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Glossário mínimo
Sexo. Conjunto de características físicas,
genitais, gonadais, hormonais e cromosómicas,
entre outras, que a ciência tem agrupado em
duas categorias opostas: macho e fêmea. Esta
classificação obedece à vontade de ordenar o
fenómeno da reprodução sexual nos seres vivos.
Porém, na realidade a sua diversidade escapa
ao dualismo tradicional e obedece, antes bem, a
um contínuo de diferentes características, mais
do que a duas categorias estancas.
Género. Sistema cultural normativo que
se sustenta em, e dota de coerência a, o
sistema patriarcal de dominação. Age como
superestrutura ideológica da base material
da dominação patriarcal. De modo esquemático, sustém e regula —através de diferentes
práticas e códigos normativos— a existência
de duas classes de sujeitos opostas, homens
e mulheres, relacionados principalmente
através da heterossexualidade obrigatória,
assim como a opressão e exploração das
segundas pelos primeiros.
Papéis de género. Códigos normativos,
padrões, expectativas sociais etc., relativos à
feminidade e à masculinidade que regulam o
comportamento de homens e mulheres. Por
exemplo: os cânones de beleza, o preconceito
que diz que existem trabalhos de homens e
trabalhos de mulheres etc.
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Expressão de género. O modo como cada indivíduo se comporta em relação aos papéis de
género, ou seja, o quão masculino ou feminino
é o modo de agir duma pessoa. Por exemplo,
dum homem que veste de saia e gosta de
ballet é dito que tem uma expressão de género
feminina.
Identidade de género. A identidade que cada
indivíduo desenvolve ao longo da sua vida em
relação ao género. Nalguns casos, pode significar também cada uma das posições sociais
que o sistema de género considera como válidas —no nosso caso, “homem” e “mulher”.
Sexualidade. Conjunto de práticas, desejos,
sentimentos etc., relacionado com aspetos
da personalidade como a libido, o gozo ou a
manutenção de vínculos sociais afetivos.
LGBT. Siglas compostas pelas iniciais das
palavras “Lésbicas”, “Gays”, “Bissexuais” e
“Trans”. Agrupa num mesmo movimento político as pessoas que, pelas suas sexualidades e
identidades de género não-normativas, sofrem
uma opressão sistemática específica no seio
do patriarcado: as pessoas homossexuais,
bissexuais e trans.
Nalguns casos, estas siglas, nesta forma ou
com variações (LGBT+, LGBTQ, LGBTIQA+...),
são utilizadas num sentido mais amplo para

englobar a diversidade sexual e de género no
geral, sem entrar necessariamente a precisar
quais são os grupos que inclui nem a relacionar essa diversidade com uma luita política
específica.
Trans. As pessoas trans são aquelas que não
se identificam com a identidade de género atribuída ao nascerem e que, portanto, vivem ou
desejam viver socialmente assumindo uma
outra identidade.
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Cis. O oposto de “trans”. As pessoas cis são
aquelas que se identificam com a identidade
de género atribuída ao nascerem.

Sexo, género e
sexualidade:
a disputa em torno
ao natural e o
cultural
BREVÍSSIMA HISTÓRIA DOS DEBATES EM
TORNO AO SEXO, O GÉNERO E A SEXUALIDADE
É comum e recorrente, no âmbito feminista e
LGBT, o debate em torno ao carácter natural ou
cultural do sexo, do género e da sexualidade.
Este debate ressurge uma e outra vez como
debate político porque, para além da sua abordagem académica pelas ciências naturais ou
humanas, tem um interesse político específico.
Pois neste caso, como tantos outros, o debate
entre o natural e o cultural é um debate sobre a
possibilidade de mudar aspetos do humano, é
dizer, sobre a possibilidade de criticar e transformar costumes, relações, estruturas de poder.

Este debate colhe especial força no feminismo na segunda metade do século XX.
É então que é adoptada a diferença entre o sexo
e o género, naquela altura com um valor crítico. São rejeitadas a opressão e a exploração
sofridas pelas mulheres, recusando aceitá-las
como um destino biológico, natural, necessariamente derivado do seu sexo. Pelo contrário,
a opressão é colocada no âmbito cultural e
social, descrito como uma série de relações
de poder, de cânones de comportamento, de
papéis sociais, económicos etc. construídos
historicamente e, portanto, transformáveis
politicamente. Diz-se: “certo, os seres humanos nascem com um sexo, mas nada há de
natural em que as mulheres devam levar saia e
os homens calças, ou que as mulheres cobrem
menor soldo pelo seu trabalho que os homens,
ou que os homens devam ser a parte dominante da relação etc.” Essa “expressão cultural
do sexo”, os modos como, nas diferentes sociedades e momentos, a distinção natural adopta
uma forma cultural ou outra, é logo chamada
“género”. Daquela o sexo é deixado como base
primeira, natural, incontestável, sobre a qual
se constrói o género em cada caso, cobertura
cultural que compre transformar para chegar á
igualdade dos sexos.
Posteriormente, e em grande medida a
raiz do crescimento do movimento LGBT
a partir dos anos 60 e 70, este esquema
sexo-género começa a abalar. Em primeiro
lugar, é adicionado outro termo à equação da
luita antipatriarcal: a sexualidade. Esta, em
grande medida obviada até então na análise,
é em primeiro lugar subsumida pela norma
como um aspeto do género, o qual, de resto,
tinha a vantagem de permitir entender as
realidades homossexual, bissexual e trans
como apenas formas diferentes dum mesmo
fenómeno. A conceção normativa, a norma
constitutiva do funcionamento do patriarcado,
é que os homens gostam de mulheres e as
mulheres de homens e que é parte constitutiva

de ser homem gostar de mulheres e vice-versa.1 Logo partindo dessa norma, a desviação
na sexualidade deve ser explicada como uma
desviação do género: se um homem gosta
de homens é porque nele há uma feminidade
excessiva, e se uma mulher gosta de mulheres
é porque nela há uma masculinidade excessiva. Daí vem o protótipo da marica afeminada ou da lésbica marimacho. Esse “excesso”
do género errado permite também explicar
aqueles homens que “vestem de mulher” ou
que “querem ser mulheres” (drag queens, travestis, mulheres trans etc.) e vice-versa. A
desviação da norma pode ser logo agrupada
e compreendida pela própria norma como um
certo erro da natureza, que misturara o sexo
com o género errado.
O próprio nascimento do movimento LGBT
como um frente amplo, que costuma ser
referido na altura apenas como “movimento
de libertação gay”, movimento sem grandes
diferenciações internas, dá conta deste agrupamento por parte da norma. “As desviadas”
num princípio vão todas juntas porque a sua
desviação da norma é entendida como a
mesma, e as diferenças entre elas uma questão de grau. Só posteriormente, numa maior
atenção à sexualidade e à sua autonomia
respeito do género, é que esta ganha o mesmo
nível como categoria de análise e são perfiladas com maior claridade as diferenças entre
termos que hoje damos por sentados como
“homossexual”, “bissexual” ou “trans”.
Mas voltando àquela conceptualização
primeira da realidade LGBT, vemos que lá acontecem duas cousas. Por uma parte, o termo
“género” expande o seu significado, passando
a designar não só o sistema cultural normativo
Esta definição de duas classes de sujeitos, homens
e mulheres, pela sua oposição através da heterossexualidade é o que chamamos “heterossexualidade
obrigatória”. O calificativo de “obrigatória” procura
capturar a exigência normativa que o patriarcado põe
de que essa oposição seja mantida, a fim de manter a
coerência das identidades masculina e feminina.
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relativo ao sexo que identifica o feminismo da
segunda onda, mas também passa a ser usado
para referir a identificação individual com esse
mesmo sistema, com uma das duas possibilidades (homem ou mulher) que ele oferece.
Este sentido é o que recolhe de modo mais
concreto o termo “identidade de género”, que
surge naquela altura no âmbito da medicina
como resposta à necessidade de dar sentido
à realidade das pessoas trans. Desse modo
a ciência médica, principalmente a partir dos
trabalhos do doutor John Money desde a
década dos 60, contribui a ampliar a norma
patriarcal. Articula un modelo normal e são em
que sexo, identidade de género e expressão de
género coincidem (p.ex., uma fêmea que se
identifica como mulher e exibe comportamento
tipicamente feminino) oposto ao modelo desviado e doente, em que a correspondência não
se dá (p.ex., um macho que se identifica como
mulher e exibe comportamento tipicamente
feminino). Este modelo de compreensão do
género, se bem patologizador e estigmatizante,
tem assentado as bases até o dia de hoje do
discurso em torno às pessoas trans como
indivíduos “nascidos no corpo errado”, como
desviações dentro dum contínuo identitário
que deve ser reestabelecido. Embora categorizando as pessoas trans de doentes mentais,
legitimava em certo modo a sua identidade e
contribuiu a lhes dar acesso a recursos médicos como hormonação ou cirurgia.
Por outra parte, faz-se patente em tudo isto
um princípio implícito até agora não mencionado. Tanto a crítica ao género como camada
cultural opressiva, quanto os discursos normativos ao redor da desviação da sexualidade e da identidade de género, assumem
como norma um princípio de coerência e
correspondência dos sujeitos: um sexo estável expressado mediante uma identidade e
uma expressão de género estáveis (masculino
expressa homem, que expressa macho; feminino expressa mulher, que expressa fêmea),
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que se define por oposição ao outro mediante
a prática da heterossexualidade. Este princípio
articula uma ordem normativa em torno aos
corpos que prescreve dous tipos de sujeitos
possíveis: sobre o fundo inapelável da diferença sexual (macho/fêmea), cada sexo obtém
cadansua identidade e cadanseus papéis de
género, assim como o dever de se relacionar
com o outro através duma sexualidade heterossexual. Cada desviação dessa ordem única
é interpretada como uma incorreção, uma
falta à ordem natural das cousas, a qual deve
ser convenientemente castigada e reparada.
Deste jeito, uma mulher que não se adeque ao
modelo de feminidade vigente (uma certa vestimenta, um certo modo de estar e falar, etc.)
expõe-se à injúria, a rejeita e mesmo a violência
física —este espartilho é que era criticado pelo
feminismo da segunda onda. Do mesmo jeito,
é castigada a desviação no terreno do desejo
—homossexuais e bissexuais luitam também
a partir daqueles anos contra a heterossexualidade obrigatória. Igualmente, a assunção de
homens terem pênis e mulheres vagina, dito
assim de modo simplista, é a regra que desqualifica as pessoas trans como erradas, pervertidas mesmo —nelas nem sequer concorda
o mais básico, que é a identificação com a
própria corporalidade.
Esta grade sexo-género-sexualidade de
ordenação dos indivíduos é o que a filósofa
Judith Butler chama “matriz heterossexual”:

“ Uso o termo matriz heterosexual [...] para

designar a grade de inteligibilidade cultural por
meio da qual os corpos, gêneros e desejos são
naturalizados [...] para caracterizar o modelo
discursivo/epistemológico hegemônico da
inteligibilidade do gênero, o qual presume que,
para os corpos serem coerentes e fazerem
sentido (masculino expressa macho, feminino
expressa fêmea), é necessário haver um sexo
estável, expresso por um gênero estável, que
é definido oposicional e hierarquicamente por

meio da prática compulsória da heterossexualidade. 2
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A cita pertence ao seu livro Problemas de
gênero: Feminismo e subversão da identidade,
o qual, desde a sua publicação em 1990 tem
agido como ponto de inflexão no pensamento
feminista e LGBT e como obra de referência para a teoria queer. Cobra pleno sentido
como mais uma tentativa dentro da terceira
onda do feminismo de levar a crítica as falhas
da anterior onda, nomeadamente a sua visão
essencialista da feminidade, e de expandir
os horizontes do feminismo para além das
mulheres burguesas, brancas, cis, heterossexuais, dos centros imperiais etc.
Esta terceira onda, da mão do crescimento
dos movimentos LGBT, abre uma nova etapa e
supõe o passo a seguir no percurso conceptual
que levamos traçado, colocando-nos já no presente. Pois se bem desde os anos 90 muitos
debates têm mudado e algumas das aspirações
políticas se têm tornado até certo ponto realidade, a discussão em torno ao marco teórico
geral continua a ser essencialmente a mesma
e as principais correntes em disputa podem, no
mínimo, traçar as suas origens àqueles anos.

O DEBATE ATUAL: DO ANO 90 PARA CÁ
Vemos hoje então que o último avanço
crítico na teorização do marco normativo do
patriarcado atinge mais dous pontos. O
primeiro é aquele princípio de coerência
recém-mencionado, a exigência desse contínuo sexo-género-sexualidade. O segundo
vai parelho, e é a questão da naturalidade ou
materialidade do sexo. Na realidade, ambos
pontos estão intimamente ligados, mas são
separados aqui só com propósitos analíticos.
Butler, Judith, Problemas de gênero: Feminismo e
subversão da identidade, Civilização Brasileira, Rio de
Janeiro, 2003, pp. 215-216

2

Como já foi apontado a respeito do discurso
médico do “corpo errado” sobre as pessoas
trans, estas foram conceptualizadas como um
“erro da natureza”, uma desviação da ordem
normal que a medicina podia e devia curar.
Porém, nesta nova etapa, esse discurso é
questionado através do seguinte razoamento:
se a ideologia patriarcal em torno ao sexo, o
género e a sexualidade obtém a sua legitimidade apelando à natureza, vê-se então numa
contradição ao soster, ao mesmo tempo, que
a natureza comete erros. Se a natureza cria
indivíduos fora desse esquema normal, não
será que o errado seja o princípio de coerência
mesmo, imposto à realidade de modo ideológico? Mesmo se o género é essa “expressão
cultural do sexo” (como vinha sendo compreendido desde a segunda onda do feminismo),
porque é que cada sexo deveria ser representado através dum único género?

“Se o gênero são os significados culturais assu-

midos pelo corpo sexuado, não se pode dizer que
ele decorra, de um sexo desta ou daquela maneira.
Levada a seu limite lógico, a distinção sexo/
gênero sugere uma descontinuidade radical entre
corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a estabilidade
do sexo binário, não decorre daí que a construção
de “homens” aplique-se exclusivamente a corpos
masculinos, ou que o termo “mulheres” interprete
somente corpos femininos. Além disso, mesmo
que os sexos pareçam não problematicamente
binários em sua morfologia e constituição (ao que
será questionado), não há razão para supor que os
gêneros também devam permanecer em número
de dois. A hipótese de um sistema binário dos
gêneros encerra implicitamente a crença numa
relação mimética entre gênero e sexo, na qual o
gênero reflete o sexo ou é por ele restrito. 3

”
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Butler, Judith, Op.cit., p. 24

É dizer, posto que a cultura supõe um salto
respeito do dado naturalmente, sobre o qual
constrói de jeito particular e histórico, não
resulta de nenhum jeito uma necessidade
inelutável que uma naturalidade sexual binária
deva implicar um género binário, uma maneira
histórica de ordenar os corpos que preserve
essa divisão. Ou seja, que o cultural não tem
porque ser um mero espelho, uma mera
cópia no terreno do simbólico daquilo que é
“simplesmente achado” no terreno do natural.
Da não necessidade dessa relação mimética é prova a existência de diversas culturas
ao redor do mundo com outras ordenações do
género que não se limitam a apenas duas possibilidades, como reflete o caso das hijra no
subcontinente índio ou dos dous-espíritos em
diferentes culturas ameríndias, identidades de
género previstas e reguladas pelos seus respectivos sistemas.
Uma vez descoberto o carácter cultural
dessa ligação entre sexo e género, o campo fica
aberto para uma crítica mais profunda. Assim
como o feminismo da segunda onda submeteu
o género à crítica, descobrindo-o como cultura,
agora a terceira faz o mesmo com o sexo. Se
antes o género fora tomado como a “expressão
cultural do sexo”, agora há uma nova inversão:
o sexo é “o género com bata médica”. Esta
inversão produz de jeito necessário uma nova
transformação no sentido do termo “género”:

“Podemos referir-nos a um “dado” sexo ou um

“dado” gênero, sem primeiro investigar como são
dados o sexo e/ou gênero e por que meios? E o
que é, afinal o “sexo”? É ele natural, anatômico,
cromossômico ou hormonal, e como deve a crítica feminista avaliar os discursos científicos que
alegam estabelecer tais “fatos” para nós? Teria
o sexo uma história? [...] Haveria uma história de
como se estabeleceu a dualidade do sexo, uma
genealogia capaz de expor as opções binárias
como uma construção variável? Seriam os fatos
ostensivamente naturais do sexo produzidos dis-
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cursivamente por vários discursos científicos a
serviço de outros interesses políticos e sociais? Se
o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o
próprio construto chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o
sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que
a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma.
Se o sexo é, ele próprio, uma categoria tomada
em seu gênero, não faz sentido definir o gênero
como a interpretação cultural do sexo. O gênero não
deve ser meramente concebido como a inscrição
cultural de significado num sexo previamente dado
(uma concepção jurídica); tem de designar também
o aparato mesmo de produção mediante o qual os
próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que
o gênero não está para a cultura como o sexo para
a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou “um sexo
natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura. 4

”

Isto é, aponta-se que o sexo não é uma mera
base natural, neutral, que cada cultura humana
toma dum certo modo e sobre a qual são estabelecidos determinados códigos, normas,
identidades, etc., que dotam de coerência
e estabilidade um sistema de relações de
poder histórico que chamamos patriarcado.
De facto, esta vem sendo no fundamental a
postura clássica do marxismo desde A origem
da família, a propriedade privada e o Estado de
Engels5: o sexo como fundamento natural, ahistórico, cuja articulação cultural como género
coincide com o surgimento da História, ao
Butler, Judith, Op.cit., p. 25
Esta crítica não deve fazer perder de vista, porém, que
tanto os trabalhos de Engels quanto as sucessivas elaborações marxistas sobre a divisão sexual do trabalho e
o surgimento da propriedade privada continuam a ser o
nosso referente principal na análise histórica do patriarcado. O que se faz preciso é ampliar ainda dita análise
para incluir uma crítica materialista de como é que o
sexo mesmo é originado como categoria cultural.
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passo do comunismo primitivo à primeira sociedade de classes. Esta e posturas semelhantes
—mais ou menos avançadas— coincidem no
seu carácter ideológico neste aspeto: excluem
da crítica, colocando-a no terreno do dado e
natural, uma categoria histórica, que em tanto
que histórica obedece a relações materiais.
Destarte, tal como nós, marxistas,
assumimos já há tempo que categorias como
“labrego”, “capitalista”, “proletário”, “escravo”,
“género”, “nação” e outras semelhantes são
categorias históricas, é tempo de fazermos o
mesmo com a categoria de “sexo”. Sabemos
também que umas certas condições materiais
de domínio geram as condições ideológicas
apropriadas que as justifiquem e distorçam
para fazê-las passar por necessárias e imutáveis: um servo apenas é um servo porque
existem os senhores, e vice-versa, no seio
dum regime de exploração feudal, não por
um desígnio divino ou lei natural que divida
a sociedade, ad aeternum, em trabalhadores,
oradores e batalhadores. Do mesmo modo a
naturalização do sexo age como o chão da
justificação ideológica do domínio do homem
sobre a mulher no seio do patriarcado.
O certo é que a categoria de “sexo” tem
origem e uso principalmente no âmbito das
ciências naturais, e mesmo nelas há tempo
que é um facto reconhecido que nem no ser
humano nem em tantas outras espécies o sexo
obedece a uma divisão binária polar (quer A,
quer B), senão que a distribuição da multidão de diferentes traços biológicos que são
agrupados sob a categoria única de “sexo”
(cromossomas, níveis hormonais, genitais,
pêlo, musculatura, estrutura óssea, etc) tem a
forma dum contínuo.6 Concretamente, a distribuição estatística de cada um desses traços
biológicos teria uma forma bimodal, como na
Ainsworth, Claire, “Sex Redefined”, Nature 7539 (518),
19 fevereiro 2015, 288-291, consultado 21 julho 2020 em
https://www.nature.com/news/sex-redefined-1.16943
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gráfica.7 Além disso, a agrupação de todos
esses traços independentes sob um único
fenómeno chamado “sexo” é uma certa interpretação que a ciência faz, um modelo que ela
constrói por ser-lhe útil. De modo que se bem
o sexo como modelo científico pode ter uma
utilidade, isso não quer dizer que a sua realidade deva ser assumida de modo acrítico nem
de modo menos complexo que outros modelos científicos como os da física quântica, os
quais costumam parecer-nos mais desligados
da realidade por estarmos menos acostumadas a eles e aos fenómenos que explicam.

Sendo isto assim, o sexo binário é tão natural
quanto os quatro elementos da filosofia natural clássica ou as raças na espécie humana:
é um modelo obsoleto de compreensão do
mundo, que se se mantém em pé é pela sua
função ideológica, e não pela sua correção
científica.
Uma distribuição bimodal é uma distribuição estatística com duas modas, é dizer, uma distribuição de
casos em que estes se agrupam em torno a dous eixos
diferentes, embora ocupem o conjunto da distribuição.
Um exemplo seria, p.ex., a distribuição dos valores da
testosterona, uma das hormonas sexuais, no conjunto da população. Cada indivíduo terá um valor mais
alto ou mais baixo (ponhamos, entre 0 e 1000), mas a
maior parte deles tenderão a agrupar-se em torno a um
desses eixos (ao redor do 40 ou do 600). Numa distribuição assim, uma mulher com um valor de 300 ou um
homem com um de 150 estarão bastante afastadas da
moda, mas contudo acharam-se num mesmo contínuo de
casos possíveis e previstos. Numa divisão binária que
diga que os “valores normais” são entre 8 e 60 para
mulheres e entre 250 e 950 para homens os casos
descritos ficariam como anomalias, no melhor dos
casos, ou diretamente patologizados; não seriam previstos num conjunto de variações possíveis, mas deixados
fora do modelo.
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A aparição das vidas trans no primeiro
plano da vida política nas últimas décadas,
quer por uma toma de maior consciência da
sua problemática específica e uma maior
fortaleza da sua organização política, quer por
se terem tornado objeto direto da legislação
e dos debates dos diferentes parlamentos e
partidos políticos, tanto aqui na Galiza quanto
a nível estatal e mundial, é uma das razões principais que explicam a urgência do debate em
torno à naturalidade do sexo e à sua relação
com o género. Os próprios movimentos
feminista e LGBT têm-se visto divididos no seu
próprio seio no que a esta questão diz respeito,
embora isso não seja estranho, pois respeito
de qualquer questão política sempre surgem
setores mais progressistas e setores mais reacionários. O que chama a atenção e supõe o
cerne das nossas preocupações é a ausência
generalizada duma postura marxista clara que
nos sirva para guiar a nossa praxe. O propósito
deste texto formativo, em carecéndomos dum
estudo crítico atualizado e ajeitado da génese
e funcionamento do patriarcado (ou seja,
duma aplicação detalhada do materialismo
histórico que dê conta dos avanços e transformações, tanto teóricas como práticas, desde o
século passado) é dotar-nos das ferramentas
mínimas para, no entanto, darmos resposta às
questões práticas quotidianas.
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Prontuário prático
Qual é o sujeito do feminismo?
As mulheres, pois o feminismo é o movimento
político contra a opressão e exploração das
mulheres pelo patriarcado.
O que é ser mulher?
8

Delimitar o que é ser mulher é preciso para
poder delimitar quem é o sujeito do feminismo. Dentro de posturas que no fundo são
reacionárias, ainda que aparentem ser críticas
ou mesmo marxistas, como a das TERF (Feminismo Radical Trans-Excludente, pelas suas
siglas em inglês), a resposta é muito singela:
a opressão das mulheres nasce da sua capacidade reprodutiva e, portanto, é mulher quem
tem uma anatomia tipicamente feminina, referindo-se em concreto ao sistema reprodutivo. A
mulher é uma realidade fundamentada no binarismo do sexo como facto natural.
Do ponto de vista duma análise verdadeiramente marxista, a realidade é mais complexa,
já que uma análise materialista dialética do
patriarcado e da opressão sofrida pelas mulheres precisa duma visão não essencialista do
género. É dizer, precisa analisar o género desde
a sua origem e através do seu desenvolvimento
como uma realidade histórica, social. Tratar o
género como uma realidade biológica intrinsecamente ligada ao sexo ignora a complexidade
da opressão das mulheres e dificulta a sua
libertação.
Para explicarmos o que é uma mulher é útil
recorrermos à autora Monique Wittig, quem, no
seu ensaio One Is Not Born a Woman, propõe a
conceção do género como uma classe dentro
do sistema capitalista: homem e mulher seriam
categorias que fundamentadas em relação com
a divisão do trabalho. Homem e mulher seriam

expressões duma contradição dentro do sistema de classes, o que significa que a libertação
das mulheres só poderia ser lograda através da
resolução dialética dessa contradição.
Wittig expõe que a ideia das “mulheres” como
realidade natural, primária e aproblemática, é
um mito criado para naturalizar uma categoria
social e histórica, para naturalizar uma relação
social de exploração. Na verdade, a opressão
das mulheres iria além dessa materialidade
corporal: é a relação de poder a que cria as mulheres e as categorias de sexo e género, e não ao
contrário. A anatomia feminina é reinterpretada
para criar o “mito da mulher”; o que tomamos
como origem da exploração da mulher é na realidade uma marca imposta pela opressão:

“[A]

ideologia de diferenciação sexual serve
como censura mascarando, utilizando a natureza, a oposição social entre homens e mulheres.
Masculino/feminino, macho/fêmea são categorias que servem para esconder o facto de que as
diferenças sociais pertencem a uma ordem social,
política e ideológica. Cada sistema de dominação
estabelece divisões a nível material e económico.
[...] Só há um sexo oprimido e um sexo opressor. 8

”

Além do posicionamento concreto de Wittig,
resulta proveitoso adotar a visão de que homens
e mulheres não são uma realidade natural
ahistórica sobre a qual as relações de poder
patriarcais se vinhessem apoiar. Antes, seriam
as relações de poder do patriarcado as que
estabelecem e naturalizam, de jeito ideológico,
essa diferença sexual primária. Mulheres e
homens, tanto quanto proletariado e burguesia,
são categorias sociais com uma origem histórica concreta, antes da qual não existiam. Com
certeza, em tanto que categorias que articulam
relações de poder têm um correlato material,
mas esse correlato não se reduz ao facto de
possuir um corpo, como não se reduz no caso
do proletariado ao facto de nascer num sítio
8
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ou numa família determinadas. “Proletariado”,
“burguesia”, “homens” e “mulheres” cobram
sentido, em tanto categorias sociais, na medida
em que referem posições sociais concretas,
situações no entramado de relações de poder
e exploração.
Obviamente, existem diferenças suficientes entre o funcionamento do capitalismo e
do patriarcado como sistemas sociais como
para devermos andar com olho à hora de fazer
esta classe de comparações. Não obstante,
tomando o termo num sentido laxo, isto é,
não únicamente no significado específico que
o termo “classe social” tem tido para a teoria
marxista desde as suas origens, seria possível falar de homens e mulheres como classes
sociais enfrentadas no seio do patriarcado. Sirva
isto não para concluir que homens e mulheres
são classes sociais no mesmo sentido em que
o são proletariado e burguesia, mas antes para
pôr o foco da análise do género precisamente
nisso, no carácter das mulheres e dos homens
como grupos sociais históricos definidos pela
sua mútua oposição num sistema de opressão,
e não por um suposto “corpo” ou essência
ahistórica.
A renúncia ao sexo biológico não dilui a
categoria de “mulher”, eliminando o fundamento
do feminismo como movimento político?
É comum argumentar que se a realidade da
mulher não está baseada em nenhuma realidade biológica, não há jeito de construirmos um
conceito de mulher que permita a organização
política ao redor do objetivo da sua libertação.
É importante assinalar de começo que,
mesmo considerando, como acabámos de
fazer, as mulheres como classe ou grupo social,
nada obriga a considerar esse grupo como
um grupo absolutamente homogéneo. Antes
ao contrário, pois se o que têm em comum as
mulheres é essa posição estrutural subalterna,
há um amplo abano de possibilidades para a sua

diversidade nas experiências vitais e no modo
como elas mesmas são afetadas pelas relações
de opressão patriarcais, assim como pela sua
conjunção com outros sistemas de opressão
e discriminação como a racismo ou o capacitismo. As experiências vitais das próprias mulheres cis são extremamente variadas em função
da classe económica, a raça, as discapacidades
etc. As mulheres negras, em particular, sofrem
um tipo de violência específica, uma misoginia
racializada que uma mulher branca não sofre.
As mulheres discapacitadas estão sujeitas a
uma vulnerabilidade e a uma violência médica
que uma mulher sem discapacidades não sofre.
A situação das mulheres burguesas é também
diferente da das mulheres trabalhadoras, já que
se veem isentas das formas mais violentas da
misoginia; a sua situação como mulheres está
diretamente condicionada pela sua pertença à
burguesia. Negar então que as experiências das
mulheres variam de forma muito ampla dependendo dum grande número de fatores é negar
uma realidade mais que constatada.
Contudo e apesar destas diferenças entre
si, as mulheres levam décadas a organizar-se
como grupo político para luitar pela sua libertação coletiva. Que as suas realidades sejam
diferentes em certos aspetos não apaga aquilo
que têm em comum: a opressão patriarcal.
Além disso, também não é um obstáculo para
a organização feminista que algumas mulheres
não sofram certos tipos de misoginia ou que
não a sofram na mesma medida; a diferente
opressão patriarcal sofrida não as torna mais
ou menos mulheres. Por pôr um caso, aproximadamente um 10% das mulheres cis do mundo
são inférteis ou têm problemas reprodutivos.
São essas mulheres menos mulheres, menos
sujeito do feminismo só porque o seu corpo
é fisiologicamente incapaz de levar a cabo o
processo biológico que, segundo as posições
essencialistas, é a raiz da opressão contra as
mulheres? Qualquer uma pode ver que isto
não é assim. Ter uma categoria para nomear o
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conjunto das mulheres não deve implicar
assumir que a sua experiência seja uma ou que
só existe uma maneira de ser mulher, de ser
oprimida pelo patriarcado.
Então, qual é a realidade que pode delimitar uma identidade política que articule a luita
feminista? Uma mesma situação de opressão,
que gera um mesmo objetivo comum de
superar essa situação. O feminismo é, e
leva sendo desde os seus inícios, uma
coligação política contra o patriarcado. As mulheres nunca fôrom um grupo homogéneo que
experimentasse uma violência igual em mãos
do patriarcado; o feminismo sempre juntou
gente com experiências vitais radicalmente
diferentes. E, porém, a sua força residiu sempre
nisso, em manter-se o suficientemente aberto
como para incluir todo o espetro da luita das
mulheres. Estã visão do feminismo não é nova,
senão que atopa a sua origem nos discursos das
feministas negras, como bell hooks ou Kimberlé
Crenshow, que defendem que o facto de vivermos numa sociedade racista e supremacista
branca significa que não pode existir uma experiência da mulher unificada e universal, mas que
as mulheres devem formas coligações apesar
das suas diferenças para assim chegarem aos
objetivos aos quais não poderiam chegar de
não trabalharem conjuntamente.
Em conclusão: se aceitarmos a realidade de
que o feminismo é uma coligação de pessoas
com experiências vastamente diferenciadas,
as mulheres trans deveriam estar incluídas
como mulheres no feminismo. É um facto que
as mulheres trans sofrem um tipo de misoginia, e que compartem algumas experiências
de misoginia com as mulheres cis. As mulheres trans veem-se em muitos casos forçadas à
prostituição para poderem sobreviver. Também,
uma grande parte delas é vítima de violência
doméstica pela mão das suas parelhas. Estas
são experiências que, sem serem exclusivas
para as mulheres, estão sim intrinsecamente
ligadas ao género.

Portanto, é o seguinte passo lógico admitir que mulheres trans e cis compartem um
inimigo e uma série de objetivos. A exclusão
das mulheres trans do feminismo implica não
reconhecê-las como as mulheres que são e,
de resto, só serve para fazer do feminismo um
movimento mais débil.
Em definitiva, os argumentos pelos quais
defendemos que as mulheres trans são sujeitos
do feminismo são:
— As mulheres trans são tão mulheres quanto
o resto porque também sofrem a opressão
patriarcal. Que a sofram de jeito específico não
é um contra-argumento válido, já que diferentes
fatores (raça, classe etc) fazem que todas as
mulheres sofram dita opressão de jeito específico em função da sua situação.
— A exclusão das mulheres trans do feminismo
faz do feminismo um movimento mais débil,
tanto política quanto ideologicamente.
— A crença no essencialismo de género é prejudicial para o movimento feminista.
— A conceção da mulher como situação social
e do feminismo como uma coligação é mais útil
à hora de se organizar, pois permite agrupar as
mulheres na sororidade, sobre a base comum
da solidariedade das oprimidas.
O que são as TERF?
A ideologia TERF, ou Trans Exclusionary Radical Feminism (feminismo radical trans-excludente) é uma corrente dentro do feminismo
radical que defende que a opressão das
mulheres é uma consequência direta da sua
anatomia, defendendo um essencialismo de
género. Para elas, as mulheres são um grupo
caracterizado pela sua capacidade reprodutiva,
pelos seus corpos de fêmeas, ou seja, pelo seu
sexo. Isto leva-as à conclusão de que as mulheres trans não podem ser mulheres e, portanto,
nem são sujeito do feminismo, nem devem
ocupar espaços reservados para as mulheres.

Como indicámos anteriormente, a visão do
género como ligado de forma intrínseca ao sexo
biológico binário é incorreto e prejudicial para o
movimento de libertação das mulheres, já que
naturaliza a sua opressão. Como diz Wittig,
esta visão essencialista do género o que faz é
esconder a realidade socialmente construída da
opressão das mulheres. Se sexo e género são
categorias imutáveis, não há muito que possa
ser feito para atacar as raízes estruturais do
patriarcado.
Se aceitarmos o essencialismo de género,
atoparíamo-nos em consequência num determinismo niilista, uma situação em que a única
forma de acadar a libertação da mulher seria
com a desaparição do sexo opressor. Se, por
contra, aceitarmos a visão materialista do
género desenvolvida com anterioridade no
texto, existe a possibilidade de atacar e abolir o
sistema que cria as categorias sociais macho/
fêmea e masculino/feminino.
As ideias prejudiciais sobre o sexo e o género
defendidas pelas ideologia TERF perpetuam
e naturalizam a opressão e exploração das
mulheres, fazendo-nos acreditar que o patriarcado é uma consequência natural da biologia e ignorando as forças que historicamente
contribuírom à criação das mulheres como
classe social: as forças materiais da luita de
classes e a divisão da propriedade e o trabalho.
A ideologia TERF é incompatível com a análise
materialista do género.

e não meramente reformista, tentando subsanar apenas os efeitos sem atacar as causas.
As mulheres são oprimidas pelo patriarcado.
Portanto, devemos fazer nossa também a luita
das mulheres contra o patriarcado. Analisamos
que para derrubarmos o patriarcado de raiz
devemos derrubar o capitalismo de raiz, pois
a contradição entre o trabalho e o capital é a
contradição principal da sociedade de classes
no seu estado capitalista, contradição na qual
se apoia o patriarcado. Por esta razão, o nosso
feminismo é um feminismo de classe, situado
no marco da superação do capitalismo e a
construção do socialismo.
Em palavras da feminista marxista Alyson
Escalante: “A contradição de género não pode
ser reduzida à contradição de classes do capitalismo, mas também não pode ser resolvida
sem a resolução da contradição de classes do
capitalismo. Daí que a superação do capitalismo é uma condição necessária (mas não suficiente) da abolição do género e a libertação das
mulheres como classe.”9
Em consequência, somos contra o machismo
e a misoginia, assim como contra qualquer
preconceito, discriminação ou violência sofrida
por razão de género. Somos a favor de construir uma sociedade em que todas as pessoas
possam viver de maneira maximamente livre e
plena, livres de exploração e qualquer tipo de
domínio, seja através dos próprios corpos, da
sexualidade, da família ou do trabalho.

Como marxistas, qual é a nossa postura respeito
do feminismo?
O projeto político do marxismo é um projeto
político de libertação integral, pelo qual fazemos nossa toda causa política contra qualquer género de opressão e exploração. Aliás, o
marxismo é um projeto político revolucionário,
pelo qual assumimos a necessidade de transformarmos a realidade em todos os seus âmbitos
de jeito revolucionário, indo à raiz do problema,

Escalante, Alyson, “On Women As A Class:
Materialist Feminism and Mass Struggle”, 23 novembro 2018, consultado 30 julho 2020 em https://medium.
com/@alysonescalante/on-women-as-a-class-materialist-feminism-and-mass-struggle-42a228bde888,
“The
gender contradiction cannot be reduced to the capitalist
class contradiction, but it also cannot be resolved without the resolution of the capitalist class contradiction.
As such, the overthrow of capitalism is a necessary (but
not sufficient) condition for the abolition of gender and
the liberation of women as a class.”
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Qual é o sujeito do movimento LGBT?
As pessoas homossexuais, bissexuais e trans,
pois o movimento LGBT é o movimento político
contra a opressão das pessoas homossexuais,
bissexuais e trans pelo patriarcado.
O que é ser homossexual?

12

As pessoas homossexuais são aquelas cuja
sexualidade está orientada a outro objeto diferente do prescrito pela heterossexualidade
obrigatória, isto é, aquelas que sentem atração
física, afetiva e/ou romântica por pessoas do
mesmo género.
O que é ser bissexual?
As pessoas bissexuais são aquelas cuja
sexualidade está orientada a mais objetos do
prescrito pela heterossexualidade obrigatória, isto é, aquelas que sentem atração física,
afetiva e/ou romântica por outras pessoas com
independência do género.
O que é ser trans?
As pessoas trans ou transgénero são aquelas
que não se identificam com a identidade de
género atribuída ao nascerem, isto é, que vivem
ou procuram viver uma identidade de género
que é outra da inicialmente atribuída pela norma
patriarcal.10
No nascimento, a todas as pessoas é
atribuído um sexo mediante a observação
dos genitais, seguindo um modelo diádico
(pênis = macho, vagina = fêmea). Este é registado como parte da sua identidade legal e
estabelecido normativamente como parte da
sua identidade social. Por tanto, o aceno em
conf. a segunda parte do apartado “Brevíssima história dos debates em torno ao sexo, o género e a sexualidade” sobre a ordem normativa em torno aos corpos e
a subjetividade.
10

aparência meramente científico de constatar
uma certa corporalidade leva implicada a imposição duma identidade (homem ou mulher),
que deve ser assumida e confirmada perante a
sociedade mediante o cumprimento dos papéis
de género adequados.
As pessoas trans, daquela, são aquelas que
não assumem dita identidade de género e que,
portanto, vivem ou desejam viver socialmente
assumindo uma outra identidade. Isto não quer
dizer necessariamente que as pessoas trans
cumpram os papéis de género em maior ou
menor medida que as pessoas cis (p.ex., uma
mulher trans não tem porque agir de jeito mais
ou menos feminino que uma mulher cis), nem
que todas as pessoas trans desejem intervir
nos seus corpos mediante cirurgia ou hormonação. Nas pessoas trans há tanta variedade de
género e de relação com o próprio corpo quanto
nas pessoas cis.
Porque é que a sexualidade e o género são
questões políticas?
Assumimos o lema de que “o pessoal também
é político”, isto é, de que assuntos tradicionalmente relegados à vida privada e doméstica podem ser tão relevantes politicamente
quanto aqueles tradicionalmente colocados na
vida pública. Já que as estruturas de poder, de
modo direto e indireto, se estendem a todos os
âmbitos da existência humana, não deve ficar
âmbito da existência humana sem submeter a
crítica e transformação políticas. De facto, esse
encerramento de questões políticas no âmbito
do privado, pré-político, é um modo ideológico
comum de evitar essa crítica e transformação
(um exemplo claro disto são certos argumentos contra a legislação em matéria de violência
de género, que se opõem ao que qualificam de
intromissão na vida privada das famílias). Aliás,
em tanto que animal social que vive junto aos
outros em comunidade, o ser humano depende
dos outros e precisa de se pôr de acordo com

os outros mesmo para questões aparentemente
privadas e individuais, as quais tomam assim
uma dimensão coletiva e política.
No caso do género e da sexualidade, estes
são âmbitos afetados diretamente pelas
relações de poder do patriarcado. Evitar a discriminação e as agressões sistemáticas ou
garantir a possibilidade duma autonomia sobre
o próprio corpo e uma vivência plena da própria
sexualidade e identidade são problemas a resolvermos de jeito coletivo, organizado e sistemático, pois sistemática é situação de opressão
que gera esses problemas.
Porque estas siglas e não outras?
No sentido de porque é que vão juntas num só
movimento, os motivos são históricos e estratégicos. As pessoas não heterossexuais e não
cisgénero levam décadas a luitar juntas numa
mesma aliança política, que é em parte estratégica e em parte resultado esperável de terem
ocupado um lugar partilhado de marginação e
discriminação social. A existência da aliança
LGBT não obedece, logo, a uma necessidade de
seu. Seria verosímil que, noutro contexto diferente ou noutra conjuntura histórica, tal aliança
não se desse e que existisse, por exemplo, um
movimento de pessoas não heterossexuais
(LGB) independente dum movimento de pessoas trans. Não obstante, pelo de agora, achámos que se mantêm as condições para que seja
positivo e necessário manter unidas as luitas
numa mesma aliança.11
No sentido de porque cada uma das siglas,
porque essas categorias (L, G, B e T) e não
Contudo, é certo que os alicerces da aliança LGBT
não estão já (se alguma vez realmente estivérom)
completamente assentes. Existem tensões que revivem de tempo em tempo, por exemplo sob a forma de
tentativas de constituir movimentos LGB separados
das pessoas trans. Embora os motivos atrás dessas
tentativas possam ser reduzidos à transfobia, a sua mera
existência dá conta do caráter composto da aliança
LGBT, cujas partes integrantes podem achar terem
interesses e estratégias divergentes.
11

outras, os motivos são de natureza política.
Se bem “homossexual”, “bissexual” e “trans”
podem não recolher toda a variedade de aspetos nem dar conta exata de cada uma das vivências pessoais duma realidade diversa como é a
da sexualidade e o género, também não é essa
a sua função. Estas (e as suas correspondentes
siglas) são eminentemente categorias políticas
que servem tanto para compreender a realidade
efetiva do patriarcado, como para organizar os
movimentos que o combatam. Portanto, ainda
que como categorias teóricas e ferramentas
práticas não devem ser fechadas de jeito dogmático a mudanças possíveis, mantêm a sua
consistência pelo de agora.
A sua consistência como categorias teóricas
é que permitem nomear de jeito determinado
aquelas desviações fundamentais respeito da
orde normativa do patriarcado em torno ao
sexo, o género e a sexualidade. “Lésbica”, “gay”
e “bissexual” referem-se à desviação fundamental respeito da heterossexualidade obrigatória,
aquela que prescreve como única sexualidade
correta o relacionamento entre homens e mulheres. “Trans” refere-se à desviação fundamental respeito da cisgeneridade12 obrigatória,
aquela que prescreve como únicas identidades
de género corretas, quer homens com sexo
masculino, quer mulheres com sexo feminino;
isto é, a norma que exige uma coerência clara e
unívoca entre corpos, identidade e expressão de
género segundo o modelo do sexo binário que
foi analisado com anterioridade.
Um caso que merece especial atenção é o
das pessoas intersexo, isto é, aquelas pessoas
que ao nascerem apresentam uma configuração
física, cromosómica, hormonal etc., que não
corresponde claramente ao modelo diádico do
Sem querermos abusar de léxico esquisito, vemo-nos
na obriga de recorrermos a este neologismo. Do mesmo
jeito que utilizamos “heterossexualidade” para nomear
a característica de ser heterossexual, utilizamos “cisgeneridade” para nomear a característica de ser cisgénero.
Como foi explicado antes, ser cis, ou cisgénero, é o contrário de ser trans, ou transgénero.
12
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sexo médico. Estas pessoas costumam sofrer
cirurgias e tratamentos tremendamente invasivos desde o momento em que nascem, que o
sistema médico amiúde realiza sem consentimento e/ou informando-as (a elas ou as suas
responsáveis legais) de modo escasso ou quase
nulo sobre a realidade da sua situação, com
o objetivo de fazer concordar os seus corpos
com um dos dous sexos. Atualmente muitos
Estados, entre eles o Espanhol, falham à hora
de proteger as pessoas intersexo, carecendo de
legislação específica e mantendo ditas práticas,
entre elas a mutilação genital, como uma prática corrente no sistema de saúde.
Embora a sua realidade esteja ligada à das
pessoas LGBT, já que a violência e opressão
sofridas têm a mesma fonte (uma falta de concordância com as normas fundamentais do
sistema de género), e embora tradicionalmente
têm sido incluídas no mesmo movimento sob
o acrónimo LGBTI, atualmente não existe consenso sobre a sua pertença ao coletivo e ao
movimento. Dada a especificidade da sua
situação, muitas são as vozes no movimento
intersexo organizado em favor de este se manter
como um movimento independente. É dizer, que
se bem a priori poderiam fazer parte do mesmo
movimento, na conjuntura atual o movimento
intersexo tem optado por constituir um movimento autónomo. Não incluir as pessoas intersexo na mesma aliança não é, logo, um ato de
exclusão ou negação do seu movimento, mas
a constatação de que, de facto, já agem como
movimento separado.
O que se passa logo com outras sexualidades
não normativas como a assexualidade, a demissexualidade ou a pansexualidade?
O que define a homossexualidade e a bissexualidade é a sua a desviação essencial respeito da
heterossexualidade normativa. São sexualidades que transgridem a lei básica do regime da
heterossexualidade obrigatória, a qual diz que o

objeto da sexualidade masculina é a mulher e o
objeto da sexualidade feminina é o homem. Esta
lei é fundamental para o patriarcado pois dota
de coerência os sujeitos de homem e mulher ao
defini-los por oposição e de modo hierárquico.
Dentro dessa desviação no objeto da sexualidade, as possibilidades lógicas são duas:
homossexualidade (homens que desejam
homens, mulheres que desejam mulheres)
e bissexualidade (desejo sem limitação do
objeto). Logo, qualquer outra categoria adicionada deverá ser por necessidade sinónima
dalguma delas, podendo diferenciar-se apenas
num valor evocativo pessoal que não altera a
análise política. Este é o caso, por exemplo, da
pansexualidade, que no fundo não é mais do
que outra maneira de se referir à bissexualidade.
Outros termos têm reivindicado nos
últimos anos o seu direito a serem considerados
categorias políticas que devam ser integradas
no movimento LGBT, expandindo este em consequência. Uns notórios são os de “assexualidade” e “demissexualidade”, cuja análise
subsequente, de resto, serve para candidatos
semelhantes. A grandes traços, podemos dizer
que a assexualidade consiste na ausência (total
ou parcial) de atração sexual ou do desejo de
manter relações sexuais. Igualmente, a demissexualidade refere, quer uns níveis baixos dessa
atração ou desejo, quer que estes só se dão em
condições muito específicas, como, por exemplo, quando a pessoa desenvolve laços emocionais o suficientemente fortes com outra.
Além das subtilezas, parece claro que
nenhum destes termos designa uma orientação sexual de seu. É dizer, são determinações
parciais da sexualidade, concretamente dum
dos seus aspetos: a intensidade da atração ou
do desejo sexual. Não dizem nada a respeito
daquilo que propriamente define uma orientação sexual, que é o seu objeto. A sexualidade,
lembremos, não inclui apenas o estritamente
sexual, mas é uma realidade mais ampla com
aspetos afetivos, românticos, emocionais,

estéticos etc. Daquela, ao falarmos de sexualidade, o principal para defini-la (a efeitos
políticos) é a sua orientação a um ou outro
objeto. Assim, as possibilidades, como foi
dito antes, são três: heterossexualidade,
homossexualidade e bissexualidade. Com certeza, dentro de cada uma delas pode haver e há
muitos matizes e muitos aspetos que podem
receber uma análise de seu, nomeadamente a
intensidade da atração sexual, mas tudo quanto
for dito sobre esses aspetos constituiria modificações adjetivas do que é essencialmente
definitório. Daí, iluminando-o com exemplos do
caso que nos ocupa, que seria congruente que
existissem pessoas heterossexuais que fossem
assexuais ou demissexuais ou que estivessem
em qualquer ponto no contínuo entre um mínimo
e um máximo de atração e/ou desejo sexual.
Como também poderia haver pessoas homossexuais ou bissexuais que fossem assexuais/
demissexuais, e não por isso seriam nem mais
nem menos homossexuais ou bissexuais.
As pessoas com uma atração sexual
desviada da norma (como qualquer pessoa desviada duma certa norma social) podem sofrer,
e de facto sofrem, um certo tipo de discriminação, violência, pressão social e rejeita. Numa
sociedade hipersexualizada, na qual o estabelecimento de relações sexuais joga quase o papel
dum imperativo social, aquelas pessoas que
desejem em menor medida manter essa classe
de relações vão sofrer, com certeza, algum
tipo de rejeição. Não obstante, este facto não
qualifica as pessoas assexuais ou demissexuais para fazerem parte do movimento
LGBT, porque este movimento não está definido por qualquer tipo de desviação da norma
ou de discriminação social sofrida em razão
da sexualidade (ou de género, de resto).
O movimento LGBT é a aliança política daquelas pessoas cuja sexualidade ou identidade
de género supõe uma desviação fundamental
respeito da ordem normativa do patriarcado, na
medida em que dita desviação atenta direta-

mente contra a coerência do patriarcado como
sistema de opressão e que implica, em consequência, uma discriminação e uma opressão
específicas, assim como umas necessidades
organizativas específicas. Outras desviações
existem e podem guardar certa relação com
o movimento LGBT, mas são doutro tipo e a
situação de discriminação ou opressão que
sofrem são doutra classe, razão pela qual
devem articular outro movimento político diferente e separado.
As pessoas assexuais e demissexuais, como
no caso de qualquer outro tipo de desviação
diferente da assinalada, acham-se numa desviação respeito dum dos múltiplos aspetos
da sexualidade normativa. É-lhes totalmente
legítimo exigir serem respeitadas e não sofrerem discriminação nem preconceitos. É-lhes
dado, se acharem preciso, constituírem os seus
próprios movimentos e associações políticas.
Como na questão anterior, não incluir as pessoas assexuais ou demissexuais na mesma
aliança não é, logo, um ato de exclusão ou
negação do seu movimento. Antes é a constatação de que devem constituir um movimento
separado.
Eis o critério a seguir: o movimento LGBT
não deve agir como um atrapa-tudo, um
significante disperso em que incluir toda a
“diversidade” sem analisar antes o que é que
constitui dita diversidade e como deve articular
estrategicamente os seus objetivos políticos.
A “diversidade sexual e de género” é um critério demasiado vago para constituir um único
movimento político coerente, com um sujeito
determinado e uns objetivos determinados.
Certamente, sob o critério geral da diversidade poderíamos incluir todas as luitas acima
mencionadas, como também o ativismo BDSM,
as demandas das pessoas poliamorosas, um
hipotético movimento consistente no questionamento dos papéis de género ou simplesmente qualquer outra desviação dalguns dos
diversos aspetos da norma social sobre o sexo,
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o género e a sexualidade. Este critério com
certeza poderia ser usado, mas entendemos
que não deve sê-lo. O problema de incluirmos
toda esta diversidade de sujeitos, necessidades,
objetivos, situações etc. num só movimento
político é que restaria operatividade a dito movimento e às diferentes luitas que o integrassem.
Resulta muito mais frutífero e proveitoso para
todas as partes manter-se como movimentos
autónomos com uma luita e uma organização
de seu, sem que isso impeça, aliás, colaborações ou alianças pontuais em função da conjuntura e os diferentes objetivos estratégicos.
Este, de facto e por exemplo, já é o jeito comumente assumido de trabalhar entre o movimento
LGBT e o feminismo. Ambos os movimentos
têm em comum um inimigo comum, o patriarcado, e nessa medida colaboram e partilham
objetivos estratégicos. Mas na medida em
que as mulheres e as pessoas LGBT se veem
afetadas de jeito qualitativamente diferente pelo
patriarcado, faz-se preciso constituírem movimentos políticos autónomos. Trabalharmos por
separado não deve implicar abstermo-nos de
colaborar entre nós, senão organizarmo-nos
de jeito autónomo quando necessário e juntarmo-nos ali onde for conveniente.
Pode haver, e se calhar sempre há de haver,
um debate contínuo sobre qual seja o critério
exato que constitui o movimento LGBT (com
esse ou outro nome), mas não a necessidade de
contar com um critério o suficientemente determinado. Nesse sentido, o que aqui oferecemos
é a que entendemos como a melhor proposta
até a data por ser a melhor fundamentada. Se
calhar no futuro deverá ser reformulada, sempre
e quando existirem razões suficientes para
fazê-lo.
O que são os géneros não-binários e qual é a
nossa posição ao respeito?
Os termos “géneros não-binários” ou “identidades não-binárias” pretendem referir aquelas

identidades de género que não são binárias, ou
seja, que estão definidas à margem do género
binário, das duas identidades que este estipula:
homem e mulher.
É lícito perguntar-se se tais termos verdadeiramente referem alguma realidade ou se,
pelo contrário, carecem de sentido. Também
é necessário determinar a sua relevância e
operatividade políticas, tanto no teórico quanto
no prático.
O termo “identidade de género não-binária”
faz sim sentido, como agora havemos de argumentar, embora quiçá não no modo como a
sua realidade costuma ser pensada, sobretudo
desde os movimentos pelo reconhecimento
não-binário.
Em primeiro lugar, certos povos e culturas
exibem sistemas de género fora do sistema
de género ocidental moderno que mesmo contemplam a existência de identidades além do
homem e a mulher. Porém, mesmo nesse caso,
parece razoável analisar que essas identidades
de género nunca são realmente não-binárias.
Não são identidades cujo significado seja
estabelecido à margem do masculino e do
feminino, pois cumprem o papel de identidades
intermédias entre o homem e a mulher, dotando
de certa coerência e estabilidade conceptual
determinadas posições dentro do sistema de
género que, no nosso caso, receberiam outro
nome e outra consideração. Por exemplo, as
hijras do subcontinente índio poderiam bem ser
compreendidas como um equivalente aproximado daquilo que nós chamamos mulheres trans: pessoas categorizadas inicialmente
como homens que encarnam uma identidade
feminina.
Tanto no sistema de género ocidental
moderno (que é o que nos ocupa principalmente), quanto no resto, não existem propriamente géneros não binários porque o género,
falando rigorosamente, é só um. O género é
um sistema normativo superestrutural que justifica e dá coerência ao patriarcado. O patriar-

cado, pelo que sabemos até hoje, se bem é
diverso nos seus diferentes contextos e formas
históricas, mantém sempre um mesmo núcleo
essencial: a opressão e exploração das mulheres pelos homens, assim como a superestrutura
que naturaliza e regula esse binómio através duma relação polar. “Mulher” e “homem”,
portanto, também não são estritamente “géneros”, mas posições sociais antagónicas do
sistema patriarcal reguladas ideologicamente
pelo género.
O género é, assim, estrutura social. Cada indivíduo ocupa um lugar nessa estrutura social,
lugar determinado pela sua situação respeito
desse antagonismo. A pertença a esse lugar
costuma ser expressa pela fórmula “ser dum
género”, apesar da sua imprecisão conceitual
—neste mesmo texto é utilizada nalguma ocasião, em aras da economia linguística. Assim,
na fala comum é dito que alguém “é de género
feminino/masculino” ou que “o seu género é
mulher/homem”.
Não obstante, além dessa dimensão estrutural é indubitável que existe uma dimensão
autoidentificatória do género. É uma realidade
incontornável que cada indivíduo assume,
aceita ou rejeita, se identifica como, se reconhece como, uma ou outra posição no sistema
de género. Muitas análises pretendidamente
marxistas desestimam esta realidade por
acharem-na meramente subjetiva e, em consequência, politicamente irrelevante. Muitas
análises da teoria queer ou de corte individualista
exaltam-na como primordial, pois opinam que
toda análise política deve remeter ao indivíduo
e à sua sensibilidade particular. Ambas são posturas erróneas e antidialéticas.
Nós temo-nos referido ao longo do texto a
esta realidade com a fórmula “identidade de
género”, que fica definida no começo como “a
identidade que cada indivíduo desenvolve ao
longo da sua vida em relação ao género. Nalguns
casos, pode significar também cada uma das
posições sociais que o sistema de género con-

sidera como válidas —no nosso caso, “homem”
e “mulher”.” Nessa definição fica capturado o
caráter contraditório da identidade de género
(e de qualquer identidade): ao mesmo tempo
realidade individualmente sentida e posição
social.
A identidade de género, como qualquer identidade pessoal, tem uma dimensão interna (como
cada indivíduo se autoidentifica e reconhece, o
sentido de si-mesmo que cada quem tem), mas
também tem uma dimensão externa (como o
indivíduo se apresenta perante os outros indivíduos em função das categorias, códigos, papéis
e outras condições dadas num determinado
meio social). Assim entendida, a identidade é
sempre um processo dialético de (auto)identificação: o meio social predispõe uma série de
categorias e regras determinadas e comuns
que cada indivíduo vai assumindo de jeito
particular, para si mesmo e perante os outros
indivíduos, mas ao mesmo tempo as práticas dos indivíduos vão modificando como as
identidades se dão, ou seja, que classe de identidades uma sociedade considera coerentes e
de que modo as considera coerentes. Deste
jeito, devemos ter presente que ao falarmos de
identidade estamos a falar sempre duma realidade complexa e histórica, que não é nem um
mero sentir individual nem um destino socialmente determinado: é um processo em constante negociação entre o individual e o coletivo.
É agora fácil de ver que as posturas pretendidamente materialistas que veem no género
apenas uma classe inamovível (eles mesmo
rejeitam falar de “identidade” para evitarem
o subjetivismo) ou uma determinação social
unívoca ficam só com um lado da realidade,
pecando de deterministas. Do mesmo jeito,
aquelas posturas que veem no género apenas
uma identidade sentida, desatendendo a sua
dimensão social, são igualmente parciais. Nós,
como marxistas, reconhecemos a preeminência
do social e coletivo nas nossas análises, mas
isso não quer dizer que devamos deixar fora
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delas a subjetividade humana nem como ela
interage com as estruturas sociais. O contrário
seria cair no mecanicismo, vendo o mundo
apenas como um agregado de estruturas
sociais sem indivíduos com capacidade de agir.
Aplicando este razoamento à questão
da identidade de género e das identidades
não-binárias teríamos então já as ferramentas
para articularmos uma resposta: faz sentido
falar de identidades de género não-binárias
apenas no plano subjetivo, mas não num
sentido completo do termo que tenha em conta
o plano objetivo.
Cada indivíduo estabelece, na sua consciência
e sentir mais íntimos, uma identificação com
o género. Isto significa que todas e cada uma
de nós nos reconhecemos em maior ou menor
medida, estamos mais ou menos cómodas e de
acordo, com aquela posição social de género
que ocupamos, com como o resto de indivíduos nos reconhecem e tratam, com como
somos representadas e classe de cousas que
são esperadas de nós etc. Para o comum da
gente, isto passa até que desapercibido —para
a norma patriarcal do género um não “se identifica” como um homem; um é um homem, e sobre
isso não cabe dúvida. Parece que só começa a
haver dúvidas quando é hora de falar da gente
trans. Daquela há quem diz cousas como
“Manuel é um homem, mas sente-se mulher” ou
“Eu nasci mulher, mas sentia-me homem”. Para
o preconceito transfóbico, manter as pessoas
trans como “impostoras de género” passa por
dizer que elas apenas “se sentem”, o qual é uma
maneira de dizer que no fundo elas podem sentir-se como queiram, mas nunca poderão escapar do seu destino biológico, que elas não são
aquilo que sentem ou dizem ser. Mas isto é um
engano: todas as pessoas “nos sentimos”, todas
nos identificamos, assumimos uma identidade
de género que concorda mais ou menos com a
norma. A diferença é que algumas pessoas são
quem de viver naquela identidade atribuída ao

nascerem (pessoas cis) enquanto outras não
(pessoas trans).
Mas se então a identidade de género
não é um facto dado naturalmente, mas um
produto do desenvolvimento de cada pessoa
num entorno determinado, e se ademais não
existe uma ligação necessária entre a identidade
de género atribuída ao nascer e a verdadeira
identidade da pessoa, daquela não seria possível que alguém não se identificasse nem como
homem nem como mulher? Efetivamente, isto é
possível. Porém, isto só quer dizer o seguinte:
que qualquer pessoa pode identificar-se
subjetivamente com qualquer ponto dentro dum
contínuo identitário entre homem e mulher, ou
entre o masculino e o feminino, e adjudicar
qualquer valor, descrição ou conotação privada
que ela quiger a esse ponto. Pode mesmo rejeitar dizer-se homem nem mulher, e pode dar
um nome próprio a essa identidade íntima, ou
negar a necessidade de qualquer nome para
identificar aquilo que ela é no seu interior. Pode
dar o nome que quiger a esse sentido individual, porque é uma realidade estritamente
subjetiva e o seu significado é privado.
O que não é correto é pretender estabelecer a
dimensão íntima da identidade como o tudo da
identidade, pois essa dimensão íntima apenas
tem verdadeiro significado na medida em que
entra em jogo numa dimensão pública. Apenas
tem dimensão política na medida em que se
inscreve no contexto político comum, no contexto normativo comum que regula as relações
patriarcais de poder e as identidades em que
estas se apoiam. Qualquer pessoa pode “sentir-se” como quiger, mas a sua identidade, como
dixemos, não é estabelecida apenas pelo seu
sentir interno, senão também pela sua posição,
presente ou buscada, perante as outras pessoas, por como ela se desenvolve no meio social
segundo umas normas existentes sobre o que
significa encarnar uma identidade de género, e
sempre considerando ambos os polos, interno
e externo, em mútua interação dialética, nunca

como dous âmbitos separados por um abismo.
Dizer-se duma certa identidade não é só questão de desemaranhar as fibras do sentir interno,
como também não de atribuir mecanicamente
umas categorias fechadas e imutáveis, senão
de ser honesta com uma própria e com o resto
respeito do lugar que uma ocupa ou pretende
ocupar na situação dada, tendo em conta as
relações de poder e significado existentes e a
posição nelas adoptada.
Em consequência do anterior, faz-se preciso concluir que as identidades não-binárias
não têm uma entidade política específica
porque a sua pretensão de se erigirem como
identidades políticas (e não meramente íntimas
ou pessoais) está fundamentada num engano
respeito da natureza do género, da identidade e
da política.
O género, em tanto que sistema cultural normativo, em tanto que código de funcionamento
duma estrutura histórica do poder, é binário,
“fala” em binário. Não existe, propriamente,
a possibilidade duma identidade não-binária
em sentido completo porque não há um fora
do poder, um lugar externo ao patriarcado que
essa identidade vinhesse representar. Toda
identidade de género, na medida em que é
significativa, faz referência ao código binário e
situa-se nele, pois toda identidade de género é a
assunção individual do lugar ocupado no entramado de relações de poder patriarcais, seja esta
assunção conformista ou crítica com o sistema
em que se situa. Toda pessoa, queira ou não,
está situada no conjunto de relações de poder
e opressão que conformam o patriarcado, por
muito que essa situação seja mutável. Obviar
isso sob o pretexto de se querer situar ou identificar fora dessas relações é um erro de análise
teórica, mas também é um erro prático.
Pretender elevar as identidades não-binárias
a categorias de análise política, tanto para
compreender a realidade quanto para organizar o movimento político que a transforme, é

idealista, pois toma a parte (o plano pessoal da
experiência e representações individuais) pelo
tudo. Reivindicar as identidades não-binárias
como sujeito político de seu é atentar contra o
princípio mais básico da organização política:
o de organizar num mesmo movimento pessoas
unidas por uma mesma situação de opressão.
Pensemos por um segundo em que classe de
sujeito seria o sujeito dum hipotético movimento não-binário. Se o que têm em comum as
pessoas não-binárias é uma identificação íntima
com o género que não quadra exatamente com
uma assunção plena duma das duas identidades normativas, homem e mulher, daquela
qualquer pessoa é potencialmente não-binária.
Qualquer pessoa pode ter uma identificação
com a masculinidade ou a feminidade impostas que não seja absolutamente normativa e,
de resto, parece mais razoável achar que, no
geral, o estranho são aqueles homens ou mulheres que não têm qualquer tipo de desavença
com as suas identidades. Poderia-se dizer que
estas pessoas (ponhamos, uma mulher que
questiona o mandato feminino de se depilar ou
um homem que não comunga com a proibição
masculina de comunicar os seus sentimentos)
unicamente seriam não-binárias na medida em
que elas assim o manifestassem, na medida
em que decidissem nomear essa sua desviação
do marco identitário normativa com um novo
termo. Mas daquela retorna o problema de que
identidade não-binária ficaria apenas no âmbito
da identificação subjetiva, como um jeito de
se autocompreender dependente do arbítrio
individual. Também não seria superado o atranco
deste jeito. O que se passaria então se essas
pessoas decidissem dizer-se não binárias?
Mudariam realmente nalgo as relações de poder
em que estavam envolvidas?
Além disso, é preciso tirar outra questão à
palestra. No momento em que qualquer pessoa
realiza um exercício de avaliação crítica das
normas patriarcais que regulam o género, que
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chega a compreender os mecanismos normativos, institucionais práticos etc. pelo qual o
género é produzido, pode perceber como uma
parte fundamental disto é a produção em todos
e cada um dos indivíduos duma identificação
interna com a identidade de género atribuída.
Isto é, que o estabelecimento de duas identidades de género normativas, homem e mulher,
não consiste unicamente em impôr uma série
de papéis, em prescrever a realização de
determinados atos autoidentificativos, mas
sobretudo, e através disto mesmo, consiste
em gerar um sentido interno de autoidentificação com essas identidades. O género como
norma não consiste só em produzir homens e
mulheres; a sua própria naturalização passa por
produzir homens que se sentem homens e mulheres que se sentem mulheres. Nesse sentido, o
género como uma sorte de essência ou verdade
interna é um produto do sistema normativo que
cria essas identidades, e não à inversa.
Uma posição crítica com o género como
sistema normativo de regulação e justificação
do patriarcado, que é a posição que nós pretendemos adotar aqui, deve combater essa compreensão da identidade de género como uma
essência interna prévia ao seu estabelecimento
pela norma de género. Entendemos como parte
necessária do combate contra o patriarcado
a crítica dessas suas ficções ideológicas.
Portanto, entendemos que desvincular-se
dessa assunção plena duma das duas identidades normativas é algo que está na mão de cada
pessoa como resultado dum ganho de consciência sobre o verdadeiro funcionamento do
patriarcado. Isto é, entendemos que qualquer
pessoa poderia ser considerada não-binária na
medida em que adotasse essa atitude crítica
com o género. Porém, o mero facto de adquisição de consciência ou de adopção duma
atitude crítica com respeito a um sistema de
opressão não conforma um sujeito político. É
um passo necessário para que um sujeito político vire ciente de si mesmo e da sua situação e

possa conduzir a sua luita, sim, mas não gera o
próprio sujeito.
Seria possível ainda uma contrarréplica.
Poderia-se argumentar que, mesmo aceitando
que qualquer pessoa poderia ser não-binária
na medida em que houvesse uma mínima
desviação respeito das identidades de género
normativas, seria preciso marcar uma diferença.
Haveria que distinguir entre este “pequena falta
de concordância” e uma desviação respeito da
identidade de género imposta dum maior grau,
uma desviação com suficiente consistência e
divergência como para já ser “outra cousa” e
para supor que a situação da pessoa no entramado de relações de poder do patriarcado mude
o suficiente como para sofrer já uma opressão
específica. E a este respeito não poderíamos
fazer outra cousa que concordar. Porém, essa
classe de desviação já foi analisada e já tem
um nome, pois as pessoas que se acham nessa
classe de ruptura com a identidade de género
imposta são as pessoas trans.
Daquela, e em conclusão, as identidades
não-binárias não constituem um sujeito político de seu. Na medida em que nomeiam só
uma falta identificação subjetiva com as identidades normativas, homem e mulher, nomeiam
um conjunto demasiado amplo, o qual não
está caracterizado por uma mesma situação
de opressão compartilhada. Na medida em
que nomeiam uma desviação significativa o
suficiente respeito das identidades normativas
como para para constituir uma outra identidade
caracterizada por uma situação de opressão
compartilhada, daquela resulta errado falar
de identidades não binárias porque já contamos com um nome para as pessoas situadas
nessa posição, as quais não são outras que as
pessoas trans.
Remarquemos que isto não significa em
absoluto que as pessoas não-binárias não
possam pertencer ao coletivo LGBT; farão parte
dele na medida em que pertençam a um dos
grupos que o integram. Também não devemos
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achar que o questionamento do binarismo de
género não tenha qualquer relevância ou que
já foi tudo dito ao respetivo. Antes ao contrário:
entendemos necessário integrar de jeito transversal a crítica ao marco identitário do género
como um momento da crítica aos mecanismos
normativos do patriarcado. Isto é, que combatermos o patriarcado passa necessariamente
pelo combate ao género como norma de regulação e naturalização das identidades.
Ora bem, recordemos que o dito até aqui é uma
análise política, com vistas ao estabelecimento
das categorias teóricas que nos permitam compreender o patriarcado e das fórmulas organizativas que nos permitam organizar-nos contra ele.
Pode, certamente, interseccionar com outros
planos de análise, mas não os substitui. Não
devemos exigir que as pessoas se compreendam a si mesmas e expliquem as suas próprias
experiências pessoais no vocabulário da teoria
e análise políticas, porque, se bem este pode
ajudar nesse labor, não resulta suficiente ou
adequado. As conclusões políticas a que temos
chegado não devem levar, aliás, a concluir que
as pessoas não-binárias não existem ou que,
de algum jeito, a sua existência faz menos sentido. No sentido em que foi descrito nos anteriores parágrafos, as pessoas com identidade de
género não-binária existem e não há problema
com isso, como também não há problema em
que cada uma delas se compreenda a si mesma
e defina a sua experiência pessoal nos termos
que achar convenientes.
Em discutirmos a realidade das pessoas
não-binárias aflora um ponto importante a ter
em conta: que a identidade nunca é unívoca
nem está apenas limitada pelas normas sociais
imperantes, senão que subsiste sempre uma
margem para o questionamento e transformação dessas normas. O género não está dado
duma vez por todas, senão que, como elemento
histórico, está aberto à contestação e transformação. Isto deveria-nos fazer adotar, no geral,

uma atitude mais aberta e crítica respeito das
vivências do género que achamos possíveis,
assim como das diferentes relações que distintas pessoas possam estabelecer com o género.
Pois se bem o género não supõe nenhuma
verdade interna última, essencialmente constituidora de subjetividades prévias ao social
(“Não se nasce mulher, torna-se mulher”), a
identidade de género é sim uma parte relevante da identidade pessoal de cada quem e,
como tal, deve ser tomada em consideração e
abordada com respeito. Devemos é ser o mais
compreensivas possíveis com as realidades de
pessoas de carne e osso, seja quem seja e seja
qual for essa realidade, e apoiar toda mudança
que puder ajudar a dissolver padrões restritivos
do género e aumentar as cotas de liberdade à
hora de viver a própria identidade.
Embora o nosso objetivo estratégico seja a
abolição do patriarcado e do género como a sua
superestrutura ideológica, isso não faz menos
que a nossa prática política diária possa e deva
ir encaminhada a contestar aquelas restrições
normativas que agora mesmo limitam de forma
nociva as vidas de todas as pessoas, assim
como a garantir que todas as pessoas possam
viver as suas respetivas identidade da forma o
mais livre e plena possível.
Como marxistas, qual é a nossa postura respeito
do movimento LGBT?
O projeto político do marxismo é um projeto
político de libertação integral, pelo qual fazemos nossa toda causa política contra qualquer género de opressão e exploração. Aliás, o
marxismo é um projeto político revolucionário,
pelo qual assumimos a necessidade de transformarmos a realidade em todos os seus âmbitos
de jeito revolucionário, indo à raiz do problema,
e não meramente reformista, tentando subsanar apenas os efeitos sem atacar as causas.
As pessoas LGBT são oprimidas pelo patriarcado. Portanto, devemos fazer nossa também

a luita das pessoas LGBT contra o patriarcado.
Analisamos que para derrubarmos o patriarcado de raiz devemos derrubar o capitalismo
de raiz, pois a contradição entre o trabalho e o
capital é a contradição principal da sociedade
de classes no seu estado capitalista, contradição na qual se apoia o patriarcado. Por esta
razão, do mesmo modo que, em tanto que
marxistas, o nosso feminismo é um feminismo
de classe, a nossa luita LGBT é também com
igual necessidade uma luita LGBT de classe,
situada no marco da superação do capitalismo
e a construção do socialismo.
Em consequência, somos contra a
homofobia, a bifobia e a transfobia, assim como
contra qualquer preconceito, discriminação ou
violência sofrida por razão de sexualidade ou
identidade de género. Somos a favor de construir uma sociedade em que todas as pessoas
possam viver de maneira maximamente livre e
plena a sua sexualidade e a sua identidade, com
soberania real sobre os seus próprios corpos.
Qual é a relação entre o feminismo e o
movimento LGBT?
Para começar, sendo o seu objetivo político último a eliminação do patriarcado, o
feminismo e o movimento LGBT têm em comum
o combate deste sistema de opressão.
Do ponto de vista marxista, dita eliminação
do patriarcado exige a transformação revolucionária das bases económicas da opressão
patriarcal, ou seja, a abolição da divisão sexual
do trabalho e da exploração económica das mulheres. Implica também, portanto, a dissolução
das estruturas ideológicas mediante as quais
o patriarcado se fundamenta (o sexo binário, o
género, a heterossexualidade obrigatória etc.)
Esta superação do patriarcado vai da mão
da superação da sociedade de classes, do capitalismo, pois supõe uma transformação das
relações de produção e reprodução: a estrutura familiar e patrimonial, a distribuição dos

cuidados e a economia doméstica, as condições
para o desenvolvimento da vida sexual e afetiva
etc. É neste sentido que é possível dizer que a
luita das mulheres e a luita LGBT dependem da
luita de classes. Do mesmo modo, é neste sentido que o marxismo, como movimento político
de luita contra toda opressão, tem o dever de
incluir também a luita das mulheres e a luita
LGBT no seu projeto revolucionário. Pois o
capitalismo aproveita e reforça qualquer
discriminação ou opressão concomitante
para acentuar a sua exploração sobre a classe
trabalhadora, quer mediante a manutenção
de grandes reservas de desemprego (p.ex., as
elevadíssimas taxas de desemprego entre as
pessoas trans), quer pela extração duma maior
taxa de mais-valia desses grupos marginalizados (p.ex., os menores salários que as mulheres
recebem de jeito sistemático).
Ora bem, tomando em consideração estes
horizontes políticos a longo prazo, os movimentos feminista e LGBT mobilizam-se
também na transformação diária das condições
da opressão que mulheres e pessoas LGBT
sofrem. Pois se bem o núcleo da opressão
patriarcal apenas pode ser eliminado de modo
revolucionário, esta pode ser, e de facto tem
sido, combatida e transformada no entanto em
sentido progressista. Mantêm-se como avanços
claros o acesso ao direito ao voto das mulheres, a despenalização e despatologização da
homossexualidade, o acesso das pessoas trans
à mudança registal do nome e tantos outros
casos, tanto de ganhos em liberdades formais,
quanto de redução da violência e discriminação
sofridas. A revolução e a reforma não se opõem
aqui, necessariamente, antes fazem parte dum
mesmo processo.
Além disso, ambos os movimentos cumprem
uma função de resistência e apoio mútuo para
os seus respetivos grupos. Eles servem, entre
outras cousas, para tecer redes coletivas de
solidariedade, para acompanhar e dar apoio a
vítimas de agressões ou para prover de espaços

culturais e de socialização próprios.
Não obstante, existem diferenças entre o
feminismo e o movimento LGBT que justificam
o manterem-se separados. Embora tenham
um mesmo objetivo político último, os seus
sujeitos são diferentes e sofrem a opressão
patriarcal de jeito distinto. As mulheres sofrem
exploração económica pela divisão sexual do
trabalho, assim como são oprimidas em tanto
que são dominadas pelos homens (discriminação, assédio sexual, agressão física etc.) e
na medida em que dito domínio está sancionado pelo género (preconceitos, discriminação,
cânones etc.). No entanto, as pessoas LGBT
não sofrem exploração per se nem são propriamente dominadas pelos homens, mas a sua
condição de oprimidas deriva da sua desviação
fundamental respeito das normas do sistema
de género: as pessoas LGB contravêm a heterossexualidade obrigatória e as pessoas trans
contravêm a coerência da identidade de género.
O patriarcado implica a existência de mulheres
e o seu domínio pelo homem, e aliás persegue
aquelas identidades e práticas que violam as
suas normas de funcionamento.
Por causa disto compre manter o princípio
de auto-organização. Posto que cada grupo
está definido por situações de opressão diferentes, é preciso que cada grupo dê resposta
à sua própria situação através de estratégias e
organizações de seu, tanto no longo quanto no
curto prazo.

Conclusões
O principal objetivo deste documento
formativo é contribuir ao esclarecimento de
certos debates atualmente vigentes no seio
dos movimentos feminista e LGBT. Não tem por
vontade sentar de jeito definitivo umas
conclusões que abranjam todas as questões
colocadas por estes debates nem dar uma
resposta sistemática e completa a todos os
debates teóricos relativos a ambos estes
movimentos. O seu carácter é, logo, eminentemente provisório e incompleto. É a melhor
análise que foi possível formular pelo de agora
dada a urgência do que é achado como uma
necessidade prática: marcar uma postura marxista dentro dos debates contemporâneos em
torno a quais são os sujeitos do movimento
LGBT e do feminismo e a que consequências
organizativas que se derivam em função de
qual for a resposta adotada.
Nos últimos anos temos observado que dous
pontos que têm gerado crescente conflito, tanto
no nosso país quanto no cenário internacional,
são, por uma parte, a definição das mulheres
trans e a sua inclusão no movimento feminista,
e, pela outra, a definição das identidades de
género não binárias e a sua inclusão no movimento LGBT. Estas questões passam de meros
desacordos teóricos no momento em que
têm consequências profundas, tanto no plano
organizativo e estratégico, quanto nas ações
políticas imediatas, quanto, no geral, na vida
destas pessoas cuja vida é posta, muitas
vezes de jeito mal-intencionado ou diretamente
agressivo, no alvo de discursos reacionários
provenientes mesmo da própria esquerda.
Estes dous pontos recebem no presente
texto uma especial atenção, dado, aliás,
que são pontos aos quais a própria tradição
marxista não tem dado, no geral, uma
atenção nem uma resposta satisfatórias. Uma
ampliação e profundização no estudo teórico do

funcionamento do patriarcado constitui, de
resto, uma tarefa pendente para o marxismo,
toda vez que as análises clássicas não têm
dado satisfeito todas as tarefas que o nosso
tempo nos põe. Tal desenvolvimento, porém,
fica fora das nossas capacidades atuais.
Aspiramos, em todo caso, a este texto
contribuir de jeito positivo ao decorrer destes
debates no seio do movimento soberanista
galego. Consideramos primordial desarticular aquelas posturas que, trás da máscara
da ortodoxia materialista, defendem teses
profundamente reacionárias. Por outro lado,
consideramos central contextualizar e criticar
aquelas posturas que, pretendendo-se progressistas, na realidade recusam o esforço teórico
e assimilam-se às lógicas do individualismo
hegemónico. Ainda há sítio para acharmos uma
resposta verdadeiramente marxista a estas
questões, inscrita no marco geral da superação
do capitalismo e do patriarcado. Confiamos
humildemente em que o presente texto fosse
um passo adiante nessa pesquisa.
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