U&ei=Mo6cT9XRA46a8gTyhdCADw&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHy6fHGWr2LxoSKGk6oNf1SDoe8_w
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A ideia que surge em Hidegarda mostra, mais uma vez, a necessidade de pensar homem 

e mulher de maneira homogênea, sem distinção e projetando a justiça de gênero, que se 

configuraria peso igual, em termos de importância social, para ambos.  

Hiller, que se destaca como pesquisadora de Hildegarda de Bingen, avalia o 

posicionamento conflitante que a filósofa tinha acerca das imposições religiosas e rompeu com 

as determinações de sua época: 

 

Em duas ocasiões, Hildegarda se recusou a se curvar às injunções do seu 

Padre Abade e do seu bispo. Ela rompeu com a tradição dos mosteiros duplos 

e estabeleceu mosteiros onde só as mulheres estavam no comando. A virtude 

da mulher está em construir e em falar no mesmo nível do homem. Essas 

atividades não são um sinal de uma abolição da diferença homem-mulher. 

Hildegard não adotaria a teoria da indiferença dos sexos, já que, no rastro 

de São Paulo, ela sabe que "o que é fraco no mundo, Deus escolheu para 

confundir os sábios" (1Cor 1, 27). (HELLER, 2002). 

 

 

O espaço que Hildegarda reivindicava, tanto no campo da Filosofia quanto da Ciência, 

tem destaque no artigo “Mulheres intelectuais na Idade Média: Hildegarda de Bingen – entre a 

Medicina, a Filosofia e a Mística”, escrito por Marcos Roberto Nunes Costa, professor do curso 

de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

A leitura deste artigo, tirando a vertente religiosa e centrando somente no aspecto 

filosófico, remete ao fato de que Hildegarda, por ser mulher, tinha a voz sufocada pela 

sociedade medieval e patriarcal do seu tempo.  

 

Hildegarda se declara ou se apresenta como uma “pequena mulher” ou 

“pobre mulherzinha”, ou uma mulher humilde que não tem estudos. Ou 

seja, com a consciência que de [...] o conhecimento profético não tem a 

sua origem nela: Hildegarda se percebe como a portadora de um 

conhecimento. Ela é mensageira de uma verdade. Mas não é ela que 

produz esta verdade.  (COSTA, 2012). 
 

Séculos depois, Hildegarda vai ter seu valor reconhecido, inclusive, por outras áreas do 

conhecimento. Mas destaca-se aqui a sua importância na Filosofia, como uma mulher que 

estaria muito além da realidade em que viveu. Embora, efetivamente, não tenha seu nome posto 

em discussão nas aulas de Filosofia. 

O reconhecimento veio por meio de sua canonização, ocorrida em 2012, pelo papa 

Bento VXI. A informação faz parte da dissertação “A sexualidade e o controle do corpo no Scivias 

e no Causea et Curae de Hildegarda de Bingen (século II), escrita por Juliani Albani de Souza, da 

Universidade Federal do Espírito Santo. 
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Hildegarda foi atualizada pelo papa Bento XVI e seu estudo torna-se cada vez 

mais importante para compreendê-la adequadamente dentro de seu período 

histórico, sem anacronismos e entendendo sua real dimensão histórica. O 

papa Bento XVI usa o nome e a personalidade de Hildegarda para refletir 

sobre questões que dizem respeito a Igreja católica na atualidade e isto pode 

comprometer a visão histórica que se deve ter sobre Hildegarda de Bingen e 

sua obra. (SOUZA, 2013). 

 

 O uso do termo “comprometer”, pela autora, se volta para a ideia que se tinha, antes, 

acerca de Hildegarda de Bingen. A filósofa da Idade Média teria sido incompreendida e 

somente depois de séculos é que teve o seu valor reconhecido.  

 

2.2 A FILOSOFIA NO BRASIL: AS FILOSOFAS BRASILEIRAS E A PRODUÇÃO 

ACADÊMICA SOBRE A TEMÁTICA 

 

O Brasil segue a tendência do que se percebe no mundo: as filósofas não têm o seu valor 

reconhecido e tampouco espaço nas universidades, em se tratando de serem inseridas nos 

estudos que baseiam o Projeto Político Pedagógico (PPP), como se observará mais adiante. As 

mulheres que fazem Filosofia no Brasil ganham destaque fora do ambiente acadêmico e essa 

constatação vem de um trabalho feito Projeto Colaborar, iniciado em 2019 e que tem o intuito 

de apresentar temas como saúde, educação, sustentabilidade, saneamento, desigualdade e 

diversidade. Além desse trabalho, outro vem se destacando no cenário brasileiro para expor o 

potencial das filósofas. Trata-se da Rede de Mulheres filósofas, endereço eletrônico criado em 

2019. 

E são estas duas ferramentas que se trabalha, até agora, as perspectivas relacionadas às 

mulheres na Filosofia. A produção filosófica no Brasil tem sido deixada de lado. Escanteada, 

melhor dizendo, por um mercado que é, visivelmente, controlado por homens. Mesmo diante 

dessa particularidade, vozes femininas se destacam e mulheres como Marilena Chauí e Djamila 

Ribeiro. Citando estas, reforça-se que existe uma iniciativa louvável, criada por professoras de 

Filosofia, para destacar justamente a produção das mulheres filósofas3.  

Marilena Chauí, Sueli Carneiro, Lélia Gonzales, Gilda de Sousa e Melo, Beatriz 

Nascimento e Djamila Ribeiro são os nomes divulgados pelo Projeto Colaborar, que tem sua 

vertente para a Comunicação. Um dos maiores nomes da Filosofia brasileira não tem o devido 

                                                           
3 Para conhecer essa ideia, basta acessar o endereço eletrônico https://www.filosofas.org. Neste site, é possível 

encontrar pesquisas direcionadas às mulheres da Filosofia e ainda se inteirar sobre as produções acadêmicas que 

discutem Gênero, Patriarcado e Filosofia. 

https://www.filosofas.org/
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aproveitamento, em termos de ideias, em sala de aula (conforme se perceberá no capítulo 3 da 

presente pesquisa). 

Foram feitas entrevistas com as filósofas, com vídeo publicado no youtube, onde elas 

expõem o que pensam e se apresentam, abrindo um espaço que lhes é negado nas discussões 

acadêmicas. 

Cada uma das filósofas em destaque é apresentada por uma professora diferente, 

caracterizando assim o que se discutiu até aqui: a falta de reconhecimento e legitimidade do 

pensar filosófico da mulher. A apresentação delas é feita em ordem numérica4, escolhida 

aleatoriamente. Abaixo o que se diz sobre Chauí: 

 

Marilena Chauí. Uma das intelectuais mais importantes do país, Marilena 

Chauí é professora do Departamento de Filosofia da USP desde 1967 e 

fundadora do Partido dos Trabalhadores (PT). Ganhou seu primeiro Prêmio 

Jabuti pelo livro Convite à filosofia (1994), referência no ensino médio. 

Marilena é apresentada por Tessa Lacerda, historiadora e professora do 

Departamento de Filosofia da USP, além de editora-chefe dos Cadernos 

Espinosanos, revista semestral de filosofia. No vídeo, Tessa indica a leitura 

da coleção Escritos de Marilena Chauí, com seis volumes, cada um sobre 

tema que permeia a obra da filósofa. (COLABORAR, 2019). 

A mulher filósofa e sua importância na Academia. Essa frase, aparentemente desconexa 

destaca o real sentido que se tem ao confrontar passado, presente e futuro. E é como se, salvo 

raríssimas exceções, a mulher não tivesse existido, enquanto figura primordial à compreensão 

                                                           
4 Sueli Carneiro. Nascida em São Paulo em 1950, Sueli Carneiro é uma das principais referências do 

feminismo negro no Brasil. Doutora em Filosofia pela USP, fundou na década de 1980 o Geledés Instituto da 

Mulher Negra, organização feminista e antirracista. No primeiro episódio da série Filósofas brasileiras, Sueli é 

apresentada por Djamila Ribeiro (que também será tema de um vídeo).  

Lélia Gonzalez. Nascida em Belo Horizonte e graduada em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Uerj), Lélia Gonzalez (1935-1994) foi uma das fundadoras, em 1978, do Movimento Negro Unificado 

(MNU). Ativista incansável, Lélia denunciou o silenciamento e o sexismo na luta afro-brasileira e o racismo em 

discussões feministas. Dois de seus principais títulos são Lugar de negro (1982), em coautoria com o sociólogo 

argentino Carlos Hasenbalg, e Por um feminismo afro-latino-americano (1988). Lélia participou ainda da 

formação do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro (1975).  

Gilda de Melo e Sousa. Primeira mulher a dar aula na Faculdade de Filosofia da USP, na década de 1940, Gilda 

de Melo e Sousa (1919–2005) foi ensaísta e crítica de arte. Em um de seus principais trabalhos, O espírito das 

roupas (1987), Gilda faz uma análise estética, psicológica e sociológica sobre a moda no século 19. Como era 

um assunto considerado “menor” e “excessivamente feminino”, seu trabalho não teve o reconhecimento 

merecido enquanto ela era viva. 

Beatriz Nascimento. Depois de migrar com a família de Aracaju para o Rio de Janeiro, Beatriz 

Nascimento (1942-1995) formou-se em História na UFRJ. A pesquisa de Beatriz sobre quilombos brasileiros se 

alinhava à sua militância e ao seu ativismo antirracista. No início dos anos 1980, a historiadora esteve ao lado de 

Lélia Gonzalez no Movimento Negro Unificado. Em 1989 escreveu e narrou o documentário Ôrí, dirigido por 

Raquel Gerber, sobre movimentos negros. Em 1995, morreu assassinada a tiros no Rio.  

Djamila Ribeiro. De família ativista e candomblecista, Djamila Ribeiro é mestre em Filosofia Política pela 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), colunista do jornal Folha de S.Paulo e tem mais de 1,1 milhão de 

seguidores no Instagram. Seu trabalho é um dos mais populares no país quando se fala em ativismo negro. Quem 

tem medo do feminismo negro? (2018) é um de seus livros fundamentais, unindo textos já publicados em forma 

de artigos a reflexões antirracistas baseadas em suas próprias experiências como mulher e acadêmica negra. 

Djamila é considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. 
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da Filosofia em si. Assim como o homem, depara-se com uma realidade que chega a causar 

espanto acadêmico: não se tem muito registro sobre pesquisas relacionadas à mulher na 

Filosofia. 

Encontrar ligação envolvendo a mulher, Filosofia, conhecimento e sociedade mostrou-

se ser complicado. A começar pelo fato da ausência de produção acadêmica neste sentido. E 

quando se encontra algo, este se externa apenas com pouco fundamento no objeto da pesquisa 

em si. Para o presente Estado do Conhecimento buscou-se fundamentos no Catálogo do Banco 

de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e também do Banco de Periódicos da mesma instituição. A pesquisa no endereço 

virtual da Capes foi feita em três dias, a contar de 3 de junho de 2019 ao dia 6 do mesmo mês 

e ano. O período pesquisado foi o correspondente a cinco anos de publicação. 

O objeto do que se apresenta agora se volta para a constatação acerca da exclusão 

feminina no ensino da Filosofia. Pesquisou-se na Capes a expressão “Mulheres AND Filósofas” 

e não se encontrou nenhuma dissertação que pudesse apresentar o caminho a ser trabalhado, em 

termos de produção acadêmica com base em outras produções. 

De certo é que foram encontrados cinco artigos/resenhas no Catálogo de Periódicos da 

Capes e apenas um, em pesquisa aberta no Google, sendo que este aborda, indiretamente, o 

objeto do presente trabalho, mas tem foco na questão do corpo da mulher, envolvendo a 

Filosofia. 

A saber, segue a lista dos artigos encontrados no Catálogo de Periódicos da Capes. A 

análise dos artigos encontrados representou um questionamento interessante, que é o problema 

do problema. Abaixo os trabalhos pesquisados: 

- Feminismos transnacionais: saberes e estéticas pós/descoloniais – Simone Pereira 

Schmidt e Ana Gabriela Macedo; 

- Não soltaremos as mãos” – Cristina Scheibe Wolf, Mara Coelho de Souza Lago, 

Luzinete Simões Minella e Tânia Regina de Oliveira Ramos; 

- O eco dos fantasmas: perpetuação da misoginia em cânone” – de Thalita da Silva 

Coelho; 

- Ciência Sucessora e a(s) Epistemologia(s): saberes localizados – Juliana Góes; 

- Entre práticas e críticas: Michel Foucault, os feminismos e o sujeito – Eloisa Rosalen; 

- Algumas mulheres da história da Matemática – a questão de gênero em Ciência e 

Tecnologia - João Batista Nascimento; e 

- O corpo e a mulher na história da filosofia: uma leitura a partir de Merleau-Ponty 

centrada na atual discussão sobre a corporeidade - Liria Ângela Andrioli. 
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Diante do que se apresentou nos artigos e com base na nossa pretensão em termos de 

pesquisa, surge uma questão: será que o lugar da mulher é onde ela quiser? Desde cedo o ser 

feminino é direcionado para o segundo plano social, em uma clara assertiva de que não se 

podem abrir espaços para alguém que, desde a criação do homem por Deus, em alusão a Adão 

e Eva, está sempre atrás do homem, dependente e que, por isso, não mereceria o devido destaque 

por ser, baseando-se no que diz Simone de Beauvoir, o Segundo Sexo (2003).  

A ligação que se apresenta nesta pesquisa se dá em sintonia com a Antropologia, que 

mostra haver discrepância no tratamento direcionado ao homem e à mulher ao longo do tempo. 

Embora os dois sejam importantes para a sociedade e o papel feminino seja envolto em 

particularidades que o coloquem em devido destaque, este raramente é enaltecido pela própria 

sociedade que depende da mulher para existir. 

Quando se afirma o que se apresenta aqui, têm consideráveis contornos antropológicos. 

É justamente por causa da importância anatômica e biológica que o corpo feminino apresenta 

para toda e qualquer sociedade: a mulher é o receptáculo da vida, do conhecimento e sabedoria; 

pois somente um ser altamente inteligente, eficaz e completo seria capaz de gerar outro ser. De 

modo que, diante da função que se apresentou como sendo uma própria atividade feminina, ela 

foi escanteada, entende-se, pelo fato de se configurar como ameaça à hegemonia do poder 

masculino na vida social. 

Dito isto, e tomando como parâmetro o Ensino da Filosofia, surge um problema: como 

a mulher, que é essencial para a compreensão do conhecimento em si, é deixada de lado na 

Academia? A resposta que se apresenta não é tão clara. E isso a partir, por exemplo, de teóricos 

tidos como essenciais à compreensão filosófica da Grécia Antiga, como Sócrates. 

Um dos métodos tidos como mais importantes para a Filosofia, e outras áreas da vida 

prática, como o Direito, é a maiêutica, que é caracterizada como perguntas a serem apresentadas 

como respostas. Sócrates chamou tal método de “o parir do conhecimento”, em homenagem à 

mãe, que era parteira. Daí já se teria um nível de razoabilidade a ser reconhecida e legitimada 

pela sociedade: a mulher, por ser responsável pela vida que permeia o mundo, deveria estar em 

patamar, ao menos, de igualdade em relação ao homem, pois tudo vem dela. Tudo o que existe, 

em termos de materialidade humana, existe por causa das atribuições femininas. E por quais 

razões seria diferente com o conhecimento? 

É fato que o homem quer ser superior em tudo. E, nesse campo, surge a Antropologia 

para apresentar uma suposta resposta para a tentativa masculina de suprimir a importância 

feminina na sociedade. 
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No livro “O que faz o brasil, Brasil?” (1986) o antropólogo brasileiro Roberto Damatta 

descreve o cenário em que esta discrepância surge. No capítulo “Sobre comidas e mulheres” o 

autor deixa claro que existe o olhar discriminatório sobre quem não tem pênis, conforme 

acentua Judith Butler na sua obra “Problemas de Gênero – Feminismo e Subversão da 

Identidade” (2018). 

Para Damatta, existe diferença considerável entre o cru e o cozido, e que tais 

particularidades envolvem a relação sexual em si. No livro, ele busca o suporte do francês 

Claude Lévi-Strauss, especificamente da obra Mitológicas I – O cru e o cozido (2004). O cru 

se volta para algo mais intempestivo, imediato e próprio do agir do homem. Já o cozido seria 

mais trabalhado, delicado e puro. Bem adequado, diz o autor em outras palavras, ao universo 

feminino. 

Por outro lado, o olhar antropológico que se apresenta no livro destoa do que o autor 

evidencia ao distinguir o cru do cozido. Pela análise evidenciada na obra, Damatta diz que o 

homem é tido como superior por uma questão anatômica. Ou seja: o pênis o faz ser superior. 

Tanto que existe o linguajar de que, quando o homem sai na noite e diz que “pegou” quatro ou 

cinco mulheres, ele diz que “comeu” tais mulheres. 

Contudo, pela anatomia do corpo feminino, que possui vagina, esta pressupõe pequenos 

grandes lábios. Lábios remetem à boca. E boca a comida. Em suma, quem come é quem engole. 

De maneira que, pelo viés antropológico, o homem seria mero petisco a ser devorado pelas 

mulheres. E, diante disso vem a pergunta: como é que o homem quer ser superior à mulher se 

ele não passa de um petisco? 

Guacira Lopes Louro, antropóloga brasileira, diz claramente que a questão de gênero 

que pauta a discussão envolvendo homem e mulher é um problema a ser resolvido. A partir 

disso, segundo ela, do momento em que não se tem nenhuma definição do que seja gênero nos 

dicionários. (2003, p. 14). 

Como, então, pode-se dizer que “A’ seria superior a “B” se não tem nenhum parâmetro 

que possa auferir esse grau de superioridade? À análise deste trabalho, a percepção que se 

evidencia na sociedade segue apenas o movimento que vem do senso comum, onde o homem 

seria, pelo aspecto que remete à força, mais que a mulher. 

Ora, se “A”, entenda-se por homem, não tem como ser superior a “B”, tido como a 

mulher, compreende-se que a discussão, até aqui, se direcionaria para questões meramente 

etnocêntricas. O que seria um problema à parte. 

Unindo a Filosofia à problemática exposta pela Antropologia, a questão que se apresenta 

é contrária ao que se viu acima. As mulheres são deixadas em segundo plano, como se não 
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fossem tão competentes quanto os homens no que diz respeito à formulação de teorias que 

possam garantir alguma discussão na sociedade. 

Pensou-se em discutir sobre qual seria o papel da mulher na filosofia. Para tanto, foi 

preciso conversar, inicialmente, com alunos do 7º período do curso de Filosofia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no Campus de Mossoró. As 

informações passadas pelos discentes corroboraram o que já se havia sido explicitado nesta 

pesquisa: as mulheres são deixadas de lado em um curso que deveria primar pela complexidade 

do pensamento humano. De modo que, a exemplo do que passamos na UERN, não se estuda 

filósofas e suas teorias. E quando estas são explicitadas, estão sempre atreladas à figura 

masculina. A saber, Simone de Beauvoir a Jean Paul Sartre, e Hanna Arendt a Martin 

Heidegger. 

Para saber se há a probabilidade de mudança no cenário relacionado ao ensino de 

Filosofia na UERN, que trabalha com o curso de licenciatura e que projeta o surgimento de 

novos professores, constatou-se que a ideia da ausência de mulheres filósofas nas discussões 

filosóficas tende a permanecer. De sorte é que uma disciplina optativa está fazendo a diferença. 

A disciplina Análise de Textos Filosóficos está quebrando paradigma na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte e mostrando que é possível ultrapassar barreiras da 

androgenia e evidenciar pensamentos que, definitivamente, foram construídos por mulheres e 

que merecem, assim como os homens, serem analisadas e pesquisadas nos cursos de graduação. 

Assim como ocorre na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a produção 

acadêmica pelo Brasil não contempla o cenário objetivo desta pesquisa, que procura estudar a 

ausência da mulher no campo filosófico. E a falta de produção neste sentido se configura em 

problema. 

E temos aqui um problema do problema. Para a resposta de ambos, a alternativa mais 

viável foi buscar uma luz em outras áreas do conhecimento. Nas pesquisas feitas no banco de 

dissertação de mestrado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), tendo como base as palavras-chaves “Mulheres AND Filósofas”. 

Contudo, o problema se avolumou ainda mais: não tem nada que remeta à falta de 

discussão envolvendo mulheres no ensino de filosofia na CAPES. E veio mais uma questão: 

como apresentar um Estudo do Conhecimento sem o devido respaldo acerca daquilo que se 

quer evidenciar? 

E foi preciso mudar o foco da pesquisa em si para que se pudesse continuar com a mesma 

temática. Afinal, a ausência de material sobre o tema reforça a ideia principal do presente 

trabalho: não se tem interesse em aprofundar o problema na área da filosofia, apesar das 
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mulheres serem elementos chaves de toda a produção filosófica; isso com base no aspecto 

biológico já exposto neste trabalho: a mulher é quem gera a vida. 

Como não se tem informações sobre o assunto na CAPES, em dissertações de 

mestrados, o caminho foi buscar os periódicos. E lá se encontrou o caminho que se precisava 

para se trabalhar a ideia de que a mulher filósofa tem sido alvo de negação ao longo da história. 

Seis artigos foram estudados. Destes, apenas um se direciona ao objetivo central desta 

pesquisa. E este não foi encontrado no banco de periódicos da CAPES. Foi preciso fazer 

pesquisa no Google e o artigo que surgiu com disponibilidade de análise estava registrado no 

site www.monografias.com, escrito por Líria Ângela Andrioli, cujo tema é “O corpo e a mulher 

na história da filosofia: uma leitura a partir de Merleau-Ponty centrada na atual discussão sobre 

a corporeidade.”  

De modo que já se terá um parâmetro para apresentar e chegar-se à certeza inicial de 

que, a exemplo do que ocorre em outras áreas do conhecimento e da vida prática em sociedade, 

a mulher sempre tem sido deixada de lado e em último plano no viver em comunidade. Seja na 

Filosofia, na Matemática ou qualquer outra área do conhecimento. 

O primeiro artigo analisado tem como título “Feminismos transnacionais: saberes e 

estéticas pós/descoloniais”, escrito por Simone Pereira Schmidt e Ana Gabriela Macedo, 

publicado na Revista Estudos Feministas em 2019. Segundo as autoras, as mulheres estão se 

reinventando para mostrar a sociedade que elas existem. E brigam ferozmente, no sentido de 

evidenciar a possibilidade de uma sociedade relativista ou multicultural, em vez de 

etnocêntrica:  

Podemos afirmar que a grande contribuição feminista ao pensamento 

contemporâneo tem sido, por um lado, a desconstrução dos paradigmas 

etnocêntricos do sistema moderno-colonial patriarcal (LUGONES, 2008, p. 

16, apud SCHMIDT; MACEDO) em que fomos formados, e, por outro lado, 

a proposição de sistemas outros de saber-poder que escortinam possibilidades 

de novos agenciamentos políticos e de construção de epistemologias 

heterodoxas e não hegemônicas. (SCHMIDT; MACEDO, 2019, p. 1).  

 

A desconstrução de algo, a nosso ver, só pode ser possível quando o objeto a ser 

desfeito/feito estiver disposto a encarar a desconstrução para uma nova construção. Assim dito, 

percebe-se que existe abertura para tal particularidade, embora seja difícil o caminho a ser 

percorrido; ou seja, desconstruir uma sociedade marcada pela androginia e onde a questão de 

gênero se evidencia não é tarefa fácil. Por outro lado, o artigo em questão não aprofunda o que 

http://www.monografias.com/
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foi explicitado pelas autoras e apenas cita mulheres5 que produziram artigos na seara do 

feminismo em si, não destacando, amiúde, quais áreas do conhecimento podem ser afetadas por 

esta realidade.  

O segundo artigo analisado tem como título “Não soltaremos as mãos”, escrito por 

Cristina Scheibe Wolf, Mara Coelho de Souza Lago, Luzinete Simões Minella e Tânia Regina 

de Oliveira Ramos. O material também foi publicado em 2019 na Revista Estudos Feministas. 

Em seis laudas, as autoras apresentam um apanhado geral sobre a questão de gênero, 

desigualdades e preconceito. 

O problema que permeia a publicação, contudo, difere do que pressupõe algo mais 

específico, que se volta para o aspecto da mulher em si e as implicações relacionadas ao ensino 

da Filosofia. Não se tem menção sobre esta particularidade 

 

Levando em conta esses pressupostos, a Revista Estudos Feministas pretende 

continuar comprometida com a análise das sociedades – brasileira, latino-

americana, internacional – a partir do debate sobre as relações de gênero, 

diversidade sexual, teorias e movimentos feministas, com vistas a “promover 

o bem de todas as pessoas” e a desconstruir desigualdades, preconceitos e 

outras formas de discriminação, contribuindo assim para promover um debate 

acadêmico de alto nível sobre estas questões, divulgando textos originais 

baseados em sólidas pesquisas, avaliados por especialistas e revisados por um 

conselho editorial interdisciplinar, internacional, com expressiva competência 

nas temáticas da Revista. (WOLF, LAGO, MINELLA, et. all., 2019, p.1). 

 
 

Neste artigo em específico, o título não diz jus ao material interno. É que a leitura 

sequencial da publicação expõe mais uma espécie de discussão editorial acerca dos artigos que 

a compõe. Em uma clara fuga dos reais objetivos do material. E tal constatação apenas 

corrobora o que já se disse sobre o tema principal desta presente pesquisa: a ausência de 

produção acadêmica é o principal obstáculo. 

De certo é que a Revista Estudos Feministas, neste número que engloba o artigo ou 

resenhas que remetem à problemática enfrentada pelas mulheres ao longo da história. Em 

determinado trecho do artigo ora analisado, as autoras citam a filósofa brasileira Djamila 

Ribeiro. Mas a fala contempla o aspecto religioso que envolve o bruxismo em si:  

 

As resenhas deste número refletem a diversidade do campo dos estudos de 

gênero, tanto na sua internacionalização quanto com relação aos interesses e 

áreas abordadas. As obras resenhadas incluem o polêmico livro da filósofa 

Djamila Ribeiro sobre o lugar de fala, e o já clássico, mas recentemente 

                                                           
5Caroline Betemps, Catarina Isabel Martins, Joana Filipa Passos, Larissa Lisboa Souza, Leila Harris, Lízia 

Carvalho e Nídia Bustillos, Márcia de Almeida, Márcia Oliveira, Priscilla Figueiredo e Ana Gabriela Macedo. 
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editado no Brasil, Calibã e a Bruxa, de Silvia Federicci, além de discussões 

sobre a heteronormatividade, a literatura moderna, lideranças políticas 

femininas e feminismos populares. As resenhas da REF são bons guias de 

leitura, e chamam a atenção para a riqueza da produção recente do feminismo 

(WOLF, LAGO, MINELLA, et. all., 2019, p. 3). 

 
 

O terceiro artigo/resenha, também publicado na Revista Estudos Feministas em 2019, 

tem como título “O eco dos fantasmas: perpetuação da misoginia em cânone”, de Thalita da 

Silva Coelho. Apresenta, logo no início, o perfil do homem e da mulher, baseando-se na 

mitologia grega, cuja vertente acaba sendo direcionada para a criação de Adão e Eva, tomando 

como base o Cristianismo. Coelho destaca que Pandora, a primeira mulher, fruto da criação de 

Zeus, seria a figura contrária ao homem (2019): 

 

Pandora, a primeira mulher, criada por Zeus com o objetivo de trazer ao 

mundo o equilíbrio entre bem e mal, é a figura contrária ao homem: por trás 

da aparência bela e virginal, reside o mal que é capaz de descumprir uma 

ordem divina de jamais abrir a caixa que continha as desgraças do mundo – 

caixa esta que pode facilmente ser entendida como uma metáfora para o órgão 

sexual feminino. A ideia de que as mulheres se aproveitam de sua beleza e 

sensualidade para seduzir e manipular homens e de que são astuciosas e 

inteligentes – mas sempre para atividades nefastas – mesmo que consideradas 

inferiores ao seu oposto, aparece nos textos de Hesíodo, será herdada pela 

tradição judaico-cristã e, consequentemente, repetida no mundo com a força 

de uma verdade absoluta, principalmente por conta do domínio da Igreja 

Católica sob o ocidente. (COELHO, 2019, p. 1). 

 

Neste artigo/resenha, o que surge é uma figura que pode ser aplicada, indiretamente, ao 

fato de que a mulher não poderia ter a mesma importância que o homem na sociedade por uma 

mera questão que viria da religião. No caso em questão, a mulher não teria nada de frágil e 

representaria um perigo à vida social. 

Obviamente que o texto em si é apenas ilustrativo, embora evidencie a crítica que pode 

ser direcionada ao escanteamento da mulher ao longo de séculos e que se faz presente em todas 

as esferas sociais, a partir do que se pensa sobre cidadania, por exemplo. 

Em outras palavras, a autora remete à problemática vigente na Grécia Antiga, em que a 

mulher não era livre e tampouco poderia ser vista como cidadã. E este cenário acabou sendo 

direcionado para o meio religioso, que se apropriou de teorias anteriores para continuar com 

práticas machistas e opressoras contra as mulheres. 

A autora analisa a obra de Luísa Marinho Antunes, que escreveu “As malícias das 

mulheres: discurso sobre poderes e artes de mulheres na cultura portuguesa e européia” (2014). 
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O artigo de/resenha de Thalita da Silva Coelho o que se destaca é o viés religioso e suas 

complicações envolvendo o homem e mulher enquanto criação de Deus. 

 

Qualquer mulher só pode se identificar com o Deus-Pai hebraico através da 

negação de sua própria identidade. Ser mulher passou a significar estar mais 

propensa ao mal, mais suscetível às ciladas do demônio. É neste contexto de 

sociedade patriarcal que se insere, portanto, a narrativa judaica da criação da 

mulher depois do homem e a partir dele (da costela), e o mito judaico do 

pecado original, no qual a mulher se torna responsável pelo pecado e 

sofrimento da humanidade. (COELHO, 2019, p. 2). 

 
 

Como se percebe, a produção ora destacada não contempla a discussão inicial da 

presente pesquisa. E, mais uma vez, repete a ausência de ligação envolvendo a mulher e o 

conhecimento filosófico, em uma clara afirmação de que a figura feminina não tem vez nem 

voz quando o assunto gira em torno do empoderamento feminino. 

Mais uma produção científica, veiculada na Revista Estudos Feministas, surge na 

tentativa de se encontrar elementos que possam nortear o objetivo do presente trabalho. Sob o 

título “Ciência Sucessora e a(s) epistemologia(s): saberes localizados” (2019), de Juliana Góes. 

O título deixa entender que poderia haver algo que remetesse ao avanço, em termos de 

conquistas femininas. Contudo, o seu teor é uma crítica à sociedade com relação à dominação 

social, enquanto legitimação da própria sociedade, seguir um modelo que difere do que se pensa 

sobre a participação de homens e mulheres em um ambiente coletivo. Isso em termos de século 

XXI. 

 

Por causa disto, para além de pensar no progresso da ciência, precisamos 

progredir dentro da ciência. O atual modelo epistêmico hegemônico no 

ocidente é temporalmente, espacialmente e socialmente localizado, ou seja, 

ele foi construído em uma determinada época, refletindo o contexto social-

histórico da mesma e do grupo que o produziu (Sondra FARGANIS, 1997). 

Este grupo consistia, majoritariamente, de homens brancos, ocidentais e 

burgueses, que se beneficiavam da estrutura de dominação colonial, racista, 

patriarcal e capitalista que se desenvolvia no século XVIII (CODE, 1993; 

FARGANIS, 1997). Isto significa que ele não é uma “lei natural” ou algo 

imutável. Da mesma forma como se produziram críticas às concepções 

anteriores ao seu surgimento, agora se produzem críticas que reivindicam uma 

ruptura da qual nasça um modelo epistêmico mais apropriado às necessidades 

do contexto social atual. E, olhando para as críticas feministas à ciência, 

espera-se que o novo modelo epistêmico reflita, ao invés dos interesses dos 

grupos dominantes, as perspectivas dos grupos dominados. (HARDING, 

1993; Diana GONZÁLEZ e Nelson RENGIFO, 2009; Breny MENDOZA, 

2014) (2019, p.2) 
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A percepção sobre o trabalho de Juliana Góes é que a autora apontou um caminho, o 

qual deve ser seguido à busca de respostas para a presente pesquisa. Embora Góes tenha como 

foco outras vertentes que envolvem o saber feminino, como se percebe em parte da conclusão 

do seu artigo: 

 

Todavia, a compreensão de que a epistemologia é um saber localizado impede 

o modelo proposto de se considerar universal ou eterno. Ele atenderia apenas 

algumas necessidades dos grupos subalternos (principalmente ocidentais) dos 

tempos atuais. Assim, à medida que os debates se aprofundarem e as 

necessidades mudarem, o modelo proposto se modificaria. De imediato, 

aponto a importância do modelo de incorporar mais perspectivas do Sul 

Global, pois o pouco reconhecimento das epistemologias do Sul e do mundo 

não-ocidental tornam o pensar em um modelo de ciência sucessora limitado 

às contribuições do Norte Global. Sem este reconhecimento, o privilégio 

epistêmico pode se tornar apenas um instrumento para incorporar poucos 

elementos dos grupos subalternos como forma de legitimar discursos. Por 

exemplo, há autores que não dialogam com mulheres negras, mas utilizam 

alguns poucos elementos do feminismo negro para legitimarem seus discursos 

como decoloniais (Ochy CURIEL, 2007, apud GOES, 2019, p. 9). 

 

No quinto artigo, denominado “Entre práticas e críticas: Michel Foucault, os feminismos 

e o sujeito”, escrito por Eloísa Rosalen, já se tem algum parâmetro envolvendo a pesquisa em 

si com a análise para substanciar o Estado do Conhecimento que antecede o presente trabalho. 

A autora tem como base o livro “Feminismo e Subjetividade”, de Foucault. E, assim 

sendo, já abre sintonia com o que se propõe nesta pesquisa. Além disso, Rosalen apresenta 

ligação com teorias de Judith Butler, que será uma das teóricas que fundamentarão o presente 

trabalho. É que Butler abre a discussão acerca de um modelo de sociedade diferente do que, aos 

olhos do senso comum, se apresenta. E ela chamará esta de sociedade falocêntrica (2018). 

 

O livro de Foucault, Feminismo e Subjetividade é um material indispensável 

para entender as diferentes relações (apropriações, críticas e debates) entre os 

movimentos feministas/teóricas feministas norte-americanas e as pesquisas 

realizadas por Michel Foucault. Assim, tal material se constitui como uma 

importante fonte teórica para os nossos estudos. A interlocução da obra é com 

as diferentes posições feministas, como Judith Butler, Susan Bordo, Nancy 

Hartsock, Nancy Fraser, entre outras feministas norte-americanas que a autora 

nos presenteia como sugestões de leituras. Nesse sentido, a leitura e análise da 

autora limitam-se, em sua grande maioria, ao exame de feministas do Norte 

Global, o que deixa em aberto várias perguntas: como as feministas do Sul 

Global (incluindo o Brasil) estão se apropriando de Michel Foucault? As 

perspectivas e críticas feministas centradas na Europa e nos Estudos Unidos 

possuem a mesma dimensão para o restante do mundo ou são válidas para as 

nossas realidades? De certa maneira, esses questionamentos indicam ausência 

de um maior diálogo com os feminismos des/pós-coloniais e causam certo 

desconforto sobre a utilidade do debate teórico/prático provenientes de Michel 

Foucault e das feministas norte-americanas (propostos no livro) com relação 
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às atuais demandas dos feminismos latino-americanos. (ROSALEN, 2019, p. 

3). 

 
 

A questão é que não existe limite, diferente do que disse Rosalen em seu artigo, na 

questão do falocentrismo – ou sociedade machista, onde o homem é quem dita as regras e onde 

ele pensa mandar. O problema é bem mais amplo. E tudo remeteria, a priori, às particularidades 

do corpo feminino que, contrapondo-se ao masculino, não seria capacitado para estar no 

comando de alguma ação. 

É algo, por exemplo, que vai estar presente em material escrito por João Batista 

Nascimento, que tem como título “Novo olhar sobre a Matemática”, escrito em 2012. Na 

verdade, trata-se de uma coletânea de informações que totaliza 99 laudas. O material foi 

encontrado em pesquisa aberta feita no Google. 

O que o autor apresenta é clássico: a mulher busca seu devido espaço na sociedade nem 

que, para isso, precise se vestir de homem para ser aceita. E mesmo assim, desde que não se 

descubra sua identidade. Por sinal, o problema que remete à identidade enquanto gênero é algo 

que será aprofundado na presente pesquisa. Apresenta-se agora a figura de Gabrielle Émillie 

Tonnelier de Breteuil, que ficou conhecida historicamente como Marquesa Du Châtelet. 

Nascimento (2012) Afirma que a Marquesa Du Châtelet rompeu com tradições seculares 

e se apresentou como o novo, que surge para evidenciar que a sociedade deve se reinventar 

sistematicamente para não ficar presa em algum lugar do passado. 

 

Imagine em pleno séc. XVIII uma jovem em trajes masculinos batendo na 

porta de café parisiense onde matemáticos se encontravam, não que ela 

quisesse enganar ninguém, mas como protesto por haver tentado entrar antes 

para debater com alguns desses e tinha sido impedida. (NASCIMENTO, 2012, 

p. 14). 

 

Como se para ser vista a mulher necessitasse estar envolta em roupas masculinas. Em 

uma percepção de que o corpo fala, não a linguagem do sexo ou da sexualidade. Mas uma fala 

que não se ouve ou que é sufocada pela sociedade ao longo do tempo. 

Assim sendo, o sexto artigo em análise versa justamente sobre a corporeidade feminina, 

sob o título “O corpo e a mulher na história da Filosofia: uma leitura a partir de Merleau-Ponty 

centrada na atual discussão sobre a corporeidade”, encontrado em pesquisa aberta realizada na 

Internet6 acerca do resumo, a autora Líria Ângela Andrioli evidencia o sentido da nossa 

pesquisa: 

 

                                                           
6 Trabalho pode ser conferido no endereço eletrônico www.monografias.com.  

http://www.monografias.com/
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O reconhecimento social das mulheres como “seres pensantes” foi e continua 

sendo um desafio para o equilíbrio nas relações de gênero. Nos currículos 

escolares e universitários podemos perceber que pouco consta sobre as 

mulheres que se destacaram enquanto filósofas. Na maioria das vezes, falta 

uma referência acerca do conhecimento da vida e obras de pensadoras. Pode-

se constatar uma reduzida valorização das mulheres na vida acadêmica e sua 

participação na história da construção do conhecimento. Simone de Beauvoir 

pronuncia-se sobre isso dizendo que “toda a história das mulheres foi feita por 

homens.” (ANDRIOLI, 2019, p. 1). 
 

Mas a autora complementa o resumo e fala da corporeidade. Algo que foge totalmente 

ao que queremos enfatizar. Contudo, interessa-nos o tópico 1 do artigo, que tem como título “A 

presença da mulher na história da Filosofia”. Aqui a autora enfatiza o nosso objeto em si: 

 

No entanto, apesar da discriminação das mulheres no campo filosófico, é 

possível perceber que, ao longo da história da filosofia, várias mulheres se 

destacaram como seres humanos que buscaram saber e conhecimento. No 

século XX há um destaque especial a algumas filósofas importantes. Dentre 

elas, encontram-se Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Mari 

Zambrano, Simone de Beauvoir e Rosa Luxemburgo. Estas mulheres, 

contrariando a ordem patriarcal de seu tempo, foram filósofas importantes e, 

sem dúvida, contribuíram decisivamente para a construção do conhecimento. 

(ANDRIOLI, 2019, p. 1). 
 

Diante desse quadro, por quais motivos as mulheres filósofas não ocupam seu devido 

espaço na Academia? E a resposta já foi dada: elas, as filósofas, contrariam o que manda o 

patriarcado. De modo que, ao se manifestarem contra as regras, não encontram o devido 

respaldo para serem inseridas no contexto relacionado ao conhecimento universitário. 

O trabalhar acadêmico, voltado para a mulher, tomando como base o direcionamento 

exposto ao longo deste Estado do Conhecimento, mostrou-se ser complicado para as filósofas. 

E pesquisar o mundo feminino, enquanto espaço para conquistas em termos do conhecimento 

que é apresentado pela mulher seria complicado quanto à aceitação destas em um universo 

comandado por homens. 

O que se quer dizer se volta para a importância do tema ora em destaque. Tudo se 

enquadraria no mesmo naipe. A começar pelo ineditismo que se tem sobre o assunto. Ou será 

que a Academia vai continuar fugindo das suas responsabilidades?  

A inserção do ensino de teóricas da Filosofia, a exemplo de outras áreas do 

conhecimento, só se efetivará quando houver mudança de paradigma relacionado ao gênero e 

sexo. 

Até mesmo na Academia existe discrepância de pensamentos sobre algo que não deveria 

existir. Não faz sentido algum se diferenciar homens e mulheres tomando como base a 

particularidade anatômica que envolve a genitália. É como se o conhecimento e a sabedoria 
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estivessem ligados ao aparelho reprodutivo humano e não ao cérebro. Como se a capacidade de 

produção e do saber fossem apenas a sexualidade em si. 

As mulheres da Filosofia têm sido deixadas de lado ao longo do curso histórico. Se for 

levado em consideração o que é produzido no Brasil, por exemplo, poucos alunos e poucas 

alunas saberão o que produzem Marilena Chauí, Guacira Lopes Louros, Maria Candau Djamila 

Ribeiro. 

Como, até agora, não se ousou pesquisar por quais motivos existe essa diferença na 

Academia, em especial na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, local escolhido 

para ser avaliado com vistas a presente pesquisa, entende-se que existe a problemática de ser a 

primeira análise. E, como tal, existe a dificuldade própria de se encontrar subsídios que possam 

acrescentar, em termos de afirmação ou não do que se apresenta neste presente trabalho acerca 

das particularidades que envolvem a ocupação de espaço acadêmico por mulheres. 

No caso da UERN, somente agora é que se discute a importância da mulher na Filosofia. 

E mesmo assim em uma disciplina optativa, deixando clara a afirmação de que não há interesse 

em aprofundar a problemática. 

No Departamento de Filosofia do Campus Central são onze professores, dos quais 

apenas duas mulheres. Em sala de aula do 7º período, 16 alunos. Destes, só quatro mulheres. 

Embora se saiba que este fator está fora do contexto geral da presente pesquisa. Mas este assunto 

não será analisado no decorrer deste estudo. 

E o que isso representa? A continuidade de suposta prática que vem do patriarcado: as 

mulheres filósofas tendem a continuar sendo esquecidas ou ignoradas por quem deveria primar 

pela prática que leva ao conhecimento de que existe algo a se reconhecer, conhecer e legitimar. 

Assim, sem a aquiescência da Academia, teorias vão ser simplesmente esquecidas, já 

que não são trabalhadas em sala de aula. Como se parte da história da Filosofia sequer tivesse 

existido ou se a existência de mulheres fosse apenas para dar vazão ao que veio da Grécia 

Antiga: só serviriam para a procriação. 

A questão da identidade, apresentada por Judith Butler, deixa de ser um problema? Ou 

realmente é preciso que haja a identidade para, depois, se fazer a diferença entre homens e 

mulheres na sociedade? Será mesmo preciso que se distinga um e outro, sabendo que ambos 

são importantes para a vida social? Enfim, são perguntas que merecem ser respondidas e as 

quais terão seu devido retorno com a profundidade da discussão que se apresenta aqui. 

 

3 A EXCLUSÃO DA MULHER NA SOCIEDADE: UMA LONGA HISTÓRIA 
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Se for feita uma leitura baseada na Bíblia e se tenha, por consequência, uma explicação 

religiosa, teremos uma analogia interessante a discutir - não seria o homem o ser perfeito. Caso 

fosse, Deus não teria pensado na criação da mulher a partir do homem. E, tem-se aqui, um fato 

curioso sobre ambos: o primeiro (o homem) teria vindo com alguns defeitos. Para corrigir o 

problema anterior e apresentar possibilidade de criação que possibilita outras criações, veio a 

mulher. Esta, sim, teria as características que se esperaria de algo apresentado por Deus. 

Mas veio a história da serpente, que teria convencido a mulher a provar do fruto 

proibido. E Deus, então, a puniu com o castigo mais severo, conforme se percebe na leitura do 

livro Gênesis, 2, 4b- 3,247. 

Daí se teria uma noção do tipo de sociedade que se concretizaria no mundo. A partir de 

um castigo divino é que a mulher teria maior peso negativo da sociedade. Embora um tenha 

sido feito para complementar o outro, o que indicaria igualdade, o peso do castigo direcionado 

por Deus terá tido menos peso ao homem. E com base nisso é que teriam surgido as diferenças 

entre homem e mulher: ao primeiro, quase tudo. À segunda, quase nada. 

E fica evidente que, mesmo com características anatômicas e biológicas que poderiam 

ser vistas como superiores ao homem, a mulher fica em segundo plano. A vertente explicativa 

que vem do Cristianismo segue o que já era dito pela Mitologia Grega. 

 

Hesíodo relata que Afrodite, deusa do amor e da fertilidade, teria nascido da 

espuma do mar onde se espalhou o esperma vindo do pênis amputado de 

                                                           
7 11 Disse-lhe Deus: mas quem te fez conhecer que estavas nu, senão o ter comido da árvore, de que eu te tinha 

ordenado que não comesses?  

12 Adão disse: a mulher, que me deste por companheira, deu-me (do fruto) da árvore, e comi.  

13 E o Senhor Deus disse para a mulher: porque fizeste isso? Ela respondeu: A serpente enganou-me e comi.  

14 E Senhor Deus disse à serpente: Pois que fizeste isto, és maldita entre todos os animais e bestas da Terra; 

andarás de rastros sobre o teu peito, e comerás terra todos os dias da tua vida.  

15 Porei inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça e tu 

armarás traições ao seu calcanhar.  

16 Disse também à mulher: Multiplicarei os teus trabalhos, e (especialmente os de) teus partos. Darás a luz com 

dor os filhos, e estarás sob o poder do marido e ele te dominará.  

17 E disse a Adão: Porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore, de que eu te tinha ordenado 

que não comesses, a Terra será maldita por tua causa; tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os 

dias da tua vida.  

18 Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra.  

19 Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, de que fostes tomado; porque tu és pó e em pó 

te hás de tornar.  

20 E Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes.  

21 Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de pele, e os vestiu.  

22 E disse: Eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal; agora, pois, (expulsemo-lo do 

Paraíso), para que não suceda que ele estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva 

eternamente.  

23 E o Senhor Deus lançou-o fora do Paraíso de delícias, para que cultivasse a terra, de que tinha sido tomado.  

24 E expulsou Adão, e pôs diante do Paraíso de delicias Querubins brandindo uma espada de fogo, para guardar 

o caminho da árvore da vida. 
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Urano, e jogado às águas; Atena, deusa da sabedoria, nasce da fronte de Zeus. 

De forma similar, Deus criou Eva partindo do osso retirado do lado do 

homem. Assim, deixava implícito que ela seria a parceira do homem, sua 

parte lateral, criando no sentido de inerência e pertencimento do homem à 

mulher e da mulher ao homem. (PINHEIRO, 2017, p. 73). 

E, com isso, vem, mais uma vez, a suposta ideia de igualdade, já que um teria sido feito 

para o outro. Contudo, ao longo da história, esse viés religioso é levado quase ao pé da letra e, 

em algumas culturas, como a muçulmana, a mulher tem que permanecer, sempre, um passo 

atrás do homem. É um autorreconhecimento de que ela seria inferior.  

No caso em questão da presente pesquisa, e por analogia, a mesma situação se aplica. 

Os homens da Filosofia sempre estão em destaque. Como se o ato de pensar, de criar e expor 

alguma teria fossem próprios do agir masculino. Para confrontar com esse pensamento, surgem 

mulheres que não aceitaram imposições seculares e romperam com a tradição patriarcal, no 

sentido de apresentar ao mundo a força, a coragem, a potência e, claro, a intelectualidade que 

são próprias das mulheres. É o que virá agora. 

Historicamente falando, a mulher sempre foi deixada em segundo plano. Em Atenas, 

berço da democracia grega, por exemplo, as mulheres não estavam inseridas no contexto que 

envolve a democracia, e que se direciona para a liberdade. 

Tomando como parâmetro o que diz a filósofa brasileira Marilena Chauí em seu livro 

“Convite à Filosofia”, escrito no ano 2000, a questão da liberdade feminina se evidencia e 

merece ser analisada pela sociedade de maneira geral. O mesmo pressuposto, porém, não se 

volta para o homem, que, aos olhos dessa mesma sociedade, pode tudo. Analisemos o que nos 

apresenta a autora: 

 

Se, por exemplo, nasci negra, mulher, numa família pobre, numa sociedade 

racista, machista e classista, que me discrimina racial, sexual e socialmente, 

que me impede o acesso à escola e a um trabalho bem remunerado, que me 

proíbe a entrada em certos lugares, que me interdita amar quem não for da 

mesma “raça” e classe social, como dizer que sou livre para viver, sentir, 

pensar e agir de uma maneira que não escolhi, mas foi-me imposta? (CHAUÍ, 

2000, p. 463). 

Assim, a visão que será direcionada para a mulher é a de que ela seria, por assim dizer, 

susceptível ao que vai dizer o homem com relação ao comportamento, à sexualidade, às 

decisões políticas, às econômicas e até sexuais. Algo que não ocorre com o homem. Entra, 

assim, algo que se chama de ideologia. 

A própria Marilena Chauí, no mesmo livro, discorre sobre essa palavra e chega à 

conclusão que a mulher, por analogia, segue determinação do patriarcado e faz alusão com a 

cultural etnocêntrica. “Esta é resultado da imposição da cultura dos dominantes à sociedade 



41 
 

 

inteira, como se todas as classes e todos os grupos sociais pudessem e devessem ter a mesma 

Cultura, embora vivendo em condições sociais diferentes.” (IDEM, p. 378). 

Se tudo parte de uma ideologia, seguindo determinada cultura, é fato que a questão 

relacionada à mulher deve ter algum tipo de estereótipo. Em 1941, quando a música “Ai que 

saudade de Amélia”, escrita por Mário Lago e Ataúfo Alves, foi lançada, o Brasil acabou 

apresentando algo que se encaixa no que o quer e espera de uma mulher: submissa. 

Embora a sua origem tenha sido por conta de uma projeção fictícia em torno da figura 

feminina, aqui ficção e realidade se concretizam. Em abril de 2015, o jornalista Euler de França 

Belém, do Jornal Opção (www.jornalopção.com.br), expõe o real motivo que teria inspirado a 

letra: 

 

A versão de Luizito acrescenta mais molho, mas não é muito diferente 

da apresentada por Severiano e Zuza. Mário conta que, em 1941, 

enquanto conversava com Ataulfo, Frazão e Orlando Silva, no Café 

Nice, “o Almeidinha começou a cantarolar a história de uma mulher que 

era solidária ao seu homem, que passava fome ao seu lado e achava 

bonito não ter o que comer. Eu e Ataulfo pensamos: isso dá um samba. 

(BELÉM, 2015). 

 

A realidade que surge da letra “Ai que saudade de Amélia” provoca um questionamento 

acerca da real importância e papel que a mulher desempenharia na sociedade. Alguns filmes 

épicos evidenciam o que se faz presente na composição de Mário Lago e Ataúfo Alves. Uma 

alusão também ao fato de existirem mulheres que lutam, reivindicam e não aceitam serem 

tratadas com desdém pela sociedade. Nasce, assim, a saudade de Amélia, do retorno da figura 

que não questionava nada e aceitava tudo o que lhe fosse apresentado. 

Voltar ao tempo, para compreender a história, é preciso; e pela própria história. O 

resgate para compreender essa saudade da mulher ideal está presente em atos de “rebeldia” em 

algumas mulheres que não aceitaram imposições e realidades e, diante disso, sofreram 

consequências drásticas, pagando até com a própria vida pela ousadia de se rebelar. 

O ano era 1793. A França estava em ebulição. As ideias dos homens fervilhavam em 

torno da Declaração Universal dos Direitos do Homem, tomando como parâmetro o tripé 

liberdade, igualdade e Fraternidade. Uma mulher levanta sua voz para fazer ecoar a 

particularidade de que mulheres fossem inseridas no contexto dos direitos em si, que tivessem 

acesso aos mesmos benefícios que os homens. 

O cenário idealizado sobre o que aconteceu com Olympe de Gouges, francesa que 

acabou degolada em praça pública por reivindicar direitos iguais para homens e mulheres, está 

http://www.jornalopção.com.br/
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exposto no livro “Filósofas – A presença das mulheres na Filosofia” (2016), organizado por 

Juliana Pacheco. A obra é uma coletânea de artigos que versa sobre a mesma vertente exposta 

no título. 

De modo que a morte de Olympe de Gouges macula com sangue a história da defesa 

que se faz acerca da igualdade envolvendo homens e mulheres em uma mesma sociedade. E, 

de tempos em tempos, novas cabeças são decepadas, uma literal e outras por analogia, para 

calar a voz de quem quer o óbvio: ser vista pela sociedade. Nada mais. Contudo, esta mesma 

sociedade quer manter, custe o que custar, a figura feminina na invisibilidade. Como se à mulher 

coubesse apenas a função de ser mãe, dona de casa e outras particularidades que se voltariam 

para a sexualidade em si. 

A voz que surge, que sangra por igualdade não deve ser ouvida, e sim silenciada. Assim, 

por força de uma guilhotina, Olympe de Gouges encerra sua luta em prol do que se chama de 

sociedade mais justa. As palavras que estão livro “Filósofas – A presença das mulheres na 

Filosofia”, no que diz respeito ao que aconteceu em 1793, são de Débora de Quadros Rodrigues. 

O título de seu artigo chama a atenção: “Olympe de Gouges: Culpada! Crime: querer liberdade, 

igualdade e fraternidade.” 

 

Era Paris em três de novembro de 1793, e a instabilidade política borbulhava 

nas terras francesas como água que ferve e escalda. Sobre a cabeça de Olympe 

escuras nuvens se avolumam, a emoção faz com que ela não sinta o frio que 

o outono trás. Entre a imensidão de pessoas que estão presentes, alguns rostos 

podem ser reconhecidos. Tanto faz. Aquelas cores que outrora inflavam o seu 

peito, o azul, branco e vermelho, hoje lá estavam ansiosos por ver o seu fim. 

(RODRIGUES, 2016, p. 123). 

 

É bem verdade que a questão de direitos que se fez presente na Revolução Francesa, por 

exemplo, apresenta como origem o que se discute no Iluminismo, vertente filosófica surgida 

para contrapor o período anterior, chamado de Idade Média. E é nessa questão iluminista que a 

ideia exposta no artigo de Débora de Quadro Rodrigues tem amparo. 

Naquele tempo ganhava força ideias de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, 

John Locke e outros. E o que se evidenciava era a busca pela liberdade. Com a devida analogia, 

a mulher que esteve presente no período viu em Olympe de Gouges uma possibilidade desta, 

da liberdade, ser alcançada. 

Mas não foi isso o que aconteceu. O Iluminismo, que tem seu nascedouro na Inglaterra, 

ganha notoriedade e tem seu auge exatamente na França. E, nesse período, não se tem notícia 

de que nenhuma mulher tenha ganhado notoriedade intelectual. A vez sempre foi dos homens. 
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Embora se tenha relato da própria Olympe de que os homens receberam suporte da 

mulher para garantir a própria liberdade: 

 

Ora, de acordo com Olympe de Gouges, o homem, escravizado durante a 

Revolução Francesa, teve necessidade da mulher para se libertar: 'O homem 

escravo multiplicou as suas forças, mas teve que recorrer às tuas para poder 

quebrar as suas correntes.' Resultado surpreendente, e paradoxal, da 

Revolução, em que a mulher teve um papel importante, já que foi graças a ela 

que o homem foi libertado dos seus ferros. Olympe de Gouges denuncia então 

a ingratidão do homem que impede à mulher a possibilidade de aceder ao 

mesmo estatuto que ele após a queda do Antigo Regime (ESCALLIER, apud, 

RODRIGUES, 2016, p. 125). 

 

Vamos pensar tal qual a ideia de Olympe: se a mulher poderia ir para a guerra, pegar 

em uma arma e defender os ideais franceses, por quais motivos não teria acesso aos mesmos 

direitos que os homens? A resposta parece óbvia: a sociedade não aceita que surja outro 

personagem para tomar vez e lugar de quem a formou: o homem. 

A ideia que se tem, por exemplo, de que ao falar em “homens” a expressão contemplaria 

homens e mulheres, por exemplo, é bem século XX. E aqui se fala em século XVIII. Portanto, 

direitos só ao gênero masculino mesmo. 

Vejamos o que diz a pesquisadora em seu texto acerca dessa questão: 

 

Essa mesma Revolução anunciava a igualdade como um princípio 

fundamental e geral, mas foi conferida a poucos, o que causou a indignação 

de mulheres como Olympe de Gouges. Ora, se à mulher é permitido pegar em 

armas para destituir o poder central, por que lhes são negados os direitos de 

igualdade? Sabe-se que a participação feminina na Revolução Francesa não 

se limitou à Marcha sobre Versalhes e diversos documentos foram 

encontrados provando o alistamento feminino nas batalhas que se 

prosseguiram contra outras nações, algumas inclusive assumindo postos de 

comando. Contudo, muitos soldados sentiam-se ultrajados em ter uma mulher 

como superior. (RODRIGUES, 2016, p. 126). 
 

 

Para a França daquele momento interessava apenas a força braçal que a mulher poderia 

contribuir para a guerra. O ato de pensar, refletir, questionar, idealizar, e sugerir, próprios da 

intelectualidade, era próprio do homem. As mulheres que externassem esta vertente não tinham 

o devido espaço. 

Algo que contribui para a questão da invisibilidade feminina na sociedade e também 

para fazer valer a máxima presente na letra escrita por Mário Lago e Ataúfo Alves: “ai que 

saudade de Amélia”; assim, “Uma mulher intelectual é o flagelo de seu marido, de seus filhos, 

de seus amigos, de seus empregados, de todo mundo. Da altura sublime de seu belo gênio ela 
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desdenha todos os deveres de mulher” (RODRIGUES apud BADINTER, p. 126). Olympe 

lutava pela declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã e foi morta por isso. 

O que passou Olympe de Gouges, em 1793, da exclusão e negação da importância 

feminina para a sociedade apenas é um reflexo do que ocorre com as mulheres da filosofia, 

renegadas ao segundo plano e sem direito ao reconhecimento intelectual. Saindo da realidade 

de Gouges e voltando muito no tempo, especificamente no século V antes de Cristo, na chamada 

Atenas Clássica, berço da democracia grega. 

O capítulo “Mulher e Filosofia na Atenas Clássica I”, escrito por Thirzá Amaral Berquó, 

do livro “Filósofas – presença das mulheres na Filosofia”, retrata o momento que, séculos 

depois, marcará o fim de Olympe de Gouges: exclusão feminina e a impossibilidade de 

reconhecimento de sua intelectualidade. 

O capítulo em questão evidencia a particularidade vivenciada pela filósofa Aspásia. A 

descrição que se pode fazer, com base no que se tem em referência, de pesquisas sobre tal 

realidade, é a pior possível: não é que o período temporal em destaque não apresentasse 

filósofas, mas os homens teriam se apropriado de suas ideias, como disse Umberto Eco, 

conforme apresenta Gilles Ménage em resenha escrita (2009) sobre o livro “História das 

Mulheres Filósofas (1960). 

há a particularidade presente nas discussões da época, de que só poderiam ser livres 

homens e maiores de 21 anos. Mulheres, crianças, escravos e estrangeiros estavam distantes 

desse benefício. Portanto, casa perfeitamente com a realidade, séculos depois, vivida por 

Olympe de Gouges na França. 

A questão é que o nome e a obra destas mulheres não constam em currículos, livros. O 

que se tem é a continuidade de uma prática patriarcal, na qual o homem se evidencia. 

Entre os nomes pré-socráticos, por exemplo, não se tem em destaque, maior ou menor, 

nenhuma mulher. Para ter a notoriedade, segundo consta do artigo de Thirzá Amaral Berquó, 

seria necessário a mulher se mostrar em público. Era esse o modelo, por exemplo, de educação, 

no qual os homens discutiam e ensinavam. 

 

Para discursar e ensinar, Aspásia teria de atuar publicamente. Porém, a 

sociedade ateniense dessa época tinha uma ideologia que tentava manter uma 

rígida separação entre os gêneros, sendo o espaço público a área masculina e 

o doméstico a área feminina. (BERQUÓ, 2016, p.29). 
 

Percebe-se claramente que o lugar das mulheres filósofas não era no mesmo ambiente 

que os homens. E aqui se ressalva para se voltar um pouco nos escritos e retornar à letra de 

Chico Buarque, “Mulheres de Atenas”. 
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A servidão era clara e evidente. Filmes, como 300, mostram que o lugar da mulher era, 

realmente, em casa. Atendendo, especificamente, aos desejos sexuais dos homens. Além disso, 

existe o fato da ausência de informações acerca da produção literária e filosófica, bem como da 

participação feminina na sociedade. Tudo o que se tem conhecimento foi deixado pelos homens: 

 

Quando se estuda sobre as mulheres da Grécia do período clássico (sécs. V-

IV a. C.), o principal obstáculo é o fato de que os documentos disponíveis 

foram quase todos feitos por homens, de forma que trazem a visão masculina 

sobre o feminino. Por isso, as mulheres aparecem na documentação de forma 

quase acidental, quando, inesperadamente, atuavam na esfera pública e 

acabavam por se intrometer nos assuntos dos homens. (BERQUÓ, 2016, p. 

29). 
  

Assim, o que se vivenciou na Grécia Antiga se perpetuou na história e chegamos à 

contemporaneidade, ainda, com a mesma visão de que a mulher deve ser deixada em segundo 

plano, pois dentre os papéis sociais, a que lhes são direcionados, não está o de pensar. 

Quando se ousava fugir dos estereótipos, a mulher recebia a pecha de prostituta. Foi 

assim com Aspásia, conforme diz Berquó, ao referenciar o nome atribuído às mulheres que 

queriam ser livres e eram chamadas de heteras.  

 

Plutarco refere que Aspásia seria hetera e que treinaria jovens para exercer 

esse ofício (Vida de Péricles, XXIV). Na tradição da comédia ateniense, 

Aspásia era referida como prostituta. É o que se observa na peça Os 

Acarnenses, de Aristófanes, na qual lhe é atribuída a causa da Guerra do 

Peloponeso, pois o roubo de duas de suas prostitutas teria sido a origem do 

decreto de Péricles que proibiu o comércio com a pólis de Mégara, que depois 

pediu a intercessão dos espartanos. (BERQUÓ, 2016, p. 33). 
 

 

 É bem verdade que isso não quer dizer que Aspásia realmente seria prostituta, mas 

mostra como era o pensamento dos homens sobre as mulheres à época. A explicação sobre isso 

vem de que, pelo fato de ser hetera, que significa não ter nascido em Atenas e, por isso, teria o 

direito de andar livremente e circular em ambientes frequentados por homens. Daí ser chamada 

de prostituta por alguns. 

 E onde entraria a invisibilidade feminina na questão proposta até aqui? Sócrates, 

discípulo de Platão, pelo menos é o que em a História da Filosofia Antiga nos mostra (REALE, 

ANTISERI, 1996), ganhou notoriedade por ser exímio orador e, óbvio, apresentar 

conhecimento acima do que se esperava à época. Mas quem terá ensinado Sócrates e o 

direcionado, por exemplo, para a Maiêutica, método em que ele apresenta pergunta como 

resposta? 
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Berquó deixa claro ao discorrer sobre essa particularidade em seu artigo, que, mesmo 

sendo mestre de Sócrates, Platão teria dito que tem teria ensinado seu discípulo a arte da 

retórica teria sido Aspásia de Mileto. 

 

Plutarco conta que Aspásia de Mileto “tinha a reputação de se associar com 

muitos atenienses como uma professora de retórica” e que “era muito 

admirada por Péricles por causa de sua rara sabedoria política” (Vida de 

Péricles, XXIV). No diálogo intitulado Menêxeno, Platão afirma que Aspásia 

ensinou retórica a Sócrates. Esse tópico gerou muita controvérsia, porque, 

devido à ideologia ateniense de rígida separação entre masculino/público e 

feminino/doméstico, os estudiosos tendiam a considerar impossível que uma 

mulher pudesse ensinar homens na arte de falar bem em público. (BERQUÓ, 

p. 350). 

 

A participação de Aspásia na formatação do conhecimento e da afirmação da retórica 

de Sócrates não consta de nenhuma obra trabalhada em aulas no curso superior de Filosofia. De 

maneira que se propaga a ideia de que o lugar da mulher, tomando como base esse relato, seria, 

definitivamente, onde sempre esteve: no anonimato, indiferença e opressão do patriarcado. 

Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Heráclito e Demócrito são 

alguns nomes conhecidos e existentes para a Filosofia. São discutidos em salas de aula nos 

períodos iniciais do curso de filosofia. E o que pode ser pior, para quem observa essa 

indiferença, diz respeito às próprias filósofas. Não todas. Mas a maioria da contemporaneidade 

tem fugido do debate, de apresentar questionamentos sobre essa invisibilidade feminina na 

problemática aqui exposta. 

Como se a epistemologia não se voltasse, também, ou não estivesse contemplando as 

mulheres. Alguns nomes evidenciados em poucos livros que falam sobre a indiferença para as 

filósofas nunca foram, sequer, citados em salas de aula. O exemplo disso vem do artigo 

“Diotima de Mantinéia: mulher e filósofa na Atenas Clássica II”, de Thirzá Amaral Berquó, 

publicado na obra “Filósofas – a presença das mulheres na filosofia”. 

Quem, afinal, é Diotima de Mantinéia? Seu nome não consta em livros de Marilena 

Chauí, Simone de Beauvoir ou Ângela Davis. Tampouco aparece em obras tidas como 

essenciais à compreensão filosófica, como “O Mundo de Sofia”, de Jostein Garder. Sabe-se 

dessas mulheres quase por acaso, incidentalmente, como diz Berquó. (2016, p. 44). 

Ao que se evidencia pelos escritos e pesquisas filosóficas, as mulheres filósofas, se 

existiram, ficaram à mercê da própria sorte intelectual: renegadas à obscuridade, marasmo, 

distanciamento produtivo e do reconhecimento de suas potencialidades. 
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Pensar, de fato, não era para qualquer pessoa. Desde tempos remotos que a sociedade 

segue o viés falocêntrico: o homem cria regras, comanda a sociedade e diz quem é que pode ou 

não ser destaque. Como se percebe, a mulher não seria contemplada com esses benefícios. 

 

Além disso, no período ora estudado, qual seja, a Atenas clássica (sécs. V-IV 

a. C.), havia uma ideologia falocêntrica que procurava manter uma rígida 

separação entre os gêneros. Desse modo, preconizava-se à época que o 

feminino deveria ficar restrito ao espaço doméstico, pois o espaço público 

seria o domínio masculino. (BERQUÓ, 2016, p. 44). 

 

Apesar desse escanteamento, Berquó projeta a ideia de que existia alguma informação 

sobre Diotima de Mantinéia, seja como sacerdotisa e filósofa, seja como mentora de Sócrates, 

para quem teria ensinado sobre o amor. (BERQUÓ, 2016, p. 44). Segundo a pesquisadora, 

citação da existência da filósofa se deu por meio de Platão, em seu livro O Banquete. 

 

SÓCRATES: E agora vou deixar-te em paz, a fim de referir-vos o discurso a 

respeito de Eros que há tempos eu ouvi da mulher de Mantinéia, Diotima, 

sobremodo entendida neste assunto como em muitos outros, a mesma que, de 

uma feita, antes da peste, aconselhou os atenienses a fazerem os sacrifícios 

que protelaram por dez anos a epidemia. Foi ela quem me doutrinou sobre as 

questões do amor. (PLATÃO apud BERQUÓ, 2016 p. 44). 

 

Afora essa citação, nada mais se tem sobre Diotima de Mantinéia. Seu passado, sua 

produção filosófica, sua vida, tudo isso é como se não tivesse existido. Em outras palavras, ela 

parece ser fruto da imaginação de Platão ou de Sócrates. O que, por si, já é de grande valia, 

pois, como já foi dito, na Grécia Antiga a mulher não deveria, sequer, ter lugar ao sol. 

E, no que diz respeito à Diotima, a particularidade de ser uma sacerdotisa coloca a 

questão da mulher bem em evidência: segundo consta da pesquisa feita por Berquó, saberia a 

sacerdotisa organizar eventos de ordem religiosa, além de presidir e organizar ações públicas. 

(BERQUÓ, 2016, p. 47). Em outras palavras, a sociedade direcionava para estas mulheres 

determinadas atividades, mas, ao mesmo tempo, não lhes garantia o pressuposto de liberdade, 

direcionando-as à invisibilidade social.  

Mais uma vez retoma-se aqui o aspecto da característica de uma sociedade patriarcal, 

que segue os ditames de que os homens, por possuírem pênis, seriam superiores às mulheres. E 

tal situação remeteria ao que se viu até aqui: seria inevitável, naquele tempo, apresentar 

qualquer questionamento contrário ao que se vivia. Caso existisse algum embate voltado para 

questões ideológicas, de gênero, a mulher não seria, sequer, ouvida. 
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Essa prática que chega às universidades, quando não se estuda mulheres filósofas pelo 

simples fato de, na Grécia Antiga estas não serem vistas como pessoas dotadas de capacidade 

intelectual necessária para pensar, por exemplo, mudanças em algum sistema político. 

Esse comportamento presente na Grécia Antiga remete ao costume anterior, de uma 

sociedade baseada em mitos e os quais os homens deveriam segui-los. No livro Mitos Gregos 

(1998), escrito por Paulo Sérgio de Vasconcellos, fica clara a percepção vinda dos deuses e 

direcionada para a sociedade, conforme se percebe no trecho abaixo: 

 

Um dia, quando ele navegava de volta para casa, vindo de Tróia, Hera 

provocou no mar uma tempestade espantosa. Zeus, porém, castigou-a por 

isso: prendeu-a com uma corrente de ouro, amarrada de cabeça para baixo do 

alto de uma nuvem, com uma bigorna7 em cada pé... Seu filho Hefesto,8 o 

deus ferreiro, libertou-a, provocando a cólera de Zeus, que o precipitou do 

alto do céu. Foi nessa ocasião, dizem, que Hefesto ficou coxo para sempre. 

(VASCONCELLOS, 1998, p. 90). 

 
 

Como se percebe, assim como as mulheres na sociedade grega, as deusas também não 

tinham liberdade para externarem suas posições que estivessem ligadas às suas vontades. 

Caberia aos deuses, neste caso em específico, direcionar todas as decisões e, por assim, dizer, 

comportamentos que as deusas deveriam seguir. Para deixar mais evidente sobre o tratamento 

que deuses dispensavam às mulheres, estas eram vistas como meros receptáculos para a vida, 

como fonte de prazer.  

A explicação mitológica para realidade se encaixa perfeitamente no que se desenvolve 

aqui. Os homens buscavam se espelhar nos deuses em termos de comportamento, inclusive na 

seara que envolve o sexo em si. As mulheres não tinham direito a nada. Sequer ao prazer, já 

que elas eram escolhidas pelos deuses para tal e, obviamente, eram estupradas ou raptadas para 

saciarem desejos sexuais dos deuses. 

 

Perséfone, em companhia de amigas, colhia violetas e lírios brancos em meio 

a um bosque. Eis que Hades a viu, depois de ter sido ferido de amor, e, tomado 

de desejo por aquela moça, resolveu raptá-la e levá-la para seu reino sob a 

terra. Precipitou-se sobre a moça. Aterrorizada, Perséfone gritou em vão pela 

mãe e pelas companheiras. Mas o deus a colocou em seu carro puxado por 

cavalos e partiu em disparada. (VASCONCELLOS, 1998, p. 109). 

 

 

Como se percebe, o comportamento que se analisa com relação aos deuses praticamente 

é o mesmo envolvendo homens e mulheres. Em uma sociedade, no caso a grega, marcada pelo 

patriarcado, estas influências tendem a se direcionar para todo o ocidente, de maneira ampla, 
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provocando com maior ênfase a misoginia e suposta superioridade masculina em todos os 

setores sociais. 

Se o problema for analisado ao longo do tempo e se a questão musical estiver em 

evidência, por exemplo, se perceberá que a mulher, de maneira geral, é tida e exposta como 

mero objeto sexual. Em alguns casos, a depreciação da mulher é apresentada como elemento 

central, por exemplo, de algum estilo musical. 

É o que se percebe, por exemplo, na música “Depois da meia noite” (década de 1990), 

que ganhou notoriedade no Brasil por meio da banda forrozeira Forró Ferro na Boneca. 

A letra faz distinção entre mulheres: uma é para casar e a outra para a diversão. 

Pensamento similar ao que acontecia em Atenas Clássica I, onde as mulheres tidas como “sem 

berço” grego eram chamadas de heteras e também de prostitutas. O quesito liberdade, aqui, 

parece só para o homem. 

 

É rapariga, é cabaré 

É bagaceira, muita mulher 

De terceira qualidade 

Depois da meia noite, 

eu pego o que vier. 
 

Diante desse escanteio direcionado à mulher, percebe-se, por outro lado, que existem 

músicas que enaltecem o seu papel e até afirmam que lutas homéricas do passado grego teriam 

ocorrido por força, direta ou indireta, da mulher. 

É o caso, por exemplo, da que envolve gregos e troianos, que culminou com a morte do 

príncipe Heitor e do principal herói apresentado por Tróia, no caso Aquiles. Ambos defendiam 

algo que não lhes diziam respeito, isso referente ao amor. A luta entre gregos e troianos faz 

parte do livro Odisseia (2009), escrita por Homero. 

No ano de 1996, o músico e compositor Zé Ramalho apresentou a letra da música 

“Mulher nova, bonita e carinhosa”, a qual ganhou espaço no espaço musical na voz de 

Amelinha. 

Analisando a composição com o que se percebe na Odisseia, claramente existe a 

presença de uma mulher forte e que foge ao perfil e estereótipo idealizado naquele período: 

Helena, casada com Minelau, se apaixona pelo príncipe Páris, irmão de Heitor, e inicia uma 

guerra entre gregos e troianos. Uma história de traição, amor e, o que fica claro, 

empoderamento feminino. Embora esta última característica não se apresente diretamente. 

 

Numa luta de gregos e troianos 

Por Helena, a mulher de Menelau 
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Conta a história de um cavalo de pau 

Terminava uma guerra de dez anos 

Menelau, o maior dos espartanos 

Venceu Páris, o grande sedutor 

Humilhando a família de Heitor 

Em defesa da honra caprichosa 

Mulher nova, bonita e carinhosa 

Faz o homem gemer sem sentir dor. (RAMALHO, 1996) 

 

 Por outro lado, o que se percebe também na estrofe acima que, o seu final, as duas 

últimas linhas, se direcionam também ao aspecto sexual. O que, de uma maneira ou de outra, 

expõe a mesma particularidade: à mulher cabe apenas o apetrecho envolvendo o sexo. 

Parafraseando Rita Lee, como se só de cama vivesse a mulher. 

 

3.1 ELAS POR ELAS: PENSANDO A MULHER SOB AS PERSPECTIVAS DE GÊNERO, 

RAÇA E IDENTIDADE 

 

A discussão que se tem, com a exposição do problema envolvendo a presença/ausência 

da mulher no ensino da Filosofia levanta outro questionamento, tão interessante quanto o 

primeiro e que diz respeito a uma questão que envolve as supostas diferenças voltadas para o 

homem e a mulher. Algo que é contemplado com debates sobre o gênero, raça e identidade e 

que, de alguma maneira, fortalece o que se apresenta na presente pesquisa e que precisa ser 

discutido amplamente na sociedade.  

Tudo para evitar a permanência de práticas que seriam danosas ao viver na coletividade, 

as quais se destoam das necessidades da contemporaneidade. Por exemplo, não faz mais sentido 

trabalhar a ideia de que o homem ainda seria superior à mulher. Se já existe o diálogo em torno 

de uma provável igualdade, por quais motivos as diferenças deveriam ser reapresentadas? 

A questão é discutida pela filósofa Judith Butler no livro “Problemas de gênero – 

Feminismo e subversão da identidade”. E, de algum modo, a teórica enfatiza que existiria a 

possibilidade de apresentar, via feminismo, a presunção de uma identidade definida e que 

contemplaria a mulher. E uma palavra se destaca: representação. 

  

Por um lado, a representação serve como termo operacional no seio de 

um processo político que busca estender visibilidade e legitimidade às 

mulheres como sujeitos políticos; por outro lado, a representação é a 

função normativa de uma linguagem que revelaria ou distorceria o que 

é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres. (BUTLER, 

2003, p. 18). 
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E essas palavras de Butler, de alguma forma, evidenciam que o pensamento que se tem 

acerca da figura feminina seria até distorcido da realidade. Sim, porque representação de 

alguma coisa implica, necessariamente, na imagem que se faz sobre essa coisa. E imaginar é 

algo bem metafísico. Talvez seja esse o problema apontado pela filósofa quando diz que política 

e representação são termos polêmicos (BUTLER, 2013, p. 18).  

Representação implica assimilação de alguma ideia, leitura de algum movimento e 

interpretação dos dois ao mesmo tempo. Para tanto, a Filosofia aparece como algo essencial a 

esse processo. 

Afinal, a Hermenêutica cumpre papel importante nesse processo. Mas o problema maior 

é justamente esse: interpretar quem se apresenta, aos olhos de uns, como diferente. E aqui cabe, 

necessariamente, a visão exposta por Simone de Beauvoir, de expor a divisão não entre homens 

e mulheres, e sim entre macho e fêmea. 

E aqui, quem sabe, um direcionamento que perpassa ao longo da história da 

humanidade, o qual apresenta que à mulher caberia resolver problemas que envolvem a casa, 

filhos. Do trabalho resolveria o homem. 

E assim, nesse pensamento em que a figura feminina acaba, por assim dizer, reduzida 

apenas ao ambiente doméstico, cabe a pergunta: será que ela daria conta de um local inóspito e 

onde o pensamento que impera é o do homem? Diz Simone de Beauvoir: 

 

A MULHER? É muito simples, dizem os amadores de fórmulas simples: 

é uma matriz, um ovário; é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-

la. Na boca do homem o epíteto "fêmea" soa como um insulto; no 

entanto, êle não se envergonha de sua animalidade, sente-se, ao 

contrário, orgulhoso se dele dizem: "É um macho!" (BEAUVOIR, 1970, 

p. 25). 

 

A imposição que vem da sociedade causa estranheza. Admira-se aqui a ideia exposta 

por Simone de Beauvoir, de que problema de gênero que permeia a sociedade seria, em tese, 

culpa das próprias mulheres, que não se opõem à opressão e aceitam rótulos que acabam 

fundamentando, negativamente, o estigma de que a mulher seria inferior ao homem. 

Seria, definitivamente, o outro sexo. O segundo sexo. Para a filósofa, os homens “dizem 

‘as mulheres’ e elas usam essas palavras para de designarem a si mesmas: mas não se opõem 

automaticamente como Sujeito”. (BEAUVOIR, 1970, p. 13). 

Seja de gênero ou de identidade, a questão da mulher, envolvendo a sua participação na 

sociedade de maneira ampla, e consequentemente a ocupação de espaços na academia, acaba 

revelando outro problema bem mais profundo e que envolve, também, o estigma da cor da pele, 
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do cabelo, de ser magra ou não, baixa ou alta, bonita ou feia e se estes atributos serviriam para 

incrementar, ou não, suposta negatividade relacionada à presença feminina em determinados 

postos de trabalho. 

A partir da sentença exclamada por Simone de Beauvoir, de que o homem seria um 

macho, percebe-se claramente a existência de um espaço a ser preenchido pelas mulheres. Mas 

qual? Além do ambiente doméstico, em qual setor a mulher se enquadraria? Pensar, filosofar, 

seria próprio do homem? Seria uma atividade para a qual o cérebro feminino não estaria apto a 

desempenhar? 

Se a resposta para esta última problemática for positiva, teremos, então, mais um 

problema a resolver: a teoria de Beauvoir, por exemplo, acerca de um segundo sexo deixaria de 

ser teoria? E seria o que? O que dizer, também, sobre o problema (de gênero e de identidade) 

filosófico exposto por Judith Butler? Deixaria de ser um questionamento filosófico? 

Tudo o que foi exposto aqui diz respeito, necessariamente, à existência de leis, regras e 

normas que possibilitem uma vida harmoniosa de todos e todas em uma mesma sociedade. 

Porém, para Judith Butler, a necessidade de se discutir o sujeito do feminismo (BUTLER, 2013, 

p. 19) requer, ao mesmo tempo, a compreensão de que existem leis que valeriam ou 

direcionariam ao bem comum. 

Contudo, é fato que as leis são feitas, em sua maioria, por homens. Estes homens pensam 

e elaboram regras que também valem para as mulheres. Em suma, eles decidem até sobre algo 

que poderia ser feito por elas: o que fazer com o próprio corpo. 

Então, por tabela, se chegar à uma suposta verdade de que a mulher não teria condições 

de resolver seus próprios problemas. Vejamos o que diz Judith Butler sobre o sujeito feminista: 

 

Certamente, a questão das mulheres como sujeito do feminismo suscita 

a possibilidade de não haver um sujeito que se situe "perante" a lei, à 

espera de representação na lei ou pela lei. Talvez o sujeito, bem como a 

evocação de um "antes" temporal, sejam constituídos pela lei como 

fundamento fictício de sua própria reivindicação de legitimidade. A 

hipótese prevalecente da integridade ontológica do sujeito perante a lei 

pode ser vista como o vestígio contemporâneo da hipótese do estado 

natural, essa fábula funda que é constitutiva das estruturas jurídicas do 

liberalismo clássico. A invocação performativa de um “antes’ não 

histórico torna-se a premissa básica a garantir urna ontologia pré-social 

de pessoas que consentem livremente em ser governadas, constituindo 

assim a legitimidade do contrato social. (BUTLER, 2013, p. 20). 

 

Quando Butler fala em legitimidade do contrato social, essa fala permeia sobre a 

composição de poderes Executivo e Legislativo, perpassando também pelo Judiciário, os quais 

criam, executam e fiscalizam o cumprimento das leis que regem determinada sociedade. Se 
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alguma lei não atende algum objetivo é porque não terá sido pensada para atender àquela 

necessidade. 

E assim também é uma Universidade. O saber, o conhecimento humano seria dominado 

por homens, que acabam fortalecendo ideias masculinas e o patriarcado em si, em detrimento 

da igualdade que se quer quando se pensa em homens e mulheres harmoniosos em uma mesma 

sociedade. 

Por analogia, a compreensão que se tem da leitura do livro “Mulheres, Raça e classe”, 

de Ângela Davis, enfatiza perfeitamente o que se quer dizer aqui: a mulher é escravizada em 

todas as circunstâncias, seja pela cor da pele, pelas características do cabelo, do peso e também 

pelo gênero ao qual se identifica. 

É o que se chama de escravidão. “Aparentemente, portanto, o ponto de partida de 

qualquer exploração da vida das mulheres negras na escravidão seria uma avaliação de seu 

papel como trabalhadoras.” (DAVIS, 2016, p. 24). Com isso, a partir da analogia, tem-se o 

começo de uma luz a surgir no túnel: não caberia à mulher o trabalho de pensar a sociedade. 

Vejamos a partir de agora, como essas autoras exploram essas discussões. 

 

3.2 JUDITH BUTLER: A MULHER E A IDENTIDADE PROJETADA PELO FEMINISMO 

 

Qual a identidade da mulher? O que faz a mulher, mulher? É a anatomia do corpo 

humano? Ou será a sua capacidade de gerar filhos? Então a mulher que não pode ter filhos não 

seria, de fato, uma mulher? Paras Judith Butler, existiria uma identidade projetada pelo 

feminismo, mas esta levaria ao aspecto político. O que, para ela, seria um problema, pois 

envolveria aspectos políticos.  (BUTLER, 2003, p. 15). 

O problema estaria no fato de que o movimento Feminista teria criado, justamente, essa 

representação, de que a mulher, por ser excluída, inferiorizada, oprimida e marginalizada, 

necessitaria do apoio de todas as demais, em uma sociedade ampla, e que externasse força 

política para mudar um quadro milenar de exclusão. 

Ocorre que, de acordo com essa mesma ótica, não se vislumbraria aqui a possibilidade 

de igualdade, e sim de um papel de destaque a ser conquistado. Para isso acontecer, da 

visibilidade, precisaria que uma mulher se destacasse e fosse a voz das demais. E, com isso, se 

enquadraria no aspecto político em si. E, com isso, fugiria do problema de gênero apontado por 

Simone de Beauvoir e passaria a ser uma questão identitária. 

E, nesse aparente emaranhado de palavras reside o que pensa Judith Butler: o problema 

envolvendo homem e mulher na sociedade está justamente na identidade. 



54 
 

 

 

Recentemente, essa concepção dominante da relação entre teoria feminista e 

política passou a ser questionada a partir do interior do discurso feminista. O 

próprio sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou 

permanentes. É significativa a quantidade de material ensaístico que não só 

questiona a viabilidade do “sujeito” como candidato último à representação, 

ou mesmo à libertação, como indica que é muito pequena, afinal, a 

concordância quanto ao' que constitui, ou deveria constituir, a categoria das 

mulheres. Os domínios da “representação” política e lingüística 

estabeleceram a priori o critério segundo o qual os próprios sujeitos são 

formados, com o resultado de a representação só se estender ao que pode ser 

reconhecido como sujeito. Em outras palavras, as qualificações do ser sujeito 

têm que ser atendidas para que a representação possa ser expandida. 

(BUTLER, 2003, p. 16). 
 

 

A leitura do texto de Butler nos leva à compreensão e assimilação de que a questão da 

identidade estaria ligada às imposições sociais voltadas para a mulher e que fariam que ela fosse 

quem realmente precisasse ser. Isso aos olhos da sociedade. E, com isso, surge outro elemento, 

caracterizado por Michel Foucault como “poder”. Nessa linha, a própria Judith Butler escreve: 

 

Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que 

subseqüentemente passam a representar.¹ As noções jurídicas de poder 

parecem regular a vida política em termos puramente negativos — isto é, por 

meio de limitação, proibição, regulamentação, controle e mesmo “proteção” 

dos indivíduos relacionados àquela estrutura política, mediante uma ação 

contingente e retratável de escolha. Porém, em virtude de a elas estarem 

condicionados, os sujeitos regulados por tais estruturas são formados, 

definidos e reproduzidos de acordo com as exigências delas. Se esta análise é 

correta, a formação jurídica da linguagem e da política que representa as 

mulheres como o sujeito” do feminismo c cm si mesma uma formarão 

discursiva c efeito de uma dada versão da política representacional. E assim, 

o sujeito feminista se revela discursivamente constituído —, e pelo próprio 

sistema político que supostamente deveria facilitar sua emancipação, o que se 

tornaria politicamente problemático, se fosse possível demonstrar que esse 

sistema produza sujeitos com traços de gênero determinados em 

conformidade com um eixo diferencial de dominação, ou os produza 

presumivelmente masculinos. Em tais casos, um apelo acrítico a esse sistema 

em nome da emancipação das '‘mulheres" estaria inelutável mente fadado ao 

fracasso. (BUTLER, 2003, p. 19). 

 

A questão maior é que a sociedade, nessa visão exposta pela filósofa americana, 

apresentaria a mulher como um problema e também, ao mesmo tempo, indicaria como esta 

devesse se comportar. Afinal, as regras devem ser seguidas. E entenda-se que as normas, 

elaboradas por homens, beneficiariam mais aos próprios homens. Daí a necessidade da 

representação da mulher, enquanto ser político, que pudesse participar da política e mudar o 

que precisasse. 
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A atualização da sociedade precisa ser constante. Até porque a valoração, positiva ou 

negativa, direcionada para a mulher deveria se transformar conforme as transformações da 

sociedade, pois é assim que a moral surge. 

Mas, nesse caso em questão, surge o elemento impositivo que oprime e tira da figura 

feminina possibilidade de ser quem realmente é para assumir uma espécie de roupa, atos, 

pensamentos e gestos que lhes são apresentados como corretos. 

E, com isso, volta-se à pergunta: o que faz uma mulher, mulher? A resposta pode ser a 

mesma se a indagação fosse esta: o que faz um homem, homem? Ou a resposta muda quando 

confrontamos os dois questionamentos? 

Aparentemente, a resposta não deve ser a mesma. São dois seres distintos, com 

personalidades igualmente diferentes e com particularidades opostas. Mas isso deveria fazer 

com que mulher e homem fossem, verdadeiramente, vistos como iguais em uma mesma 

sociedade. 

Para Butler, o feminismo passa a ideia de que o nome mulher indicaria uma identidade 

comum (BUTLER, 2003, p. 19). E, à nossa análise e com base nos escritos da filósofa 

americana, o fato de alguém ser mulher não a faria diferente do homem. E o mesmo se dá com 

o homem. 

A questão da identidade seria o problema em si. Alguém dizer que é mulher ou homem 

não responderá tudo o que esta pessoa é. E aqui já se entra na seara que envolve o caráter e as 

perspectivas éticas individuais. 

Para que se tenha noção do problema exposto por Judith Butler, a definição de mulher 

deveria valer para todas as sociedades, isso enquanto gênero. Mas não se percebe essa 

possibilidade, mundialmente falando. 

A aceitação feminina vai variar de local para local. E em uns a mulher será bem aceita 

e em outra, escanteada. E é um modelo que vem desde tempos antigos, especificamente quando 

se vivia sob os auspícios da Democracia Grega, em Atenas, onde eram livres apenas homens 

ricos e maiores de 21 anos. 

E, com isso, incluindo as ideias de Butler na presente pesquisa e direcionando para o 

universo acadêmico, a sociedade surgida na Academia foi criada por um homem e segue a 

estrutura considerada universal relacionada ao poderio do patriarcado, que é onde a mulher, 

definitivamente, não teria espaço. 

E quando tivesse, este será ínfimo. E o interessante é que a autora de “Problemas de 

gênero – Feminismo e subversão da identidade”, mostra claramente que a ideia que o feminismo 
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tem é justamente a que impulsiona a desigualdade e a exclusão da mulher. Senão, vejamos 

abaixo: 

A urgência do feminismo no sentido de conferir um status universal ao 

patriarcado, com vistas a fortalecer aparência de representatividade das 

reivindicações do feminismo, motivou ocasionalmente um atalho na direção 

de uma universalidade categórica ou fictícia da estrutura de dominação, tida 

como responsável pela produção da experiência comum de subjugação das 

mulheres. (BUTLER, 2002, p. 21). 

 

Trocando em miúdos: a realidade que se vivencia em alguma sociedade, da negação e 

exclusão feminina, seria originária da busca que se apresentou, desde a década de 1960 (isso 

no século XX), à busca pela igualdade entre homens e mulheres. 

Mas em vez de focar na igualdade, ter-se-ia destacado algo que foge ao objetivo inicial. 

E, com isso, a norma surge para frear avanços idealizados pelas feministas. Butler (2003) 

também deixa claro que o nome em si, a luta, que é apresentada ao longo da história e de 

maneira coercitiva, regularia toda a discussão exposta. 

 

A sugestão de que o feminismo pode buscar representação mais ampla para 

um sujeito que cie próprio constrói gera a consequência irônica de que os 

objetivos feministas correm o risco de fracassar, justamente em função de sua 

recusa a levar em conta os poderes constitutivos de suas próprias 

reivindicações representacionais. Fazer apelos à categoria das mulheres, em 

nome de propósitos meramente “estratégicos”, não resolve nada, pois as 

estratégias sempre têm significados que extrapolam os propósitos a que se 

destinam. Nesse caso, a própria exclusão pode restringir como tal um 

significado inintencional, mas que tem consequências. Por sua conformação 

às exigências da política representacional de que o feminismo articule um 

sujeito estável, o feminismo abre assim a guarda a acusações de deturpação 

cabal da representação. (BUTLER, 2003, p. 21). 

 

Paradoxalmente, Butler, com isso, enfatiza que alguma realidade que se vivencia a 

exclusão, a opressão, a negação, o escanteio e a inferiorização feminina, tal situação existiria 

justamente pela condição em que a mulher é apresentada, representada. 

Dizendo de outro modo, se a mulher é sempre exposta como “sexo frágil”, o público 

feminino vai assimilar esta ideia e “vendê-la” tal qual quer o patriarcado. A identidade 

externada não é a que tem força, coragem, perspicácia, estratégia, razão e ideia, mas a imagem 

de um ser fraco, dependente e sem condições de mudar a realidade à sua volta. 

Aplicando tal conceito à situação experimentada no curso de Filosofia da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, pode-se dizer que a realidade só será alterada quando 

professoras e alunas se unirem e reivindicarem um espaço que, por direito, lhes pertence há 

muito tempo. 
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3.3 SIMONE DE BEAUVOIR E O SEGUNDO SEXO 

 

O que se compreende sobre a luta das mulheres por mais espaços acerca da busca da 

igualdade, na sociedade dominada por homens, tem sido escrito justamente por homens. E a 

ideia de alguma mulher fica perdida em meio às vozes masculinas que ecoam mais alto e abafam 

o choro, o grito e a dor de quem teve, costumeiramente, o seu papel negado por essa mesma 

sociedade. 

Dito isto, faz necessário comentar aqui que filósofas que trabalham o feminismo, a 

importância desse movimento e a necessidade de se ter mais espaços para as mulheres na 

sociedade fica, por consequência, em segundo plano. É o que se observa, por exemplo, na 

análise do texto “Em busca das mulheres na Filosofia”, de Iron Mendes de Araújo, publicado 

pela Universidade Federal de Pernambuco no programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

Se pegarmos a visão que um homem terá sobre Simone de Beauvouir, por exemplo, e 

contrapormos à ideia que será apresentada por uma mulher, haverá a certeza de que são 

posicionamentos que se conflitam e expõem realidades distintas. É isso o que Iron Mendes 

expôs em sua dissertação ao escrever sobre esse fato, conforme se percebe abaixo: 

 

Savian (2016) vai fazer referências a Simone de Beauvoir em seu livro no 

capítulo sete quando é apresentado no item cinco o tema do “Amor no 

Pensamento Contemporâneo”, e vai afirmar que: “Os movimentos culturais 

que compõem o feminismo (reflexão sobre a identidade ou a falta de 

identidade feminina e luta pela igualdade entre mulheres e homens) ganharam 

grande força com as ideias e as ações de Simone de Beauvoir” (SAVIAN, 

2016, p. 196 apud ARAÚJO, 2018, p. 57).  

E Araújo completa: 

O autor apresenta Simone Beauvoir como filósofa, escritora e feminista 

francesa e grande representante do existencialismo. Segundo ele, no tema do 

amor, objeto de estudo no capítulo do seu livro, a filósofa desenvolve uma 

visão de que da forma como foi escrita a história do amor teve como objetivo 

perpetuar o domínio da identidade masculina. Por essa razão, os homens 

idealizaram as mulheres de acordo com as qualidades que são apreciadas por 

eles mesmos. Nesse sentido, acontece em relação à história do amor, nos 

parece, o mesmo que ocorre com a história da razão, considerando que ela 

também está ligada a dominação masculina conforme vimos anteriormente. 

(ARAÚJO, 2018, p. 57). 

 

 

Com isso, tem-se, apesar do reconhecimento de que Simone de Beauvoir se constitui 

em nome de respeito para a própria Filosofia, o comentador chega à conclusão de que a ideia 

de Beauvoir se voltaria para a perpetuação do amor na visão dos homens. Óbvio que a citação 
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acima cita a importância da filósofa para áreas que são estudadas pela Filosofia. Contudo, 

destaca-se a visão de que as mulheres seriam frutos da imaginação que os homens têm delas. 

E, com isso, projeta-se a figura imaginária de que mulher não teria capacidade de pensar, 

raciocinar, questionar e, muito menos, criar alguma teoria. 

Já quando se estuda a voz de uma mulher sobre outra mulher, o sentido é totalmente 

outro. Pelo menos é o que se entende quando se analisa o livro “Iniciação à Filosofia” (2016), 

escrito pela filósofa brasileira Marilena Chauí. Surge uma visão totalmente diferente, sem 

estigma voltado para a diferença entre homem e mulher, tampouco algo que possa indicar 

superioridade de um sobre outro. 

 

Nos anos 1970, surgiram os chamados estudos de gênero, que mudaram a 

forma de tratar temas como a homossexualidade, a transexualidade e a 

desigualdade entre os gêneros na sociedade. Mais de duas décadas antes, a 

filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986) demonstrara como aquilo 

que se considerava “ser mulher” não decorria de meros aspectos biológicos 

de nascença, mas sim de um conjunto de características e obrigações que a 

sociedade atribuía às pessoas do sexo feminino. (CHAUÍ, 2016, p. 145). 

 

E é com essa percepção que, a partir da escrita de Simone de Beauvoir, surge um novo 

olhar acerca das particularidades das mulheres na sociedade, que possa, dentre outros aspectos, 

direcionar a mulher para ser a protagonista da própria história. E não apenas uma marionete que 

satisfaça desejos, vontades e siga o que o homem determinar, orientar e impor. 

 

O surgimento dos estudos de gênero, a que Marilena Chauí se refere na 

citação acima, foi fundamental para ampliar a importância das ideias de 

Simone de Bevoair ao diferenciar sexo (biológico) de gênero (identidade 

social) e também foram decisivos para diminuir a desigualdade entre os 

gêneros na sociedade, permitindo um maior protagonismo das mulheres cujas 

bandeiras de luta se apresentam com muita força hoje na sociedade. Esse 

fenômeno aumentou substancialmente a presença das mulheres e outras 

identidades no campo da filosofia. (ARAÚJO, 2018, p. 64). 

 

Com base no que foi dito, é preciso voltar ao passado e compreender o presente. O 

mundo ainda tentando entrar nos eixos, em termos de harmonia e desenvolvimento, cujos 

preceitos foram quebrados pelo desejo de Hitler, que visualizou a possibilidade de instituir o 

Etnocentrismo como prática ideal ao viver em sociedade. E, dentro desse retorno ao que era 

normal, surge a francesa Simone de Beauvoir, em 1949, e apresenta uma de suas principais 

obras, a qual intitulou de “O Segundo Sexo”, em referência às discussões que já se tinha acerca 

de uma provável superioridade masculina. 
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De modo que Simone de Beauvoir deixa claro que a sociedade faz com que a mulher 

sinta vergonha de ser mulher. E, assim, se constrói algo que direcionaria o ser feminino para a 

inferioridade. 

Tanto que Beauvoir deixa isso bem claro na sua obra: o primeiro sexo é o homem. O 

segundo, a mulher. E essa leitura parece ser óbvia. Tanto que a própria filósofa escreve: “No 

que concerne à mulher, seu complexo de inferioridade assume a forma de uma recusa 

envergonhada da feminilidade.” (BEAUVOIR, 2009, p. 62). 

E quem é essa mulher que ressurge no contexto histórico, cultural, sociológico e 

filosófico e que, com sua linguagem na qual aparentemente concorda com as imposições da 

sociedade, mas o aprofundamento da sua leitura muda totalmente essa visão? Beauvoir une 

Filosofia e Psicanálise em uma só obra. Trata de expor ao mundo o que uns podem enxergar 

fragilidade, mas na verdade é uma força descomunal que surge para romper com paradigmas 

que são impostos desde tempos mais remotos. 

 

No que concerne à mulher, seu complexo de inferioridade assume a forma de 

uma recusa envergonhada da feminilidade. Não é a ausência do pênis que 

provoca o complexo e sim o conjunto da situação; a menina não inveja o falo 

a não ser como símbolo dos privilégios concedidos aos meninos; o lugar que 

o pai ocupa na família, a preponderância universal dos machos, a educação, 

tudo a confirma na idéia da superioridade masculina. Mais tarde, em suas 

relações sexuais, a própria posição do coito, que coloca a mulher embaixo do 

homem, é uma nova humilhação. Ela reage por meio de um "protesto viril": 

ou procura masculinizar-se, ou luta contra o homem com armas femininas. É 

pela maternidade que ela pode encontrar na criança um equivalente do pênis. 

Mas isso supõe que começa a aceitar-se integralmente como mulher e, 

portanto, que aceita sua inferioridade. Ela é dividida contra si mesma muito 

mais profundamente do que o homem. (BEAUVOIR, 2009, p. 63). 

 

Desde cedo existe essa inquietação na mulher. Ela é ensinada que pode quase nada. Mas 

o mundo está à sua disposição. Assim como está para o homem. E, no livro “O Segundo Sexo”, 

a francesa Beauvoir rompe com tradições patriarcais, evidenciando que a mulher, em outras 

palavras, pode, e deve, ocupar lugar de destaque na sociedade. Depende, única e 

exclusivamente, dela querer esse destaque. 

De modo que Beauvoir deixa claro que a mulher pode ser o que quiser e desconsiderar 

o que a sociedade vai mostrar, entre certo e errado, bem como o pensamento feminino deve 

proceder: 

Agastou-me, por vezes, no curso de conversações abstratas, ouvir os homens 

dizerem a mim: “Você pensa assim porque é uma mulher”. Mas eu sabia que 

minha única defesa era responder: “penso-o porque é verdadeiro”, eliminando 

assim minha subjetividade. Não se tratava, em hipótese alguma, de replicar: 
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“E você pensa o contrário porque é um homem”, pois está subentendido que 

o fato de ser um homem não é uma singularidade [...] (BEAUVOIR, 2009, p. 

16). 

 

 Como se percebe, a partir da citação acima, Simone de Beauvoir eleva a mulher a mais 

alta estação do pensar. E a coloca no mesmo patamar que o homem. Sim, porque pensar, 

racionalizar a própria existência e sentido de viver em sociedade não é para qualquer um.  E a 

filósofa reafirma a verdade no campo subjetivo; ou seja, não seria própria só de uma pessoa. 

Cada ser humano, independente de gênero, tem algo de verdade dentro e, consequentemente, 

fora. E vice-versa. O homem que pensasse contrário disso estaria negando a própria existência 

e essência. É o que se entende. 

A ideia exposta por Simone de Beauvoir ganha o mundo e assume uma proporção 

gigantesca. Sua ideia, destacada em “O Segundo Sexo”, acaba influenciando um dos 

movimentos sociais mais importantes para a luta das mulheres por uma sociedade mais justa e 

igualitária: o Feminismo. 

 

Beauvoir representava um feminismo igualitarista para o qual a importância 

da biologia nas desigualdades sociais entre homens e mulheres é pequena em 

termos concretos, mas importante ao possibilitar que diferenças biológicas 

sejam utilizadas para justificar aspectos determinantes da opressão das 

mulheres. (CANDIANI, 2019, p. 9). 

 
 

A luta ideológica exposta no pensamento e Simone de Beauvoir é bem evidente. Para 

ela, a sociedade enxerga o homem como ser humano e a mulher, como fêmea (BEAUVOIR, 

1949, p. 71). 

E desconstruir essa suposta verdade, tida como real, desde tempos mais remotos, passou 

a ser tarefa de todos. Não apenas da mulher.  É nesse contexto, em uma Universidade como a 

UERN, existir essa diferença bem definida entre filósofos e filósofas, e onde os homens têm 

destaque, é sinal de que alguma coisa precisa ser repensada e redefinida. 

O mundo, segundo Simone de Beauvoir, “sempre pertenceu aos machos” (BEAUVOIR, 

1949, p. 80). Mas hoje, mesmo passados 72 anos, já que, seguindo a questão de tempo, estamos 

em 2021, a afirmação feita por Beauvoir ainda continua em evidência. Pouco foi feito para que 

essa mentalidade fosse alterada. O certo é que se busca a liberdade e a felicidade, com base na 

igualdade, distancia-se a cada passo que se dá em sua direção. 

Se o cenário exposto na Grécia Antiga apontava para suposta superioridade do homem 

sobre a mulher, algo que se vislumbrou por séculos e se fez presente na sociedade oriental de 

maneira ampla; no Ocidente esse reflexo se apresenta, ainda, de maneira que causa espanto. 
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Obras como “O Segundo Sexo” (2009), da francesa Simone de Beauvouir, evidenciam que a 

humanidade segue os passos do passado. 

Embora visualize o futuro, este ainda está longe de apresentar o que foi expresso por 

mulheres e que estas acabaram sendo mortas e seus sangues banharam ruas. Um claro aviso de 

que a igualdade pleiteada não deveria ser, sequer, mencionada. 

Logo no início de “O Segundo Sexo”, Beauvoir enfatiza algo que a leitura da sua obra 

não seria algo que a agradasse. Escrever sobre mulher seria “irritante, principalmente para 

mulheres” (BEAUVOIR, 2009, p.16). 

Talvez a autora tenha deixado claro que o seu livro devesse ser apreciado pelos homens, 

já que para as mulheres não seria algo novo. Em outras palavras, Beauvoir trata de evidenciar, 

de cara, a linha que será exposta ali. Os homens precisariam, nesta ótica, aprender com as 

mulheres o que é viver em uma sociedade que a deprecia, inferioriza e a vê como apenas objeto 

sexual. 

E, de imediato, a leitura inicial, Simone de Beauvoir apresenta um dos maiores 

problemas que ainda é presente na sociedade ocidental, que se espelha no oriente: a mulher do 

século XX perdeu sua essência e não seria mais tão feminina quanto antes. E é nesse ponto que 

Beauvoir dá a resposta pra quem pensa assim: “Se hoje não há mais feminilidade, é porque 

nunca houve”. (IDEM, 2009, p.16). 

Em um aspecto que acaba respingando na Antropologia, a discussão presente em “O 

Segundo Sexo”, remete a um questionamento interessante, feito pela própria Beauvoir. 

É que, diante da misoginia social, surge o questionamento da autora: “isso significa que 

a palavra mulher não tem nenhum conteúdo?” (IDEM, 2009, p. 17). Se for para responder com 

base no patriarcado, que, de certo modo vai direcionar o viver de homens e mulheres na 

sociedade, a resposta certamente seria não. 

Direta e indiretamente, Beauvoir faz referência a um pensamento presente nos ideais 

iluministas, que expunham a possibilidade de excluir a mulher das discussões relacionadas à 

igualdade. É só lembrar o que aconteceu com Olympe de Gouges no século 19. 

Beauvoir viveu as incertezas femininas do século 20. E se compararmos as duas 

realidades o que abstrair-se-á apenas um corpo que foi e continua sendo objeto do consumo do 

homem. De modo que Simone apresenta a pergunta que tenderia, por fim, na eterna diferença 

entre os gêneros: “o que é ser mulher?” (IDEM, 2009, p.17). 

Com o questionamento acima, Beauvoir direciona a discussão para o campo anatômico 

do corpo humano. E, neste aspecto, o que diferencia homem e mulher na sociedade seria o 

aspecto centrado no pênis. O do homem é externo e o da mulher, interno. Daí ser atrofiado e, 
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como consequência, a mulher é chamada de o outro sexo. O segundo sexo. E, como tal, deve 

ser menosprezado, inferiorizado, porque seria o homem que não deu certo. 

Tanto que, no século XX, usa-se a expressão “homens” para designar o coletivo social. 

(IDEM, 2009, p.18). Ou seja, o ser que deu certo e, como tal, deve dominar a sociedade. 

 

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos 

“os homens” para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido 

singular do vocábulo latino vir o sentido geral do vocábulo homo. A mulher 

aparece como o negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada 

como imitação, sem reciprocidade. Agastou-me, por vezes, no curso de 

conversações abstratas, ouvir os homens dizerem a mim: “Você pensa assim 

porque é uma mulher.” Mas eu sabia que minha única defesa era responder: 

“Penso-o porque é verdadeiro”, eliminando assim minha subjetividade. Não 

se tratava, em hipótese alguma, de replicar: “E você pensa o contrário porque 

é um homem”, pois está subentendido que o fato de ser um homem não é uma 

singularidade; um homem está em seu direito sendo homem, é a mulher que 

está errada. (BEAUVOIR, 2009, p.18). 

 

Tanto que, no século XX, usa-se a expressão “homens” para designar o coletivo social. 

(IDEM, 2009, p.18). Ou seja, o ser que deu certo e, como tal, deve dominar a sociedade. 

Beauvoir faz referência a Aristóteles e a São Tomás de Aquino para fazer valer sua ideia, de 

que a mulher é vista, desde tempos remotos, com olhar enviesado e misógino. 

 

“A fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades”, diz 

Aristóteles. “Devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de 

certa deficiência natural.” E são Tomás, depois dele, decreta que a mulher é 

um “homem incompleto”, um ser “ocasional”. É o que simboliza a história 

do Gênese, em que Eva aparece como extraída, segundo Bossuet, de um “osso 

supranumerário” de Adão. (BEAUVOIR, 2009, p.18). 

 

E é dessa maneira que, segundo Simone de Beauvoir, a mulher vai sendo pensada ao 

longo da história. Como se fosse uma mera peça decorativa da sociedade. E a filósofa diz 

claramente que o homem pode viver sem a mulher. Diferente da mulher, que tem que, 

obrigatoriamente, estar atrelada a um homem. (IDEM, 2009, p.18). 

Uma reafirmação da superioridade masculina de maneira escancarada, aludindo-se ao 

fato do prazer que envolveria o sexo. Algo que, mais adiante vai ser tratada por Judith Butler 

como sendo próprio da sociedade falocêntrica, onde o pênis exerceria papel preponderante nas 

tomadas de decisões e onde o homem é quem teria, de fato, a tarefa de pensar a própria 

sociedade. 

A percepção que se tem na sociedade ocidental é a continuidade de uma prática comum 

na Grécia Antiga, onde a mulher sequer era vista. Então, para Simone de Beauvoir, a figura 
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feminina ser taxada de o outro sexo, um ser que se apequenou por estar representando a 

impossibilidade de estar no topo, como o homem. 

A compreensão presente nas palavras de Simone de Beauvoir é clara e talvez, no estudo 

das filósofas, como a própria Simone, são temas que vão constar em outro capítulo. 

Com essa visão, por exemplo, propaga-se a ideia de que a mulher não seria sujeito, autor 

da própria ação na vida em sociedade. A figura feminina, de certo modo, está atrelada 

diretamente ao homem e submissa a este. 

Vejamos o que diz Beauvoir: “Os homens dizem “as mulheres” e elas usam essas 

palavras para se designarem a si mesmas: mas não se põem autenticamente como Sujeito” 

(IDEM, 2009, p. 20). Ou seja: deixam-se levar, ser conduzidas, até por conta das imposições 

da sociedade. E, com isso, se transformam em meras sombras. “Não têm passado, não têm 

história nem religião própria.” (IDEM, 2009, p.20). 

A leitura que se faz, com as palavras de Beauvoir, remete à uma dúvida: por quais 

motivos a mulher não se rebela e faz valer o que pensa ser coerente, correto em termos de 

igualdade em uma mesma sociedade? A resposta, para uns, poderia ser bem simples: basta a 

mulher querer. Mas, para a filósofa, o caminho que levaria à liberdade, por exemplo, não é tão 

claro e nem fácil. 

 

Mas mesmo em sonho a mulher não pode exterminar os homens. O laço que 

a une a seus opressores não é comparável a nenhum outro. A divisão dos 

sexos é, com efeito, um dado biológico, e não um momento da história 

humana. É no seio de um mitsein original que sua oposição se formou e ela 

não a destruiu. O casal é uma unidade fundamental cujas metades se acham 

presas indissoluvelmente uma à outra: nenhum corte por sexos é possível na 

sociedade. Isso é o que caracteriza fundamentalmente a mulher: ela é o Outro 

dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro. 

((BEAUVOIR, 2009, p. 21). 

 

Esse olhar de Simone de Beauvoir evidencia, sobremaneira, que a sociedade não estaria 

preparada para a emancipação feminina, uma vez que o homem ainda se mantém, apesar dos 

avanços e conquistas sociais, no topo daquilo que poderia ser supremacia masculina. 

 

3.4 MARGARET MEAD: A ANTROPOLOGIA E UM ESTUDO EMBRIONÁRIO DE 

GÊNERO 

 

Será possível a existência de uma sociedade onde o patriarcado não dita as regras e onde 

as mulheres podem ser respeitadas, com igualdade de valor para aquela comunidade? 
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No livro “Sexo e Temperamento”, Margaret Mead apresenta o povo Arapesh, que 

moram na Ilha da Nova Guiné. A autora pesquisou essa sociedade na década de 1930, 

precisamente em 1931, quando foi em campo com a pesquisa “condicionamento das 

personalidades sociais dos dois sexos”. E o resultado mostra claramente que seria possível 

vislumbrar a ideia em que homens e mulheres vivessem harmoniosamente e sem que houvesse 

a suposta superioridade masculina. 

 É bem verdade que o tema em questão fugiria do que se apresenta neste estudo. Porém, 

como se perceberá mais adiante, reforçando o que já foi dito, a supremacia, em termos de 

conhecimento, do homem sobre a mulher envolve, também, questões de gênero. E nada melhor 

do que um exemplo que vem da Nova Guiné para evidenciar que sim, seria possível, por 

exemplo, pegarmos o ensinamento que vem do povo Arapesh e direcioná-lo para a Academia. 

Vejamos, senão, o que Margaret Mead escreveu no prefácio da sua obra, edição lançada 

em 1950: 

 

(...) Esperava que semelhante investigação lançaria certa luz sobre as 

diferenças de sexo.  Após dois anos de trabalho, verifiquei que o material 

reunido esclarecia antes as diferenças de temperamento, isto é, diferenças 

entre dons individuais inatos, sem consideração de sexo. Cheguei à seguinte 

conclusão: enquanto não conseguirmos entender cabalmente como uma 

sociedade pode moldar todos os homens e mulheres nascidos em seu âmbito 

de modo que se aproximem de um comportamento ideal inerente apenas a 

alguns poucos, ou restringir a um sexo um ideal de comportamento que outra 

cultura logrou limitar ao sexo oposto, não podemos falar de forma muito 

compreensiva sobre diferenças sexuais. (MEAD, 2000, p. 12). 

 

Como se pode observar, Margaret Mead apresenta o que se chamaria de “cereja do 

bolo”: uma sociedade pautada no respeito mútuo e não nas particularidades presentes na 

anatomia do corpo humano. 

Segundo autora, ficou claro que o poro Arapesh sabia distinguir perfeitamente o homem 

da mulher, mas o que diferencia o seu comportamento dos outros povos se dá justamente pelo 

olhar. 

Um olhar mais profundo e repleto de aspectos antropológicos e que direciona toda a 

sociedade para o equilíbrio social, já que todos, homens e mulheres, externavam 

particularidades que iam além das limitações das sociedades ditas como tradicionais, onde reina 

a prática misógina e patriarcal: o povo Arapesh, conforme diz Margareth Mead (2000, p. 271), 

exibia personalidade maternal e feminina, com relação aos aspectos parentais e sexuais, 

respectivamente: 
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Encontramos homens, assim como mulheres, treinados a ser cooperativos, 

não-agressivos, suscetíveis às necessidades e exigências alheias. Não 

achamos ideia de que o sexo fosse uma poderosa força motriz quer para os 

homens quer para as mulheres. Em acentuado contraste com tais atitudes, 

verificamos, em meio aos Mundugumor, que homens e mulheres se 

desenvolviam como indivíduos implacáveis, agressivos e positivamente 

sexuados, com um mínimo de aspectos carinhosos e maternais em sua 

personalidade. (MEAD, 2000, p. 272). 

 

A citação feita pela autora ao povo Mundugumor foi exatamente para realçar diferença 

que encontrou com os Arapesh: “o ideal do Arapesh é um homem dócil, suscetível, casado com 

uma mulher dócil e suscetível” (IDEM, 2000, p. 272). 

Aqui se percebe perfeitamente que o modelo de sociedade ideal é a que apresentaria 

menos problemas para a sociedade. E, transportando esse exemplo para a Academia, teríamos, 

por tabela, a igual distribuição de direitos e obrigações. E, no caso da presente pesquisa, se teria 

maior participação e presença feminina nas ementas das disciplinas e, por consequência, maior 

representatividade no curso de Filosofia de maneira geral. 

Contudo, um ideal de sociedade é exposto na concepção de Margaret Mead. Qual o ideal 

de sociedade que se deseja, em relação a comportamento de homens e mulheres? A resposta, 

crê-se, voltar-se-ia para um futuro onde não existisse opressão, negação, inferiorização, além 

de outras denotações pejorativas, direcionadas para a mulher. Margareth Mead apresenta, então, 

o que seria uma sociedade ideal, a qual alguns chamariam de utópica. A autora instiga8 e 

direciona ao que ela realmente quer enfatizar. 

Para Margaret Mead, o ideal de sociedade começa a se delinear a partir do momento em 

que se dá o reconhecimento – e isto ela mesmo o faz – acerca da homogeneidade cultural 

(IDEM, 2000, p. 274). Em outras palavras, a antropóloga deixa bem claro que a cultura 

influenciará, e muito, no futuro de uma criança: se a sociedade for agressiva, a criança tende a 

seguir a agressividade; se for fraca ou hostil, do mesmo modo. De maneira que: 

 

                                                           
8 Com esta advertência em mente, podemos formular mais uma pergunta. Admitindo-se a maleabilidade da 

natureza humana, por que motivo surgem as diferenças entre as personalidades padronizadas que as diferentes 

culturas decretam para todos os seus membros de um sexo em contraste com os do sexo oposto? Se tais diferenças 

são culturalmente criadas, porquanto esse material poderia sugerir muito fortemente o que são, se a criança recém-

nascida é moldável com igual facilidade num Arapesh não-agressivo ou num agressivo Mundugumor, por que 

então ocorrem em geral esses contrastes impressionantes? Se as chaves das diferentes personalidades determinadas 

para os homens e mulheres, entre os Tchambuli, não residem na constituição física dos dois sexos – uma posição 

que nos incumbe rejeitar seja no caso dos Tchambuli seja no de nossa própria sociedade – onde havemos de achar 

as chaves em que os Tchambuli, os Arapesh e os Mundugumor se basearam? As culturas são feitas pelo homem, 

são constituídas de materiais humanos; não estruturas diversas, porém comparáveis, dentro das quais os seres 

humanos podem atingir plena estatura humana. Sobre o quê constituíram eles as suas diversidades? (MEAD, 2000, 

pág. 273/294). 
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Se indagarmos por que um homem ou uma mulher Arapesh denotam o 

tipo de personalidade que consideramos na primeira parte deste livro, a 

resposta será: Por causa da cultura Arapesh, por causa da forma 

intrincada, elaborada e infalível pela qual uma cultura é capaz de moldar 

cada recém-nascido à imagem cultural. E se fizermos a mesma pergunta 

acerca de um homem ou uma mulher Mundugumor, ou a respeito de um 

homem Tchambuli comparado a uma mulher Tchambuli, a réplica será 

do mesmo gênero. Eles ostentam as personalidades peculiares às 

culturas em que nasceram e foram educados. (MEAD, 2000, p. 274). 

 

O caminho apresentado por Margareth Mead para uma sociedade diferente da que se 

conhece envolve três possibilidades. A primeira seria a continuar a padronização da 

personalidade de homens e mulheres. Cada um teria uma característica e não poderia haver 

migração de um para o outro. Pensar na transexualidade, por exemplo, estaria fora de cogitação. 

Mead analisa, nesse ponto, que, caso houvesse declaração que à mulher caberia a função 

da maternidade, educação e cuidados dos filhos (IDEM, 2000,  p. 299), haveria, assim, distorção 

entre a finalidade e alguns resultados. E, claro, surgiriam questionamentos: a mulher que não 

tivesse filho, então não seria mulher? E o que dizer das que não tivessem a habilidade da 

maternidade ou da educação? Seriam chamadas como? Seriam mulheres? 

O segundo caminho seria o que Margaret Mead chama de desperdício (2000, p. 299): 

homens e mulheres deveriam, necessariamente, seguir padrões preestabelecidos pela sociedade 

e, assim, cada um teria um papel a desempenhar na própria sociedade. O tempo já teria mostrado 

que essa visão já faria parte do passado. E, por último, surge a alternativa que se considera 

utopia: meninos e meninas recebendo a mesma educação, sem haver direcionamento para 

gênero. O que seria, homem ou mulher, no futuro, não seria decidido por ninguém. A não ser 

pela criança. Claro que a decisão seria quando houvesse o discernimento necessário sobre o que 

ela quisesse realmente ser. 

De maneira que, da mesma forma que Simone de Beauvoir fala sobre o macho e fêmea, 

que estes se tornariam homens ou mulheres, dependendo do que quisessem ser e que a definição 

do ser homem e mulher seria mera construção social. Margaret Mead reforça justamente esse 

pensamento. Obviamente que em outras palavras: 

 

[...] não temos mais bases para falar desses aspectos do comportamento como 

sendo determinados pelo sexo [...]. O material estudado sugere que podemos 

dizer que muitos, se não todos, os traços de personalidade que identificamos 

como masculino ou feminino são tão determinados pelo sexo quanto as 

vestimentas, maneiras ou o tipo de chapéu que uma sociedade a um 

determinado período designa para cada sexo. (MEAD, 1968, p. 259-260). 
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Nesse caso, a educação seria o ponto chave da discussão envolvendo o comportamento 

humano na sociedade; ou seja, a sociedade, se trabalhar bem o direcionamento das crianças por 

meio da educação, obterá resultados satisfatórios acerca de uma hegemonia voltada para a 

garantia de que não se terá, mais, diferenças envolvendo homens e mulheres em um mesmo 

ambiente. Afinal, pelo olhar antropológico, um depende do outro e não faz sentido haver nível 

de superioridade entre ambos. 

Essa é a perspectiva que surge no artigo “Educação como tradição: a relação adulto-

criança na antropologia culturalista de Margaret Mead e Ruth Benedic” (1980), escrito por 

Karina Augusta Limonta Viana. Entende-se que caberia aos adultos o direcionamento social de 

toda a comunidade, perpassando, justamente, pela educação. 

 

Por isso, sejam quais forem os povos, para Mead há uma estrutura ou padrão 

de personalidade que se configura por meio de mecanismos educacionais de 

atitudes e comportamentos, marcando assim a educação daquele povo e a 

relação entre adultos e crianças, instaurada hierarquicamente, cujo mentor e 

condutor daquela cultura é o adulto.  (MEAD; BENEDIC,1980, p. 126). 

 

  

A última tribo analisada por Mead é justamente a sociedade que apresenta 

comportamentos menos agressivos, denominada de Tchambuli. Lá existe uma particularidade 

que a antropóloga não percebeu nas outras tribos: apesar das mulheres serem “compradas” pelos 

homens para serem suas esposas, não existe o olhar, o sentimento e a prática patriarcal. Pelo 

contrário: a mulher é quem domina. Tudo seguindo os critérios da educação. 

 

As crianças crescem dentro de um conjunto de ideias conflitantes, e instala-

se assim, um conflito psicossocial no menino que se transforma em evidentes 

homens desajustados, sujeitos a acessos maníacos, histéricos e neurastênicos. 

Por outro lado, as meninas se transformam em mulheres sossegadas e não 

dominadoras. Esse desajustamento de personalidade torna-se mais evidente 

nos homens, porque a sua educação foi permeada por sentimentos de exclusão 

e abandono, enquanto, as mulheres tiveram uma relação de aproximação e 

carinho com as outras mulheres da tribo. Essa relação dos adultos que se 

instalou desde a infância marcou o comportamento de homens e mulheres da 

tribo, sejam de submissão ou de dominação. Mesmo com papéis invertidos, 

no qual o homem pensa ser o dominador quando compra a sua esposa, e a 

mulher que se submete às exigências do marido, mas ao mesmo tempo manda 

no local em que mora, demonstra-se que a inversão de papéis só acontece, 

porque na infância as crianças foram criadas com contradições dos papéis dos 

homens e das mulheres, influenciando assim toda a educação e seu modo de 

viver. (VIANA, 1980, p. 127). 

 

E, mais uma vez, reacende-se a necessidade de se olhar para a sociedade com uma 

vertente sem adjetivos, sem amarras e sem imposições. É como se o modelo ideal viesse, por 
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exemplo, das abelhas, cuja colmeia precisa, necessariamente, de uma fêmea para continuar 

existindo. 

 

3.5 ÂNGELA DAVIS: A MULHER SOB UM RECORTE DA “RAÇA” 

 

Há séculos que a mulher luta por igualdade de direitos na sociedade. E essa 

particularidade se acentua quando se insere um novo elemento na discussão: a cor da pele. 

Como se fosse possível auferir maior ou menor grau de importância feminina ao viver 

em sociedade. Mas, quando se olha para a história, vem o fator escravidão e apresenta ao mundo 

que, sim, tem como medir o nível de aceitação entre brancas e negras. 

A filósofa americana Ângela Davis, em seu livro “Mulheres, Raça e Classe” perpassa 

seu olhar pela história e nos apresenta uma visão de quem é vítima do preconceito acrescido do 

patriarcado. A ideia presente na obra de Davis apresenta, a partir do seu título, um olhar voltado 

para a questão das mulheres negras. Mas, à análise amiúde das suas páginas, percebe-se que o 

livro contempla, direta e indiretamente, o escanteio social ao qual se submetem as mulheres de 

maneira geral. 

Ângela Davis relata casos de abusos sexuais direcionados às mulheres. E isso ocorria, 

em tempos da década de 1930 pelo simples fato de existirem diferenças anatômicas entre 

homens e mulheres, e os primeiros se achariam no direito de terem seus desejos atendidos pela 

razão de possuírem pênis. 

A inserção da obra de Ângela Davis na presente pesquisa é para que se tenha a percepção 

de que, durante algum tempo a mulher (independente de ser negra ou branca), era tratada com 

inferioridade. E Se fosse negra, seria considerada de outra “raça”. Como se fosse possível 

pensar a existência de várias raças, em vez de apenas uma: a humana. 

 

Como mulheres, as escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as 

formas de coerção sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos 

homens consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram 

açoitadas, mutiladas e também estupradas. O estupro, na verdade, era uma 

expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do 

feitor sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras. (DAVIS, 2016, 

p. 26). 

 

Imaginar situações iguais às que foram mencionadas acima é complicado. E apenas 

reforça a suposta superioridade masculina. Percebe-se claramente, na ideia exposta por Ângela 
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Davis, que a mulher é tida e vista como um mero apetrecho que poderia render, 

economicamente, a quem a controlasse. E, com isso anula-as a presença feminina na sociedade. 

 

Os abusos especialmente infligidos a elas facilitavam a cruel exploração 

econômica de seu trabalho. As exigências dessa exploração levavam os 

proprietários da mão de obra escrava a deixar de lado suas atitudes sexistas 

ortodoxas, exceto quando seu objetivo era a repressão. Assim como as 

mulheres negras dificilmente eram “mulheres” no sentido corrente do termo, 

o sistema escravista desencorajava a supremacia masculina dos homens 

negros. Uma vez que maridos e esposas, pais e filhas eram igualmente 

submetidos à autoridade absoluta dos feitores, o fortalecimento da 

supremacia masculina entre a população escrava poderia levar a uma perigosa 

ruptura na cadeia de comando. Além disso, uma vez que as mulheres negras, 

enquanto trabalhadoras, não podiam ser tratadas como o “sexo frágil” ou 

“donas de casa”, os homens negros não podiam aspirar à função de “chefes 

de família”, muito menos à de “provedores da família”. Afinal, homens, 

mulheres e crianças eram igualmente “provedores” para a classe proprietária 

de mão de obra escrava. (DAVIS, 2016, p. 26). 

 

 

E fica também claro que a mulher era obrigada a deixar de lado o seu aspecto feminino, 

quando se direciona o olhar para a economia, para o trabalho. Afinal, elas precisavam trabalhar. 

Ou melhor: eram exploradas. E de todas as formas. Se a situação ainda persiste na 

contemporaneidade, este fator, com viés econômico, não é objeto da presente pesquisa. 

Mas destaca-se que as mulheres, segundo consta do livro de Ângela Davis: “O emprego 

de escravas como substitutas de animais de carga para puxar vagões nas minas do Sul faz 

lembrar o modo terrível como o trabalho das mulheres brancas foi utilizado na Inglaterra.” 

(IDEM, 2016, p. 28).  

No período exposto pela filósofa americana Ângela Davis, retrato daquele momento era 

século XIX, pouco antes da libertação dos escravos. A presente pesquisa tem reiterado pontos 

que se voltam sobre o lugar da mulher na sociedade. No momento exposto por Davis em seu 

livro, este lugar é enfatizado. E, se formos pensar na atual conjuntura, permanece o mesmo. 

Não que inexistisse transformação social e cultural do século XIX para o XXI. Sobre essa 

situação, Ângela Davis escreve:  

 

Na verdade, o lugar da mulher sempre tinha sido em casa, mas durante a era 

pré-industrial a própria economia centrava-se na casa e nas terras cultiváveis 

ao seu redor. Enquanto os homens lavravam o solo (frequentemente com a 

ajuda da esposa), as mulheres eram manufatoras, fazendo tecidos, roupas, 

velas, sabão e praticamente tudo o que era necessário para a família. O lugar 

das mulheres era mesmo em casa – mas não apenas porque elas pariam e 

criavam as crianças ou porque atendiam às necessidades do marido. Elas eram 

trabalhadoras produtivas no contexto da economia doméstica, e seu trabalho 

não era menos respeitado do que o de seus companheiros. Quando a produção 
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manufatureira se transferiu da casa para a fábrica, a ideologia da feminilidade 

começou a forjar a esposa e a mãe como modelos ideais. No papel de 

trabalhadoras, ao menos as mulheres gozavam de igualdade econômica, mas 

como esposas eram destinadas a se tornar apêndices de seus companheiros, 

serviçais de seus maridos. No papel de mães, eram definidas como 

instrumentos passivos para a reposição da vida humana. A situação da dona 

de casa branca era cheia de contradições. Era inevitável que houvesse 

resistência. (DAVIS, 2016, p. 50). 
 

 

A história mostra que houve mudança. Mas no aspecto social, da insensibilidade 

masculina diante das necessidades (sociais, econômicas, políticas, educacionais e outras), o 

tempo expõe que não houve tanta transformação assim. 

Tanto que agora, em pleno século XXI, o presente estudo apresenta justamente as 

diferenças envolvendo homens e mulheres em um espaço onde não deveria existir distinção 

entre um e outro, já que o que interessa é o conhecimento. Fala-se aqui do ambiente 

universitário. 

A questão da justiça social aparece direta e indiretamente na obra de Angela Davis. O 

artigo intitulado “Concepção de Justiça em Angela Davise Nancy Fraser: aproximações para 

uma crítica do capitalismo”, escrito por Annelyse Cristine Cândido Santos e Josiley Carrijo 

Rafael, a partir do título, evidencia claramente provável o motivo pelo qual a mulher sofre a 

exclusão, a negação e a inferiorização por parte da sociedade controlada por homens: tudo 

passaria, necessariamente, pela questão econômica, uma vez que a mulher seria incapaz de 

realizar as mesmas tarefas que os homens e, consequentemente, seriam a ruína dessa mesma 

sociedade. 

Na obra de Davis, Mulheres, classe e raça (2016), ganha notoriedade a 

presença constante do racismo estrutural, tanto nos processos de exploração 

escravagista, capitalista, como no interior do movimento abolicionista. Ao 

tratar das condições de trabalho no contexto estadunidense, destaca que 

homens e mulheres do movimento que “viam a escravidão como uma 

instituição intolerável e desumana, uma transgressão arcaica da justiça.  Mas 

não reconheciam que a mão de obra branca do Norte, não obstante sua 

condição de operárias ou operários “livres”, não estavam em situação muito 

diferente da mão de obra escrava do Sul: ambas eram vítimas de exploração 

econômica”. (SANTOS, RAFAEL, 2019, p. 9). 

 

O passado, nitidamente, focaliza a questão da raça como mecanismo para o 

etnocentrismo, como se percebe nas linhas acima. É como se não houvesse nenhum interesse 

em absorver a ideia de que a mulher, negro ou outras pessoas que surgem como “diferentes” na 

sociedade seja parte integrante dessa mesma sociedade. 
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4 REFLEXÕES E PERSPECTIVAS SOBRE A EXCLUSÃO DA MULHER NO 

ENSINO DE FILOSOFIA 

 

Para respaldar a ideia que se tem do curso superior em Filosofia, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, o Departamento de Filosofia é composto, no geral, por 16 

(dezesseis) professores. Deste número, dois se voltam para as mulheres. As professoras são 

Maria Veralúcia Pessoa Porto e Silvana Santiago. No VII Período do ano letivo 2019.2 do curso 

existiam 16 (dezesseis) alunos no geral, dos quais APENAS quatro são mulheres. 

A emancipação das mulheres é algo novo e, devido a esse fator, e em se tratando do 

ensino de Filosofia, não garante às próprias mulheres o devido reconhecimento. Para a 

professora Maria Veralúcia Pessoa Porto, a civilização contemporânea é machista e que a 

sociedade marcha a passos lentos. E ressalva que a constatação não é somente na Filosofia e 

cita a Comunicação Social somo outro exemplo. Para a professora, a sociedade não evoluiu ao 

ponto da teoria de Platão. “No meu ponto de vista, que sou bem platônica, a diferença é 

quantitativa. Intelectualmente, somos maiores”, disse, acrescentando que existem teóricas como 
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Judith Butler que trabalham justamente a teoria da heteronormatividade, que versa, também, 

acerca da particularidade patriarcal.  

O que se leu até aqui remete à realidade em diversos momentos da história. Passado e 

presente se misturam o tempo todo e tentam apresentar uma possibilidade de futuro. 

Mas será que tem como transformar algo que aparece como definido? Se pensarmos, 

por exemplo, que existem cenários que estão fadados à repetição, pode-se afirmar que a mulher 

apenas é transportada para outros momentos, mas a adjetivação relacionada à sua participação 

na sociedade tende a ser a mesma. 

Alunos/as e ex-alunos/as do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte confirmam a existência de uma lacuna entre a teoria e a prática, isso com 

relação à inserção de filósofas nas discussões em salas de aula da Academia. 

Em alguns casos, as mulheres da Filosofia apenas foram citadas. Os entrevistados para 

esta pesquisa, em sua maioria, são professores e professoras da rede pública e privada de ensino. 

E, de alguma maneira, o que supostamente se aprendeu nos bancos universitários acaba sendo 

passado para novos públicos. E assim a prática excludente tende a se repetir. É como um círculo. 

 Com isso, assimila-se aqui a ideia de que em um curso onde deveria existir a interação 

dos gêneros o que se caracteriza seria a primazia da figura masculina como suposta única 

detentora do conhecimento humano. Pelo menos essa é a visão que o ex-aluno Francisco 

Alexsandro da Silva, hoje professor de filosofia da rede estadual de ensino e da rede privada, 

conhecido como Sandro Cocco. 

Para ele, nenhuma filósofa chegou a ser trabalhada com afinco em sala de aula, diferente 

de filósofos. E quando alguma chegou a ser mencionada, esteve atrelada a algum homem. E ele 

cita, exemplificando, o caso de Heloísa de Pedro Abelardo e Simone de Beauvoir, de Jean Paul 

Sartre. 

O professor Sandro Cocco disse que as poucas que foram citadas, no decorrer do curso, 

foram Hipátia Heloísa, Hildegarda Von Bingen, Hanna Arendt e Simone de Beauvoir: “Não me 

recordo de ter lido uma obra completa de alguma filósofa como indicação da bibliografia 

principal de nenhuma ementa de qualquer disciplina, obrigatória ou optativa”, disse Sandro 

Cocco. 

Essa ausência de mulheres no ensino da Filosofia, de certa maneira, impacta o 

desdobramento relacionado à igualdade entre homens e mulheres em uma mesma sociedade. É 

que na entrevista feita com alunos/as e ex-alunos/as do curso de Filosofia da UERN fica 

extremamente clara a situação em que se encontram as filósofas no âmbito das discussões 

universitárias: deixadas de lado, como se fossem algo desprezível e que não merecesse atenção; 
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sequer para serem citadas. Quando perguntado em qual disciplina teve acesso às mulheres da 

Filosofia, Sandro Cocco foi enfático: “nenhuma.” 

Para ser mais exato, o professor Sandro Cocco, apesar da ausência de disciplinas que 

trabalhassem filósofas, os alunos de sua turma tiveram algum contato com as teóricas. Mas 

afirma que foi muito pouco: “Tive pouco contato com obra ou pensamento de alguma filósofa, 

mas bem por cima, mais historiográfico do que de fato uma análise sobre o pensamento ou obra 

da(s) autoras. Como citei na questão anterior, sempre em referência a uma figura masculina.” 

E esse fator, mais uma vez, reafirma a tese de que o homem, mesmo na Filosofia, está em 

primeiro plano. 

Mas o que imagina a aluna que pensou encontrar na Filosofia a suposta igualdade tão 

defendida entre os gêneros? Jéssica Wênia, que assim como Sandro Cocco, cursou Filosofia na 

UERN, segue a mesma linha e diz que não estudou, em nenhuma disciplina obrigatória, 

pensamento de alguma mulher filósofa. “Não havia tal disciplina”, disse. 

E Jéssica acrescenta que a única vez em que teve contato com ideias das mulheres da 

Filosofia se deu na disciplina “Oficinas Filosóficas”, no último semestre da graduação, quando 

um professor se propôs a trabalhar o tema das mulheres na Filosofia: “Trabalhamos Diotima de 

Mantinéia, Hypatia de Alexandria, Ângela Davis, Nísia Floresta, Hildegarda de Bingen, 

Olympe de Gouges, Rosa Luxenburgo, Ayn Ran, Simone de Beauvoir e Hannah Arendt”, 

informou. 

De Sandro Cocco para Jéssica Wênia já se percebe alguma modificação. No tempo em 

que Sandro passou pelos bancos da Universidade, a disciplina citada por Wênia não chegou a 

ser trabalhada. Saliente-se que a questão da misoginia perpassa toda essa discussão. 

Entenda-se por misógino a possibilidade de superioridade do homem sobre a mulher. 

Nesse sentido, diante da ausência feminina nas discussões filosóficas, compreende-se que esse 

fator se faz presente, também, no curso superior de Filosofia, na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Para Jéssica Wênia, existem professores que veem a mulher como inferior. E afirmou 

que existem docentes invasivos, machistas e até inconvenientes. Além de dizer que existem 

alunos homens que fazem piadas e externam ações que não coadunam com o curso, chegando 

a interromper falas das mulheres e que as vê como inferiores na hora de trabalhos, 

principalmente em grupos. 

Assim como Jéssica Wênia, Sandro Cocco também percebe a existência da misoginia 

no curso de Filosofia da UERN. O egresso enfatiza que boa parte do curso é constituída por 
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homens, sejam discentes ou docentes, e que muitos sequer trabalham obras e pensamentos de 

filósofas. 

E o próprio Sandro questiona: “o que se esperar?” Em seguida, vem a resposta dele: 

“Percebo de forma sutil uma áurea misógina na relação mesma dos professores em acepção de 

pessoas em relação ao gênero. Parece que o corpo docente é mais receptível aos alunos do que 

às alunas.” 

Sobre a questão que estaria por trás dessa suposta inferioridade feminina na Filosofia, o 

Patriarcado, Sandro Cocco diz entender que a figura masculina sempre tem prioridade, bem 

como poder sobre outras identidades e subjetividades: “Compreendo (o patriarcado) como uma 

dominação de um gênero (masculino) sobre outro (feminino).” E acrescenta: “Sem dúvida isso 

ocorre, também, na Filosofia, muito embora se espere que não. Mas, infelizmente isso ocorre 

sim, uma vez que é algo estruturado e difícil de ser desfeito, questionado e quebrado. No 

entanto, tenho visto em congressos e universidades um movimento para diminuir tamanha 

discrepância entre os gêneros no que diz respeito ao estudo e obra de pensadores e pensadoras.” 

Wênia tem pensamento semelhante e disse que a questão do patriarcado impossibilita a 

plena atividade das mulheres em diferentes situações da vida. Disse ainda que tal constatação 

se vê também na Filosofia: “Seja na grade curricular quando não aborda o pensamento e a 

contribuição das filósofas, como também na sala de aula, na qual a maioria do corpo docente é 

formada por homens e os que estão em tal posição não se abrem a dar a devida oportunidade 

para que o pensamento de mulheres filósofas seja incorporado em suas aulas. Não há uma 

preocupação quanto a isso e assim a lógica patriarcal continua sendo reproduzida”, comentou. 

Adan John, professor do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do 

Norte (IFRN) e egresso do curso de Filosofia da UERN, contraria um pouco as afirmações de 

que os discentes não tiveram acesso às mulheres filósofas. Segundo ele, duas teóricas lhes foram 

apresentadas pelos professores em sala de aula: Hanna Arendt e Simone de Beauvoir. “Na 

disciplina de Filosofia Contemporânea (Hannah Arendt) e também em Antropologia Filosófica 

(Simone de Beauvoir)”, disse. 

Estas duas filósofas também foram citadas por Ângela Gurgel, egressa da UERN. 

Embora ela tenha digo que as informações trabalhadas foram sutis apenas na disciplina de 

História da Filosofia Contemporânea. E com outra ex-aluna contactada, mais uma vez Simone 

de Beauvoir aparece, juntamente com a brasileira Marilena Chauí. Esta última, de acordo com 

Iva Costa, teve o livro “Convite à Filosofia” trabalhado em sala de aula. 

Assim, nessa seara onde as mulheres pouco aparecem, apesar de serem tão ou mais 

detalhadas na Filosofia que os homens, a voz masculina ainda parece ter mais eco. Adan John 
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analisa que o patriarcado surge como o domínio da perspectiva masculina em praticamente 

todas as esferas que remetem às relações humanas, seja social, educacional e ou política. 

E comenta que na Filosofia não poderia ser diferente. “Acredito que isso também se 

reflete na filosofia, no sentido em que houve historicamente uma maior facilidade social para a 

prática filosófica por parte dos homens, que refletiu em uma preferência pela filosofia escrita 

por homens, que por sua vez estimulou o ensino de filósofos em detrimento de filósofas. Todos 

esses traços estão ligados e se reforçam mutuamente.” 

Ângela Gurgel já percebe que o patriarcado se trata de algo que ela chama de “modelo 

social”, no qual os interesses masculinos se destacam e onde as mulheres são direcionadas ao 

papel de mãe e de dona de casa. Ligando o termo (patriarcal) à Filosofia, a ex-aluna diz: “Os 

currículos dos cursos de Filosofia são voltados para os interesses de manutenção dos modelos 

sociais vigentes.” Ou seja, para atender, quase que exclusivamente, aos homens. Então, a partir 

daí se tem, também em sala de aula, presença nítida e maciça de filósofos em discussão. 

A egressa Iva Costa analisa que é um sistema onde o poder, em todas as áreas, é atribuído 

aos homens. Embora, continua a ex-aluna, “as mulheres estejam presentes e ativas na história 

da humanidade. Mas que, de modo geral, não são devidamente citadas”. E completa: “Com 

certeza aconteceu na filosofia e ainda acontece.” 

Em meio a este cenário, a questão da misoginia não poderia ficar fora. Destes três 

últimos ex-alunos, apenas Adan John enxerga outro ponto de vista. Iva Costa foi taxativa; 

“sim”, existe misoginia no curso de Filosofia da UERN. Ângela Gurgel analisou que existe 

como em todos os outros espaços. 

Já Adan, disse que, à exceção de quando os professores reproduzem o pensamento de 

filósofos, sim. Mas reforça que é sempre para fins didáticos. “Nunca presenciei nada que se 

encaixe nesse sentido.” 

 

4.1 EGRESSOS APONTAM SUGESTÕES PARA MUDAR CENÁRIO 

 

A atividade de campo do presente estudo encontrou dificuldades em virtude da 

pandemia provocada pelo novo Coronavírus. É que as aulas presenciais foram suspensas no dia 

17 de março em todo o Rio Grande do Norte, em cumprimento a um decreto publicado pelo 

Governo do Estado. Com isso, o trabalho de coleta de dados junto aos discentes e docentes do 

curso de Filosofia da UERN ficou comprometido e a alternativa mais viável foi buscar as fontes 

por meio das redes sociais. 



76 
 

 

Dos alunos regulares e matriculados no referido curso, apenas dois responderam e 

destes, somente um enviou as respostas aos questionamentos encaminhados. E, com o devido 

respaldo da orientadora, professora doutora Eliane Silva, buscou-se egressos para que estes 

apresentassem suas visões sobre o problema explicitado neste estudo. Foram ouvidos seis ex-

alunos, cujos posicionamentos seguem logo mais. 

O material coletado enfatiza um pouco de divergência entre o olhar do discente e o que 

pensa o professor. Uns criticam severamente o quadro que engloba pensadores e pensadores da 

Filosofia em sala de aula. Outros apontam para a inexistência dessa realidade. 

A visão dos egressos é clara: existiria o que se chama de exclusão feminina no ensino 

da Filosofia. Mas o que mudar? Essa parece ser a pergunta que norteia grande parte da presente 

pesquisa.  

A resposta dos egressos, como não poderia ser diferente, se volta para a inclusão de 

mulheres nas discussões filosóficas. Ainda mais quando se discute na sociedade brasileira, 

como nunca, a problemática envolvendo a questão de gênero. 

Em virtude dessa ausência, a contribuição feminina para a Filosofia fica posta de lado 

e, com isso, ausente até de trabalhos acadêmicos. Como se o pensar fosse próprio dos homens 

e que as mulheres não tivessem capacidade de argumentar, criar, fundamentar e expor alguma 

teoria. Mas o que fazer para não perpetuar essa prática no âmbito da Universidade? 

Para Sandro Cocco, muita coisa precisa ser alterada. E uma delas é o que ele chama de 

“justiça de gênero”. O egresso informou que desde que esteve em evento da ANPOF, em 2014, 

e viu um botton, onde existia o seguinte questionamento: “quantas filósofas você estudou na 

faculdade?”, ficou tocado. “Isso mexeu muito comigo. Fiquei pensando dias sobre isso. Não 

vemos abertura para o estudo de pensadores e pensadoras que pregam uma visão política 

fundamentada no liberalismo, exceto Locke, e só. Enquanto outras vertentes políticas são 

explanadas às raias de se exaurir a paciência dos alunos e alunas. Chega a ser enfadonha a 

quantidade de disciplinas que abordam os mesmos pensadores.” 

As palavras de Sandro Cocco são procedentes e refletem a realidade que se vivencia no 

curso de Filosofia. A repetição de filósofos é uma constante. Exemplo dessa afirmação se 

constata, por exemplo, nas disciplinas Filosofia Medieval e Filosofia da Religião. 

Em ambas aparecem teóricos que se destacam cada qual com sua vertente ideológica, e 

exprimem importância considerável na análise filosófica mundial, a saber: Santo Agostinho e 

São Tomás de Aquino. Mas não se fala com destaque, contudo, em Hildegarda de Bigen. 

Não se pode negar a exclusão feminina. E é altamente contraditório fazer essa 

afirmação. Justamente porque o negar está ligado diretamente ao existir. Quando se pensa dessa 
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maneira, surge, diretamente, a possibilidade de abertura de espaços acadêmicos que possam 

garantir a inclusão das mulheres filósofas na grade curricular. E falar dessa necessidade implica 

confirmar que as teóricas da Filosofia não dispõem de nenhum lugar, academicamente falando, 

que possam lhes ser assegurado o se chama de “lugar de fala”.  

De modo que o que se diz sobre mulher, na Filosofia, é propagado por homens. E se 

assim ocorre, de um jeito ou de outro, entende-se que haja desconforto ou desigualdade na 

valoração de teorias de maneira ampla. E, com isso, o que prevalece é a ideia masculina. 

José Marle, aluno do oitavo período, ao responder o questionário apresentado, foi 

enfático: não estudou nenhuma filósofa em nenhuma disciplina. E asseverou sobre o patriarcado 

que, dependendo do contexto social e histórico, que o termo (patriarcado) se trata de um sistema 

sociopolítico que “coloca os homens em situação de poder, ou seja, o poder pertence aos 

homens. Vê-se, naturalmente, que o patriarcado ainda prevalece como uma prática que está 

culturalmente, muito arraigado no seio da nossa sociedade, apesar dos avanços 

socionormativos”, respondeu Marle, acrescentando que não vê misoginia no curso de Filosofia 

da UERN. 

Jéssica Wênia segue nessa linha e diz que uma das alternativas para a suposta solução 

do problema está na abertura, justamente, de espaços que possam garantir voz para as mulheres 

da Filosofia: “Abrir espaço para que seja incluído como obrigatório o estudo da contribuição 

do pensando de mulheres filósofas, bem como trazer à tona e trabalhar conceitos cunhados por 

essas mulheres. É preciso discutir o papel da mulher, sim”, comenta. 

Nessa mesma direção, José Marle inseriu novos elementos e afirmou que a proposta da 

grade curricular atual do curso de Filosofia se direciona ao atendimento da classe capitalista e 

não aos pensadores: “Proponho que se faça o uso de instrumentos (materiais pedagógicos que 

possibilitem o conhecimento das ideias antagônicas as convenções impostas para uma formação 

generalista do discente) que retire o foco de lanterna tradicional alienante, proporcionando uma 

universal visão filosófica para o conhecimento dos contrários, em face do trivial da filosofia, 

repita-se, (im) posta.” 

Além de espaços para exposição de ideias das filósofas, os egressos do curso de 

Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, apontam a necessidade, também, 

da Academia sair da “bolha eurocêntrica” e proporcionar mais visibilidade aos teóricos e 

teóricas de todas as partes. 

Nesse sentido, Ângela Gurgel faz a seguinte afirmação: “precisamos conhecer além da 

filosofia do ocidente. Sair dessa grade com olhar focado para filosofia ocidental. Precisamos 
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estudar as filosofias e filósofas/os de todos os continentes. Na atual estrutura, temos a sensação 

que só existem filósofos europeus.” 

Ao que é acrescentado por Iva Costa, a inserção de discursos políticos atuais que 

garantam a participação de mulheres, bem como a garantia de práticas de debates em salas de 

aula, também, nas escolas. Esse trabalho seria para os professores de Filosofia que atuam na 

Educação Básica. 

As propostas que os egressos apresentam, cada um na sua individualidade, acabam se 

tornando uma só em virtude da coesão que se tem nas ideias lançadas. Mas a ressalva que se 

faz vem do ex-aluno Adan John. Para ele, pensar a criação de uma disciplina voltada para a 

filosofia produzida por mulheres já seria um bom começo e mudar o cenário de ausência 

feminina sentida por todos na Academia. 

Adan ressalta, contudo, que é preciso ficar atento para que a criação da disciplina não 

caia na mesmice acadêmica: “... desde que atentemos para o fato de que essa disciplina não 

deve ser vista como uma especialidade ou excentricidade, mas como um aspecto da filosofia 

frequentemente negligenciado.” 

 

4.2 O QUE PENSAM PROFESSORES E PROFESSORAS 

 

O curso de Filosofia criado em 2001, oito anos depois do reconhecimento da então 

Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, pelo Ministério da Educação, como 

Universidade. A Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC), onde o curso está inserido, 

deixou de ser Instituto de Ciências Humanas e assumiu a característica que mantém até hoje: é 

a maior das Faculdades que compõem a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Fazem parte do quadro docente do curso 11(onze) profissionais, dos quais duas são mulheres: 

as professoras Maria Veralúcia Pessoa Porto e Silvana Maria Santiago. 

Inicialmente, para a presente pesquisa, manteve-se contato com a professora Maria 

Veralúcia. Na ocasião, ela estava na sala de vídeo da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, 

orientando alunos do sétimo período. Posteriormente, a conversa já foi pelo WhatsApp, já que 

o contato presencial ficou complicado em virtude da Covid-19. Diante da falta de resposta dela, 

a professora Silvana Santiago foi a única a apresentar interesse. Dos professores homens, 

apenas o diretor da Fafic, professor William Coelho, devolveu o questionário respondido. Os 

demais não externaram interesse em participar da pesquisa. 
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Com isso, o que se segue tem base apenas no posicionamento do professor William e 

da professora Silvana. E percebe-se claramente a existência de sintonia na fala de ambos, ao 

mesmo tempo em que também se constata afastamento de ideias em determinados momentos. 

No primeiro questionamento, se o curso contemplaria homens e mulheres da Filosofia, 

a resposta de ambos apresenta essa particularidade: se encontram e se distanciam. 

Para William Coelho, professor-mestre em Filosofia, teoricamente filósofos e filósofas 

estariam inseridos no mesmo contexto. Para ele, o termo “homem”, na tradição filosófica que 

vem dos gregos, é sinônimo de “humano”. E, com isso, contempla também as mulheres. 

Contudo, se pensarmos na democracia que surgiu em Atenas, a mulher não tinha vez nem voz. 

Já a professora Silvana Santiago, doutora em Filosofia, deve-se ressaltar que a Filosofia 

é “um saber masculino” e que a mulher estava apartada dessa seara por questões históricas, 

sociais, econômicas e, principalmente, política: “Há relatos de algumas que se destacavam aqui 

e ali, em algum momento da história, mas seu nome mal aparecia, pois a humanidade não estava 

pronta para incluí-las como pensadoras, matemáticas, físicas, etc.”, disse Silvana. 

Segundo Silvana Santiago, essa herança foi preponderante para que a mulher passasse 

séculos para ter acesso à Filosofia e a filosofar. Contudo, disse que a contemporaneidade 

apresenta um momento novo e proporciona abertura para as mulheres. Mas frisou que o avanço 

ainda é pequeno. 

 
Ainda estamos muito longe de incluir não só as filósofas, mas outras mulheres 

de outros campos de conhecimento para as discussões, ou melhor, de 

trazermos o pensamento, o trabalho e o esforço feminino para a academia. No 

caso da filosofia, vemos muito pouco o estudo a respeito do pensamento de 

filósofas. Creio que é porque temos uma vastidão de autores do sexo 

masculino. Mas devemos ser otimistas e apostar que essa realidade irá mudar 

e vai mudar. (SANTIAGO). 

 

  

Na segunda indagação enviada para William e Silvana foi sobre o quantitativo de 

mulheres lotadas no Departamento de Filosofia e se eles achavam que, pelo fato de se ter 

minoria, esse fator atestaria a força do patriarcado na Academia. Ambos responderam que são 

duas mulheres professoras. 

William reforçou que existe a terceira, no cargo de secretária do Departamento. O 

professor reconhece que o patriarcado tem dificultado a questão: “Não há dúvida de que o 

patriarcalismo tem dificultado a inserção das mulheres tanto na Filosofia quanto no mundo 

acadêmico, pois ainda pesa sobre elas o trabalho doméstico, além do intelectual.”  
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A professora Silvana Santiago reforçou o posicionamento de William, mas disse 

perceber que os professores do curso não estão fechados para estudos e debates sobre as 

pensadoras. “Pelo contrário, alguns professores, inclusive, apresentam temas e problemas que 

são discutidas por filósofas.” Ela não comentou sobre a questão patriarcal. 

 O que pode justificar a ausência de mulheres filósofas na grade curricular do curso de 

Filosofia da UERN? Foi essa a quarta pergunta feita a Silvana e William. A professora 

respondeu que a Filosofia é relativamente jovem no Brasil e que esse conhecimento necessita 

amadurecer e, assim, criar gerações do que ela chama de “pessoas abertas à reflexão”, ao 

pensamento crítico. 

Silvana crê que essa seria a resposta para a ausência de filósofas como referência de 

estudos na Universidade. “Mas isso está mudando, pois o número de alunas está crescendo, e 

isso propicia o debate sobre a mulher, os seus problemas e desafios no mundo.” 

Já o professor William filosofou. Disse que se o termo “justificar” se entender por justo, 

não há nada que possa justificar a ausência de filósofas. Contudo, disse que é compreensível 

que a pergunta ainda persiste pelo fato dos professores têm sido formados no que ele denomina 

de esteira da tradição histórica, na qual o patriarcalismo reforça preconceitos. “Contudo, aos 

filósofos cabe analisar os pré-conceitos para torná-los conceitos.” 

Uma pergunta leva a outros questionamentos, desdobramentos. Uma resposta também 

favorece ao pensar, ao questionar. Com isso, a quarta indagação tem base no que o professor e 

a professora falaram: a ausência feminina confirma a continuidade da exclusão da mulher na 

Filosofia? 

William Coelho seguiu a linha filosófica e devolveu a pergunta: “’Continuidade’ até 

quando?’” E ele mesmo apresentou a resposta: “Para a Filosofia, o diagnóstico de uma realidade 

é apenas o ponto de partida para a reflexão que deve impelir à mudança da realidade. Por que 

continuar, se não há justiça nessa ‘exclusão da mulher na Filosofia?’”  

Porém, no seu terceiro questionamento sobre a pergunta, o professor William Coelho 

deixa entender que existe, sim, a confirmação da continuidade da ausência feminina na 

Filosofia: “‘continuidade” até quando?’” Essa questão feita pelo professor corrobora a 

compreensão apresentada pelos egressos e pelo aluno do curso de Filosofia, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte. 

Já Silvana Santiago não percebe a existência da continuidade. E disse que bastaria 

preparar o terreno para as mudanças. E reforça que essa particularidade só pode se concretizar 

se houver atenção para as filósofas no ensino de Filosofia no ensino básico. 
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Para a professora, é essencial que se prepare as alunas ao reconhecimento e à luta pelo 

espaço próprio, “para que a sua voz seja ouvida em sua casa, na escola e na sociedade. Isso é 

demorado, demanda muito tempo, e talvez em uma geração não se consiga produzir muitas 

mudanças, mas com certeza a semente será germinada e seus frutos surgirão.”, disse. 

E acrescenta: “Por isso, não podemos desistir de pensar a filosofia como a possibilidade 

do exercício da cidadania, e, por isso, da igualdade entre homens e mulheres. Então, a filosofia 

deixará de ser uma atividade exclusiva de homens.” Esse final contradiz, contudo, a afirmação 

feita inicialmente por Silvana Santiago, acerca da problemática que se tem para que alguma voz 

seja ouvida. E, com isso, a ideia dos egressos, mais uma vez, é corroborada indiretamente. 

No quinto questionamento, indagou-se sobre o perfil dos professores de Filosofia da 

UERN, se contempla a discussão das mulheres. Tanto Silvana Santiago quanto William Coelho 

enfatizam a mesma possibilidade de resposta. Silvana afirmou que os professores do 

Departamento de Filosofia são abertos para discutir e apresentar autores e autoras. A professora 

disse que não percebe restrição. “Não percebemos nenhuma restrição quanto a isso, muito pelo 

contrário, há muita liberdade e incentivo para que os estudantes se voltem às discussões 

femininas, que são questões importantes para todos, uma vez que essas não estão dissociadas 

da realidade.”  

Já William Coelho manteve a visão socrática e rebateu com outra pergunta: “qual 

‘perfil’: individual ou departamental?”. Para ele, se for analisado o aspecto da individualidade, 

não tem como responder. Já pelo departamento, sim, existe resposta: “Pelo departamental, já 

há colegas pesquisando sobre as mulheres na Filosofia. Então, neste sentido, contempla uma 

abertura da “discussão”. É preciso, no entanto, promover mais leituras e pesquisas sobre o 

assunto”, disse. 

Como se percebe, a partir das respostas de William Coelho e Silvana Santiago, o 

problema existe e precisa ser tratado como tal. Apesar de ambos afirmarem a existência de 

professores que trabalham filósofas, a ausência de algo mais concreto, dentro de alguma 

disciplina, que contemple o cerne desta pesquisa, reforça a necessidade de se buscar e criar 

mecanismos que garantam a inserção das mulheres filósofas no lugar que lhes pertence na 

própria Filosofia. 

 

4.3 O PPP DO CURSO DE FILOSOFIA, UMA CONSTATAÇÃO DE PENSAMENTO 

PATRIARCAL 
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Vinte anos já se passaram desde a criação do curso de Filosofia, na Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte. Desde então, 17 (dezessete) turmas estiveram pelos bancos 

universitários. Nesse tempo, natural que tenha havido mudança, mas as transformações não 

seguiram o progresso em termos de discussão que se tem, principalmente acerca de igualdade 

de gêneros e a inserção de mulheres nos embates filosóficos realizados em sala de aula.  

Façamos a partir de agora uma análise do Projeto Político Pedagógico – PPP do curso 

de Filosofia da UERN, sua história, preocupações e objetivos. De imediato, a preocupação: 

existe espaço para o diálogo filosófico entre teóricos e teóricas? A resposta virá no decorrer das 

linhas. 

A leitura inicial do Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, quando trata da sua concepção, em nenhum momento 

exemplifica ou fala, direta ou indiretamente, que vai abordar questões que envolvam filósofas. 

O terno “homem” surge pra generalizar, seguindo o que vem sendo defendido desde o século 

XIX, com mais clareza. 

O próprio documento que vai balizar as ações do curso de Filosofia deixa bem claro o 

seu objetivo: em nenhum momento fala em contemplar filósofas e acentua que o objetivo é 

estudar sistemas de pensamento de filósofos, sendo estes os homens: 

 

Nesse sentido, o documento recomenda que a formação do estudante 

contemple as áreas tradicionais da Filosofia, a saber: História da 

Filosofia, Teoria do Conhecimento, Lógica, Ética e Ontologia. 

Compreende-se, daí, que o curso deve possibilitar uma sólida formação 

teórica e epistemológica, tendo como linha central, na matriz curricular, 

o estudo dos sistemas de pensamento e dos filósofos, o que propicia ao 

estudante o contato direto com as questões filosóficas e com os textos 

que constituem a tradição e que sirvam de referência às configurações 

históricas da cultura ocidental. epistemológica, tendo como linha 

central, na matriz curricular, o estudo dos sistemas de pensamento e dos 

filósofos, o que propicia ao estudante o contato direto com as questões 

filosóficas e com os textos que constituem a tradição e que sirvam de 

referência às configurações históricas da cultura ocidental. (PPP, 2014, 

p. 264). 

 

É bom frisar que o curso de Filosofia se insere no que se chama de Ciências Humanas, 

contemplando também as disciplinas de História, Sociologia e Geografia. Esse leque deveria se 

voltar para a contemplação da realidade que envolve homens e mulheres na Academia. 

E fica claro, de acordo com que se constata, que tudo não passa de uma mera suposição. 

A citação acima é bem clara quando se refere ao estudo de pensamento e de filósofos. Não 
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aborda, tampouco deixa nas entrelinhas, a possibilidade de se trabalhar filósofas na 

compreensão de alguma ideia filosófica. 

É como se o Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia simplesmente ignorasse 

a presença das mulheres na área. Mas essa impressão sai um pouco de cena quando se analisa 

as emendas das disciplinas, obrigatórias e específicas. Embora timidamente, as mulheres da 

Filosofia aparecem. Contudo, em escala bem inferior aos homens, que realmente dominam o 

cenário que envolve a literatura utilizada no curso. 

Uma curiosidade presente nas especificações do Projeto Político Pedagógico diz 

respeito ao interesse dos alunos do Ensino Médio pelo curso de Filosofia, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, Campus de Mossoró. É interessante perceber que de 2008 a 

2014 se registra uma queda no número de inscritos no Processo Seletivo Vocacionado (PSV), 

posteriormente substituído pelo Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, conforme se vê no 

quadro abaixo, na página 34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – concorrência geral e número de convocados para as vagas gerais (cotistas e 

não cotistas) – Processo Seletivo Vocacionado – PSV 

 

Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 
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Tomando como base o exemplo que estava em evidência no 7º período do curso de 

Filosofia, em que existiam apenas duas alunas, a suposta verdade que surge é de que, por 

consequência, o curso estará colocando no mercado mais professores que professoras e, de 

algum modo, dá continuidade à exclusão feminina da própria Filosofia. Não que seja culpa do 

curso em si, mas de um sistema que se mostra enraizado e que favorece, de algum modo, a 

sociedade patriarcal. 

Se a concepção do curso de licenciatura em Filosofia for levada em consideração, 

conforme consta do Projeto Político Pedagógico, a presente pesquisa apresenta e representa o 

que se define como prioridade. É o que consta:  

 

A Filosofia é uma área de conhecimento aberta que, em sua tradição 

secular, tem assumido a tarefa de pensar sobre temas fundamentais da 

existência humana, de conduzir a investigação e a reflexão sobre a 

realidade, os problemas de ordem prática ou teórica, em seus mais 

variados aspectos. As tentativas de respostas são teorias ou doutrinas 

filosóficas, abrangendo áreas que vão desde a teoria do conhecimento à 

estética ou à política, até questões no campo da ciência e da tecnologia. 

(PPP, 2014, p. 34). 

 

E pensar, questionar, refletir, investigar é o que tem sido direcionado pelo presente 

estudo. De maneira que até aqui o objeto da presente pesquisa segue o que se espera de uma 

análise filosófica. 

E é de se espantar que no próprio Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte exista algo que se observa em discussões que 

permeiam o século XIX, quando se projeta, por exemplo, o homem como o centro de alguma 

coisa. E não se faz uso da palavra “homem” no sentido de envolver a todos na sociedade. É só 

a ele mesmo. 

 

Como lhe é próprio, a Filosofia investiga, analisa e problematiza o 

conhecimento nos mais variados campos do saber, além de promover a 

educação integral do homem, preparando-o para a reflexão sobre a sua 

existência individual e a condição humana da vida em sociedade. (PPP, 

2014, p. 34). 

 

Ao longo do Projeto Político Pedagógico, a linha de raciocínio externada é a de que a 

sociedade deve continuar centrada no homem. Não com estas palavras. Mas fica claro e 

evidente que não se teve o cuidado para que se pudesse vislumbrar a possibilidade da inserção 

das filósofas nas discussões filosóficas. 
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Por analogia, as palavras são inseridas e surgem como mantras, repetindo-se toda vez 

que se procura o surgimento de algo diferente. É como se fosse impossível enxergar algo 

diferente ou que se a sociedade tivesse que ser a mesma sempre, desde o início de sua formação, 

onde supostamente o homem esteve no comando das decisões e onde não havia espaço para 

questionamentos das mulheres ou ainda evidenciar que estas, pelo simples fato de serem 

mulheres, não deveriam ter espaço em discussões políticas, sociais, econômicas, religiosas e 

outras. 

 

Compreende-se, daí, que o curso deve possibilitar uma sólida formação 

teórica e epistemológica, tendo como linha central, na matriz curricular, 

o estudo dos sistemas de pensamento e dos filósofos, o que propicia ao 

estudante o contato direto com as questões filosóficas e com os textos 

que constituem a tradição e que sirvam de referência às configurações 

históricas da cultura ocidental. (PPP, 2014, p. 34). 

 

 

E o próprio Projeto Político Pedagógico se contradiz, porque embora afirme direta e 

indiretamente a necessidade de que o estudante tenha o contato com filósofos, apresenta que 

essa discussão deve perpassar por disciplinas chaves, como História da Filosofia, Teoria do 

Conhecimento, Lógica, Ética e Ontologia. (PPP, 2014, p. 34). 

Se formos nos ater somente à História da Filosofia, seria impossível visualizarmos a 

ideia de que só homens atuaram na construção do pensamento filosófico em cerca de três mil 

anos de história. E onde estiveram as mulheres da Filosofia? Em casa? Na rua? A exposição da 

dúvida acerca da presença da mulher na Filosofia e em discussões filosóficas, presente neste 

estudo, cumpre uma das etapas previstas no próprio Projeto Político Pedagógico do curso: “Ao 

Curso de Licenciatura Plena em Filosofia compete, pois, formar profissionais aptos a atuarem 

de forma ética, crítica e responsável em instituições de educação básica, como professores da 

disciplina filosofia.” (PPP, 2014, p. 35). 

Além disso, aqui apenas se concretiza, também, a concretização do perfil que se espera 

do graduado em Filosofia, conforme consta do Projeto Político Pedagógico (PPP, 2014, p. 35): 

investigar problemas enfrentados pela humanidade. E não tem problema maior do que a 

exclusão, a negação, a inferiorização e a morte social de quem faz parte da própria sociedade. 

No caso, a mulher. E como a presente pesquisa se debruça sobre a particularidade envolvendo 

a exclusão feminina na Filosofia, nada mais justo do que a própria Filosofia analisar esse 

problema.  
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A leitura do Projeto Político Pedagógico, amiúde, apresenta indicativo de resposta 

indireta para a realidade relacionada à exclusão feminina na Filosofia. É certo que a prática 

docente remete a séculos, milênios. 

Também é correto afirmar, conforme diz no Projeto Político Pedagógico, que o ensino 

da Filosofia é antigo (PPP, 2014, p. 43). Contudo, a atividade secular do ensino e dos 

questionamentos filosóficos são próprias de outra estrutura organizacional e social: a religião: 

 

O ensino da Filosofia é antigo na prática acadêmica, internacional e 

nacional, apesar de muitas vezes, no Brasil, circunscrito à realidade 

eclesiástica. O ensino dessa ciência contribuiu para que se formassem, 

no passado, em torno de conventos, seminários, mosteiros, entre outros 

espaços, centros culturais e formadores de opinião ou de reflexão, que 

muito contribuíram para o pensamento brasileiro. (PPP, 2014, p. 43). 

 

Talvez esteja aí a suposta explicação para o distanciamento entre teoria e prática. A 

Filosofia, com vertente para a Antropologia, apresenta a particularidade voltada para o outro, 

de se observar o outro enquanto essencial para a vida em sociedade. Contudo, se fizermos essa 

análise em uma sociedade religiosa, na qual só existam homens, obviamente que a mulher não 

terá espaço e será, consequentemente, excluída. 

 

4.4 A GRADE CURRICULAR 

 

Diante de um cenário que corrobora a teoria de que a mulher tem pouco, ou nenhum, 

espaço na Filosofia, a resposta que se tem, por meio da análise do Projeto Político Pedagógico 

não é das melhores. A carga horária total do curso de Licenciatura Plena em Filosofia é de 2.840 

horas, conforme se observa no quadro abaixo, extraído do documento elaborado pelo 

Departamento de Filosofia, constante da página 45: 

 

          Figura 2 – Distribuição do número de disciplinas, carga horária e dos créditos        

por eixos condutores 
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       Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

Do conteúdo relacionado à distribuição dos componentes curriculares é que se chegará 

ao cerne da questão: não se teria, a priori, preocupação, interesse ou outro adjetivo, que possa 

alterar a visão machista sobre a elaboração das ementas que compõem a lista de disciplinas 

obrigatórias e optativas do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. Ao todo, são 22 (vinte e duas) disciplinas obrigatórias, além de 200 horas de atividades 

optativas.  

Ao analisar as ementas, percebe-se claramente que ali está o problema. Principalmente 

na diferença entre a bibliografia básica e complementar. Na disciplina História da Filosofia 

Antiga, por exemplo, não se tem nenhuma filósofa em destaque e se perceberá que duas 

mulheres surgem na leitura complementar: Michele Frederico Sciacca e Emanuele Severino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Bibliografia complementar 



88 
 

 

 

Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

A ementa da disciplina é clara: vai discutir o nascimento da filosofia ocidental. 

Diferença e relação entre o mito e a filosofia, apresenta as teorias dos filósofos da natureza, 

conhecido também como pré-socráticos, Sofistas, relativismo, niilismo, metafísica ética e 

política. 

Todos os temas, de alguma maneira ou de outra focalizam as ações próprias do homem 

naquele contexto. Mas e onde ficam as mulheres? Sequer se fala, por alto, da exclusão à qual 

elas eram submetidas. 

Na disciplina História da Filosofia Medieval, uma alteração: uma autora surge na 

bibliografia básica: Márcia S. C. Schuback, com a obra “Para ler os medievais”. Contudo, o 

título evidencia que a leitura não contempla nenhuma mulher. 

É como se não houvesse interesse da academia, nos primeiros períodos, em apresentar 

a produção literária das mulheres na Filosofia, ou que simplesmente se pudesse ignorar 

completamente que, em tempos remotos da história da sociedade não existisse alguma mulher 

que fosse capaz de expor alguma ideia e que esta fosse discutida, não só entre o público 

feminino, mas por todos. 
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         Figura 4 – Ementa da Disciplina História da Filosofia Medieval 

 

          Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

O problema persiste e fica evidente a ausência de preocupação em inserir algo concreto 

em relação à presença das mulheres da Filosofia em discussão. Nesta mesma disciplina, História 

da Filosofia Medieval, não se encontra, por exemplo, nenhuma citação a Hildegarda de Bingen. 

Embora, quando faz a leitura de algumas obras, como a de Dario Antiseri e Giovanni Reali – 

História da Filosofia: antiguidade e idade média – se encontre alguma menção à alguma mulher. 

Mas bem por alto. E isso evidencia outra preocupação: a literatura filosófica escrita por homens 

tende a colocar o próprio homem em destaque. 
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Essa realidade vai permear por todo o Projeto Político Pedagógico, em todas as ementas 

de todas as disciplinas. Ressalte-se que a única disciplina que trabalha as mulheres da Filosofia 

é a Oficina de Atividade Filosófica. 

Contudo, exceções começam a aparecer, mas o destaque para as mulheres é sempre 

negativo. Na disciplina História da Filosofia Contemporânea I, por exemplo, que apresenta em 

sua ementa a análise acerca das subjetividades, dentre outros pontos, alguns nomes aparecem. 

Mas sempre na bibliografia complementar; ou seja, caso haja interesse do professor 

titular da disciplina, elas podem ser inseridas no debate em sala de aula. E tudo é no campo da 

possibilidade. Pode e também não pode. Costumeiramente, a segunda opção prevalece. Nesta 

disciplina, na bibliografia complementar estão alguns nomes da Filosofia em se tratando de 

pensadoras, conforme se percebe abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Ementa da Disciplina História da Filosofia Contemporânea II 
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Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

Nesta disciplina, as relações sociais são citadas como parte integrante do teor 

pedagógico a ser discutido com os alunos. Contudo, deixar filósofas como Hanna Arendt e 

Judith Butler em segundo plano é o mesmo que desmerecer o debate que elas proporcionam e 

também a problemática que elas levantam, a qual fundamenta justamente a presente pesquisa. 
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E a bibliografia deixa de fora, por exemplo, Simone de Beauvoir, que apresenta toda a 

sistemática que acaba fortalecendo o movimento feminista e projeta a discussão de gênero. 

A impressão que se tem, ao ler o Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não contempla algum tema ou corrente que 

pode ser considerado importante para a própria Filosofia. 

Na disciplina Fundamentos da Filosofia, por exemplo, existe uma lacuna enorme entre 

o sentido da expressão caracterizada na ementa, conforme se observa na grade curricular 

abaixo: 

 Figura 6 – Ementa da Disciplina Fundamentos de Filosofia 

 

Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

Como se percebe, uma das principais correntes filosóficas que surgiu no século XIX e 

que ganhou força com Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, passando antes por filósofos como 

Kierkegaard, Schopenhauer e Nietzsche não aparece na literatura proposta. 

É como se não fizessem parte do naipe que merecesse ser destacado pela Academia ou 

que simplesmente não mereçam ser estudados e estudada. Na bibliografia básica, duas mulheres 

estão no rol de leituras: Marilena Chauí, com o livro “Convite à Filosofia”, e Maria Lúcia de 

Arruda Aranha, com a obra “Filosofando: introdução à Filosofia”. 

Como se trata de livros de uma leitura inicial, percebe-se que não tem como aprofundar 

temas que, de algum modo, contraria toda a base relacionada ao modelo patriarcal presente na 

sociedade. Pode até ser exagero pensar dessa maneira, mas, feliz ou infelizmente, nada do que 

existe em um curso, grade curricular, ementa ou disciplina é feito aleatoriamente. Tudo existe 

uma razão para ser. 
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4.5 OFICINA DE ATIVIDADE FILOSÓFICA: UMA NOVA PROPOSTA  

 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, já em seu final – sequenciando-se os períodos e as divisões de disciplinas, é 

salvo por uma disciplina, de caráter obrigatório, que se volta para estudar particularidades 

envolvendo a produção filosófica das mulheres. E, pela primeira vez uma mulher encabeça a 

bibliografia básica. 

A obra “A Condição Humana”, de Hanna Arendt, é a primeira opção de leitura na 

disciplina “Oficina de Atividade Filosófica VI”. O mesmo se percebe na sequência da mesma 

disciplina. E é assim que o tema aparece, pelo menos na teoria exposta pelo PPP, além da prática 

docente em sala de aula. 

Como já foi dito pela egressa Wênia, somente com esta disciplina é que os alunos do 

curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, tiveram acesso, com 

detalhes de pensamento, importância e literatura das mulheres filósofas. 

E o reflexo dessa disciplina, o impulso que, direta ou indiretamente, proporcionou à 

discussão de mulheres na Filosofia, está proporcionando, ainda de maneira insipiente, a 

discussão que objetiva a inserção de mulheres nas ementas das disciplinas do curso de Filosofia 

da UERN, Campus Central. E tudo vem sendo feito pelos egressos do curso em grupo do 

WhatsApp. 

 

4.6 QUESTÕES ANTROPOLÓGICAS SÃO DEIXADAS DE LADO 

 

Se existe a preocupação em discutir o problema envolvendo a exclusão feminina na 

Filosofia na disciplina “Oficina de Atividade Filosófica”, o tema praticamente passa em branco 

em outras disciplinas, como “Antropologia Filosófica”. A ementa deixa claro seu objetivo: 

“Concepções metafísicas do homem. Concepções históricas. Liberdade e determinismo. A 

condição humana”. (PPP, 2014, p. 102). 

Encaixar o ser humano em um mesmo padrão seria complicado. Até porque homens e 

mulheres são diferentes e não tem como tratá-los da mesma forma. E aqui, mais uma vez, a 

relação envolvendo a mulher e a sociedade é deixada em segundo plano. 

Fatores históricos, sociais são essenciais para tal compreensão. A adversidade das ações, 

das culturas diferentes, remete, em si, ao existencialismo. A existência do ser humano em sua 

profundidade. Hanna Arendt é quem trabalha essa questão, mas a filósofa não está na leitura da 

disciplina “Antropologia Filosófica”, conforme se vê abaixo: 
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 Figura 7 – Ementa da Disciplina Antropologia Filosófica 

 

  Fonte: PPP do curso de Filosofia da UERN. 

 

Uma leitura voltada para a discussão existencial do ser humano vai estar presente na 

disciplina “Problemas Clássicos de Filosofia II”, mas mesmo assim não tão evidente. É que a 

possibilidade de discutir a questão está na bibliografia complementar, com o texto “O 

existencialismo é um humanismo”, de Jean Paul Sartre. 

A depender de como as obras da bibliografia básica possam ser trabalhadas, o professor 

ou professora poderá ter tempo de inserir Sartre na discussão. Mas não se tem nenhuma garantia 

de que tal fato se concretizará. É praxe, quando isso ocorre, o aluno tentar aliar as leituras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Não se objetivou, com esta pesquisa, desqualificar o ensino de Filosofia praticado na 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A intenção se voltou para procurar respostas 

que são expostas a partir de leituras que apresentam uma lacuna considerável entre o que a 

Academia evidencia e o que realmente pratica. O curso em si, evidentemente, apresenta 

possibilidades de revides para questionamentos feitos aqui. A partir, por exemplo, de leituras 

complementares. 

Contudo, é fato que ao colocar filósofas e filósofos que apresentam interesse em discutir 

o problema relacionado à ausência de mulheres no ensino da Filosofia, na bibliografia 

complementar, por si, indica uma suposta indisposição em discutir tema como realmente 

deveria. 

Entenda-se por complementar algo que pode substanciar alguma coisa. Mas será que o 

aluno vai entender que precisa de complemento em discussão, por exemplo, em temas que 

envolvem a condição humana? Do viver em sociedade? Será que o aluno, por si, terá o 

discernimento necessário para compreender que é preciso minimizar, reduzir, os efeitos de 

conceitos prévios, com os quais chega aos bancos universitários, e tratar o outro enquanto 

essencial à própria vida em sociedade? Será que não seria importante ou correto que esse 

direcionamento fosse feito pelo professor? 

São questionamentos, ao nosso ver, interessantes para uma compreensão macro acerca 

da importância de homens e mulheres em uma mesma sociedade. Até pra uma reformulação 

macro da educação em si. Isso porque o aluno que chega à Universidade vem repleto de 

inquietações. Na maioria dos casos, pensa que pode mudar o mundo. E vê esse sonho cair por 

terra diante das amarras que fazem parte da própria sociedade. E é aí que está a questão: se o 

aluno realmente for direcionado para a transformação social, algo próprio de cursos das 

Ciências Humanas, a realidade pode, sim, ser alterada. 

É como se pudéssemos voltar ao tempo, por meio de algum presente, alterar o passado 

para que o que é ruim inexista e o futuro seja outro. Por analogia, este pode ser o exemplo 

perfeito de como a sociedade pode ser transformada. 

Caso alunos e alunas tenham acesso, leiam, participem e debatam sobre o passado das 

mulheres excluídas da Filosofia – ou de qualquer outra área do conhecimento – certamente a 

realidade de tantas outras personalidades femininas tende a ser alteradas em virtude de uma 

nova visão de mundo, de uma nova leitura da realidade. 
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Não faz sentido um curso de Filosofia não priorizar as dúvidas que permeiam a vida de 

homens e mulheres ao longo da sociedade. Se um dos objetivos da Filosofia é a pergunta, por 

quais motivos não se questiona os motivos pelos quais Olympe de Gouges foi silenciada, 

guilhotinada, ou em quais situações Simone de Beauvoir percebeu que a mulher é rotulada com 

base em estereótipos ligados à anatomia do corpo humano? 

Olympe e Simone são apenas exemplos, dentre tantas outras mulheres, que são 

praticamente anuladas pela sociedade pelo fato de serem mulheres. Como se essa 

particularidade biológica tirasse delas a capacidade de discernimento, de pensar, raciocinar, 

racionalizar, criar, rebater, debater e de viver sem estar à sombra de algum homem. 

A realidade é dura para as mulheres. Em pleno século XXI ainda se escuta alguém, aqui, 

ali ou acolá, tentar inferiorizar o gênero feminino com frases que já não surtem tanto efeito, 

mas que continuam em evidência. 

A sociedade, por mais que tenha se transformado ao longo da própria história, ainda não 

conseguiu se livrar das amarras do patriarcado e, infelizmente, dá continuidade à linhagem da 

misoginia, da exclusão, da falta de respeito e da indiferença. É como se, em determinadas 

situações, a mulher sequer existisse. 

E, em se tratando de teorias filosóficas, de produção literária, ainda se costuma recorrer 

ao homem para, por exemplo, criar e formular leis para as mulheres sem, contudo, compreender 

o mundo feminino. 

É como se houvesse um adesivo fixo que fosse colocado em todas as crianças que 

nascessem fêmeas, dando conta de que ali, naquele corpo e naquela mente, seria impossível 

vislumbrar quaisquer traços ou elementos que possam caracterizar a capacidade de 

discernimento, criação intelectual e transformação social. 

Defende-se, aqui, que algumas disciplinas do curso de Filosofia possam absorver estes 

questionamentos e se abram para uma suposta nova realidade. Suposta porque a sociedade ainda 

é comandada por homens e, querendo ou não, a negação da mulher sempre estará em evidência. 

Contudo, é preciso que o novo – não tão novo assim – possa assumir cada vez mais espaços em 

um lugar que já deveria estar ocupado há muito tempo. 

É necessário que o curso de Filosofia possa fazer um autoquestionamento e analisar se 

realmente está graduando professores de Filosofia capazes de quebrar a hegemonia do 

machismo, da misoginia e do preconceito. 

Não se admite que em uma sala do curso de Filosofia ainda existam alunos que 

achincalham e não respeitam alunas e que ainda tolhem o direito delas de se expressarem da 

forma que quiserem, seja corporal, textual ou verbalmente. 
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Independente do momento, espaço/tempo, a mulher sempre surgirá como algo menor 

que o homem. Tanto, que ao longo da presente dissertação, expôs-se diferentes realidades e 

todas apresentavam o mesmo resultado: não existe espaço para a mulher na Filosofia, ou 

quaisquer outras áreas do conhecimento.  

O que se quer dizer, claramente, aqui, é que é preciso trabalhar a questão da autonomia 

com mais propriedade. É necessário que o Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia 

seja repensado, não na sua totalidade, mas que algumas expressões sejam suprimidas e que 

quando se use o termo “homem”, que não seja para conceituar homens e mulheres, como se 

evidencia no modelo atual. 

É também necessário que algumas ementas sejam reformuladas e que expressões como 

“existencialismo” se tornem mais evidentes e que palavras como “feminismo” e “matriarcal” 

também apareçam nas discussões pedagógicas. 

Como o Projeto Político Pedagógico analisado data de 2014, e estamos em 2021, muita 

coisa mudou em seis anos. É óbvio que existe uma periodicidade definida para a reformulação 

do Projeto Político Pedagógico. Mas nada impede que adequações sejam feitas. 

Afinal, a sociedade se transforma o tempo todo. Os valores morais seguem essas 

mudanças e se o curso de Filosofia não estiver antenado com o seu tempo, fatalmente será 

transformado em mera peça histórica que não terá preocupação alguma com o presente e nem 

com o futuro. 

A história, efetivamente, não muda. Mas os novos passos, os novos olhares e novas 

vertentes podem ser renovados e renovadas para que não se tenha uma nova safra de novos 

professores de Filosofia que não esteja preocupada com o seu principal objetivo: refletir acerca 

da própria existência. 

A análise do Projeto Político Pedagógico mostrou claramente onde estaria o problema: 

nas ementas e na bibliografia escolhida. E implica em mais outra questão, que poderia estar 

justamente na visão de quem tem essa decisão. 

E, se for desse modo, precisaria que houvesse uma mudança brusca na metodologia 

referente à confecção do Projeto Político Pedagógico. E isso evidencia a falta de um olhar 

antropológico. Sim, porque até nos pormenores de que envolvem uma ementa e uma 

bibliografia, em um curso que instiga ao pensar coletivo, é preciso se atentar para algo que 

possa contemplar filósofos e filósofas e que todos e todas tenham o mesmo espaço nas 

disciplinas obrigatórias e optativas. 
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Caso contrário, por mais que algum professor ou professora defenda a importância de 

se trabalhar filósofas em sala de aula e estas não forem contempladas nas ementas, 

principalmente, tudo o que for dito será apenas palavra ao vento. 

Nada mais que isso. E, infelizmente, tem sido essa a constatação. Percebe-se claramente 

que existem professores e professoras do curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, que se mostram abertos para a inclusão de mulheres. Mas a prática, salvo 

algumas exceções, tudo continua do mesmo jeito e a perpetuação de um ensino de homens e 

para homens vai sendo garantido. Sabe-se lá por quanto tempo ainda. 

Vejamos o exemplo: qual o sentido de se ter ementa algo que envolva o Existencialismo 

e na bibliografia, básica ou complementar, inexistir indicativo de leitura de Jean Paul Sartre ou 

Simone de Beauvoir? Qual o sentido de se ter alguma sinalização de debate que envolva a 

Revolução Francesa e o pressuposto de igualdade e não se discutir a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão e a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã? 

Por quais motivos não se estuda Olympe de Gouges?  

Não se lê, também, as implicações que envolvem a mulher negra, como consta da 

literatura produzida por pela americana Ângela Davis. O Departamento de Filosofia, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte não possibilita ao aluno de Filosofia essa 

percepção, de poder fazer o link entre passado e futuro, no que diz respeito ao presente das 

próprias mulheres filósofas. 

E, sem presente em discussão fica impossível visualizar alguma transformação social 

capaz de mudar alguma realidade. E o que fica, infelizmente, é a manutenção de práticas tidas 

como ultrapassadas e que remetem apenas à exclusão feminina da Filosofia, Matemática, 

História, Física, Química, e na Ciência de maneira geral. 

A sugestão que surge para minimizar os efeitos da continuidade de uma prática que 

segue o patriarcado: não existe outra coisa a ser feita a não ser inserir as filósofas em disciplinas 

que requeiram, a priori, entendimento tido como próprios dos homens, como teorias e 

discussões políticas. 

Afinal, tudo passa por essa área. A política tem o poder facilitador de mudar alguma 

realidade, já que envolve questões bem mais amplas do que uma conversa que possa constar de 

questões de gênero. 

É preciso incluir essa questão no âmbito de quem realmente tem o poder para mudar 

alguma coisa. E ninguém melhor do que a própria mulher para apresentar, expor, o que lhe afeta 

na sociedade. 
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Em suma, o Projeto Político Pedagógico do curso de Filosofia, à nossa análise, é 

excludente. E precisa ser revisto para que se incluam mulheres que fizeram parte das discussões 

filosóficas ao longo do tempo e também para que possamos vislumbrar, em um futuro não tão 

distante, a garantia de que as mulheres terão vez e voz em uma disciplina que ensina que é 

preciso questionar dogmas e paradigmas. 

Somente desta maneira, na nossa visão, é que se pode ter um direcionamento plausível 

acerca do não-veto às possibilidades que surgem em salas de aula e onde as alunas não sejam 

tolhidas quando sentirem a necessidade de se expressarem. Além de que também possibilitaria 

quebrar suposta hegemonia de professores de filosofia na Educação Básica. 

Contudo, as mudanças sugeridas aqui esbarram no simples fato da mulher ser minoria 

no Departamento de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  Como 

consta da pesquisa em si, são apenas duas professoras. Pela lógica, dificilmente haverá alteração 

no que se percebe, principalmente no Projeto Político Pedagógico. 

Óbvio que este cenário se apresenta como possibilidade. E, como tal, pode ser diferente. 

Entra aqui o principal problema enfrentado por esta pesquisa: o lugar de fala. É que não se vê, 

não é comum, um homem saindo em defesa ou falando pelas mulheres. E quando surge algum, 

é logo bloqueado. Como não fosse possível alguma fala masculina dar voz à feminina. 

Embora, nas entrevistas feitas com professores e professora que se mostraram abertos 

com esta pesquisa, não se percebeu a existência de machismo no Projeto Político Pedagógico 

ou na prática docente. Mas, quando se analisa o documento que norteia a atuação dos 

professores e professoras, o patriarcado está se faz bem presente. E derrubá-lo parece ser o que 

se chama de “trabalho perdido”. Talvez, por esse motivo, se perceba muitas mulheres fazendo 

coro à voz dos homens e deixando de lado as lutas e os valores próprios das mulheres. 

Embora aqui e agora o problema se evidencie, no passado este já existia. O exemplo que 

vem da Grécia Antiga, por mais que se negue, ainda persiste na contemporaneidade. De nada 

adiantou a letra de música apresentada ao mundo por Caetano Veloso: poucos miraram as 

mulheres de Atenas. Poucos conseguiram abrir os olhos e enxergar a mulher como igual, como 

pessoa. Como alguém que pensa, tal qual o homem. 

Infelizmente, na sociedade atual, persiste um padrão a ser seguido. E aqui há a 

concordância com o que diz Judith Butler, quando ela afirma que a sociedade é falocêntrica. 

Segue-se um modelo que persiste desde tempos mais remotos e vive-se um passado que já não 

garante perspectivas de futuro para a própria sociedade.  E este, ao nosso ver, é o problema: o 

passado pode, sim, servir de base, um parâmetro. 



100 
 

 

Mas não pode mais ser vivido novamente. Reviver é justamente isso: viver outra vez. 

Mulheres já foram mortas, escanteadas, inferiorizadas, menosprezadas no passado. Tem sentido 

apresentar tudo ao mundo como se fosse algo novo? 

A sociedade precisa, e deve, se voltar para o que realmente seja novo e não se perder no 

“Navio de Teseu”, um paradoxo apresentado por Plutarco na Grécia Antiga e que apresenta 

justamente esse sentido: o velho se renovando sempre e sempre surgindo como novo. Mas 

essencialmente não será o mesmo. 

Não se defende, com isso, que não haja transformação. Mas que ocorra de maneira 

completa e que objetive expor o melhor que a sociedade pode e deve experimentar: equidade. 

A liberdade de ser, agir, pensar e viver é o que todos, homens e mulheres podem dispor na vida 

social. E a Academia tem papel importante a cumprir nesse sentido: ser o exemplo para a 

sociedade. 

Então, nada mais justo que haja a solução destes problemas, antes, para, depois, haver 

o debate acerca de transformação da realidade. Isso enquanto instituição que projeta o pensar e 

o educar como eixo centra em sua razão de existir.  

E a resposta para todos os questionamentos feitos ao longo da pesquisa pode estar, 

justamente, no aspecto antropológico que está descrito no livro “Sexo e Temperamento”, escrito 

por Margareth Mead, e que apresenta uma realidade de vida totalmente diferente da que se 

conhece, principalmente, na Academia. Este estudo frisou que o passado pode terá resposta para 

o presente. 

Cabe às Ciências Humanas, em cujo arcabouço a Filosofia se faz presente, assumir de 

vez a tarefa de expor ao mundo acadêmico que existem, sim, meios que possam apresentar à 

sociedade em si a possibilidade de transformação. E, no caso em questão deste estudo, basta 

que se comece.  E um bom começo seria, realmente, enxergar e reconhecer o potencial que a 

mulher tem para pensar e, acima de tudo, liberdade para agir, tal qual o homem. 

O que não se pode continuar é com o fato da Universidade, principalmente no curso de 

Filosofia, ensinar uma coisa, enquanto teoria, e praticar outra totalmente diferente. 

Definitivamente, não cai bem ao curso da Filosofia recorrer às falácias, embora sem intenção, 

e apresentar aos seus alunos e alunas um argumento que destoa frontal e totalmente daquilo que 

se apresenta. É hora de mudar e de garantir às filósofas o lugar que lhes pertence desde sempre. 

A Ágora acadêmica já não é um espaço peculiar dos homens. Se é para fazer justiça, a 

coisa certa e praticar a Ética, em sua essência, que o curso de Filosofia, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte faça valer a voz das mulheres que ecoaram, durante algum 

tempo, escondida em pseudônimos e na suposta superioridade intelectual de seus amantes. 
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Um movimento nesse sentido, de reivindicar a inserção oficial das mulheres filósofas 

ementas de algumas disciplinas, já começa a tomar corpo no grupo de WhatsApp, denominado 

“Egressos/as de Filosofia da UERN”. A intenção tem pouco avanço, é verdade, mas já é um 

bom caminho. 

E a ideia que se vislumbra nesta ação parece ser justa e faz todo sentido: não se pode 

mais coadunar com a ideia de que o curso continue a projetar professores de Filosofia que 

mantenham a prática da misoginia. Sim, porque é isso que ocorre quando não se tem nada, ou 

quase nada, que possa orientar ao discente de que o mundo não pertence só ao homem. E fala-

se aqui do mundo da intelectualidade, da produção de ideias. 

Não creio que o universo acadêmico concorde com a ideia de que o lugar da mulher é 

em casa. E se o homem, de alguma maneira, depende da figura feminina de alguma forma, qual 

o seu lugar? Por quais motivos alguém que é tido como forte precisa de uma pessoa que é vista 

como fraca até para nascer e sobreviver? 

É hora das mulheres que integram o curso de Filosofia da UERN, sejam discentes ou 

docentes, se unirem, com apoio de homens, alunos e professores, para juntos, garantirem, 

efetivamente, que os novos alunos conheçam as ideias das mulheres gregas, das teóricas da 

Filosofia Medieval, Moderna e Contemporânea, perpassando pela Política, Cultura e 

Sociedade. E que tenham, diferentemente dos que já saíram do curso, oportunidade de dar 

sentido a uma voz que chora, silenciosamente, e que clama por justiça intelectual. 
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