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8
DE MARÍA (DO CARMO) A(  MARÍA (DA PENHA): ENSAÍO PARA UMA
CRÍ�TÍCA ANTÍCAPÍTALÍSTA AOS DÍREÍTOS SEXUAÍS E DE GE� NERO*

Marianna Rodrigues Vitório

Introdução

Maria do Carmo Fagundes era uma mulher de vida noturna agitada.
Ale=m de beber e fumar em demasia, naHo mantinha relaçaHo fixa e duradoura
com nenhum homem. Em larga medida, ela desafiava os padroH es morais de
seu tempo. Seu corpo foi encontrado esquartejado, abatido aN  faca e com a
cabeça decepada, em meio ao matagal, pro= ximo ao banhado de SaHo JoaHo. As
autoridades locais naHo souberam atestar ao certo a razaHo do crime, mas in-
dica–se que a autoria teria sido de seu u= ltimo amante.

O assassinato de Maria do Carmo ocorreu no ano de 1890, em SaHo
Borja, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. Seus restos foram
encontrados no dia 31 de agosto daquele corrente ano, quatro dias apo= s o
fato, devendo ter idade aproximada de 26 a 30 anos, conforme documenta-
do no Carto= rio de Registro Civil da cidade. Diz a tradiçaHo oral que ela foi
morta porque seu amante naHo admitia sua “promiscuidade” – alia= s, nos li-
vros de histo= ria, o estilo de vida de Maria do Carmo tende a ser mais desta-
cado do que a forma como se deu seu assassinato. Ao mesmo tempo em que
Maria do Carmo era caracterizada como “desregrada e amoral” pela vizi-
nhança, tambe=m era reconhecida como uma “pessoa muito boa”, por ser so-
lida= ria com outras mulheres que necessitavam de cuidados. Devido aN  inun-
daçaHo no local de onde foi enterrada, a u= ltima reside5ncia de Maria do Car-
mo foi marcada por uma cruz, que passou a receber inu= meras oferendas,
como charutos, velas, batons/produtos de beleza e garrafas de bebida. Ela
passou a ser conhecida como a “santa prostituta” e, nos anos 1940, foi–lhe
construí=do um tu= mulo. Ainda hoje, a devoçaHo aN  Maria do Carmo e=  comum
entre mulheres abandonadas ou violentadas por seus maridos ou amantes,
por maHes para pedir proteçaHo aos filhos e, ate=  mesmo, para curar males re-
lacionados aos o= rgaHos genitais ou aparelho reprodutor. 

Embora date do se=culo XÍX, o assassinato de Maria do Carmo traz
inu= meras semelhanças com casos que vemos diariamente nos noticia= rios
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envolvendo assassinatos por razoH es de ge5nero ou sexualidade. Ale=m de es-
tatí=sticas alarmantes, os crimes saHo praticados mediante atos brutais de vi-
ole5ncia que explicitam o o= dio de quem os concretiza. Um recente dossie5  so-
bre feminicí=dio, publicado pela Age5ncia Patrí=cia GalvaHo, sobre “qual a di-
mensaHo do problema no Brasil”, expoH e: 1 estupro a cada 11 minutos; 1 mu-
lher assassinada a cada 2 horas; 503 mulheres ví=timas de agressaHo a cada
hora; 5 espancamentos a cada 2 minutos1. No mais recente Atlas da Viole5n-
cia publicado pelo Ínstituto de Pesquisa Econo5 mica Aplicada (ÍPEA)2, os fe-
minicí=dios reduziram em algumas regioH es so=  para a populaçaHo de mulheres
naHo negras, mas seguem extremamente frequentes (ÍPEA, 2020). O mesmo
Atlas  da  Viole5ncia  incluiu  dados  sobre  a  viole5ncia  contra  a  populaçaHo
LGBTQÍ+ nas suas duas u= ltimas ediçoH es,  que saHo igualmente alarmantes.
Nesse caso, pore=m, os indicadores saHo mais escassos e ha=  grande subnotifi-
caçaHo, ainda que haja esforços do movimento em produzir dados – o Grupo
Gay da Bahia (GGB) e a AssociaçaHo Nacional  de Travestis  e  Transexuais
(ANTRA) publicam relato= rios desde 2011 e 2017, respectivamente. De todo
o modo, o que os nu= meros indicam e=  que o Brasil e=  um dos paí=ses que mais
mata por razaHo de ge5nero ou sexualidade em todo o mundo.

Nesse sentido, saHo dois os motivos que justificam a exposiçaHo da
histo= ria de Maria do Carmo nesta introduçaHo: em primeiro lugar, para que
sirva como exemplo de que o tema com o qual trabalharemos exige um
olhar histo= rico sobre os processos de formaçaHo social de nosso paí=s, e naHo
apenas sobre as estatí=sticas; e, ale=m disso, para que possamos colocar em
ana= lise algumas das estrate=gias atuais de açaHo dos movimentos sociais que
atuam para estancar as viole5ncias em razaHo de ge5nero ou sexualidade. Mais
precisamente, este trabalho e=  um ensaio onde trataremos principalmente
de avaliar a pote5ncia estrate=gica da luta por mais direitos sexuais e de ge5 -
nero, com intuito de contribuir para açaHo dos movimentos sociais vincula-
dos aN  tema= tica, especialmente feministas e LGBTQÍ+. Seria possí=vel dizer
que avançamos desde Maria do Carmo? Se naHo, o que precisa ser superado
para avançarmos? Se sim, quais foram os avanços que obtivemos e o que
precisamos fazer para continuar avançando?

1 Disponí=vel em: <https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/capitulos/qual–
a–dimensao–do–problema–no–brasil/> . Acesso em: 16 dez. 2020.
2 Disponí=vel  em:  <https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas–da–violen-
cia–2020> . Acesso em: 16 dez. 2020.
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Alguns problemas históricos da nossa luta por mais di-
reitos

A interlocuçaHo entre luta por mais direitos e questoH es de ge5nero
naHo deve ser lida como uma problema= tica inaugurada recentemente, uma
vez que desde a promulgaçaHo dos primeiros institutos jurí=dicos modernos
ja=  se produziu, por parte das mulheres, uma crí=tica contundente ao ordena-
mento.  O  trabalho  mais  conhecido  nesse  sentido  e=  de  autoria  de  Mary
Wollstonecraft, em 1792, denominado “ReivindicaçaHo dos direitos da mu-
lher”  (WOLLSTONECRAFT,  2016).  Em  Wollstonecraft,  encontramos  uma
forte vinculaçaHo aN  ideia de que por meio do progresso da razaHo seria possí=-
vel conquistar avanços para a independe5ncia das mulheres. Resumidamen-
te, podemos dizer que Wollstonecraft foi uma das precursoras de um femi-
nismo liberal, principalmente devido ao seu enfoque na garantia de direitos
em um contexto de revoluçoH es burguesas.

Na verdade, geralmente as bases fundantes do feminismo saHo atri-
buí=das aN s mulheres que, como Wollstonecraft,  contrapuseram a premissa
de igualdade presente nos primeiros estatutos de Direitos do Homem e do
CidadaHo, entre os se=culos XVÍÍ e XÍX, de ordem burgo–liberal. Para denunci-
ar e transformar sua condiçaHo histo= rica, as mulheres disputaram a polí=tica
atrave=s de inu= meras organizaçoH es que, aos poucos,  foram constituindo o
que hoje e=  amplamente difundido como movimento feminista. Todos esses
primeiros passos saHo sintetizados na historiografia mais popular do femi-
nismo como fundantes da “primeira onda” do movimento. Ou seja, a luta
por direitos civis para as mulheres seria uma condiçaHo de possibilidade
para o surgimento do feminismo.

No Brasil, mesmo antes da consolidaçaHo de um movimento feminis-
ta, ja=  podemos encontrar mulheres com uma inclinaçaHo crí=tica similar. Ní=-
sia  Floresta  Brasileira  Augusta,  pseudo5 nimo de Dioní=sia  Gonçalves Pinto
(1810–1885), por exemplo, e=  referenciada como a precursora do feminis-
mo no paí=s, sobretudo pela publicaçaHo de “Direito das mulheres e injustiças
dos homens” no ano de 1832. (SAFFÍOTÍ, 2013; CAMPOÍ, 2011). Documen-
tos como o de Ní=sia, em refere5ncia direta aos textos de Mary Wollstone-
craft, demonstram–nos como a discussaHo em torno de mais direitos para as
mulheres no a5mbito jurí=dico formal e na polí=tica ja=  era conhecida no perí=o-
do que antecedeu a promulgaçaHo da Repu= blica brasileira e, inclusive, orien-
tou os primeiros debates de brasileiras que se reivindicavam feministas
dos quais temos registros. 
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Acerca da emerge5ncia do feminismo no Brasil, contudo, e=  necessa= -
rio fazermos algumas ponderaçoH es que naHo seraHo desenvolvidas neste arti-
go. A primeira delas e=  que existem importantes estudos, como o de Marga-
reth Rago (2013), que nos desafiam a incluir na histo= ria das feministas bra-
sileiras uma se=rie de mulheres e movimentos que naHo utilizavam as mes-
mas nomenclaturas cla= ssicas do feminismo tal qual conhecemos por meio
da literatura europe= ia ou norte–americana, mas porque de alguma maneira
vivenciaram experie5ncias que projetam libertaçaHo, emancipaçaHo, mais di-
reitos, tambe=m devem ser integradas neste exercí=cio historiogra= fico. Essa
ponderaçaHo suscita a necessidade de construirmos percursos de lutas dos
povos origina= rios, quilombolas, imigrantes, anarquistas, comunistas, enfim,
um olhar para histo= ria bem menos linear e causalista do que propoH em “as
ondas”  do feminismo,  isto e= ,  um olhar para a histo= ria  mais localizado e
atento aN s singularidades de um paí=s marcado por colonialismos, exploraçaHo
capitalista, estratificaçaHo voraz e, ainda assim, mu= ltiplas formas de resis-
te5ncia. Ademais, outra fundamental ponderaçaHo e=  de que ha=  registros sufi-
cientes para demonstrar que, ja=  no iní=cio do se=culo XX, havia muitas crí=ticas
aN  importaçaHo de um feminismo burgo–liberal entre as brasileiras. Apesar
da postura tipicamente patriarcal de exclusaHo das mulheres das institui-
çoH es jurí=dicas e polí=ticas no geral – cujos efeitos perduram no Brasil ate=  os
dias atuais –, essa crí=tica era feita atrave=s de mulheres que buscavam meios
de organizaçaHo polí=tica alternativos,  dentre as quais podemos destacar a
trajeto= ria  de Maria Lacerda. Ela enfrentou duramente,  ao lado de outras
anarquistas, as posiçoH es de Leolinda Daltro, Bertha Lutz e demais lideran-
ças do Partido Republicano Feminino na ocasiaHo da luta pela legalizaçaHo do
voto para as mulheres. Os estudos de Ce= li Pinto (2003) trazem aN  tona tam-
be=m a articulaçaHo das mulheres opera= rias em associaçoH es de categorias, a
exemplo da UniaHo das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas do Rio de
Janeiro,  com  seu  manifesto  intitulado  “A  emancipaçaHo  da  mulher”,  em
1920. Assim sendo, ainda que naHo sejam nossos objetos de ana= lise neste
momento,  essas ponderaçoH es relacionadas aN  historiografia  do feminismo
contribuem para definirmos a amplitude deste campo problema= tico.    

O que podemos verificar e=  que, no que se refere ao tema da luta por
mais direitos, ha=  um largo caminho ja=  percorrido pelo movimento feminis-
ta, inclusive no Brasil. E em diversos contextos, quais seriam os direitos a
serem reivindicados e quem seriam seus sujeitos nunca foram discussoH es
de fa= cil resoluçaHo. Na pro= pria inauguraçaHo brasileira do Dia Ínternacional
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das Mulheres Trabalhadoras3, em 1947, ja=  havia complexas reivindicaçoH es
em torno dos direitos da mulher (PAZ, 2012, p. 68) e, algumas de=cadas de-
pois, a categoria “direitos da mulher” tambe=m se mostraria insuficiente di-
ante  do  rol  de  reivindicaçoH es  envolvendo  le=sbicas,  bissexuais,  travestis,
transexuais. Hoje, as bases teo= ricas que sustentam a construçaHo de novos
direitos sexuais e de ge5nero concentram–se em elaborar uma crí=tica co-
mum aN  cisheteronormatividade,  tendo em vista as transversalidades nos
processos histo= ricos que perpetuam as mais diferentes formas de viole5ncia.

Muitas vezes a limitaçaHo de nossas lutas ao a5mbito jurí=dico formal
fez–nos  incorrer  no  equí=voco  de  pensar  que  o  problema  das  viole5ncias
seria, simplesmente, a falta de acesso a direitos, sem colocar em questaHo
uma  possí=vel  limitaçaHo  da  forma  jurí=dica  como  estrate=gia  de  açaHo.
Outrossim,  ha=  experie5ncias  fundamentais  que  nos  levam  para  outra
direçaHo, como as que decorreram da RevoluçaHo Russa e puseram aN  prova
diversas iniciativas para transformaçaHo das relaçoH es de ge5nero por meio da
reorganizaçaHo geral das forças produtivas, principalmente atrave=s de uma
repactuaçaHo da divisaHo social do trabalho de forma naHo sexista. “A mulher
na sociedade de classes: mito e realidade”, de 1969 (SAFFÍOTÍ, 2013), um
marco nos  estudos  feministas  e  de  ge5nero  no Brasil  (PÍNTO,  2014),  em
grande  parte,  foi  inspirado  pela  experie5ncia  sovie= tica  e  convoca–nos  a
localizar o debate de ge5nero no interior da economia, deixando em segundo
plano a forma jurí=dica. 

Ainda acerca da experie5ncia sovie= tica, embalados por ideais revolu-
ciona= rios, a elaboraçaHo de teses crí=ticas ao Direito e aN  forma jurí=dica ga-
nhou campo e foi estimulada por juristas como Evgeny Pachukanis (1891 –
1937). Na visaHo de Pachukanis (2017, p. 75), somente a sociedade capitalis-
ta “[...] cria todas as condiçoH es necessa= rias para que o momento jurí=dico al-
cance plena determinaçaHo nas relaçoH es sociais”

 Por essa via, ainda que o Direito seja anterior ao capitalismo, sua
influe5ncia no modo de vida vem a ter centralidade no desenvolvimento eco-
no5 mico e hegemonia moral da burguesia. Com isso, qualquer sociedade que

3 Data originalmente proposta por Clara Zetkin na ÍÍ Confere5ncia das Mulheres Socialistas,
em 1910, para fazer frente aN s reivindicaçoH es de mulheres oriundas das classes dominantes.
Nessa mesma Confere5ncia, inclusive, foram feitas inu= meras ressalvas acerca da bandeira re-
lacionada ao sufra= gio universal por parte das feministas burguesas e, nesse sentido, apro-
vou–se uma resoluçaH o para que as mulheres socialistas lutassem pelo direito ao voto de to-
das  as  mulheres,  sem  qualificaçaHo  de  propriedade,  impostos  ou  educaçaH o  (GONZA� LEZ,
2010), cujo objetivo era garantir um recorte de classe nessa disputa. 
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queira escapar aN  barba= rie da dominaçaHo burguesa precisaria superar o Di-
reito burgue5s como instrumento de regulaçaHo dos conflitos sociais.

Cabe salientarmos que naHo foram so=  as e os sovie= ticos que produzi-
ram crí=ticas aN s tentativas de transformar as relaçoH es sociais por meio da
forma jurí=dica e outras superestruturas de poder. O movimento negro bra-
sileiro e=  um excelente exemplo nesse sentido, pois, diante de um Estado
(supostamente) Democra= tico de Direitos, segue denunciando como as rela-
çoH es de ge5nero segundo a cor ou a raça, instituí=das no perí=odo da escravi-
daHo, naHo foram radicalmente alteradas, e aquilo que poderia ser considera-
do uma mera reminisce5ncia,  na  verdade,  permanece atual  na  sociedade.
(CARNEÍRO, 2011). Em outras palavras, por tra= s da crí=tica elaborada pelo
movimento negro tambe=m podemos encontrar uma ruptura com a ideia
que relaciona direito e progresso,  pro= pria do ideal da razaHo moderna, ja=
que diversas foram as conquistas legais do ponto de vista antirracista e, to-
davia, o genocí=dio contra a populaçaHo negra e=  uma realidade presente.

Em sí=ntese, essas constataçoH es saHo necessa= rias para que entenda-
mos com maior rigor muitas das disputas atuais dos movimentos de ge5nero
e sexualidade. Nos casos supracitados, ora deparamo–nos com diverge5n-
cias inconcilia= veis que levavam a rupturas, ora com duras disputas que for-
javam açoH es unita= rias. 

Ínsistiremos nessa problema= tica porque nas mobilizaçoH es que eclo-
diram nos u= ltimos anos em nosso continente, especialmente desde a pri-
meira greve nacional de mulheres na Argentina (originalmente, “paro naci-
onal de mujeres”) em 2016, que impulsionou o movimento #NiUnaMenos e
levou–nos a manifestaçoH es histo= ricas no dia 8 de Março – Dia Ínternacional
das Mulheres,  a consigna da luta por mais direitos manteve–se presente
como uma espe=cie de  slogan do movimento. E, na verdade, com governos
dispostos a dar respostas para esse efervescente movimento, de fato mui-
tos direitos te5m sido conquistados em determinados paí=ses latino–america-
nos4.  

No caso brasileiro, a situaçaHo tem algumas particularidades, dado
que os avanços legais foram menores em comparaçaHo a muitos paí=ses. Nos-
sas conquistas mais significativas foram a lei conhecida como “Maria da Pe-

4 Poderí=amos citar a Lei de EducaçaHo Sexual Íntegral (2006), e a Lei de Ídentidade de Ge5nero
(2012), conquistadas apo= s amplas manifestaçoH es dos movimentos sociais argentinos;
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nha” em 20065,  e a tipificaçaHo do feminicí=dio em 20156; e,  judicialmente,
obtivemos decisoH es importantes nos tribunais superiores sobre os temas
da homossexualidade,  travestilidade e transexualidade7.  Maria da Penha,
antes de ser Lei, resistiu a duas tentativas de feminicí=dio por parte de seu
entaHo marido, no ano de 1983. Na primeira vez, ele deu um tiro que lhe dei-
xou paraple=gica e, na segunda, tentou eletrocuta=–la no banho8. O que e=  cho-
cante na sua histo= ria e=  que foram va= rias denu= ncias e extenuantes processos
judiciais ate=  o caso chegar a um tribunal internacional e, finalmente, o Esta-
do brasileiro ser responsabilizado a construir medidas protetivas para mu-
lheres em situaçaHo de viole5ncia dome=stica. As decisoH es nos tribunais supe-
riores acerca da homotransfobia tambe=m se arrastavam ha=  de=cadas e se-
guem carecendo de açoH es extraprocessuais que previnam a viole5ncia.

Entretanto, naHo obstante os avanços brasileiros terem sido insufici-
entes, desde a coalizaHo de forças que levou aN  eleiçaHo de Jair Bolsonaro ha=
um contrafluxo nas polí=ticas que convergem para ampliaçaHo de direitos se-
xuais e de ge5nero. A complexidade do momento que estamos vivenciando e=
imensa, mas ja=  ha=  ana= lises bastante avançadas que podem embasar nossos
posicionamentos. O estudo de Fla= via Biroli, Maria das Dores Campos Ma-
chado e Juan Marco Vaggione, publicado como “Ge5nero, neoconservadoris-
mo e democracia” (2020), e=  uma dessas pesquisas que nos auxilia a enten-
der nossas particularidades em meio aN s disputas latino–americanas com
uma riqueza impressionante de detalhes.

Em 2019,  taH o logo tomou posse,  Jair Bolsonaro começou a lotear a
ma= quina do Estado com seus apoiadores,  ampliando a presença de
cristaH os neoconservadores no primeiro e segundo escaloH es de gover-
no. O novo presidente fez tambe=m profundas alteraçoH es nas secreta-
rias e nos ministe=rios dos campos da cultura, dos direitos humanos e
das polí=ticas para mulheres, que foram ocupados por integrantes da

5 A Lei 11.340/2006 define, em seu artigo 5°, a “viole5ncia dome=stica e familiar contra a mu-
lher qualquer açaH o ou omissaH o baseada no ge5nero que lhe cause morte, lesaHo, sofrimento
fí=sico, sexual ou psicolo= gico e dano moral ou patrimonial”. (BRASÍL, 2006)
6 Lei 13.104/2015, que qualifica o homicí=dio por razoH es de ge5nero, o feminicí=dio, como cri-
me hediondo. 
7 Acerca das decisoH es nos tribunais superiores, obtivemos o reconhecimento para retificaçaH o
de registro civil de pessoas trans em carto= rio, e a criminalizaçaHo da discriminaçaH o por orien-
taçaH o sexual e identidade de ge5nero.
8 A histo= ria completa de Maria da Penha pode ser lida no site do seu Ínstituto: <https://
www.institutomariadapenha.org.br/quem–e–maria–da–penha.html>.  Acesso  em:  18  nov.
2020
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coalizaHo  cristaH  neoconservadora  (BÍROLÍ;  VAGGÍONE;  MACHADO,
2020, p. 104).

   Ate=  o momento,  o “giro ideolo= gico na ma=quina estatal brasileira”
(BÍROLÍ; VAGGÍONE; MACHADO, 2020, p.  104) permite–nos afirmar,  por
um lado, que a conquista de direitos por parte dos movimentos sociais naHo
e=  taH o facilmente subestima=vel, senaHo os esforços em aprovar uma agenda
neoconservadora ou desregulamentar conquistas certamente seriam me-
nos intensos. Por outro lado, a velocidade com que tal agenda vem sendo
implementada impoH e–nos o desafio de pensar os limites estrate=gicos des-
sas nossas conquistas.

 Como fazer com que as conquistas de direitos sexuais e de ge5nero
naHo sejam um teto, e sim um meio para construir um futuro radicalmente
diferente? E por que elaborar uma crí=tica aN  luta por mais direitos em meio
aN s recentes conquistas de nosso movimento? Afinal, apo= s mais de dois se= -
culos de lutas, naHo so=  os direitos sexuais e de ge5nero ainda saHo bastante de-
siguais, como tambe=m as desigualdades e a viole5ncia parecem naHo estancar
mesmo apo= s a promulgaçaHo de determinados direitos, e, inclusive, aprofun-
dam–se para mulheres e populaçaHo LGBTQÍ+. 

A apropriação capitalista da luta por mais direitos

“Feminismo neoliberal”,  “feminismo de  mercado”,  “feminismo do
possí=vel”. Existem diversas maneiras de denominar a apropriaçaHo capitalis-
ta da luta por mais direitos para as mulheres. No que se refere ao movi-
mento LGBTQÍ+ ocorre fato semelhante, a exemplo do “pink money” e da
“diversidade empresarial”.  Fato e=  que,  desde as mudanças no padraHo  de
acumulaçaHo do capital em nosso paí=s, mais precisamente a partir dos anos
1990, proliferam–se estrate=gias de mercado envolvendo setores da popula-
çaHo historicamente renegados pela classe dominante.  

Os anos 1990 viram a consolidaçaHo do “feminismo do possí=vel” na re-
giaH o, engatando a polí=tica pragma= tica das mulheres liberais em uma
agenda mais  ampla de democratizaçaHo  cautelosa,  operando dentro
dos limites estabelecidos pelas relaçoH es capitalistas locais e internaci-
onais (SCHÍLD, 2016, p. 70). 

NaHo aN  toa, nas gestoH es neoliberais de Estado, promover alguns di-
reitos transformou–se em um excelente nego= cio, formando–se uma espe=cie
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de “mercado de direitos”. (LEMOS et al, 2015). Um dos casos mais conheci-
dos te5m se dado em torno da polí=tica de “empoderamento”: ao vincular po-
lí=ticas de empoderamento a uma lo= gica funcional de mercado, o que se fo-
menta saHo ideais de autonomia, iniciativa, criatividade, que historicamente
saHo demandas importantes dos movimentos sociais,  mas cujo efeito tem
sido a ampliaçaHo de concorre5ncia,  individualismo, bastante diferente das
reivindicaçoH es histo= ricas em torno de ideais coletivos de libertaçaHo, eman-
cipaçaHo ou resiste5ncia. 

Podemos pressupor que a produçaHo de um mercado de direitos e=
uma tentativa de captura se tomarmos como base que, ao longo do desen-
volvimento das forças produtivas do capital, sempre esteve presente uma
tentativa de "[…] articulaçaHo de fluxos econo5 micos, tecnolo= gicos e sociais
com a produçaHo de subjetividade" (LAZZARATO, 2014, p. 14), cujo objetivo
e=  alinhar a economia polí=tica aN  economia subjetiva. Ínclusive, desdobrando
a constataçaHo de Marx em “O Capital”, ate=  mesmo o mecanismo da dí=vida,
intrí=nseco aN s mais variadas formas de governo do capital,  produz efeitos
tanto  no  que  tange  “ao  governo  dos  homens”,  quanto  no  “governo  das
ma=quinas” (LAZZARATO, 2017). Ou seja, a mesma operaçaHo que guia as re-
laçoH es inter–Estados, na bolsa de valores, etc., tambe=m produz efeitos nos
indiví=duos e nas relaçoH es sociais. Efetivamente, as “saí=das te=cnicas” imple-
mentadas pelos governos demonstram a necessidade de governar cada vez
mais. Com isso, podemos confrontar os discursos que sugerem a existe5ncia
de um “desgoverno” neoliberal, bem como constatar que as “saí=das te=cni-
cas” naHo saHo nem um pouco neutras politicamente.

O liberalismo como pra= tica e teoria que se instala entre o capital e o
Estado para defender e aumentar as liberdades do mercado e da soci-
edade naHo e=  uma evide5ncia. A(  luz da gestaHo neoliberal da relaçaHo do
Estado e do capital na crise, parece–me mais razoa=vel colocar aN  prova
uma hipo= tese de trabalho de Deleuze e Guattari, que, em O anti–E� di-
po, enunciam as razoH es que daHo ao capitalismo a “apare5ncia e a ilusaHo
de liberalismo”. Dessas premissas, eles tiram uma conclusaHo radical,
mas decisiva para interpretar a crise atual e suas conseque5ncias: “O
capitalismo jamais foi liberal, ele sempre foi capitalismo de Estado”
(LAZZARATO, p. 90, 2017)

Na concepçaHo de Lazzarato (2014), a crise da sociedade neoliberal e=
oriunda de um profundo processo de desterritorializaçaHo, que impoH e ao in-
diví=duo uma subjetivaçaHo empreendedora, calcada em valores como os ja=
supracitados, isto e= , de autonomia, iniciativa, criatividade, mas que, muito
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distante do sonho das geraçoH es anteriores, de pleno emprego ou um traba-
lho para a vida, a governamentalidade voltada a formar “empreendedores
de si” fracassa ao naHo fornecer estabilidade alguma a essas pessoas. Pelo
contra= rio, a tende5ncia na luta de classes neoliberal e=  uma vida baseada em
dí=vidas, e, naHo por acaso, o seu maior produto tem sido a depressaHo.

A hipo= tese de Lazzarato e=  interessante para complexificar o proble-
ma da luta por mais direitos. Se o indiví=duo em estado de crise fornece ris-
cos aN s engrenagens do modo de produçaHo capitalista, pois pode parar (de
produzir, de consumir, de pagar as dí=vidas), e=  precisamente para resolver
esta crise que os governos neoliberais tentam capturar a subjetivaçaHo atra-
ve=s de diferentes te=cnicas, elaborando uma complexa maquinaria de domi-
naçaHo que, em nossa hipo= tese, circunscreve tambe=m os direitos. Com esse
intuito de captura, constroem–se variantes que funcionem de maneira mais
adequada ao projeto polí=tico neoliberal – de tal modo que nem mesmo os
movimentos  historicamente  marginalizados  pelo  sistema  dominante  saHo
deixados de lado. 

Ísso explicaria o porque5  de movimentos historicamente renegados
pela classe dominante,  como feminista,  LGBTQÍ+,  terem ganhado espaço
nas agendas de governos neoliberais atrave=s de variantes que coadunam
com a lo= gica de mercado. Da mesma forma, contribui para a tese de Angela
Davis, Nancy Fraser, e outras militantes de referencial socialista e anticapi-
talista que lançaram, em 2017, o manifesto intitulado “Para ale=m do ‘Faça
Acontecer’: por um feminismo dos 99% e uma greve internacional militan-
te no dia 8 de Março” (originalmente: Beyond Lean–Ín: For a Feminism of
the 99% and a Militant Ínternational Strike on March 8)9, e te5m trabalhado
para construir alianças entre movimentos sociais que proponham rupturas
radicais.

As condiçoH es de vida das mulheres, especialmente as das mulheres de
cor e as trabalhadoras, desempregadas e migrantes, te5m–se deterio-
rado de forma constante nos u= ltimos 30 anos, graças aN  financeiriza-
çaH o e aN  globalizaçaHo empresarial. O feminismo do “faça acontecer” e
outras variantes do feminismo empresarial falharam para a esmaga-
dora maioria de no= s, que naHo te5m acesso aN  autopromoçaHo e ao avanço
individual e cujas condiçoH es de vida so=  podem ser melhoradas atrave=s
de polí=ticas que defendam a reproduçaHo social, a justiça reprodutiva
segura e garanta direitos trabalhistas. Como vemos, a nova onda de
mobilizaçaHo das mulheres deve abordar todas essas preocupaçoH es de

9 Traduzido por Daniela Mussi para o Blog Junho (http://blogjunho.com.br/)
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forma frontal. Deve ser um feminismo para 99% das pessoas (DAVÍS
et al, 2017)10.

Haveria muito para discorrermos em uma conversa com Lazzarato
sobre sua busca por uma atualizaçaHo da crí=tica aN  economia polí=tica de Marx,
mas o relevante para este ensaio e=  dar iní=cio a um problema, em paralelo
com os estudos feministas,  de ge5nero e sexualidade, de como a luta por
mais direitos pode se inserir no rol de estrate=gias de dominaçaHo capitalista.
Poderí=amos faze5–lo tambe=m por meio das ana= lises em torno da reificaçaHo
do capital, talvez em artigos futuros. Por ora, este texto e=  uma convocaçaHo
para  refletir,  um  convite  para  desacomodar,  e  exatamente por  isso  traz
mais questionamentos do que respostas.

Para ale=m dos elementos que remetem aN  apropriaçaHo capitalista da
luta por mais direitos atrave=s dos modos de subjetivaçaHo, e=  tambe=m extre-
mamente relevante colocarmos em ana= lise as condiçoH es materiais para a
realizaçaHo de determinados direitos. Em relaçaHo aN s medidas protetivas da
Lei Maria da Penha, por exemplo, saHo muitas as lacunas para que as mulhe-
res em situaçaHo de viole5ncia possam ter autonomia em relaçaHo aos seus
agressores.  Faltam programas de geraçaHo de renda para situaçoH es emer-
genciais, projetos de inserçaHo no mundo do trabalho com sala= rios dignos a
me=dio e a longo prazo, moradias como direitos fundamentais, rede de aten-
çaHo psicossocial com atençaHo integral para os casos de viole5ncia em todos
os territo= rios etc. O mesmo equivale para os casos de viole5ncia que envol-
vem a populaçaHo LGBTQÍ+. Tratam–se todas de medidas que saHo essenciais
e invariavelmente exigem uma verdadeira revoluçaHo na lei geral de acumu-
laçaHo do capital, pois muito dificilmente seriam sustenta=veis na atual dina5 -
mica das forças produtivas.

 

10 Na versaH o original:  Women’s conditions of life, especially those of women of color and of
working, unemployed and migrant women, have steadily deteriorated over the last 30 years,
thanks to financialization and corporate globalization. Lean–in feminism and other variants of
corporate feminism have failed the overwhelming majority of us, who do not have access to in -
dividual self–promotion and advancement and whose conditions of life can be improved only
through policies that defend social reproduction, secure reproductive justice, and guarantee
labor rights. As we see it, the new wave of women’s mobilization must address all these con -
cerns in a frontal way. It must be a feminism for the 99%.
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Considerações finais

Ainda na introduçaHo deste ensaio, foram lançadas perguntas para
provocar–nos a pensar nos possí=veis avanços e retrocessos das lutas por
mais direitos sexuais e de ge5nero ao longo da histo= ria. Tratam–se de per-
guntas de difí=cil resoluçaHo, pois envolvem um posicionamento polí=tico so-
bre o tipo de sociedade que queremos construir,  ale=m de implicar–nos a
pensar sobre que lugar ocupamos na sociedade em que vivemos.

O caso de Maria do Carmo foi apresentado para que as sempre im-
pessoais estatí=sticas tivessem sentido mais comovente e, quem sabe assim,
instigar–nos a conhecer mais sobre histo= rias de vidas marcadas por viole5n-
cias de ge5nero e sexualidade. Afinal, conforme anunciado naqueles primei-
ros para= grafos, e=  impressionante a semelhança de seu caso com tantos ou-
tros, ate=  mesmo com o de Maria da Penha. Mudam–se as armas, mas naHo as
razoH es da viole5ncia, e, se olharmos para histo= ria do ponto de vista burgo–li-
beral, provavelmente o avanço de direitos pode ofuscar o tamanho de nos-
so problema. 

A verdade e=  que, de Maria do Carmo aN  Maria da Penha, os nu= meros
se  multiplicam,  as  vidas  se  subtraem  e  ja=  nem  mais  sabemos  contar  a
histo= ria  de quem gostarí=amos de ter defendido.  Viramos estatí=sticas.  De
alguma maneira, fantasiados de defensores da vida, naHo e=  absurdo afirmar
que nossos adversa= rios conseguiram a façanha de fazer–nos naturalizar a
morte.  Essa  naturalizaçaHo,  isto  e= ,  a  naturalidade  com  que  diariamente
recebemos as notí=cias de casos de viole5ncias contra mulheres e populaçaHo
LGBTQÍ+, apo= s tantas conquistas de direitos sexuais e de ge5nero, deveria
ser inaceita= vel. 

Ha= ,  portanto,  um descompasso que precisa  ser resolvido entre  a
conquista de direitos e nossas lutas coletivas,  especialmente mediante o
avanço do capital e o contrafluxo neoconservador que vive o Brasil. Pesso-
almente, alia= s, considero inega=vel que obter mais direitos pode significar
avanços,  ainda  que  sejam  absolutamente  insuficientes  para  enfrentar  a
condiçaHo histo= rica do patriarcado e da cisheteronormatividade. Ao mesmo
tempo,  considerando a apropriaçaHo capitalista da luta por mais direitos,
precisamos entender os limites dessa via e delinear um novo campo pro-
blema= tico.

Por fim, encontrar os limites da luta por mais direitos de forma al-
guma deve ser entendido como uma orientaçaHo para deixar de lado essa via
de açaHo. Sem du= vidas, pore=m, e=  um convite para explorarmos outras estra-
te=gias, combinando a luta por mais direitos com a o= tica do cuidado, da pe-
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dagogia crí=tica, da economia polí=tica, desde que ancoradas em um ethos co-
mum de coletividade e transformaçaHo das violentas relaçoH es sociais perpe-
tuadas pela sociedade capitalista.
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