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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objeto a mulher como representante das bordas da 

civilização, ou melhor, da margem social. A margem é entendida aqui como constituída 

historicamente por aqueles que são privados do poder por, principalmente, representarem 

uma negação ao próprio exercício de poder. Na tendência histórica de manutenção da 

margem, esse não lugar vem sendo contraposto pelo lugar de afirmação hegemônica de 

poder, assumido por um único sujeito, o homem, o que define na atualidade o sistema de 

dominação patriarcal e capitalista. Nesse sentido, a pesquisa se desenvolve na tentativa de 

compreender o movimento da mulher na história e a constituição da racionalidade que leva 

à dominação, buscando pontos e vestígios de resistência que ainda podem ser encontrados 

na atualidade. A realização dessa reflexão crítica se fundamenta nas formulações dos 

pensadores da primeira geração da Teoria Crítica da Sociedade, Theodor W. Adorno, Max 

Horkheimer e Herbert Marcuse. Para tanto, estabeleceu-se o método constelacional como 

orientador dos tensionamentos que pretendem iluminar o objeto elegendo-se três principais 

estrelas: os corpos, os sexos e a história, permeadas pelas relações entre moral e propriedade. 

Os marcadores históricos entram como estrela da constelação devido à necessidade de 

repensar a história que se apresenta como oficial e oferece o segundo plano àqueles que estão 

nas margens. Nesse sentido, foi delimitado como recorte histórico os acontecimentos que 

entrepõem o século X até a atualidade de forma não linear, mas sim buscando seguir o 

movimento próprio das estrelas nesta constelação. Assim, foi possível perceber, a cada 

século, o movimento de constituição da ordem civilizatória de dominação masculina em suas 

diversas dissimulações, tendo como enfoque a moral sexual que paira sobre os sujeitos na 

repressão da lembrança da natureza que recai sobre a mulher como estigmas. Na dominação, 

as mulheres serão continuamente estigmatizadas como malditas e benditas; entre os gritos 

das coerções externas e internas elas abrigaram-se, no cortar dos séculos, à margem e, nela, 

entre potências de silêncio adormecido e/ou desperto meio aos gritos, tomaram o seu não 

lugar como forma de resistência à civilização masculina. 

Palavras chaves: Teoria Crítica da Sociedade – Mulher – História – Patriarcado Capitalista 

– Resistência – Psicologia Crítica.  
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ABSTRACT 

This research focuses on woman as a representation of the edge of the civilization, or rather, 

as the margin of society. Here, margin is understood as a group of people historically 

deprived of power, mainly because they represent a refutation of the power itself. The 

maintenance of the margin, as a history tendency, this no place has been opposed by another 

place which confirms the hegemonic power assumed by only one individual, the man, 

defining the current patriarchal and capitalist system of domination. Through this 

perspective, the research is developed as an attempt to understand the women’s movement 

along the history and the establishment of a logic which leads the domination and also it tries 

to discover places and remains of resistance still found nowadays. This critical reflection is 

based on the thoughts of first generation of the Critical Theory of Society, Theodor W. 

Adorno, Max Horkheimer and Herbert Marcuse. The constellational method was used to 

promote the discussion and the three main points to be analyzed are: the bodies, the sexes 

and the history, all trespassed by relations of moral and property. The historical markers are 

as stars on constellation for the need of rethinking the how the official history one put the 

individuals of the margins in background. In this way, the historical cut-off was delimitated 

by happenings from the 10th century until now, in a no linear sequence, but trying to follow 

the own movements of the stars from the constellation. Thus, it is possible to perceive, in 

each century, the movement of establishment of a civilizing order by male domination in all 

its different dissimulations, focused on a sexual morality sustained on individuals in the 

repression of memories of the nature becoming woman stigmatized. In the domination, 

women are continuously stigmatized as cursed and blessed. During the centuries, they 

sheltered themselves in margins, surrounded by cries of external and internal coercions, and 

they made this no place a location of resistance to the male civilization, among the power of 

sleeping and/or awakening silence surrounded by screams. 

Keywords: Critical Theory of Society – Woman – History – Capitalist Patriarchy – 

Resistance – Critical Psychology. 
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INTRODUÇÃO 

Sob a história conhecida da Europa corre, subterrânea, uma outra 

história. Ela consiste no destino dos instintos e paixões humanas 

recalcados e desfigurados pela civilização. 

Max Horkheimer e Theodor W. Adorno 

Em todos os âmbitos da vida, públicos e privados, a mulher se faz presente cada vez 

mais nos dias de hoje. Seja no espaço social, econômico ou político, o que se vê é a crescente 

participação das mulheres na sociedade, impulsionadas pelas políticas públicas, garantindo 

sua presença na política e no mercado de trabalho, além do fornecimento de leis específicas 

para as mulheres, reconhecendo, em partes, a desigualdade dos sexos que ainda impera na 

contemporaneidade. A invariável presença das mulheres exercendo outros espaços de fala, 

representação e luta por um reconhecimento dentro da sociedade se torna exponencial, 

chegando a cada cidadão atual, mostrando a potência histórica que habita nas mulheres as 

quais em séculos de submissão, ditas impotente, ainda resistem. 

Aos olhos atentos que percorrem a história das mulheres, a permissividade social à 

sua presença não é um continuum histórico, ao contrário, elas sempre foram relegadas às 

margens sociais, que beiram a civilização masculina. O processo histórico de submissão das 

mulheres se alicerça pelos séculos e vai em cada especificidade histórica dissimular uma 

nova forma de dominação da mulher, seja na subjugação religiosa, no não reconhecimento 

como cidadã ou na sua redução a reprodutora, o que se torna invariável é a imposição do 

homem sobre a mulher e o papel condescendente que sociedade vai assumir sobre o domínio 

masculino. É a face da história subterrânea à sociedade que leva ao questionamento se o que 

se vê na contemporaneidade é realmente um espaço para mulher ou, melhor, uma nova 

dissimulação aparente, em que o que lhe é oferecido não se difere, em essência, da submissão 

a uma sociedade masculina. Talvez a nova forma de dominação masculina não seja a 

submissão a impotência silenciosa, mas sim a fala permitida, o grito ecoado, mas que nunca 

é escutado em sua totalidade. 

O que aqui se denomina por dominação masculina é o entendimento do processo 

histórico de constituição do patriarcado. A noção de patriarcado como um sistema de 

dominação da mulher vai perpassar diversas perspectivas e compreensões assumidas ao 

longo dos séculos. Segundo Delphy (2009), partindo da origem grega, a palavra patriarcado 
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é composta pela junção entre os termos pater e arckhe, em que o primeiro, pater, designa a 

compreensão de pai, mas, ao contrário do entendimento popular, pater/pai nas línguas latim, 

grego e sânscrito possui o sentido de todo homem que não depende de nenhum outro tendo 

autoridade sobre a família e um domínio sobre a mesma. Essa noção de pater se distancia 

completamente da noção de pai1 biológico que naquelas línguas compreende-se pela palavra 

genitor. Já o segundo termo, arckhe, possui uma raiz de duplo sentido, sendo entendida como 

origem e comando, derivados da compreensão dos termos arcaico e monarquia. No grego 

antigo essa duplicidade do termo arckhe se desfaz ao entender a primazia no tempo e 

autoridade como uma mesma coisa. Dessa forma, o entendimento que perpassa a palavra 

patriarcado [...] comporta, portanto, triplamente a noção de autoridade e nenhuma noção 

de filiação biológica (Delphy, 2009, p. 174). Em linearidade com a origem do termo, a 

compreensão filosófica irá se fundamentar na relação do patriarcado como sistema de 

dominação que tem como representante histórico o homem e, por isso, as estruturas 

patrilineares. A compreensão de patriarcado, então, vai partir do distanciamento da noção 

biológica paterna a fim de clarear o processo histórico universal em que o homem vem se 

afirmando como dominador em seus diversos papéis sociais. 

Desse modo, os acontecimentos históricos da civilização patriarcal são tratados em 

primeira pessoa, ou seja, como história da dominação masculina que assume diversas faces 

no decorrer do processo civilizatório, adaptando-se a cada particularidade histórica para 

perpetuação da lógica de dominação. Essa narrativa histórica em primeira pessoa impele aos 

demais o segundo plano, posto que configura o contexto de acordo com o narrador. É nesse 

movimento que a face histórica da mulher se torna subterrânea, localizando-se à margem da 

história oficial, relegada às notas de rodapé e adendos mal escritos pelos representantes 

patriarcais. Caminhando neste sentido esta pesquisa tenciona se aproximar do movimento 

histórico realizado pelas mulheres como representantes da margem no decorrer dos séculos, 

                                                 
1 De acordo com Delphy (2009), a noção de patriarcado como o poder do pai, presente em boa parte do 

conhecimento filosófico até 1970, foi fundada pelo antropólogo Johann Bachofen, na qual postula a existência 

inicial de um direito materno que imperava sobre as relações sendo destituído pelo modelo patrilinear. Essa 

concepção vai ser base de pensadores como Engels e Bebel. No entanto, a partir de 1970 essa noção vai ser 

questionada quanto a existência de uma sociedade matrilinear anterior, como atenta Simone de Beauvoir na 

sua obra o Segundo sexo, publicado originalmente em 1949, de exímia importância no questionamento da 

posição da mulher diante a sociedade, bem como a feminista Kate Millett, na obra Politica sexual, de 1971, 

que traz para o campo do feminismo a noção de que o privado também é político, uma das principais bandeiras 

do feminismo da década de 1980. Cabe ressaltar que o questionamento se direcionava a uma sociedade 

matrilinear e não sobre o conceito de patriarcado, o qual continua sendo compreendido como o poder paterno, 

estendendo-o resumidamente sobre o desígnio de dominação masculina. 
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na tentativa de perceber os pontos de resistência, as pequenas luzes que surgem entre as 

frestas de uma sociedade configurada nos moldes patriarcais2 e, na atualidade, capitalistas3. 

O olhar que se volta à mulher, como a todos que não são o sujeito narrador da história 

oficial masculina, deve percorrer os obscuros cantos da margem histórica. A obscuridade 

não-manifesta que a história apresenta está no não contado, naquilo que se coloca como 

subterrâneo, escondido e às vezes esquecido diante dos grandes acontecimentos que 

constituem a humanidade. Como objetividade social, a história que passa pelos séculos traz 

dentro de si mesma a contradição, contudo, na síntese linear que lhe é concedida, torna-se 

fato pronto e acabado, forma de escrutínio que perde também pelos séculos a sua própria 

realidade, fragmentando sua intepretação em várias faces, mas só uma delas é trazida à luz. 

Nesse momento, a história como movimento que pode levar a autonomia, espaço de criação 

qualitativo que leva ao novo, petrifica-se, cedendo lugar à história natural (Adorno, 

1932/2017). Uma vez que a história se naturaliza a autonomia se converte em heteronomia, 

no princípio identitário da reprodução do igual, instituindo a derrocada do indivíduo 

convertido em objeto (Matos, 1993). A história que é contada na perspectiva daqueles que 

ocupam posições hegemônicas, a história natural, volta-se sempre à sua progressão, 

apresenta os ganhos e avanços, mostrando os acontecimentos como pontuais, explicados em 

si mesmos, fatos já passados, desconsiderando ali as várias faces que podem constituir cada 

acontecimento histórico. O que acontece é que a história natural converte a realidade 

múltipla na aparência única naturalizada como invariável, impõe a face aparente como 

hegemônica e oficial submetendo ao esquecimento tudo o que não reafirme a mesma. 

Quando se ocultam as várias faces da história, a busca pela compreensão escamoteia o seu 

caráter fragmentado, transformando-a na história contada, formalizada, aquela que vem se 

reproduzindo repetidamente nos livros de história como bulas de remédio prescritas para se 

reafirmarem como única. Desta forma, toda [...] tentativa de pensar a história fora do setor 

                                                 
2 O uso dos termos capitalista patriarcal ou patriarcado capitalista tem seu fundamento nas perspectivas 

feministas de base materialista histórica dialética, enfatizando a existência de uma relação dialética entre a 

estrutura de classe burguesa, desenvolvida no capitalismo, e a estrutura sexual hierarquizada do patriarcado, 

que é mais antiga, as quais se reforçam mutuamente (Souza, 2015). 
3 Cabe a ressalva que, aqui, o capitalismo será entendido como sistema econômico engendrado em uma 

determinada particularidade histórica e com seus desdobramentos até a atualidade agindo juntamente ao 

sistema patriarcal que se mostra anterior ao mesmo. Dessa forma, percebe-se que dentro do movimento 

histórico feito pela dominação masculina o patriarcado tem como principal aspecto sua relação com os demais 

poderes existentes em cada particularidade histórica (Therborn, 2006). A associação do patriarcado ao 

capitalismo, na qual aquele não se dissolve neste – como dois sistemas diferentes –, configura o sistema 

capitalista e patriarcal que perdura até os dias atuais. 
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especializado da ciência histórica, enerva os tipos contemporâneos, assim também o que 

passou enfurece os homens (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 178)4. 

Como parte também dessa tentativa, pretende-se com essa pesquisa o contato, por 

meio da reflexão teórica, com algumas dessas faces da realidade, enterradas no subterrâneo 

da própria história humana, buscado na obscuridade da margem aquilo que ainda se 

apresenta como forma de resistência ao prescrito a cada indivíduo. A história é aqui 

compreendida com base nas formulações dos pensadores da Teoria Crítica da Sociedade, os 

quais a consideram, em tensão com a natureza, como rupturas e continuidades que 

caracterizam o movimento dos objetos, essas trazem a possibilidade de vislumbrar aquilo 

que foi possível e obstado no processo de constituição da humanidade. Desse modo, 

entendendo a cultura como toda a produção material, sensível e intelectual forjada pela 

humanidade durante seu processo histórico de constituição, pode-se dizer que formação 

cultural é a apropriação particular dos produtos do processo de transformação histórica da 

natureza que se tornam, assim, propriedades da humanidade. Nesse sentido, para Adorno 

(1959/1996) a formação cultural trata da apropriação subjetiva da cultura – entendimento 

esse que perpassa as formulações de Crochík (1995; 1996) e Franciscatti (2004; 2007). O 

indivíduo poderia assim, na possibilidade material histórica, constituir-se através da 

apropriação dos bens culturais da humanidade e, por meio das relações sociais e históricas 

(na contraposição socialização e individuação), tornar-se capaz de pensar sobre si próprio e 

sobre sua história, ou seja, se autodeterminar (Horkheimer & Adorno, 1956/1978b). Mas o 

projeto que garantiria sua formação é obstado ao ser afirmado progressivamente em conjunto 

com a dominação, desencadeando a ruína do indivíduo, a semiformação (Adorno, 

1959/1996). 

Talvez a imagem mais próxima da realidade histórica do indivíduo seja a criatura 

feita por Victor Frankenstein5 que, inominada e fragmentada, encontra junto à luz suas 

cicatrizes, as quais remontam ao horror que a face tenta esconder na representação daquilo 

que se supõe humano. Escapam à história convencional aqueles que nunca fizeram parte 

dela, que se encontram às margens. Podem ser os vestígios de contradição, localizados na 

margem, os quais permitem olhar por outro ângulo a história tão conhecida e reeditada na 

factualidade do presente, promovendo àqueles que tentam experimentá-la a caduquice6 do 

                                                 
4 Notas e esboços, Sobre a teoria dos fantasmas e Adendo. 
5 Referência à obra Frankenstein, autoria de Mary W. Shelley (1818/1985). 
6 A caduquice é o sintoma da perda da experiência que perpassa a lógica de dominação da modernidade, pois, 

a sociedade aparente realizada na petrificação da história impõe, em forma de mutilação das múltiplas 

possiblidades de experiências, as formas iguais e as proscritas. Uma vez impedidos de tatear a realidade, ou 
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aqui e agora em que o Victor Frankenstein (Shelley, 1818/1985), ao se coroar como novo 

Prometeu7 e perceber o horror de seu destronamento, por medo de [...] recordar a ruína de 

sua própria vida (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 178)8, não enxerga mais suas 

cicatrizes. 

De acordo com Horkheimer e Adorno (1947/1985a), a ruína do projeto de indivíduo 

se dá pela sua própria lógica esclarecedora. Para se manter na posição de soberano, o 

indivíduo, ao invés de se reconciliar com a natureza, a domina, submetendo-se também à 

sua lei de dominação. A natureza é rebaixada pela lógica dominadora tornando-se matéria 

bruta, objeto utilizável, e o preço pago pelo indivíduo é a repressão9 de tudo que relembre a 

natureza em si, interna e externamente. Submetido à dominação, o indivíduo sofre a fúria de 

sua própria criatura, sua imagem e semelhança. Ela o administra e o impele à eterna 

satisfação frustrada, seu corpo e sexo são submetidos à tortura da crescente repressão. O 

indivíduo rebaixa-se a sujeito reificado – submetido invariavelmente à lógica de dominação; 

ao mesmo tempo que o coroa, o destrona. Ele autorrebaixar-se, como uma vingança da 

natureza, a objeto, coisa, matéria reificada (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)10. 

Entendendo o natural como aquilo que deve ser privado de poder, o que é dominado 

historicamente se percebe na implicação da imagem da mulher à natureza, assim, a 

dominação masculina com respeito à mulher é um dos capítulos da dominação do homem 

com a relação à natureza (Matos, 1977/1997, p. 55). A imposição da mulher ao natural lhe 

é inscrita pela essência que dizem ser própria a ela, pela divisão sexual do trabalho, pela 

biologia que a estigmatiza como frágil e fraca, em inúmeras justificativas que não escapam 

                                                 
seja, de entrar em contato com os outros e consigo mesmos, os sujeitos se reduzem a uma simples sucessão de 

instantes que cumprem a aparência pré-moldada solicitada pela sociedade. Assim, o sujeito que vê a mutilação 

da experiência tornando um fato proscrito, recalca em si e nos outros, por meio de violência, qualquer 

lembrança que recorde a possibilidade do diferente, ou seja, da experiência, impondo sobre ele um 

esquecimento histórico - caduquice - diante de si e da sociedade. A ruína do recalcamento da vida e da história 

não é lembrada (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e). 
7 O mito de Prometeu perpassa a constituição da civilização em dois pontos principais. Primeiramente, é 

Prometeu quem molda o homem do barro e, em segundo lugar, é ele quem rouba o fogo olímpico para dá-lo à 

humanidade (Brandão, 1986). Várias interpretações são possíveis do mito grego, mas, aqui, a argumentação se 

detém no ato invejado pelo personagem Victor Frankenstein (Shelley, 1818/1985) que recai sobre essas duas 

passagens, pois ele tenta modelar o humano e dar-lhe o fogo. Este, dentro da mitologia grega, compara-se ao 

elã da vida que permeia a inteligência e, com ela, sua potencialidade. 
8 Notas e esboços, Sobre a teoria dos fantasmas e Adendo. 
9 A repressão é designada no Dicionário de Psicanálise (Roudinesco & Plon, 1998) como uma operação 

psíquica que tende a suprimir conscientemente uma ideia ou um afeto cujo conteúdo é desagradável (p. 659). 

Cabe a ressalva de que o mecanismo repressor vai agir diante do conteúdo tornado desagradável perante uma 

norma social a qual imprime o padrão de vivência permitida e com ele as proibições necessárias para limitá-lo 

de acordo com o que a lógica de dominação se aplica à sociedade como perda de experiência e petrificação da 

história. 
10 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
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à razão esclarecedora, na qual a métrica, a classificação e a administração são instrumentos 

indispensáveis à lógica da dominação (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c). Em larga 

medida, a dominação da mulher diz do recalcamento da própria história: a transformação 

dos indivíduos em meros acontecimentos pontuais, classificados, administrados. O 

solicitado ao indivíduo é a sua caduquice, é o retorno à natureza estrita, ou seja, a perda do 

sentido pelo fato; como superação da história, da experiência, os indivíduos são solicitados 

a serem ocultados, esquecidos pelo outro e por si mesmos (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985e)11. Entretanto, ainda que os indivíduos estejam enredados ao esquecimento, 

Tiburi (2004) indica a dimensão política do corpo humano, a possibilidade deste trazer 

concretude à convivência e aos vínculos entre humanos, pois tautologia ou evidência, o fato 

é que o corpo é político em seu lugar e não lugar [...]. O corpo é ainda o grande esquecido, 

o estrangeiro no tempo que é preciso resgatar como de dentro dos escombros abandonados 

de um naufrágio (p. 39). 

Reconhecer a história e as determinações sociais que perpassam cada indivíduo 

semiformado em sua ruína, é estar mais próximo dos resquícios de vida, como afirma 

Adorno (1951/1993)12, [...] não há mais beleza nem consolo fora do olhar que se volta para 

o horrível, a ele resiste e diante dele sustenta, com implacável consciência da negatividade, 

a possibilidade de algo melhor (p. 19). Assim, cabe a Victor Frankenstein olhar seu reflexo 

em sua criatura, como imagem próxima ao sujeito semiformado, olhar para aquilo que lhe 

mostra sua realidade fragmentada, suas cicatrizes, a fim de se desvendar. A mulher não se 

diferencia desse, pois, talvez aquela que se reconheça como uma ferida quando menstrua 

expresse mais a realidade do que a mulher que se vê com uma flor, porque isso convém ao 

solicitado, ou seja, a mulher que não se conforma com a natureza vencida imposta a si, não 

consente e, assim, consegue tatear suas determinações (Adorno,1951/1993)13. À mulher cabe 

a recordação da história, posto que, esquecida pelos conceitos universais e relegada às 

margens da história hegemônica da civilização, à mesma sempre foi designado um não lugar. 

Não lugar bem demarcado desde Platão (1986/387-67 a.C.), n’O Banquete: o que sugiro 

então é que mandemos embora a flautista que acabou de chegar, que ela vá flautear para si 

mesma, se quiser, ou para as mulheres lá dentro; quanto a nós, com discursos devemos fazer 

nossa reunião hoje (p. 99). 

                                                 
11 Notas e esboços, Sobre a teoria dos fantasmas e Adendo. 
12 Aforismo 5, Isso é bonito da sua parte, senhor doutor! 
13 Aforismo 59, Desde que o vi. 
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Nesse sentido, recordar a história da mulher é uma luta contra o conceito universal 

formalizado, interrompendo-o com a compulsiva repetição da palavra, mostrando que este 

não é o mais estável, profundo ou particular. Enfim, falar do que compõem a margem, do 

não lugar oculto e historicamente imposto às mulheres, é dizer sobre as determinações 

sociais que perpassam a sociedade e que solicitam, a partir da razão formalizada na 

dominação, a cegueira do antissemitista (Horkheimer & Adorno, 1947/1985d, p. 142), na 

qual, desapropriado do próprio corpo, de sua expressão política e histórica, o indivíduo se 

torna prisioneiro de si mesmo, cadáver rígido, embrutecido e reativo. Esta pesquisa faz parte, 

então, de uma proposição política de resistência, no cuidado para não serem perdidas as 

possibilidades históricas de superação desse estado14. 

Para realizar esse movimento, a pesquisa orienta-se por uma Psicologia Crítica que 

problematiza e tensiona os fenômenos como se apresentam na sociedade (Lane, 1984), a fim 

de achar brechas, frestas de resistência que visam à emancipação do indivíduo semiformado. 

Por ser a Psicologia Social uma ciência parcelar que, nessa orientação, pretende-se 

esclarecedora, não pode prescindir do movimento permeável das fronteiras de todas as áreas 

que contribuem para conhecimento profundo e concreto do ser humano. Segundo as 

formulações de Adorno (1931/2016), as ciências parcelares, quando endurecidas, se 

                                                 
14 O movimento de pensar o sexo, o corpo e a marginalidade, foi iniciado pela autora dessa dissertação desde 

a graduação em Psicologia, juntamente com a aproximação das pautas feministas. Nesse sentido, a graduação 

trouxe como experiência a história petrificada na qual, diante destes fenômenos, seus conteúdos apresentavam 

a recaída na cegueira do esquecimento pelo trato conservador e normativo. Em contrapartida, as disciplinas 

eletivas, poucas vezes oferecidas com a temática feminista, voltavam-se ao sexo e ao corpo como pautas 

desatualizadas, já vencidas historicamente, na primazia do afrouxamento dos tabus sexuais e da emancipação 

da mulher com sua entrada no mercado de trabalho ou, ainda, dentro das perspectivas pós-modernas. Para 

Chauí (1992), o pós-modernismo, como desdobramento da modernidade, se iniciaria a partir da década de 70 

do século XX, na sociedade pós-industrial, influenciando diretamente nas formulações do conhecimento nas 

Ciências Sociais, Humanas e nas Teorias Feministas. Tais perspectivas, apresentadas na graduação, foram 

fundamentais para estabelecer incômodo e estranheza, desencadeando a aproximação das pautas e das 

formações feministas para além da graduação. Nestes espaços foi possível encontrar a noção de radicalidade 

do pensamento crítico, vislumbrada sobre os aspectos contraditórios da sociedade, dizendo de uma socialização 

que imprime no corpo as marcas da feminilidade e a cegueira que impede ver o caráter formalizado que torna 

sexo e corpo categorias ultrapassadas. Esta concepção, dentro das várias perspectivas que o feminismo 

contempla, buscando percorrer as ideias marxistas e freudianas, se mostram devedoras das contribuições da 

Teoria Crítica da Sociedade, principalmente no trato da feminilidade. A Teoria Crítica da Sociedade foi um 

marco dentro da graduação, pois permitiu o deslumbre de incômodos que já vinham se formulando no decorrer 

da formação, mas que não encontravam modos de expressão. A aproximação com a Teoria Crítica se deu de 

forma contundente e como resistência. No terceiro período da graduação, cursando a disciplina de Psicologia 

Social I, que apresenta como proposta uma Psicologia Crítica, o contato inicial com seus conteúdos pôde trazer 

à tona conteúdos latentes, o que gerou grande estranhamento, mas proporcionando também aproximações 

posteriores a partir de outras matérias como Ética Profissional, Métodos de Pesquisa Qualitativa e outras 

eletivas, trazendo para esse percurso formativo temas de estudo como corpo, preconceito, autoridade, mulher 

e marginalidade. Tais temáticas acompanharam as monitorias, assistências didáticas e a elaboração de projetos, 

tendo como grande contribuição o estágio em pesquisa Conhecimento e Emancipação: impasses ético-políticos 

da Psicologia contemporânea o qual permitiu, a partir de estudos mais aprofundados, a realização dessa 

pesquisa. 
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diferenciam das interpretações filosóficas, pois estas se propõem à dúvida, ao 

questionamento do que é dado, desse modo, para apreensão dos objetos de estudo, propõe 

um programa de pensamento que imprime em si a relação entre filosofia e ciência, com vistas 

a sair da concepção trivial que as distanciam e as separam. Esse pensador estabelece, assim, 

a tensão entre filosofia e ciência sem que uma se eleve ou prepondere sobre a outra, 

afirmando que os problemas filosóficos se encontram continuamente, e, em certo sentido, 

indissoluvelmente encerrados nas questões mais definidas das ciências particulares (p. 3). 

Nesse sentido, e em diálogo com essas formulações, Moura (2011) argumenta que, como 

movimento de tentar pensar a realidade, Adorno (1931/2016) vai propor não um método, 

mas um programa de pensamento, uma interpretação filosófica que promove o confronto e 

a articulação dos conceitos a fim de reconhecer seus determinantes. 

Nesse entendimento, a permeabilidade necessária à Psicologia Crítica a possibilita 

de movimentar-se entre os campos da filosofia e da ciência enrijecida que se mostra 

hegemônica. A Psicologia Crítica abre-se ao tatear do conhecimento, permitindo-a se dirigir 

à ciência hegemônica, esta toma seus resultados últimos e fundamentais como insolúveis e 

fechados, no movimento de investigação em busca de respostas duras; tensionando-a com a 

interpretação filosófica, a qual se dirige a seus achados como algo a ser decifrado, no 

movimento de continua interpretação. Adorno (1931/2016) vai propor como programa de 

pensamento as constelações mutáveis, nesse programa pretende-se conhecer a realidade 

através da interpretação filosófica, no tensionamento entre ciência e filosofia. A formação 

da constelação se dá na composição em que as respostas duras, dadas pela investigação 

científica, são considerados pontos que, por meio da interpretação filosófica, são iluminados, 

questionados e incessantemente ordenados em diferentes tentativas, até que esses [...] 

elementos singulares e dispersos formem [...] uma figura, da qual se salta para fora a 

solução, enquanto a questão desaparece (p. 4). 

A proposta de Adorno (1931/2016) de um programa de pensamento, e não de um 

método estruturado pelos princípios do afirmativo, se dá na perspectiva de se dirigir aos 

objetos na recusa de tomá-los como prescritos ou proscritos, bem como de não construir 

sistemas fechados de estruturação e elaboração de conceitos aplicáveis. Essa recusa do 

pensador frankfurtiano é sustentada no movimento de não buscar ordenar objetos e fatos em 

estruturas sistematizadoras e isentas de contradição, mas sim no tensionamento dos 

elementos que compõem essa realidade a fim de romper com a mesma, articulando e 

confrontando mutuamente os conceitos que a constituem, de modo que a realidade possa ser 
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percebida em si como contraditória. O movimento de interpretação da realidade, desprovida 

de intenção pré-estabelecida, apoia-se na história para reconhecer como surgem as questões 

a serem interpretadas. Cabe ressaltar que história, na concepção de Adorno (1931/2016), é 

compreendida como imagens, faces históricas, as quais se inter-relacionam e devem ser 

formuladas pelos sujeitos, essas só se justificam quando modificam de forma fulminante a 

realidade entorno delas mesmas. Dessa forma, as imagens históricas não se encontram 

organicamente prontas para serem aceitas e veneradas como em um historicismo, em que a 

verdade se afirma prescrita ou proscrita. A partir das constelações que emergem desse 

confronto, podem se tornar visíveis brechas de resistência por entre a realidade que se impõe 

numa racionalidade formalizada, mas, ainda, contraditória. Logo, busca-se nesta pesquisa 

reconhecer, analisar e tensionar imagens da realidade, a fim de compreender as contradições 

que nela se sustentam e os determinantes mantenedores da lógica dominadora que se impõe 

sobre os sujeitos habitantes da margem civilizatória. Busca-se, assim, na tentativa de olhar 

as constelações, achar rachaduras nas quais a resistência ainda persista, pois, como afirma 

Adorno (1931/2016), na verdade a realidade não é superada no conceito; porém a partir 

da construção da figura do real se segue sempre prontamente a exigência de sua 

transformação real (p. 5). 

Nesse movimento de reconhecer os elementos que se convergem e se distanciam, 

propõe-se uma constelação que possa iluminar o fenômeno da mulher como sujeito da 

margem e, de início, o que salta aos olhos é a progressiva regressão que se cumpre na 

sociedade no formato de dominação. Do advento da ascensão da burguesia ao poder até a 

atualidade, o entendimento do que é humano se desloca compulsivamente ao seu contrário. 

O distanciamento do humano na atualidade se cumpre na ascensão do progresso da 

repressão, realizada na sociedade da aparência como categorização, administração e 

regulação das necessidades de cada sujeito, no entanto, a particularidade que a compõe é o 

movimento de integração de todos, ou seja, da imposição à margem a se dissolver na 

civilização. Como principal instrumento da integração, a liberdade aparente, construída 

principalmente nas últimas décadas do século XX, retira as mulheres do silêncio dando a 

elas o grito. Esse se impõe na violência que se pretende dominadora, para que, como iguais 

aos sujeitos da dominação, as mulheres que gritam, submetam-se às leis sociais que 

regulamentam, nomeiam e reconhecem somente as necessidades que lhes couberem solicitar 

(Adorno, 1963/2015). 
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O chamado daqueles que estão às margens à integração na sociedade masculina é a 

queda da resistência diante a dominação, promovendo, assim, o monopólio das necessidades 

individuais na constituição de cada sujeito semiformado (Adorno, 1942/2015). Será este o 

momento em que se formaliza a margem, tornando-a aparente, e com ela retira-se a 

potencialidade de resistência. Quando os olhos se voltam às marcas sociais impostas, que 

sustentam a dominação capitalista patriarcal, como categorias e conceitos dirigidos ao 

monopólio, à individualidade esvaziada de si mesma, à subjetividade sem profundidade, 

perde-se a base concreta das desigualdades sociais, tornando-a um problema ou solução de 

cada um, cada qual em sua falsa liberdade. Adorno considera que, 

Perante tudo isso, sugestões de reforma da legislação sexual adquirem, prima vista, 

o caráter de algo respeitosamente sufragista. Os defensores da ordem, então, 

podem apontar para isso como uma ironia barata, que dificilmente fracassa. As 

pessoas certamente têm sua liberdade, fazem aquilo que elas já querem fazer, e 

somente crimes devem ser impedidos pela lei – para que reformas, afinal? A 

resposta não é outra senão que a liberação da sociedade atual é mera aparência. 

(Adorno, 1963/2015, p. 201) 

O que assusta, talvez, não é mais o fato da liberdade ser formal, aparência, mas que 

as próprias dissimulações oferecidas pela burguesia para justificar a dominação já não são 

mais necessárias – as reformas são acompanhadas do ar da ironia barata. A atrofia que paira 

hoje é mais regredida, pois os sujeitos da margem, como potencial de resistência, voltam seu 

o olhar para a dominação e nela, só nela, paralisam-se e cedem ao horror, clamando um lugar 

na barbárie desigual. E, assim, fica a pergunta: existe ainda resistência nos obscuros cantos 

da margem civilizatória? Se a luz que clareia e cega a civilização chega à margem com a 

potência do sol que queima a terra e a deixa infértil, eis aí um prelúdio? Ou, ainda persiste 

em existir na margem a potência silenciosa de resistência das mulheres? 

Por fundamentar todo caminho percorrido nesta pesquisa, os questionamentos 

apresentados também subsidiam seu objetivo: refletir como a mulher, representante da 

margem, se apresenta do decorrer da história até a atualidade em nossa sociedade, quais são 

suas potencialidades e limitações, tendo como recorte para aprofundamento a relação corpo 

e sexualidade, mais especificamente o corpo e a sexualidade da mulher, e a marcação 

histórica do século X até a atualidade. Para realizar essa reflexão, recorre-se ao movimento 

histórico destes fenômenos, daquilo que foi possível entender ao se tensionar os ângulos da 

moral e da propriedade que foram, e ainda são, impostas ao corpo, ao sexo e à mulher durante 

os séculos, tomando como ponto de partida o entrelaçamento desses ângulos desde a 

construção da moral cristã ocidental até a atualidade. 
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Para tal investigação reflexiva, tem-se como marco teórico os escritos dos autores da 

primeira geração da Escola de Frankfurt, especificamente, Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer. Uma vez que o método constelacional se fundamenta a partir de várias luzes 

que iluminam o mesmo objeto em diferentes ângulos, o objetivo desta pesquisa foi 

delimitado na movimentação histórica da mulher como representante da margem, a fim de 

reconhecer na história pontos de resistência que possam iluminar o pensamento do lugar 

dado à mulher no decorrer dos séculos. Dessa forma, tendo em vista a movimentação 

histórica necessária ao objeto, foi estabelecido o livro Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos, de Horkheimer e Adorno (1947/1985), como principal orientador de 

toda a investigação, dando ênfase aos excertos Interesse pelo corpo e O homem e o animal, 

em diálogo com os aforismos Posso ter a ousadia, Exumação e Desde que o vi, reunidos na 

obra Minima Moralia: reflexões a partir da vida danificada, de Theodor W. Adorno 

(1951/1993). O marco temático, que também é teórico, é composto por pesquisadores 

brasileiros dessa tradição teórica. Cabendo ressaltar a ênfase dada ao capítulo Repressões 

nossas conhecidas, que compõe a obra Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida, de 

Marilena Chauí (1984), no qual a autora, apesar de não compartilhar o mesmo marco teórico, 

estabelece diálogo com um dos excetos mencionados Interesse pelo corpo (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985e). 

À luz dos marcos teórico e temático estabelecidos, a pesquisa traz como proposta a 

confecção de dois capítulos configurados sobre o movimento histórico delimitado, mas não 

de maneira linear e sim na tentativa de seguir o entrelaçamento solicitado pelo objeto, a partir 

do século X até a atualidade, na busca de compreender as particularidades históricas de cada 

século tensionando-as com o lugar destinado à mulher, entre os pontos de resistência e os 

grilhões sociais. 

O primeiro capítulo, intitulado Gritos impotentes, é constituído de três partes. A 

primeira parte do Capítulo 1, denominada O terror arcaico e a regressão à Eva, vai percorrer 

a história do século X à passagem do século XIX para o XX, movimentando-se entre a 

consolidação da moral cristã e do contexto patriarcal em suas formas de subjugação 

universais do corpo e da sexualidade e as especificidades impostas à mulher como forma de 

socialização. Nesse primeiro movimento salta aos olhos, a articulação entre a organização 

patrilinear, a divisão sexual/social do trabalho e a instituição do sacramento do matrimônio, 

que configura o traçado histórico entre a estigmatização da mulher como pecadora 

incorrigível, a instituição do caráter feminino da mulher como passiva e subserviente à 
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sociedade patriarcal, esta cada vez mais caracterizada por sua associação crescente com o 

capitalismo. 

A segunda parte do primeiro capítulo, denominada Os gritos estridentes diante da 

iluminação que cega, retoma como marco histórico o período compreendido entre o século 

XVI e o século XVIII, que configura a passagem da Idade Média à modernidade, com o 

surgimento da burguesia e a formação do capitalismo, em que, entre a total consolidação do 

caráter feminino e sua reafirmação mais regredida pela ética protestante, o lugar da mulher 

como auxiliar do homem e designada ao ambiente privado doméstico vai ser fundamental 

para a constituição da família nuclear burguesa. Nesse contexto, no culminar da Revolução 

Francesa para as mulheres, que assumem as armas e vão às ruas em busca de liberdade, 

igualdade e fraternidade, elas, mais uma vez, são relegadas à margem da sociedade. 

Por fim, a terceira parte do primeiro capítulo, denominada A outra história em uma 

das faces, caracteriza-se como um movimento teórico que tenta tensionar os elementos que 

darão luz à modernidade e à nova organização social anunciada com o capitalismo. Pelo 

enredamento do processo histórico do esclarecimento na dominação, que culmina na 

ratificação da lógica de dominação com o sujeito semiformado, percebido através dos 

conceitos de liberdade, igualdade e universalidade, discorre-se sobre o fortalecimento da 

formalização como processo social e sua atuação na constituição dos direitos e deveres de 

cada sujeito na sociedade. Como prelúdio dos próximos séculos, percebe-se como o olhar da 

mulher, na tentativa de sair da margem, volta-se aos direitos formalizados que, pelo seu 

caráter aparente, refletem nas mulheres a dominação. 

O segundo capítulo, denominado As potências do silêncio, composto por três partes, 

perpassa o marco histórico do século XIX até as configurações da atualidade, ao mesmo 

tempo, busca estabelecer um diálogo com o texto homérico, a Odisseia, através das leituras 

de Horkheimer e Adorno (1947/1985), movimentando-se em cada parte do capítulo com 

desventuras de Ulisses, tomado como protótipo masculino burguês. 

A primeira parte do segundo capítulo, intitulada O voo das aves de rapina e os gritos 

das presas, discorre sobre o estabelecimento do capitalismo em conjunto com a Revolução 

Industrial, a instituição dos centros urbanos, das indústrias e das grandes modificações 

sociais alicerçadas no processo de alienação do corpo e do espírito dos trabalhadores fabris. 

Esse contexto culmina na introdução das mulheres e das crianças nas fábricas, no abalo da 

estrutura familiar burguesa na classe operária e no crescimento da prostituição como escape 

à miséria social, chegando aos princípios do século XX, administrando o tempo, o corpo e a 
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vida de homens e de mulheres fragmentados e orientados pela alienação total, ratificando a 

racionalidade astuta, expressa pelas relações capitalistas patriarcais. 

A segunda parte do Capítulo 2, denominada O espetáculo do horror que silencia as 

Sereias, percorre a primeira metade do século XX, marcada pela Primeira Guerra Mundial, 

que também marca o espetáculo da técnica desumanizadora dos sujeitos, o retorno do caráter 

feminino aliado ao princípio higienista, impondo à mulher o papel de mãe/reprodutora e 

cuidadora não só do privado, mas de toda a sociedade. O desencadear da Segunda Guerra 

Mundial, que é marcada pelo princípio de identidade, realiza-se no reino da barbárie e da 

instituição do terror às idiossincrasias, culminando no genocídio de milhões de pessoas e no 

horror silencioso de toda uma sociedade que se afirma nos moldes da dominação. 

A última parte do capítulo dois, denominada As potências do silêncio numa 

sociedade de gritos, caminha sobre a segunda metade do século XX e sobre o desabrochar 

das configurações sócio-históricas do século XXI, marcados pela liberalização sexual que 

estrutura a sociedade da aparência. A liberdade formalizada, explícita na moral sexual 

moderna que convive consensualmente com a moral sexual tradicional, vai encontrar nos 

movimentos de contestação social a possibilidade de uma nova forma de administração 

social: a integração das margens e sua dissolução na sociedade. Às mulheres, aqui 

consideradas representantes da margem, são solicitados os gritos, uma vez que o silêncio se 

torna insustentável na sociedade dos espetáculos tecnológicos que, na aparência, tenta 

desfigurar sua lógica de dominação em uma nova dissimulação, mas que ainda se mantém 

capitalista e patriarcal. 

As Considerações finais se movimentam e dialogam com o percurso histórico 

traçado na pesquisa e com as possibilidades de resistência que permeiam a margem, mais 

especificamente, a mulher, não numa pretensão conclusiva ou finalizadora, pois, como uma 

face histórica, representa uma das inúmeras luzes que se voltam, no céu estrelado das 

constelações, para iluminar esse movimento. Prendendo-se, então, o exercício da 

inconclusão, tal inacabamento é o da incompletude da história, pois nele nada é garantia 

de um fim previsto, eleito. É o contrário do “ceticismo confortável e satisfeito” de quem se 

encerra em conclusões definitivas (Matos, 1994/1997, p. 147; grifos no original). 
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CAPÍTULO 1 – GRITOS IMPOTENTES 

Mas no caso deste medo particular, pergunto-me de novo o que 

me terá acontecido na idade da pedra? Algo não natural foi, ou eu 

não teria conservado até hoje esse olhar de lado, e não me teria 

tornado delicadamente invisível, assumindo sonsa a cor das 

sombras e dos verdes, andando sempre do lado de dentro das 

calçadas, e com falso andar seco. Algo natural não terá sido, 

posto que, sendo eu por força e sem escolha uma natural, o 

natural não teria me assustado. 

Clarice Lispector 

O movimento pretendido neste capítulo assinala na direção apontada por Adorno 

(1963/2015) em que as contribuições aqui apresentadas não são novas e, porventura, 

parecem ter sido ditas melhor na primeira vez (p. 199). Esse embaraço se dá pelas inúmeras 

contribuições de todas as áreas do conhecimento sobre a relação marginalidade, sexo, corpo 

e mulher, que, desde a antiguidade até a atualidade, apresentam-se de forma progressiva e, 

em sua contradição, também regressiva nos campos da política, do direito e de toda uma 

superestrutura, regredida em larga medida a estágios mais antigos (p. 199). Dessa forma, o 

que se pretende aqui, muitas vezes a contragosto (p. 199), é tensionar ideias antigas e novas, 

presentes na linha histórica sobre o conhecimento da mulher em seus aspectos econômicos, 

sociais e políticos, mas, ao caminhar em terras já passadas e conhecidas, tenta-se, através do 

fio da memória histórica, olhar para o esquecido. Para esse movimento cabe o alerta dado 

por Adorno (1963/2015), mesmo o pensamento crítico é ameaçado pelo contágio com o que 

ele critica. Ele precisa se deixar conduzir pelas formas concretas da consciência, contra as 

quais ele investe, e remoer o que elas esqueceram (p. 199). 

Pesquisar, tendo como objeto a mulher como sujeito da margem histórica que se 

estabelece em relação às marcas no sexo e no corpo é algo que já traz em si o caráter de 

repetição devido à vasta literatura focada no tema, mas, nas palavras de Adorno (1963/2015), 

[...] face dos tabus sexuais, é difícil formular qualquer coisa com a intenção de 

esclarecimento que, na mais recente era da suposta emancipação das mulheres, não tenha 

sido já há muito tempo reconhecido e então mais uma vez recalcado (p. 200). E é exatamente 

esse esquecimento, tão propício ao que se trata da mulher como sujeito, que se pretende 

remoer, a fim de, pela história já contada, ser possível relembrar daquilo tão presente, mas 
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que se faz questão de esquecer em cada face nova de dissimulações apresentadas do corpo, 

do sexo e das ideias, moldadas e impostas, do que é ser mulher. 

1.1. O TERROR ARCAICO E A REGRESSÃO À EVA 

A condenação histórica da mulher foi alicerçada por vários âmbitos, dentre eles o 

socioeconômico e o moral. No entanto, sua forma categorial de subjugamento que se 

manifesta até a atualidade em face à sexualidade e ao corpo ficam explícitas frente às bulas 

e encíclicas papais proibindo os anticoncepcionais, condenando o aborto, o adultério, o 

homossexualismo, o divórcio [...] (Chauí, 1984, p. 83). Não se pretende colocar em questão 

aqui a religião, mas o desenvolvimento do cristianismo ocidental vai influenciar as primeiras 

concepções sobre a mulher, as quais ressoam até hoje na constituição de uma moral sobre a 

mesma, moral essa da submissão do corpo e da sexualidade, e na construção do seu próprio 

corretivo por existir, através da imposição, a partir do caráter feminino. Dessa forma, foi 

tratado como recorte inicial as concepções do cristianismo ocidental, explicitado pela Igreja 

Católica, na tentativa de entender a construção da moral dos sexos e dos corpos que 

fundamentam a questão da mulher. 

A interlocução entre mulher e pecado pode ser percebida como um dos principais 

ensejos na constituição da submissão moral imposta à mesma, verificando o pecado original 

como fonte inicial da inclinação da mulher ao mal. Nesse, inauguram-se, segundo Chauí 

(1984), as primeiras elaborações dos padres sobre o sexo, nas quais o pecado original, a 

queda do paraíso, é o perceber-se humano distanciado de Deus, dotado de corpo e de sexo, 

que lembra aos padres e aos devotos, a cada instante, da finitude do corpo, da carência e do 

desejo corpóreo de outrem para sobreviver (dependência), e da vergonha do sexo na nudez 

e na sua função de perpetuação de seres finitos (p. 87). Como ressalta o Livro do Gênesis, 

6A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto 

e mui apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e apresentou ao seu 

marido, que comeu igualmente. 7Então os seus olhos abriram-se; e, vendo que 

estavam nus, tomaram folhas de figueiras ligaram-nas e fizeram cinturas para si. 

(Bíblia Sagrada, p. 51)15 

A mulher, desse modo, não só compõe o cenário do pecado original, mas é posta 

como origem e causadora do mesmo. A ela, assim, cabe como corretivo a dor e a submissão, 

impelindo-a à passividade já outorgada no caráter de ajudante idônea apontado na formação 

                                                 
15 Livro do Gênesis, A Criação, cap. 3, vs. 6-7. 
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da mulher nessas passagens bíblicas16. Ao homem, por ter cedido diante do pecado que a 

mulher trouxe, é imposto o trabalho para subsistência, no ato de dominar a terra e a mulher; 

impõe sobre esta o caráter subserviente. Segundo o Livro do Gênesis, 

16Disse também à mulher: “Multiplicarei os sofrimentos de teu parto; darás à luz 

com dores, teus desejos te impelirão para teu marido tu estarás sobre o teu 

domínio”. 17E disse em seguida ao homem: “Porque ouvistes a voz de tua mulher 

e comestes do fruto da árvore que eu havia te proibido de comer, maldita seja a 

terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos teu sustento todos os dias 

da tua vida. [...]. (Bíblia Sagrada, p. 51; grifos no original)17 

As condenações atribuídas pelo pecado original impelem à mulher a reafirmação do 

caráter submisso do qual sua constituição é dotada, em que seus desejos e sua existência são 

concedidos à dominação do homem. Todas essas atribuições categóricas, impostas ao 

homem e à mulher, tornam-se características fundamentais à moral, implicando resquícios 

até a atualidade a partir do fortalecimento da Igreja Católica advindo da queda do Império 

Romano e o estabelecimento da lógica feudal, pré-capitalista. 

Segundo Cotrim (2002), no século X a Europa ocidental passava por uma grande 

crise desencadeada pelo fim do Império Romano. Escravos e plebeus empobrecidos 

passaram a trabalhar como colonos nas terras de grandes proprietários, formando vilas 

(unidades econômicas) em relações feudais. Ocorreram também invasões de outros povos 

(vikings ao norte, muçulmanos ao sul, húngaros ao leste) ocasionado um clima de 

insegurança social. Nessa configuração, os proprietários de terras exerciam domínio jurídico, 

militar, administrativo e econômico sobre todos os moradores que, através do trabalho servil, 

constituíam os meios de subsistência do Clero e da Nobreza. Ainda segundo o autor, a 

estruturação fragmentada da população e das autoridades, sendo a ordem estabelecida por 

diversos proprietários de terras, vai enfraquecer os governos centralizados, cabendo, então, 

à Igreja o papel de articuladora e, de certa forma, administradora de uma unidade entre 

diferentes sociedades medievais. Horkheimer e Adorno (1947/1985e)18 comentam o caráter 

articulador/administrador da Igreja nas diversas faces históricas, principalmente no trato da 

mulher, afirmando, 

A Igreja, que no curso da história poucas oportunidades perdeu para dizer sua 

palavrinha influente junto às instituições populares – não importa se tratava da 

escravidão, das cruzadas ou de simples pogroms –, também se associou, apesar do 

Ave Maria, ao juízo de Platão sobre as mulheres. (p. 204; grifos no original) 

                                                 
16 Ver Livro do Gênesis, A Criação, cap. 2, vs18-25. 
17 Livro do Gênesis, A Criação, cap. 3 vs.16-17. 
18 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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A adoção do juízo de Platão, citado pelos autores, diz do movimento que marca os 

conceitos trabalhados por Platão, as relações verdadeiras e efetivas entre os cidadãos que 

refletem a universalidade dos direitos, a igualdade dos cidadãos, tendo como princípio a 

dominação. A igualdade é entendida como conceito linear que recai sobre os que detém o 

poder de experimenta-la, e, aos demais, se torna um conceito refrator, perdendo a linearidade 

de direitos todos que desviam dos ideais de cidadãos, estes são, as mulheres, as crianças e 

os escravos, aos quais não cabe nenhum direito além do reconhecimento de sua inferioridade 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985a). A adoção dos conceitos platônicos pela Igreja diz não 

só da inferioridade imposta à mulher, mas, para além, vai compreender toda uma nova 

constituição do ideal de mulher que não será só imposto, mas exigido, por meio da 

condenação ao inferno ou pela força das fogueiras medievais, que seja personificado e 

introjetado pelas mulheres. A Igreja, então, cumpre seu papel articulador/administrador 

organizando-se na base da dominação, resgatando todos aqueles que de alguma forma 

traziam o mesmo princípio de igualdade, ou seja, somente quem detinha o poder. 

Para Chauí (1984), essa articulação proposta pela Igreja vai se dar por meio religioso 

(fé cristã), moral (valores cristãos convenientes às necessidades econômicas da época) e 

cultural (a influência cristã da educação básica na universidade). O cristianismo ocidental 

vai ter como fundamento de suas pregações e sacramentos, estabelecidos e reforçados nesse 

contexto, o retorno de pensamentos como de Santo Agostinho (século V), inspirado nos 

escritos de São Paulo, e Tertuliano, que traz como ênfase os questionamentos sobre os 

pecados e o amor profano, pecado da carne que reforça o pecado original mortificando a 

carne; e o amor divino, preservado pela disciplina da virgindade e do celibato. 

As principais articulações da nobreza e do clero, estabelecidas a partir do século X, 

ocorrem, de acordo com Chauí (1984), na sacralização do casamento, forma de controle 

econômico da população e da hereditariedade. Mas para que essa articulação ocorresse foi 

elegido como método fundante a confissão, promovendo a administração dos pecados, o 

controle social e a dominação da mulher. No caso da mulher, mais especificamente, a 

confissão trouxe como justificativa da dominação a sua existência como a fonte dos pecados. 

Porém, a hegemonia da Igreja Católica se dá tardiamente devido à resistência de grupos da 

aristocracia e camponeses. Os primeiros traziam preceitos divergentes do Império Romano 

e os segundos defendiam a relação sexual anterior ao casamento, como comprovação da 

fertilidade devido à necessidade de contingente populacional para guerra. 
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Nesse contexto, uma das primeiras lutas a serem estabelecidas pela Igreja Católica é 

o movimento de sacralização do casamento, tornando-se importante diante da situação de 

bigamia prevalecente devido à grande quantidade de guerras e, por conseguinte, à morte dos 

companheiros. Na relação de bigamia, o casamento podia ser rompido e realizado um 

casamento mais conveniente, não sendo, portanto, nem universal nem indissolúvel, em 

função da necessidade da prostituição para satisfação masculina e de contingente para as 

guerras. Podia-se romper a relação em casos como de esterilidade, incesto e morte de um 

dos cônjuges. Foram necessários quase três séculos para que o casamento fosse visto como 

sacramento universal e indissolúvel, cumprindo com a máxima na qual a monogamia será 

transformada em regra divina e a bigamia punida com a excomunhão (Chauí, 1984, p. 94). 

O que fez o casamento ser um sacramento tão indispensável à Igreja, capaz de travar 

séculos de luta para seu estabelecimento, foi sua capacidade de articular três fatores 

primordiais à sociedade: o sexo, o corpo e a economia. O avanço que o casamento trouxe 

para o estabelecimento do cristianismo foi unir em um só sacramento os principais âmbitos 

que permeiam a sociedade: o controle, a normatização e a hierarquização dos e entre os 

sexos, a construção de relações contratuais econômicas e, por fim, todo aparato para sujeição 

do corpo a uma moral repressiva, que culmina na transformação do corpo, por todas as 

dimensões, em mero servidor laboral. Therborn (2006) defini o casamento como uma ordem 

sexual (p. 198), ou seja, um complexo econômico, histórico e político, atuante sobre as 

relações familiares através do que foi sendo feito da relação sexo-casamento, ou seja, das 

marcas de controle impostas aos corpos e sexos pela norma repressiva que tem como 

finidade a economia. Nesse contexto, afirma o autor, entre os cristãos o significado do 

casamento tem sido objeto de disputa milenares (p. 200), sendo interpretado pelos católicos 

e ortodoxos, como um ato sagrado que paira entre os ares da dádiva e graça divina. 

Nos séculos X à XIV o casamento vai ser entendido unicamente como contrato, não 

incitando ainda o controle moral que os poderios da família moderna vão evocar na 

compreensão do casamento. Ariès (1973/1985) compreende que as famílias medievais eram 

constituídas como linhagens que possuíam relações frouxas. A família, composta por grande 

quantidade de pessoas (filhos, primos, tios e tias, servos, entre outros), encontrava nos laços 

sanguíneos a possibilidade de proteção quando o Estado já não os fornecia, mas, tão logo a 

situação mudava, os membros saiam, não se sentindo presos à família. Ainda para este autor, 

os laços frouxos também se reforçavam pelas relações com as crianças que, apesar da 

hierarquia opressora a qual estavam submetidas, eram convocadas a compareceram no 
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mundo adulto cedo (em torno dos sete anos de idade), de modo que as meninas eram 

chamadas a prestarem serviços domésticos e os meninos a se educarem para ofícios seja com 

sua família ou, mais predominantemente, em outras famílias. Nas palavras do autor, a 

criança desde muito cedo escapava à sua própria família, mesmo que voltasse a ela mais 

tarde, depois de adulta, o que nem sempre acontecia. [...] A família era uma realidade moral 

e social, mais do que sentimental (p. 231). 

A transformação do casamento em sacramento, na concepção de Chauí (1984), foi 

primordial na articulação promovida pela Igreja, pois, sendo ele universal, ao qual todos 

devem ser submetidos, e indissolúvel, promovendo uma estabilidade social, ela passa a ter 

o controle de todas as alianças da nobreza, realeza e populares, de modo a administrar todos 

os vínculos socioeconômicos e culturais da época. A autora afirma, a Igreja batiza, casa e 

dá a extrema-unção; registra nascimentos, casamentos e óbitos (p. 94), ou seja, tem total 

controle sobre a vida de cada um, mas, para tal êxito, toda uma teologia sexual foi elaborada 

ao longo dos séculos e implantada para consumação sacramental do casamento, no qual o 

controle da mulher se torna o segundo sacramento a ser consumado. Como uma nova forma 

de administração/controle social e com a necessidade de garantir a ratificação da monogamia 

e o controle da mulher, o casamento teve suas regras mais fortes, inicialmente, entre os 

proprietários de terras, ou seja, aqueles que detinham o poderio econômico (Therborn, 2006). 

Uma vez que neles se instaura essa lógica, a imposição da mesma aos subordinados era mais 

fácil, pois baseava-se na coerção. 

Retomando o pecado original, a mulher foi colocada como sua fonte e origem, como 

escreve Jó: 1O homem nascido de uma mulher vive pouco tempo e é cheio de muitas misérias; 

2é como uma flor que germina e logo fenece, uma sombra que foge sem parar.4Quem fará 

sair o puro do impuro? Ninguém (Bíblia Sagrada, p. 625)19. Se inscreve na mulher sua 

impureza. Ao homem, que conheceu a lascividade da carne, o sacramento do casamento será 

o remédio, inspirando-lhe a retidão, além de fazer jus à procriação. Já à mulher, impura por 

natureza, é inscrito o ciclo de repressão, na qual sua dominação, concedida ao homem por 

Deus, é a única resposta por ser a parte mais fraca, inclinada ao pecado. Cabe ressaltar aí um 

marco que, mais tarde, junto à Revolução Francesa, servirá como uma das desculpas dada 

pela burguesia por não conceder à mulher o lugar de cidadã na luta pelos direitos civis: sua 

afirmação como fraca será constituída e naturalizada como estigma através da moral cristã 

ocidental desde o século XIII. 

                                                 
19 Livro de Jó, cap. 14, vs. 1, 2 e 4 
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O controle da mulher, como um segundo sacramento, serviu à manutenção do 

casamento como remédio à sua natureza pecaminosa por meio da imposição em que a 

repressão da sexualidade se realiza através do controle minucioso do ato sexual e 

particularmente do corpo feminino (Chauí, 1984, p. 99), na qual as justificativas jurídicas, 

teológicas e científicas não fogem da moral que impõe à mulher o pecado como natureza. 

Natureza essa que deve, a todo custo, ser controlada, submetida e combatida, pois, uma vez 

dominada, a mulher se torna natureza vencida, como a derrocada tardia trazida pelo pecado 

original, cumprindo o lugar de ajudante idônea como afirmado no Livro do Gênesis20; e o 

castigo, imposto pelo pecado original, é a submissão de si própria e de seus desejos ao 

domínio do marido. Horkheimer e Adorno (1947/1985e)21 compreendem que a Igreja 

ratificou a inferioridade da mulher como impura e detentora do mal que, se não for 

controlado, destrói a civilização, pois essa é a forma de confirmar como vitoriosa a sociedade 

dos homens e impedir que o temor de uma natureza não dominada venha à tona. Horkheimer 

e Adorno (1947/1985e)22 exemplificam a lógica da violência pelo medo que foi aplicada às 

mulheres através da citação de De Maistre23, que afirma: 

“Basta enfraquecer um pouquinho, num país cristão, a influência da lei divina, 

deixando substituir a liberdade que dela advém às mulheres, e logo vocês verão 

essa nobre e tocante liberdade degenerar numa nobre e tocante licenciosidade. Elas 

se transformarão em instrumentos funestos de uma corrupção universal que 

atingirá em pouco tempo as partes vitais do Estado. Ele cairá na podridão e sua 

decrepitude gangrenosa fará ao mesmo tempo vergonha e horror.” (p. 204; grifos 

no original) 

A marca imposta à mulher pela moral religiosa, afirmada no século XIII como 

natureza lasciva e impura a serviço da dominação do homem, que será denominada 

patriarcal, pode ser vista não como a primeira, mas como uma das inúmeras derrocadas 

históricas da mulher reafirmadas dissimuladamente no decorrer da história. Essas derrocadas 

se objetivam de modo mais intenso na associação do patriarcado aos alvores do capitalismo, 

processo que transcorre a partir dos séculos XIV e XV, consolidando-se como parte da 

socialização total da humanidade (Horkheimer & Adorno, 1956/1978a, p. 26) na passagem 

do século XIX ao XX, já então, no completo estabelecimento da ordem capitalista patriarcal. 

Como aponta Matos (1977/1997) cabe-se pensar em duas principais derrotas diante da 

dominação masculina que foram assinaladas por Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã 

                                                 
20 Ver Livro do Gênesis, A Criação, cap. 2, vs.18- 20; cap. 3, vs. 16. 
21 Notas e esboços, O homem e o animal. 
22 Notas e esboços, O homem e o animal. 
23 Obra referente, Éclaircissement sur lês Sacrifices, in Oeuvres, vol. V. Lyon, 1892, p.322s. 
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(escrita originalmente entre 1845-6) e depois reafirmadas por Engels (1884/1995) na obra A 

origem da família, da propriedade privada e do Estado, estas são: a divisão sexual/social do 

trabalho, a partir do desmoronamento dos direitos maternos; e a sacramentalização do 

casamento apoiada no controle dos corpos, dos sexos e da mulher, as quais serão 

fundamentais para o estabelecimento da moral cristã ocidental. A primeira realizou-se no 

desmoronamento do direito materno, 

O “selvagem” – guerreiro e caçador – se tinha conformado em ocupar o segundo 

lugar na hierarquia doméstica e dar precedência à mulher; o pastor, mais “suave”, 

envaidecido com a riqueza, tomou o primeiro lugar, relegando a mulher para o 

segundo. E ela não podia reclamar. [...] o trabalho doméstico da mulher perdia 

agora sua importância, comparado com o trabalho produtivo do homem; este 

trabalho passou a ser tudo, aquele, uma insignificante contribuição. (Engels, 

1884/1995, p. 182; grifos no original) 

Esse momento de passagem dos direitos maternos para os paternos, no qual se 

estabelecem os direitos hereditários e filiais masculinos, garantindo a manutenção da riqueza 

através de sua linhagem, foi denominado por Engels (1884/1995), como a grande derrota 

histórica do sexo feminino em todo o mundo (p. 61). O trabalho designado à mulher assumiu, 

assim, o mesmo papel imposto pela Igreja Católica no século XIII, o de ajudante, auxiliar do 

trabalho designado por Deus ao homem. Segundo Matos (1977/1997), o estabelecimento da 

dominação do homem se expande na sociedade pela mesma relação instituída com a 

natureza, ou seja, a imposição da força, que há muito tempo precisou para sobreviver, e vai 

atuar na divisão sexual e social do trabalho resguardando seu lugar de dominação, uma vez 

que os fatores determinantes de tal divisão são a disposição natural, garantida agora pela 

patrilinearidade, e a força física. Cabe a ressalva que a justificava da divisão sexual e social 

do trabalho nos próximos séculos se converte na atividade material e na detenção da 

propriedade privada, garantidas pela dominação social do homem. Mas, a principal 

consequência para as mulheres na divisão sexual do trabalho é o seu rebaixamento à biologia 

e o imperativo do cuidado como algo intrínseco à sua natureza. Assim, a mulher passa a ser 

considerada como frágil, inferior, auxiliar e, agora, como instrumento que serve à 

manutenção patrilinear, ou seja, objeto sexual. Matos (1977/1997), citando Marx e Engels 

(1845-6), afirma, seu corpo e espírito foram reificados; tornaram-se objetos (p. 56). 

A segunda derrota histórica, importante nesse contexto, foi o estabelecimento das 

relações monogâmicas como mais uma garantia do triunfo da dominação patriarcal na 

sociedade. A monogamia, como citado anteriormente, vem para manutenção do direito 

paterno, que tem como finalidade a procriação com paternidade indiscutível para criação de 

herdeiros do patrimônio do pai. O casamento monogâmico teve como regra a supremacia 
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masculina e as hierarquias sexuais da relação entre homem e mulher que perpassavam pelas 

questões de raça e de classe social – marcadores importantes para os próximos séculos – de 

modo a conferir que o casamento seja realmente adequado em sua finalidade econômica 

(Therborn, 2006). Segundo Chauí (1984), estando diretamente ligado à concepção de 

casamento como remédio, já apontada por Santo Agostinho, o homem, perdido na 

lascividade da carne, terá como remédio o casamento e a procriação, seguindo as diretrizes 

de Deus. Sobre a lascividade permitida ao homem, Engels (1984/1995) vai dizer que, 

A existência da escravidão junto a monogamia, a presença de jovens e belas 

cativas que pertencem, de corpo e alma, ao homem, é o que imprime desde a 

origem um caráter específico a monogamia – que é monogamia só para a mulher, 

e não para o homem. E na atualidade conserva-se esse caráter. (p. 67) 

Ao tratar da monogamia como vinculada somente às mulheres, Engels (1884/1995) 

pontua o caráter submisso tratado posteriormente por Chauí (1984), no qual a mulher e sua 

sexualidade eram sempre postas como passivas, implicando na sua submissão em todos os 

âmbitos, servindo somente à procriação, e sendo, ao mesmo tempo, esvaziadas de 

sexualidade e desejo, como penitência de sua natureza pecadora. Nesse mesmo movimento, 

ao pensar no casamento sacramental, que era sempre orientado pelos padres, seja na 

condescendência ao matrimônio, seja nas articulações de alianças econômicas entre nobreza 

e realeza, tensiona-se os papéis ali estabelecidos; Engels (1884/1995), então afirma, 

[...] o matrimônio baseia-se na posição social dos contraentes e, portanto, é sempre 

um matrimônio de conveniência. [...] esse matrimônio de conveniência se 

converte, com freqüência, na mais vil das prostituições, às vezes por parte de 

ambos os cônjuges, porém, muito mais habitualmente, por parte da mulher; esta 

só se diferencia da cortesã habitual pelo fato de que não aluga seu corpo por hora, 

como uma assalariada, e sim que o vende de uma vez, para sempre, como uma 

escrava. (p. 77) 

Não é somente pelo casamento sacramental que se torna empírica a repressão sexual 

alicerçada na opressão da mulher, sua difamação vai penetrar na moral cristã civilizatória de 

maneira mais infame, as próprias mulheres tomarão como meramente natural aquilo que as 

difama, o estigma de fraca e passiva. Tal inversão, da difamação ao natural, movimento 

imposto pela teologia sexual apresentada na Idade Média, vai ser fundamental para o 

controle das mulheres, na solicitação de exaltação da virgindade como única forma de 

redimir sua natureza pecaminosa. Essa vai ser, para Chauí (1984), uma das principais 

diretrizes a serem reforçadas pela moral cristã, através do culto da Virgem Maria e, por isso, 

a condenação de Eva, sendo que, segundo Santo Agostinho, a virgindade seria o remédio 

primeiro (o casamento como segundo) para natureza impura da mulher. 
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Para o controle da mulher, a solicitação somente da virgindade como solução não 

bastava, era então necessário criar políticas, diretrizes para o corpo e o sexo, diretrizes que 

deveriam ser impostas desde a infância de modo que não fossem contestadas, nem 

modificadas, pois, para garantir o casamento como sacramento, a monogamia e todas as 

dominações históricas que foram sendo impostas sobre a mulher, não seria o bastante 

submetê-la a essas diretrizes e regras, seria necessário ela mesma acreditar e as requerer se 

autovigiando e as impondo às filhas. Esse conjunto de diretrizes transformadas em virtude, 

outorga o que já havia se configurado na divisão sexual do trabalho com o surgimento do 

processo de socialização, tal como analisam Horkheimer e Adorno (1956/1978a), a qual se 

pretende como meio de satisfazer as necessidades materiais de uma comunidade (p. 27). No 

entanto, como a divisão sexual do trabalho tem em sua base o princípio da lógica de 

dominação, aquilo que se constituiria para manutenção da comunidade, vai se desenvolver 

pelo processo de socialização, como uma limitação hipostática das capacidades individuais 

(p. 27), impondo aos dois sexos características fixas e não transgressivas que passarão a 

orientar a sociedade. A socialização cristalizada torna-se o princípio da imposição da 

sociedade sobre o sujeito e vai imprimir a heteronomia ao promover dois modelos fixos de 

socialização para sua manutenção: para aquele que a comanda cabe a socialização masculina, 

a quem desde a infância é solicitado e estimulado o caráter viril, forte e de comando; e, a 

socialização caracterizada como feminina, na qual a mulher será moldada desde infância 

para submissão ao representante da sociedade patriarcal, o homem. Segundo Matos 

(1989/1997), será esse antagonismo, ratificado no processo de socialização de cada sexo, do 

caráter masculino da cultura e do princípio feminino, que vai engendrar, em toda história da 

civilização, as relações de dominação. 

Chauí (1984) também vai salientar o caráter impositivo desse conjunto de diretrizes, 

que o cristianismo ratifica à socialização, na qual as mulheres são solicitadas desde seu 

nascimento. O papel sexual submisso, o estigma de fraca, a posição social de auxiliar do 

homem e, principalmente, a submissão em todos os âmbitos a uma figura patriarcal se torna 

o estigma compreendido como virtude que acompanha as mulheres no decorrer dos séculos. 

Nomeada como virtude, designada somente às mulheres e requerida por toda sociedade, a 

feminilidade vai ser a nova natureza da mulher, sua segunda caricatura da natureza, como 

corretivo moldado pela moral patriarcal cristã à natureza primeira da mulher, o pecado. Essa 

socialização feminina traz seus resquícios bem fundamentados na lógica cristã, como mostra 

a Epístola a Tito, 
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3Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma 

compostura santa, não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras dos 

bons conselhos.4Que saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem 

bem seus filhos, 5a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, 

submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. 

(Bíblia Sagrada, p. 1525)24 

É na solicitação da virtude feminina que a vingança do homem pelo pecado original 

se faz presente. A natureza, a qual o homem é castigado e levado a dominar para se sustentar, 

é vista refletida na mulher, na necessidade de sua dominação, mas com a virtude feminina, 

a dominação já se faz pronta, ou seja, as mulheres se tornam sua própria dominação. Assim, 

a mulher submetida à sociedade patriarcal que se associa ao capitalismo deve aderir à pressão 

da civilização, adotando o juízo, a moral cristã/civilizatória que a estigmatiza, difamando 

pela segunda vez seu sexo, de natureza impura e pecaminosa, à passiva e fraca. 

A sociedade patriarcal, que submeteu a mulher à moral civilizatória da dominação, 

concede-a a virtude do feminino, do recato, do consentimento, obtendo sua admissão no 

mundo da dominação a partir da exploração de sua própria natureza, ou seja, uma admissão 

como natureza vencida (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)25. A mulher tornar-se o objeto 

mitificado, assimilada à categoria de objeto de posse, deve, incontestavelmente, ser a todo 

tempo constrangida pela moral formalizada da dominação patriarcal, uma vez que, para 

pertencer à sociedade de dominação masculina, os homens pagam o preço de nunca poderem 

se desfazer do papel de dominador que constrange e submete qualquer lembrança da 

natureza, dando ênfase à violência quando essa é dirigida à mulher. É essa moral, que se 

circunscreve na socialização masculina, da violência, e feminina, da passividade, que 

permite ao sujeito do patriarcado matar sem responsabilizar-se, pois, sua ação é a mesma 

que a dos clérigos que exorcizam, extirpam o mal da terra eliminando da sociedade o temor 

pela natureza. Estes exercem no elogio da virtude a reafirmação de sua dominação e do 

rebaixamento da mulher a mero objeto, que perante a sociedade se apresenta como requinte 

dissimulado para a submissão da mesma. 

Pelo privilégio dado ao sujeito do patriarcado, deve ser inscrito no corpo e reescrito 

na mulher, seja pela violência ou pelo elogio, a concepção de natureza vencida, pois, 

qualquer lembrança que suscite sua primeira natureza (impura/pecadora) já é em si a 

justificativa para sua morte. Nessas configurações de vítima de uma inversão cruel, a mulher 

se torna culpada e a ela é imposto, como corretivo formal, o caráter feminino que, inspirado 

                                                 
24 Epístola a Tito, cap. 2, vs. 3-5. 
25 Notas e esboços, O homem e o animal (pp. 201-209). 
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nas novelas de cavalaria e nos ideais de amor cortês dos séculos XI ao XIII, deve submeter 

sempre a mulher ao discurso do amante (Pinheiro & Eggert, 2016), expressando a forma 

mais rígida de sua dominação. Tiburi (2014)26 em sua coluna à Revista Cult, intitulada 

Lógica do Estupro, cita o relato do historiador Georges Duby, presente no seu livro Eva e os 

padres (1995-96), sobre os acontecimentos que se sucederam quando o clérigo Gervais de 

Tilbury, ao passear por Champagne, encontra uma mulher: 

[...] acha-a atraente, fala-lhe ‘cortesmente de amor lascivo’, prepara-se para ir mais 

longe. Ela o trata com rudeza, recusa-se: ‘se perder minha virgindade, serei 

condenada’. Gervais cai das nuvens. Como se pode resistir a ele? Sem dúvida, essa 

mulher não é normal. É uma herética, uma dessas cátaras que se obstinam em 

considerar toda cópula diabólica. Ele tenta trazê-la à razão, não consegue. 

Denuncia-a. Ela é presa. Julgada. A prova é incontestável. Ela é queimada. 

O caráter feminino concedido às mulheres que se instituí na passagem dos séculos 

possui como virtude o consentimento. A escolha que lhe é permita é a mesma da mulher que 

perpassa o caminho de Gervais: consentimento ou morte. O consentimento permitido às 

mulheres passa muito longe da noção contratual presente no mundo dos homens, em que 

consentir remete ao antagonismo de permitir ou não permitir. Essa noção da possibilidade 

de escolha que passa pela ideia dos direitos de relações entre dois sujeitos iguais, deteriora-

se quando aplicada à mulher, pois a hierarquia entre os sexos impede uma relação que 

designe igualdade, contrato ou ainda qualquer ação que não seja a própria submissão. Dessa 

forma, o consentimento quando relacionado à mulher diz de sua degradação a uma mera 

escolha entre obediência à imposição de outrem ou morte. A mulher não reconhecida como 

sujeito não se posiciona, descaracterizando o consentimento e o afirmando como obediência 

irrestrita à sociedade masculina. Assim, a razão que solicita ao homem a dominação da 

natureza e de tudo que remete a ela, solicita da mulher sua morte, ou seja, que ela se torne 

objeto reificado e fetichizado, formado pela imposição da moral do consentimento. 

Nesse sentido, o caráter feminino e o ideal de feminilidade, apresentados e 

propagados, são moldados por uma sociedade masculina, imprimindo nas mulheres seu 

próprio corretivo, de limitar-se ao seu senhor implacável, de realizar avidamente o caráter e 

o ideal feminino (a deformação) a elas solicitado. Identificadas com a dominação, e nela 

refletidas, as mulheres femininas (que respondem a tal solicitação) são exemplares ideais da 

feminilidade, de modo que, segundo Adorno (1951/1993)27, sua pureza intacta é justamente 

uma obra do Eu, da censura, do intelecto, e é por isso que ela se encaixa de maneira tão 

                                                 
26 Lógica do Estupro. Revista Cult, São Paulo, 2014. Acessado em 29 de julho de 2015, 

http://revistacult.uol.com.br/home/2014/04/logica-do-estupro/. 
27 Aforismo 59, Desde que o vi. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2014/04/logica-do-estupro/
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pouco conflituosa no próprio princípio da realidade, da ordem racional. Sem exceção, as 

naturezas femininas se conformam (p. 83). Esse é o caráter regredido da conformação: 

tornar-se uma cópia calcada da própria dominação que lhe é feita. A conformação com a 

feminilidade é a imagem da natureza não deformada, que emerge apenas com a deformação 

de seu contrário (p. 82). Assim, a imagem da natureza não deformada, imprime na mulher 

caracteres, duros e capazes, (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 211)28de sua mutilação. 

A sociedade patriarcal somente lhe permite dizer “não” diante de suas escolhas. Mas, o 

caráter desse “não”, ainda assim, contempla nele seu próprio corretivo, pois, o processo de 

socialização concernido à mulher, é somente o conhecimento do amor pela sujeição, sem 

conhecer outro modo, a não ser como objeto de violência. Nas palavras de Adorno 

(1951/1993, p. 78)29, 

Nenhum homem que procura persuadir uma pobre moça a ir com ele deixará de 

reconhecer – a não ser que ele se torne inteiramente insensível – o que há de justo 

na relutância dela, única prerrogativa que a sociedade patriarcal deixa a mulher, a 

qual, uma vez persuadida, após o efêmero triunfo do não, tem que arcar com as 

consequências. Ela sabe que, por ser a que consente, é ao mesmo tempo, desde 

tempos imemoriais, a enganada. Todavia, se por isso se faz avara de si mesma, aí 

então é que se vê enganada mesmo. 

Com o consentimento degradado e adaptado aos moldes da sociedade masculina é 

demarcada a impossibilidade de dizer “não” e, com isso, o consentimento que envolve a 

relação sexual entre iguais é reificado, impondo às mulheres a relação sexual sempre aos 

moldes da violência, pois, ela não pode negá-la e, caso a mulher reaja, atuando em 

contrariedade com o caráter feminino, já estará garantido pela sociedade masculina que 

impere o direito da força, direito de submetê-la contra sua vontade, o que hoje poderia ser 

designado como estupro. Essa lógica condescendente aos crimes sexuais, já garantida pela 

hierarquia dos sexos, torna-se clara dentro do casamento. A socialização feminina que 

caminha junto à educação e às pedagogias sexuais, vai imprimir na passividade, não só o 

caráter recatado, mas também a inibição sexual da mulher como base do controle do corpo. 

Nas palavras de Freud (1908/1996), a sociedade 

[...] não somente proíbe as relações sexuais e oferece altos prêmios à preservação 

da castidade feminina, mas também protege a jovem da tentação durante seu 

desenvolvimento, conservando-a ignorante do papel que irá desempenhar e não 

tolerando nela qualquer impulso amoroso que não possa conduzir ao casamento. 

(p. 182) 

                                                 
28 Notas e esboços, Sobre a gênese da burrice. 
29 Aforismo 55, Posso ter a ousadia? 
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O resultado dessa socialização repressiva da sexualidade se cumpre na transformação 

da relação sexual – que seria em si um ato de entrega, de alienar-se ao outro no movimento 

da experiência –, na sua degradação. A consumação do casamento, o qual é um contrato de 

posse do objeto mulher, se dá com completo desconhecimento da sexualidade por parte da 

mulher e muitas vezes contra sua vontade, o que, hoje, configura-se como estupro. É possível 

dizer que a moral masculina que permeia a sociedade imprime à mulher a socialização 

levando-a a submeter-se aos crimes sexuais consentidos e, no caso do casamento, ao estupro 

continuado e consentido, forjado pela dominação forçadamente consensual. 

Como forma de garantir a dominação das mulheres pela feminilidade, até mesmo os 

passos que se mostram inicialmente como brechas de resistências concedidas às mulheres 

na Idade Média provam ser o contrário, tendo como principal exemplo a exigência de 

educação/alfabetização das mulheres da nobreza e da realeza pela Igreja Católica. 

Inicialmente pode-se pensar na alfabetização cedida às mulheres com certa surpresa, devido 

ao mundo letrado ser, há tanto tempo, dominado pelo homem, então, cabe questionar, seria 

reconhecimento de uma inteligência feminina? Reconhecimento de direitos femininos de 

participação cultural? De modo algum (Chauí, 1984, p. 99). A alfabetização das mulheres 

se tornava um exímio instrumento para reprodução da hierarquia sexual aplicada à moral dos 

sexos. As mulheres da nobreza e do clero eram responsáveis pela criação dos filhos do sexo 

masculino até certa idade, cabendo a elas a introdução deles nesta alfabetização masculina; 

o que, para as filhas mulheres, não era diferente, somente mais repressivo: a elas era 

solicitada a compreensão de seu papel diante daquele universo, não como alfabetizadora, 

mas como subserviente à cultura letrada dos homens. 

A aplicação das mulheres como reprodutoras e confirmadoras de uma cultura de 

dominação masculina, fica clara quando se volta ao contexto da época (século XI a XIII), 

marcado pelas constantes guerras que afastavam os homens do mundo letrado, dando às 

mulheres maior domínio sobre as letras, principalmente nos campos da literatura e das 

línguas proibidas, como o latim. Chauí (1984) considera que essa concessão formalizada do 

acesso das mulheres ao mundo letrado vai atuar como uma forma de controlar o movimento 

que estava surgindo de uma cultura feminina (p. 99), tornando impreterível a reprodução de 

ideias do mundo letrado masculino e de domínio do clero com relação aos filhos, apagando 

qualquer possibilidade de resistência pela mulher. A autora pontua que assim a leitura 

continuava a obra do confessor e apagava, pouco a pouco, o risco de uma hegemonia 

feminina através da educação (p. 99). 
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Esse apagamento não se deu de forma literal, de modo que a sombra que carrega a 

participação da mulher na Idade Média se torna no mínimo contraditória em praticamente 

quase todos os campos do conhecimento desenvolvidos na época. Segundo Pinheiro e Eggert 

(2016), uma dessas contradições foi ocasionada pela abadessa Hildergada de Bingen, que 

viveu entre 1098 e 1179, uma vez que ela, por desejar atuar de forma mais independente, 

cria um convento feminino para si e para suas irmãs, apesar da grande resistência dos monges 

do sexo masculino que coordenavam a ala feminina liderada por Hildegarda. O convento de 

Eibingen, fundado em 1165, apresentou um importante papel na política e na Igreja. Ainda 

segundo os autores, Hildergada de Bingen atuou no desenvolvimento de inúmeras áreas: na 

música, como compositora de grande influência da época; botânica, com grandes avanços 

na medicina e na herbologia; desenhos, no caminho da arquitetura; trabalhos teológicos, 

interpretações da bíblia, poemas e textos cosmológicos. Hildergada rompeu com inúmeras 

barreiras da época, administrando dois conventos e contribuindo nas áreas do conhecimento 

do mundo letrado predominantemente masculino. Além disso, foi a primeira mulher a 

romper as barreiras dos conventos e realizar pregações públicas, o que, mais tarde, torna-se 

característica das freiras do convento de Eibingen. 

A resistência contida em Hildergada de Bingen, ainda que submetida ao clero e à 

Igreja Católica, mostra, de acordo com Pinheiro e Eggert (2016), todo um comportamento 

intransigente para a época, como exemplo de resistência e existência da mulher 

principalmente nos conventos. Essa vivência, era a escolha das meninas que não queriam se 

casar e nem se submeterem aos caprichos dos senhores feudais. Do mesmo modo, existe um 

lado da história que fica muitas vezes desconhecido quando se trata da participação das 

mulheres no meio social. No início da Idade Média (séculos X a XIII), a teologia sexual 

administrada pela Igreja Católica estava ainda se firmando e, com isso, as mulheres também 

ainda tinham espaço nos ambientes públicos. Mulheres da nobreza engajadas na política, 

disputa de poder e fronteiras, devido ao fato de seus maridos estarem nas guerras; mulheres 

como professoras e empregadoras, função assumida posteriormente pela Igreja; mulheres na 

economia, com cervejarias, fábricas, moinhos; e mulheres com altos cargos dentro do clero. 

Todas, apesar de submetidas às figuras do sexo masculino (marido, pai, ou clérigo), 

participavam ativamente dos cenários políticos, jurídicos, religiosos e econômicos (Pinheiro 

& Eggert, 2016). Será exatamente pela ameaça dessa participação que, a partir do século 

XIV, começa a se apresentar uma inversão da mesma, engendrando a fixação das políticas 

teológicas sexuais. 
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Segundo Karawejczyk (2016), pode-se pensar que o último suspiro das mulheres na 

Idade Média, no século XIV, ocorreu com a escritora Christine de Pisan, que lutou pela 

educação para as mulheres e foi um dos primeiros casos conhecidos de uma mulher que se 

sustentou através da escrita nesse período. A autora relata que Christine de Pisan, diferente 

do que era concedido às mulheres na educação, aprendeu latim e filosofia, o que mais 

tardiamente vai culminar na sua defesa da educação das mulheres. Com a morte de seu pai 

e, posteriormente, de seu marido, Pisan vai escolher viver sozinha e sustentar sua mãe e 

irmãos através de seu trabalho, recusando um novo casamento como era comum às mulheres 

da época. Seu movimento de resistência à hierarquia de superioridade masculina imposta às 

mulheres se torna ainda mais claro diante de seus posicionamentos públicos de crítica a 

grandes escritores da época. Um dos exemplos foi sua crítica ao escritor Jean de Meung, em 

sua obra Roman de La Rose30, na qual Pisan, segundo Karawejczyk (2016), afirma [...] que 

não me acusem de desatinos, de arrogância ou de presunção, de ousar, eu mulher, opor-me 

e replicar a um autor tão subtil, nem de reduzir o elogio devido a sua obra, quando ele, 

único homem, ousou difamar e censurar sem exceção todo o sexo feminino (p. 110). 

Esse movimento contestatório das hierarquias feito por Pisan, de acordo 

Karawejczyk (2016), mostrou-se mais claro em 1405, com a publicação do livro A cidade 

das Damas, inspirado no livro de Santo Agostinho intitulado Cidade de Deus31, criticando 

os posicionamentos da Igreja na acumulação de riqueza e excessos (Troch, 2013). Para 

Karawejczyk (2016), Pisan vai estabelecer nessa obra três virtudes divinas que permitiriam 

às mulheres viverem seguras nas cidades sem a necessidade de se protegerem contra as 

alegações masculinas, a saber: a Razão, para se ver a essência das pessoas; a Retidão, para 

distinção entre bem e mal; e a Justiça, na garantia do equilíbrio. Essas virtudes vão constituir 

a base dos questionamentos de Pisan e uma forma de defesa das mulheres, principalmente 

na garantia da educação. 

Ainda para Karawejczyk (2016), mesmo com todo seu caráter contestatório, Pisan já 

respondia ao clima cultural que vinha sendo fixado pela Igreja Católica para 

controle/repressão das mulheres. Isso fica bem claro em sua obra O Espelho de Cristina, 

escrito entre 1405 e 1406, um livro de educação moral que metaforizava o comportamento 

a ser seguido por todas as mulheres. Segundo a autora, Pisan afirmava que as aristocratas 

deveriam ser todas, 

                                                 
30 Publicado originalmente entre 1275-80. 
31 Publicado originalmente em torno de 426 d.C. 
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[...] devotas à Deus; temperada em tudo: no comer, vestir e falar; rir baixo e não 

sem motivo; manter o rosto humilde e prazível e os olhos baixos; mostrar-se séria 

e contida em público; deve conhecer bem a sua terra e quem trabalha nela e nunca 

se mostrar áspera nem má para suas mulheres e servidores. (Karawejczyk, 2016, 

p. 116) 

Nesse mesmo movimento, Pisan pontuou o comportamento das mulheres de todos os 

estratos sociais, buscando que elas fossem ativas socialmente e dentro de casa, mas sempre 

submissas aos maridos, mesmo que tivessem de dissimular sua atividade para não 

desobedecerem a eles. Buscando sempre defender a valorização da mulher, mesmo em 

contradição entre a passividade que dizia lhe ser própria e a atividade subserviente, Pisan vai 

representar, na Idade Média, um grande avanço na resistência da mulher, ao se sustentar pela 

poesia e escrita, ao se colocar como mulher e em defesa das mesmas no ambiente público 

(Karawejczyk, 2016). Ao mesmo tempo, como último suspiro, Pisan, já trazia a repressão e 

o controle da mulher, introjetado pela teologia sexual, nas posições da feminilidade e, diante 

desse controle, o caráter passivo da mulher como natureza dominada, além de trazer em sua 

obra as marcas da nova lógica que estava se inaugurando a partir do século XIV, a 

administração do corpo e do sexo, na qual as mulheres perdem de vez qualquer suspiro de 

resistência externa. 

Nesse sentido, o sacramento da confissão vai ser um mecanismo imprescindível à 

repressão que, de certa forma, inaugura uma lógica de pensamento: a administração. 

Categorizando, catalogando e codificando os pecados, o mecanismo de confissão vai 

instaurar a concepção da sexualidade como a base de todos os pecados, trazendo os excessos 

(seja em forma de luxúria ou usura) como ponto culminante dos males que afetam o corpo e 

a alma. Segundo Chauí (1984), na confissão, julga-se não só a ação (p. 102), mas também a 

intenção (p. 102) ao pecado, cabendo ao confessor decodificar, através da fala estimulada 

do sujeito, e achar as contradições, os lapsos de memória, ou seja, sinais que dizem de um 

pecado praticado ou imaginado. Nesse sentido, Chauí (1984) diz que primeiramente o 

confessor e, depois, o povo, pelas homilias aprende quais os pecados carnais possíveis para 

cada parte do corpo; quais objetos e situações que podem estimular cada um desses 

pecados. O pecado, além de espalhar-se pelo corpo do penitente, também envolve o mundo 

que ele vive (pp. 102-103). No movimento de catalogação dos pecados do corpo e de 

purificação da alma dos penitentes, a Igreja Católica vai reprimir o corpo, sexualizando o 

pensamento e inflamando cada fantasia e delírio possível de ser julgado. A proibição, não só 

do ato, mas também da fantasia, realoca o desejo numa instância para além de sua negação, 

ou seja, transforma a repressão na lógica dominante. 
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Como representante dessa lógica, os Tribunais da Santa Inquisição, formados a partir 

do século XIII, ganham com o sacramento da confissão uma nova perspectiva, de não só 

combater os hereges, definidos inicialmente como pessoas que professam doutrina contrária 

à católica, mas de administrar a vida e as intenções (reais ou imaginarias) de cada sujeito, 

fazendo o que Chauí (1984) denominou como anatomia do pecado (p. 102). Segundo a 

autora, pode-se dizer que, a partir do século XIV, a Igreja Católica vai atuar na sociedade, 

para além do controle já exercido, através de três mecanismos principais de repressão: a 

pedagogia sexual, criando hábitos sexuais e morais adequados em todo o processo de 

socialização de cada cristão e corrigindo através de punições verbais (excomunhão) ou 

físicas (torturas corpóreas e mortes em praça pública) as ações contrárias à natureza cristã; 

a vigilância, exercida frequentemente pelo mecanismo da confissão; e a estigmatização, 

afirmando o pecado como irreversível, ou seja, os pecadores traziam em si o vício como 

natureza, como corrupção da alma. 

A repressão como intrínseca ao processo de socialização de cada sujeito, atuou não 

apenas suprimindo os comportamentos, mas também moldando novos hábitos adequados e 

solicitados pela lógica cristã, em que o corpo e o mundo são postos em suspeita, 

prevalecendo o medo introjetado como base constitutiva do sujeito no mundo. Mas um lugar 

especial foi reservado às mulheres diante dessa nova lógica de administração minuciosa dos 

pecados, na busca por tudo aquilo que desperte a sexualidade, pois o pecado, como 

manifestação das fraquezas da carne, assimila-se em sua definição à natureza inata imposta 

a cada mulher, o lugar de Eva, ou seja, de fraca e tendenciosa ao pecado. Para Chauí (1984), 

julgadas por feitiçaria, sodomia (lesbianidade), bigamia, blasfêmia e incestos, as mulheres, 

para o tribunal da Santa Inquisição, assumiam em si o caráter pecaminoso, denominado no 

manual Malleus Maleficarum32, como mal maléfico, ou seja, como naturalmente decididas 

em desequilibrar a ordem do mundo, sendo essa decisão vinda do inimigo de Deus, o diabo. 

As mulheres naturalmente impostas ao lugar de Eva, tinham que, como única forma de 

escapar às fogueiras, responder atentamente ao solicitado como remédio por ser mulher, pela 

feminilidade. Nesse momento aquilo que antes era um controle sobre mulheres, torna-se, 

cada vez mais, no passar dos séculos, sua única possibilidade de viver, mesmo que a vida à 

qual se submeta seja a não-vida. As mulheres que sobreviveram à Inquisição são as mesmas 

                                                 
32 Publicado originalmente entre 1486-87. 



À margem, entre gritos e silêncio: cicatrizes dos corpos e dos sexos 

Jéssika Pereira Damásio – PPGPSI/UFSJ – 2018 

 

32 | 

que aceitaram sua segunda natureza33, o feminino, não como escolha, mas como única forma 

de viver na sobrevida da submissão. Nas palavras da autora, 

Consideradas como desordem (isto é, como Natureza ainda não submetida à regra, 

à ordem e, portanto, à Cultura), todas as mulheres, sejam elas esposas, parteiras, 

bruxas, prostitutas ou freiras, são sempre descritas exclusivamente em termos 

sexuais (a bruxa dorme com diabo e a freira com Deus; a puta dorme com todos, 

a freira só com Jesus [...]. (Chauí, 1984, p. 105) 

Como uma reafirmação do Livro do Gênesis citado anteriormente, condenando-as à 

submissão sem fim, a Igreja Católica, incapaz de olhar para as mulheres pelo medo daquilo 

que lembra o não dominado, vai voltar-se com força total contra as mesmas, concedendo-as, 

como escolha, a morte ou a asfixia. Segundo Chauí (1984), o medo que movimentou a Igreja 

é o medo de perder o controle sobre as mulheres e, com a mesma explicação que a 

alfabetização, o medo de uma cultura feminina (p. 99). Esse medo se faz explícito nas duas 

principais heresias que condenavam a mulher, a feitiçaria e a sodomia, revelando a 

incapacidade da Igreja de ajudar as mulheres em tudo que remetia ao seu corpo, com ênfase 

na saúde, bem como a relação amorosa sexual entre duas mulheres, que, além de afrontar, 

renunciava aos ditames sacramentais basilares da moral cristã. 

Assim, aterrorizada com qualquer possibilidade de não dominação da natureza, por 

ser posta como exemplar de toda a natureza, a mulher se vê condenada à asfixia da 

dessexualização, do lar e, principalmente, da feminilidade como própria de sua natureza. As 

mulheres, que antes, mesmo submetidas aos homens, ocupavam os comércios, os lugares 

públicos e, até a educação, passam à submissão também da condenação, pois, como visto, 

sua nova natureza, a feminilidade, inscrita no corpo e no sexo das mulheres por entre os 

séculos, já trazia em si – e traz até hoje – o corretivo das virtudes. Para a mulher não só a 

submissão, mas também o recato, é solicitado. Tudo e todas que se desviavam e se desviam 

da feminilidade ganharam, ou ganham, títulos de exemplares da generalidade, seja como 

bruxas, feiticeiras, sodomitas ou vagabundas (Chauí, 1984, p. 104); as mulheres tornaram-

se todas as personificações de Eva, a pecadora. Não à toa que Christine de Pisan, segundo 

Schmitt-Pantel (2003), declarava Eva inocente, pois, desde a Idade Média até os dias atuais 

a mulher se torna exemplar de Eva, e, por conseguinte, culpada, mesmo antes de nascer. Seja 

na condenação de Eva e/ou na glorificação das virtudes femininas, através da veneração do 

                                                 
33 Concebe-se a segunda natureza como o movimento em que a história concreta se naturaliza, ou seja, torna-

se invariável, como uma característica própria do sujeito que sempre o constituiu e o formou como iguais 

(Adorno, 1932/2017). No caso específico das mulheres, a segunda natureza, como essa característica invariável 

que designa todas como iguais, vai passar por diversas dissimulações. Damos ênfase aqui à noção de pecadora 

e, principalmente, ao caráter feminino. 
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culto da Virgem Maria, a justificativa da opressão que a Igreja Católica vai impor sobre as 

mulheres torna claro, desde os tempos imemoriáveis até a atualidade, que 

A tentativa do cristianismo de compensar ideologicamente a opressão do sexo pelo 

respeito à mulher e, assim, enobrecer a reminiscência dos tempos arcaicos, ao 

invés de simplesmente recalcá-la, é respondida com o rancor pela mulher 

sublimada e pelo prazer teoricamente emancipado. O sentimento que se ajusta à 

prática da opressão é o desprezo, não a veneração, e, nos séculos cristãos, o amor 

ao próximo dissimulou sempre o ódio proibido e obsessivo pelo objeto que não 

cessava de evocar a inutilidade desse esforço: a mulher. Ela pagou o culto da 

madona com a caça às bruxas, que não foi senão uma vingança exercida sobre a 

imagem da profetisa da era pré-cristã, que punha secretamente em questão a ordem 

sagrada da dominação patriarcal. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 92) 

Dessa forma, é sancionando à mulher o caráter feminino por vias do qual a sociedade 

cristã naturaliza suas aspirações, no casamento como sacramento monogâmico e 

indissolúvel, no controle e administração da sexualidade e dos corpos pela confissão e, 

principalmente, na instauração da repressão como lógica basilar quando se trata da mulher. 

Será a feminilidade, o corretivo transformado em segunda natureza, que vai conceder à 

mulher o lugar do normal na civilização, de natureza dominada e por si mesma convencida 

de que este é o lugar a ser cumprido. Pois, assumir o feminino como natural foi a única forma 

de viver na terra que asfixia. Asfixiadas e reprimidas as mulheres ganham o respeito galante 

do homem, na sua veneração hostil, isso relembra de tempos imemoriáveis o medo arcaico 

que recai na mulher de ser galanteada, em que o respeito se mostra, na transfiguração 

dissimulada da opressão, como submissão. Como enfatizam Horkheimer e Adorno 

(1947/1985c), 

Na adoração exaltada do amante, assim, como na admiração irrestrita que lhe devia 

a amada, o que se repetia sempre era a transfigura da efetiva servidão da mulher. 

Com base no reconhecimento dessa servidão, os sexos voltavam sempre a se 

reconciliar: a mulher parecia assumir livremente a derrota, o homem concede-lhe 

a vitória. (p. 89) 

Trazendo as marcas da mutilação imposta à sexualidade a ao corpo, impressas como 

caracteres na sua socialização, a mulher, junto à lógica de pensamento administrado 

esboçada pelas confissões, vai caminhar em direção ao contexto social instituído na 

passagem do feudalismo para o capitalismo, em continuidades associativas com o 

patriarcado, com uma nova lógica civilizatória, na qual o que antes eram sinais de uma nova 

forma de pensamento, opressão e controle, se formaliza como norma. Seja nos burgos, 

configurados em crescentes cidades alimentadas pelo comércio, seja no enfraquecimento da 

lógica feudal, nas crises agrárias, no crescimento das rotas comercias e, com isso, no alto 

índice de morte causado por doenças antes desconhecidas (tal como a peste negra), ou na 
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progressiva opressão e limitação de papéis sociais (para o homem e para a mulher) que a 

Santa Inquisição forjou na população, uma coisa se tornava clara: a insatisfação popular 

crescia e novas formas de assegurar a vida social começavam a ser requisitadas (Cotrim, 

2002). Mas, como saldo da Idade Média, o cristianismo transfigurou no casamento, como 

união dos corações, a hierarquia dos sexos e o julgo imposto ao caráter feminino pela 

ordenação masculina da propriedade (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 89), fazendo 

com que as mulheres se realizem no formato de propriedade do homem, como expresso nas 

passagens de Efésios e Pedro: 

22Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, 23pois o marido 

é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, 

do qual ele é o Salvador. 24Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as 

mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. (Bíblia Sagrada, p. 1502)34 

1Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. 4A beleza de vocês 

[...] esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil 

e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 5Pois era assim que também 

costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em 

Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, 6como Sara, que obedecia a 

Abraão e o chamava senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não 

derem lugar ao medo. (Bíblia Sagrada, p. 1544)35 

E, sendo assim, é na inspiração de Abraão que se cria as preces diárias do homem 

hebreu, como cita Miles (1989), Abençoado és, Senhor nosso deus, rei do Universo, por não 

me ter feito mulher (p. 93), e, de certa forma, as preces de todos os homens que repousarão 

no âmago do patriarcado capitalista. 

1.2. OS GRITOS ESTRIDENTES DIANTE A ILUMINAÇÃO QUE CEGA 

As insatisfações da Idade Média, principalmente quando se tratava da Igreja Católica 

e o crescimento da burguesia, tornavam-se grandes manifestações de descontentamento. De 

acordo com Bellini (2003), os principais descontentamentos dirigiam-se: à condenação do 

lucro/usura, que colocava a vida cristã como uma vida necessariamente moderada, algo que 

a Igreja, no seu acúmulo econômico, não seguia; à concentração da educação no âmbito 

estritamente religioso; e, à condenação das manifestações culturais pela Inquisição. Esse 

descontentamento vai eclodir, no final da Idade Média e início da Modernidade, no 

movimento Renascentista, inspirado nas produções da Antiguidade Clássica (greco-romana) 

que retoma a noção antropocêntrica, ou seja, deixando a fé religiosa de lado, e realoca o 

homem como centro da produção humana. A efervescência Renascentista vai emergir nas 

                                                 
34 Epístola de Efésios, cap. 5, vs. 22-24. 
35 Primeira Epístola de São Pedro, cap. 3, vs.1-6. 
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artes, filosofia, cultura e todas as áreas do conhecimento a partir de concepções ligadas à 

observação e à experimentação descolada, parcialmente, do saber religioso, trazendo à 

mulher, em específico, uma curiosidade que, diferente da cristã, vai além da natureza, 

pensando-a também como um ser na sociedade (Bellini, 2003). 

As visões Renascentistas mostram a vitória das ideias cristãs impostas às mulheres, 

nas quais inicialmente predominava a face de pecadora; agora é eleita como segunda 

natureza a outra face, o caráter feminino, na qual sua natureza passa ser referida, não como 

maldita, mas como fraca, passiva e frágil. A naturalização da feminilidade, foi a contribuição 

necessária à modernidade para o surgimento dos estereótipos das mulheres, como um 

movimento inaugural da lógica administrativa que fragmenta os sujeitos entre bem e mal, 

moral e imoral, útil e inútil. Desde a Idade Média, a representação da mulher entre santa e 

puta diz do movimento que culmina na estereotipia, formado pela naturalização de sua 

opressão e justificativa de sua dominação, uma vez que, para ser vista em sua segunda 

natureza, agora eleita como o caráter feminino, é necessário que o pensamento perca seu 

caráter reflexivo, culminado em fatos pré-moldados, categorizados e fixados socialmente, 

que já assinalavam o processo de produção capitalista (Crochík, 1995). 

Um exemplo dessas formulações, segundo Bellini (2003), são as primeiras 

elaborações médicas sobre a mulher no cunho renascentista: às mulheres não se faziam 

divisão entre corpo e espírito, pois, devido seu caráter frio e úmido – inspiração das teorias 

aristotélicas em que a fêmea era concebida como fria, úmida e passiva – elas se mostravam 

capazes de se metamorfosear e, por isso, eram inconstantes, com pouca firmeza e possuíam 

a capacidade de enganar. Dessa forma, reiterou-se às mulheres o caráter sinalizador da lógica 

administrativa que se formulará no estabelecimento do capitalismo, a corporificação 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 193)36. A corporificação, no sentido de redução do 

corpo à morte em sua administração, já se aplicava à mulher como natureza dominada, em 

que nada deve continuar a viver para além do que lhe é moldado, imposto e naturalizado, o 

caráter feminino. Ainda que forçadas ao culto da madona, pagavam-no com o estigma da 

natureza a ser dominada e, por mais inferiores que fossem, as mulheres ainda carregavam, 

seja na flacidez da pele ou do espírito, algo de perigoso que deveria ser dominado. Como 

indica Bellini (2003), 

A mulher seria mais mole em caráter, da mesma forma que o era fisicamente. Por 

essa razão, sentiria mais medo, compaixão, e seria mais capaz de amar. Os efeitos 

                                                 
36 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
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do útero contribuiriam para diminuir sua racionalidade e aumentar sua paixão. O 

parto a predisporia a uma maior tolerância à dor. (p. 34) 

O ódio das lembranças que a mulher suscitava, seja na personificação de Eva, ao 

trazer os homens ao mundo corpóreo e finito, seja por seu caráter de natureza não dominada, 

que põe em xeque a dominação masculina, ao ser transformado em veneração e no culto das 

virgens Marias ou Madonas, o amor que lhes será oferecido é aquele que se faz na sujeição. 

As mulheres vão encontrar nas ciências renascentistas seu novo corretivo, ou, melhor 

dizendo, a reafirmação do mesmo, mas, como nova conotação: a anatomia inferior. A ciência 

médica renascentista retorna aos estudos da anatomia e fisiologia na busca das verdades do 

corpo humano, o que excepcionalmente se volta à distinção entre os sexos e à inferioridade 

corporal da mulher. A inferioridade da mulher não se torna algo vindo somente de uma moral 

cristã, ela ganha comprovação lógica na nova racionalidade que se erguia com a 

Modernidade carregando, assim, os selos moral e científico de inferioridade impostos no ato 

de existir. Nas palavras de Bellini (2003), 

Outras implicações físicas e mentais da falta de calor seriam também necessárias 

no plano da criação. A fragilidade física da mulher a tornaria inapta para se expor 

aos perigos do mundo exterior, enquanto sua fragilidade mental implicaria a 

incapacidade de atuar satisfatoriamente na esfera pública. Também as 

características psicológicas vistas com maior positividade, como a capacidade de 

amar e de emocionar-se, compunham uma compleição perfeita para o cuidado das 

crianças e a privacidade do lar. (p. 39) 

Com a moral cristã da feminilidade já bem estabelecida na mulher e reforçada pela 

aprovação cientifica, uma mudança considerável a partir do século XVI vai acontecer no 

âmbito da família, em que o doméstico, o público e o privado serão delineados. Segundo 

Ariès (1973/1981) e Chauí (1984), até o século XVI a família era concebida como linhagem 

(p. 129), não tendo ligação alguma com o espaço doméstico, sendo esclarecida na arquitetura 

das casas, em que pais, filhos (de ambos os sexos e todas as idades), amas e serviçais, todos, 

dormiam juntos, nus ou seminus. A família, nessa configuração, é entendida como um 

espaço aberto, com relações hierárquicas fixas, do senhor feudal, confessores, vassalos, 

exército até os chefes de família. No entanto, ainda segundo os autores, com o 

desenvolvimento da burguesia, por se tratarem de comerciantes autônomos e não estarem 

submetidos aos senhores feudais, a hierarquia não se mostra mais tão fixa e a linhagem passa 

a perder a importância, sendo aos poucos substituída pelos modos burgueses da família 

conjugal e pelos espaços domésticos privados. Inspirada na Sagrada família, o culto à 

Virgem Maria passa a ser trocado pela grande devoção a São José, sendo representado como 
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chefe da família (à cabeceira da mesa) e como chefe da oficina (onde estão os artesãos, os 

burgueses) (Chauí, 1984, p. 130).  

Para Ariès (1973/1981), a família moderna vai se concretizar nos moldes conjugais, 

formada por pais e seus filhos, nascendo um sentimento de família para além do 

obscurantismo medieval que girava em torno da responsabilidade moral e social, daí em 

diante, a família não é apenas vivida discretamente, mas é reconhecida como valor e 

exaltada por todas as forças da emoção (p. 223). Ainda segundo o autor, a força dos laços 

familiares foi alimentada pelas semelhanças físicas entre pais e filhos, utilizando-se do culto 

a São José para endossar a semelhança física com os filhos. A família moderna vai, então, 

organizar-se em torno das crianças instituindo a vida privada como modelo e tornando-se a 

célula social representante do Estado. 

A família passa a ganhar o valor da linhagem, tornando-se a célula social com a 

primazia da intimidade, da vida privada, que reunia seus membros, em torno de sentimento, 

costume e tipo de vida, ou seja, um princípio de identidade unindo família e classe (Ariès, 

1973/1981). O casamento torna-se provedor da chave de compreensão do controle sexual e 

dos corpos. A formação da família, o núcleo que reproduz os caracteres humanos exigidos 

pela vida em sociedade, nas palavras de Horkheimer e Adorno (1956/1978d) socialmente 

mediatizada (p. 133), é fundamental na introjeção da moral repressiva. Ariès (1973/1981), 

citando os estudos de M. Pelot37, narra a nova concepção de família que se instaurava e as 

amarras trazidas por ela às mulheres: 

A partir do século XVI, assistimos a uma degradação progressiva e lenta da 

situação da mulher no lar. Ela perde o direito de substituir o marido ausente ou 

louco [...] Finalmente no século XVI, a mulher casada torna-se uma incapaz, e 

todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornam-se 

radicalmente nulos. Essa evolução reforça os poderes do marido, que acaba por 

estabelecer uma espécie de monarquia doméstica [...] Enquanto se enfraquecia os 

laços da linhagem, a autoridade do marido dentro de casa tornava-se maior e a 

mulher e os filhos se submetiam a ela mais estritamente. (p. 214) 

Para Chauí (1984), o entrelaçamento entre a moral cristã e a família burguesa trouxe, 

como um dos principais pontos de mudança social, o elogio da prole numerosa (prova da 

benção divina) (p. 133) e suas consequências duplas a nova lógica que se instalava. Nessa 

mudança, a classe dominante tornou-se plenamente desfavorecida, fragmentando o 

patrimônio pela grande quantidade de filhos e não podendo, ao mesmo tempo, recorrer ao 

uso de anticoncepcionais proibidos pela Igreja. Ariès (1973/1981) aponta que a solução para 

                                                 
37 P. Pelot, - “La famille en France sous L’Ancien Régime”, in  Sociologie comparêe de La famille 

contemporaine, Colóquios do CNRS, 1955. 
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formação da família moderna, intimista e pouco numerosa, vai ser o fenômeno do 

malthusianismo, do controle da natalidade. Este veio como uma solução dupla para classe 

dominante, tendo como primeira medida a interrupção sexual do casamento após a obtenção 

da prole certa e o retardamento do casamento (Chauí, 1984, p. 133). 

De acordo com Chauí (1984), a interrupção da relação sexual no casamento após 

conceber a prole certa, partindo do princípio da feminilidade e ao mesmo tempo da repressão 

sexual da mulher que lhe permitia o sexo somente para a procriação, vai trazer a abstinência 

para as mesmas e ao homem a prostituição, ou seja, a relação comercial de consumo do corpo 

da mulher, o que, nos próximos séculos, será fundamental para lógica fabril. Já a segunda 

solução, o retardamento do casamento, vai ser fundamental para o estabelecimento da lógica 

burguesa, uma vez que, para o homem, as exigências para constituição da família se pautam 

na necessidade de assegurar o sustento de todos através da profissionalização ou da 

participação dos negócios paternos, a repressão negativa (p. 133), que, de certa forma, 

reafirma o seu lugar no espaço público. Ainda segundo a argumentação da autora, no caso 

das mulheres, a constituição da família se alicerçará nas virtudes do recato e da virgindade, 

e a cerimônia matrimonial vai atuar como recompensa dessas virtudes, numa repressão 

positiva (p. 133). O namoro longo, os preparos para o noivado e a romantização do 

casamento se tornam mais um caráter solicitado pelo feminino e alimentado pelo mesmo 

desde a socialização, fixando o caráter doméstico da mulher. Nas palavras de Horkheimer e 

Adorno (1947/1985b), o casamento é a via média que a sociedade segue para acomodar a 

isso: a mulher continua a ser impotente na medida em que o poder só lhe é concedido pela 

mediação do homem (p. 65). 

Tais soluções tomadas pela classe dominante vão ecoar nas duas formas de 

submissão da mulher que se incorporam, nas dissimuladas modificações, até atualidade: a 

relação entre santa e puta (virtude e vício, moral e imoral). Como forma de saída masculina 

à moral cristã, a lógica da dupla moral do homem vai começar a mostrar seu alicerce e se 

estabelecer na família burguesa fixada. A dupla moral masculina, ou como denomina 

Badinter (1986/1988), a política dos dois pesos e duas medidas (p. 137), diz da 

permissividade concedida ao homem diante das normas e leis sociais, sendo que, no que 

tange ao casamento monogâmico, como já afirmado por Engels (1884/1995), a monogamia 

é somente dirigida às mulheres. A dupla moral masculina, que posteriormente será entendida 

pela lógica da exceção, vai ser de grande importância para o estabelecimento da burguesia 

em sua lógica de dominação, uma vez que a moral sexual civilizada impede a formação do 
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caráter viril do homem. O caráter viril masculino funciona como verniz de sua prática de 

dominação e é, segundo Freud (1908/1996), o fator que permite aos homens a vitalidade 

dentro da sociedade masculina, sendo indispensável para seu desenvolvimento normal, por 

isso, a liberdade sexual que lhes é concedida até mesmo pelo código sexual mais severo (p. 

180). A dupla moral masculina traz à luz que a justificativa das relações sociais de 

dominação masculina não é somente a hierarquia entre os sexos, mas uma diferença de 

natureza entre os dois, que, se não levada a cabo, torna-se um impedimento ao 

desenvolvimento normal do homem (Badinter, 1986/1988). 

As mulheres sempre foram mais afetadas por aquela moralidade, deviam se ajustar 

nas rígidas normas morais e ainda se submeterem à dupla moral masculina, que 

permitia aos homens, não somente descumprirem essas regras, mas controlar a 

sexualidade das esposas e filhas mesmo quando estivessem fora do alcance de seu 

poder imediato. (Silva, 2007, p. 226) 

A dupla moral masculina se mostra clara a partir do momento em que todos os vícios 

devem ser banidos da sociedade em prol da virtude do espírito, da moralidade, seja pelas 

corrigendas do casamento procriativo ou na purificação pelo celibato. A hierarquia entre os 

sexos permite a subserviência da mulher na prostituição, mesmo quando se trata do 

abominado, ou seja, no pecado lascivo da carne, a virtude masculina de dominação tem seu 

espaço. Segundo os autores frankfurtianos, 

A prostituta e a esposa são elementos complementares da auto-alienação da 

mulher no mundo patriarcal: a esposa deixa transparecer o prazer com a ordem 

fixa da vida e da propriedade, enquanto a prostituta toma o que os direitos de posse 

da esposa deixam livre e, como sua secreta aliada, de novo o submete as relações 

de posse, vendendo o prazer. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b, p. 67) 

De exímia importância, segundo Chauí (1984), o elogio às grandes proles foi 

imprescindível aos próximos séculos quando se trata das classes populares, que submetidas 

à moral cristã, vão gerar um excedente de mão-de-obra barata para o mercado, exército 

industrial de reserva e imigrantes38 (p. 134), que já estava se configurando. Esse imenso 

contingente será denominado de proletariado, no entanto, segundo a autora, vai trazer 

consigo a contradição diante da classe popular, pois, tinha a potência de levar essa classe às 

lutas sociais nos séculos posteriores, mas, ao mesmo tempo, tal potencialidade era contradita 

pelo próprio número que limitava as possibilidades das lutas, devido às condições 

socioeconômicas, à pobreza. 

Marcada pelas desigualdades, a sociedade dos séculos XVI e XVII era composta na 

estratificação clero, nobreza e terceiro estado, sendo este numericamente maior e se 

                                                 
38 As relações colonizadoras são tratadas no Capítulo 2 desta dissertação. 
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redistribuindo entre comerciantes, artesãos, agricultores, profissionais liberais, entre outros. 

Nesses termos, a hierarquia social se tornava rígida, difícil de ser solucionada. Segundo 

Cotrim (2002), alimentando esta estrutura, os regimes absolutistas foram sendo cada vez 

mais configurados e alicerçados em teorias filosóficas, como a de Maquiavel e da corrente 

contractualista. O poder monárquico, concentrado no rei e suas alianças com a Igreja, foi 

ficando cada vez mais rígido e focado na exploração do terceiro estado (que era a base do 

sustento dos outros dois estratos). Horkheimer e Adorno (1947/1985c), ao discorrerem sobre 

a fundamentação da lógica burguesa, afirmam que Maquiavel e os pensadores 

contractualistas foram porta-vozes da burguesia, na glorificação da totalidade, da ordem 

social e, principalmente, na imposição dos detentores do poder sobre o povo. 

A conjuração dos poderosos contra o terceiro estado, a proibição da usura ao povo e 

a replicação das riquezas pelo clero e pela nobreza, em cima da expropriação extrema do 

trabalho, culmina também no surgimento dos primeiros atos que levam à Reforma 

Protestante. Chauí (1984) ressalta que, inspirada nas concepções, não aceitas inteiramente, 

de Santo Agostinho e de São Paulo, que falam de uma predestinação divina à salvação 

desvinculada das obras terrestres, a Reforma Protestante ganha três principais vertentes. A 

primeira, e fundadora da Reforma, é o Protestantismo, elaborada por Martinho Lutero depois 

de sua excomunhão da Igreja Católica (Cotrim, 2002). Lutero, que estudou em mosteiros 

agostinianos, vai trazer como principal fundamento a fé como salvação e não as obras na 

terra, supor que nossas obras possam mudar o decreto divino é supor que o homem pode 

mais que Deus, o que é uma blasfêmia (Chauí, 1984, pp. 148-149). 

A segunda vertente, fundada por João Calvino, vai levar mais afinco a predestinação, 

acreditando que Deus escolhe ou condena e nos oferece sinais dessa decisão (Chauí, 1984, 

p. 149). As obras terrestres não mudam a predestinação, mas ajudam a revelar seus sinais, 

de modo que a eleição divina se mostra através de sinais como a prosperidade no trabalho. 

Na última vertente, o Puritanismo, uma combinação das anteriores, a fé vai orientar os 

desvios do mal, a salvação, mas o trabalho será o melhor caminho para refugiar-se das 

tentações. O Puritanismo vai se mostrar muito propício ao surgimento do capitalismo e 

estabelecimento da burguesia, assim, Chauí (1984) citando o livro A ética protestante e o 

espírito do capitalismo, de Max Weber39, vai dizer de certa liga, que acompanhava essas três 

vertentes e que, mais tarde, vai fundamentar as relações entre moral, sexo e trabalho, ou seja, 

o ideal de vida ascética; em suas palavras, ascese quer dizer: limpar-se, purificar-se por 

                                                 
39 Publicado originalmente em 1905. 
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meio de exercícios físicos, morais e espirituais que liberam a alma das impurezas e 

imundícies do corpo, particularmente daquela que está na origem de todas as outras: o sexo 

(p. 149). 

O trabalho, como eixo basilar da Ética Puritana, vai combinar-se com a vida ascética, 

como purificador dos vícios, superando a rigidez da moral cristã. Nesse sentido, a Ética 

Puritana vai tornar não só o corpo um mosteiro, mas toda a sociedade, onde a repressão que 

retorna é a mesma, mas mais regredida que as primeiras pregações da Igreja Católica. Agora, 

o trabalho se torna a finalidade da vida e o meio para expurgar, através da disciplina e 

contenção, os sujeitos da vida suja (Chauí, 1984, p. 150). O trabalho, como centro e ideal de 

vida ascética, vai ser, para os ricos, uma possibilidade de salvação, que diante da nova 

irracionalidade permite a eles grandes rendimentos econômicos sobre mais horas de 

trabalho. Já para o terceiro estado e, principalmente, para o escravo, essa mudança era 

somente a reafirmação ideológica de sua opressão. A mudança cultural que a vida ascética 

somada ao trabalho imbricou foi uma nova lógica burguesa, na qual a divisão do trabalho 

aprofundava cada vez mais, dissimulava a opressão que, de coerção física exterior, mostra-

se, em sua inversão, como lógica de vida. Para os teóricos críticos, 

O cristianismo louvou o trabalho, mas em compensação humilhou ainda mais a 

carne como fonte de todo mal. Ele anunciou a ordem burguesa moderna – em 

uníssono com o pagão Maquiavel – cantando o louvor do trabalho que, mesmo no 

Velho Testamento, era considerado como uma maldição. Para os Patriarcas do 

Deserto, São Doroteu, Moisés o Ladrão, Paulo o Simples e outros pobres de 

espírito, o trabalho servia ainda diretamente para entrar no céu. Para Lutero e 

Calvino, o laço que ligava o trabalho à salvação já era tão complexo que a 

exortação febril ao trabalho, típica da Reforma, quase parece um escárnio, como 

uma bota pisando um verme. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 191)40 

A mulher, nesse contexto, é submetida ao reforço de sua asfixia, como natureza 

dominada, que só existe enquanto portadora do caráter feminino e procriadora, mas com uma 

diferença agora, como própria ao espaço privado, já delimitado pelas teorias científicas da 

renascença, e como mantenedora do lar, com a família burguesa instituída. A exaltação do 

trabalho e a proibição de tudo aquilo que se mostra contrário do mesmo, ou seja, de tudo que 

se mostre impuro e não útil (como bailes, festas, teatros), vai trazer à tona, no século XVIII, 

sua nova lógica social: a racionalização, para a qual, segundo Chauí (1984), racionalizar 

alguma coisa significa: torná-la útil ao trabalho (p. 150). 

                                                 
40 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
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A Ética Puritana, na concepção de Chauí (1984), toma como meta a ser cumprida a 

transvaloração daquilo que era considerado vício e impuro, para algo útil e a serviço da 

mesma. Inaugurando o movimento que será fundamental para o desenvolvimento da lógica 

esclarecida, anunciada pela formalização da burguesia e instauração do capitalismo liberal, 

a Ética Puritana vai transformar o esporte, que era impuro pelo seu caráter de divertimento 

e demonstração do corpo, tornando-o útil, como treino do corpo para o trabalho, acontecendo 

o mesmo com a literatura, transvalorizada, para edificação e compartilhamento da lógica 

proposta por essa ética. Nesse movimento, como resposta aos vestuários pomposos, eróticos 

e exibicionistas, a racionalização puritana vai tratar da utilidade no ato de vestir, a partir da 

instauração do fenômeno que atuará na Revolução Industrial em meados do século XVIII, a 

padronização (Chauí, 1984, p. 151). Realizado no vestuário, o que depois se volta à 

manufatura, a racionalização da Ética Puritana atuou em duas frentes para evitar o erotismo 

individual: tanto na heteronomia dos sujeitos quanto na eficácia acelerada da produção 

padronizada em grande escala de produtos. Ao mesmo tempo, é nesse movimento de 

sistematização da razão, em que o inútil se torna útil, que a transvaloração se torna social: o 

imoral se torna moral, como anúncio de uma lógica invertida, em que, a vida se confunde 

com morte, amor com ódio, opressão com galanteio, e dominação com liberdade. 

O século XVIII, como afirma Cotrim (2002), foi marcado como século das luzes (da 

razão), vai ser enfatizado por grandes transformações sociais em todos os campos, sendo 

para as mulheres uma possibilidade potencial de mudança. O início do século XVIII 

caracteriza-se pelas seguintes críticas: ao absolutismo monárquico, que mantinha o 

privilégio da nobreza e do clero; ao mercantilismo, como a intervenção estatal direta na 

economia; e ao poder do clero, que impendia a autonomia de pensamento do indivíduo com 

a cegueira da fé. Ainda segundo o autor, esse caráter contestatório do início do século, ganha 

mais força a partir das mudanças sociais e econômicas, marcadas pelo crescimento da 

burguesia (com a virtude da natalidade e crescimento das rotas comerciais), a urbanização e 

o desenvolvimento das manufaturas que quebram de vez com estrutura agrícola de cunho 

feudal. Isso irá desencadear, no meio do século, a primeira Revolução Industrial, com uma 

nova divisão do trabalho inspirada nas ideias da Ética Puritana. Tal revolução caracteriza-se 

pela saída da forma artesanal, na qual cada trabalhador executava toda a composição do 

produto, para a manufatura, conjunto de artesãos chefiados pelo dono do local, até as 

fábricas, em que, baseadas nas linhas de produção e montagem, cada trabalhador executava 
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uma parte específica da produção e, por conseguinte, trocaram-se as ferramentas manuais 

pela produção mecanizada, ou seja, a entrada das máquinas industriais. 

Segundo Chauí (1984), com a composição fabril industrial aliada à lógica da 

racionalização, que traz a utilidade no fim das relações e o trabalho como instrumento da 

mesma, surge a concepção de que, se o trabalho é uma vocação, todo homem deve desejar 

profissionalizar-se (p. 151). Essa será a forma inaugural da noção de especialização, base do 

desenvolvimento do capitalismo burguês, na qual, apoiados em duas racionalizações, será, 

mais que solicitado, mas desejável e útil, a formação como sujeito. A primeira 

racionalização, continua a autora, deve-se ao fato de a especialização do trabalho ser útil 

devido a seu caráter produtivo que aumenta a produção e o rendimento de cada trabalhador 

com a maior subdivisão do trabalho, sendo que a segunda racionalização seria seu 

cumprimento de cunho moral, ou seja, a especialização se torna útil para a realização pessoal 

do sujeito como trabalhador. 

As mulheres em tal contexto, mais uma vez, são degradadas não só ao serviço 

doméstico, mas, quando se trata da necessidade de sobreviver nas cidades e de mão de obra 

para novas formas industriais, serão elas que cumprirão o labor não especializado. Enquanto 

a profissionalização, a educação e a vocação ao trabalho foram sendo considerados 

caracteres dos homens, as mulheres, impostas à miséria, foram mantidas pelo sistema 

produtivo atuando nos mais baixos níveis do mercado e com os menores salários, isso foi 

reafirmado pelas ações dos sindicatos e associações de trabalhadores (Nye, 1988/1995). Será 

nessa lógica que a ética destinada ao trabalho irá cair perfeitamente bem à repressão da 

sexualidade, a qual necessitava de novas formas diante das mudanças sociais e econômicas 

que vinham se fundamentando (Chauí, 1984). 

Essa caracterização do século XVIII, marcado pelas ideias iluministas, de uma razão 

que liberte os homens dos grilhões da Igreja e das hierarquias de nascimento, ou seja, que 

reconheça o homem como sujeito naturalmente livre, vai se espalhar por toda a Europa 

rapidamente. Tendo a França como um dos governos absolutistas mais opressivos da época 

as ideias iluministas chegadas logo ganharam público e grande divulgação entre o terceiro 

estado (camponeses, sans culottes, pequena, média e alta burguesia). Ao mesmo tempo, a 

França vivia uma grande crise econômica pautada em problemas climáticos, péssimas 

colheitas, competição com a indústria têxtil inglesa e, principalmente, com o déficit 

econômico, que já se espalhava por anos nas despesas do Estado feitas pela nobreza e pelo 

clero (Cotrim, 2002). Como resposta a essa crise generalizada que se instituíra, a reforma 
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tributária, com o aumento dos impostos do terceiro estado, foi apresentada como única forma 

aceitável de mudar esse cenário, o que, por sua vez, desencadeou uma onda de insatisfação 

não só dos trabalhadores expropriados, como também uma onda popular que invadira a rua. 

O terceiro estado, assim, reagiu ao aumento da opressão com o movimento revolucionário 

(Rodrigues, 2016). 

De acordo com Nye (1988/1995), em 1789, o terceiro estado, em sua ação popular 

nas ruas embalada pelo lema de igualdade, liberdade e fraternidade, vai abolir o regime 

feudal e proclamar, por meio da Assembleia reformadora francesa, o documento The 

Declaration of the Rights of Man and Citizen [Declaração dos direitos do Homem e do 

Cidadão] (p. 25), garantindo a liberdade de pensamento e opinião, e determinando – 

inspirados nas ideias de pensadores como Locke, nas relações de contrato social livre entre 

os homens, e Rousseau, nos seus ideais de democracia, em que todos, realmente, poderiam 

ser iguais perante a lei e a liberdade – a igualdade e a liberdade de todos os seres humanos 

diante da lei, a submissão da Igreja ao Estado e, principalmente, o direito à propriedade 

privada. Essa nova caracterização da sociedade francesa anunciava não só uma mudança 

cultural, mas também a fixação, de vez, da burguesia e da lógica capitalista. 

As mulheres na Revolução Francesa, bem como dentro das fábricas, atuavam 

expressivamente, seja nas movimentações de rua ou na composição de exércitos, elas eram 

requeridas, pela primeira vez, a comporem o movimento revolucionário, o que fizeram em 

todas as áreas embaladas no coro da igualdade, liberdade e fraternidade. Mas, como 

prenúncio do que se tornaria a burguesia no poder, as mulheres em praça pública ou em 

postos de comando, incomodavam intelectuais, clérigos e soldados. Anunciando que talvez 

a revolução não fosse para todos, como afirma Nye (1988/1995), 

Não era pois de surpreender que a revolução Francesa ensejasse pouca mudança 

na situação das mulheres. As mulheres podiam marchar a Versalhes porque suas 

vozes estridentes exprimiam melhor a fome, emendar casacos, fazer jantares, ser 

inspiradoras como odaliscas imperiais desmaiando em divãs em tecidos 

transparentes, ser celebradas como deusas gregas no Phanteon, mas não eram 

cogitadas em papéis políticos responsáveis. (p. 22) 

O potencial de mudança promovido pela revolução burguesa como ideal passou 

longe das mulheres e, como representante delas, Olympe de Gouges, anunciando a 

contradição burguesa em relação a igualdade de direitos, apresentou em 1791 à Assembleia 

Nacional sua Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne [Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã] (Rodrigues, 2016, p. 130). Nessa declaração, Olympe de 

Gouges escreve um texto de caráter jurídico com dezessete resoluções, reivindicando, e se 
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opondo ao esquecimento das mulheres pela revolução nas lutas de igualdade, liberdade, que 

outorga a elas apenas a fraternidade como caráter de submissão aos cuidados daqueles que 

eram chamados a se tornarem cidadãos, os homens. Rodrigues (2016), citando Olympe 

pontua, ora, se à mulher é permitido pegar em armas para destituir o poder central, por que 

lhes são negados os direitos de igualdade? (p. 126). 

Rodrigues (2016) pondera que, como resposta aos posicionamentos de Olympe de 

Gouges – os quais iam desde a igualdade entre os sexos à luta pela abolição da escravidão, 

e, principalmente, a possibilidade de educação igualitária e acessível a todos (inspirada nos 

escritos de Rousseau) –, ela foi presa inúmeras vezes e, por fim, condenada à guilhotina 

pelos mesmos revolucionários que haviam marchado em sua companhia até Versalhes. Com 

as acusações de perigosa à moral feminina, pelo seu posicionamento político e, 

principalmente, por querer ser homem (p. 129), Olympe foi executada em praça pública 

como exemplo para as demais mulheres. Rodrigues (2016) descreve assim sua execução: 

Sobre a cabeça de Olympe escuras nuvens se avolumam, a emoção faz com que 

ela não sinta o frio que o outono trás. Entre a imensidão de pessoas que estão 

presentes, alguns rostos podem ser reconhecidos. Tanto faz. Aquelas cores que 

outrora inflavam o seu peito, o azul, branco e vermelho, hoje lá estavam ansiosos 

por ver o seu fim. A chuva começou e seus algozes a posicionaram entre as lâminas 

da guilhotina. Uma corda é puxada, sua cabeça rolou e a chuva, assim como os 

jacobinos, tenta limpar o sangue que na história marcou. (p. 124) 

Olympe, antes de sua condenação, questionava as mulheres: que vantagens vocês 

obtiveram na revolução? Uma desconfiança, mais evidente, um desdém mais atenuado? 

(Nye, 1988/1995, p. 23). A resposta mais adequada seria exatamente a transvaloração da 

pergunta em afirmação. Os inspiradores iluministas da revolução já traziam em si a eleição 

do representante da burguesia, o homem. Tal indicação se faz presente, seja nas afirmações 

de Locke, nas quais a norma estava na sujeição das mulheres ao homem fundamentado na 

natureza, seja no próprio Rousseau, para quem as mulheres eram vistas como mais fracas, 

apropriadas para reprodução e não para vida pública, chegando a elaborar uma educação 

sexual específica para elas, de reclusão sexual e castidade, de modo a serem governadas na 

família (Nye, 1988/1995). Ainda com base em Rousseau, quase como uma preparação para 

a família idílica do romantismo do século XIX, a formação deve se voltar à educação sexual 

da infância com exímia atuação, nas instruções das virtudes que devem ser requeridas a cada 

sexo, orientando-os para a preparação do casamento, trazendo a família como refúgio ao 

mundo hostil e depravado (Chauí, 1984). 

Diante desse contexto, inaugurado pela Revolução Francesa, com o estabelecimento 

da burguesia no poder, a família, segundo Chauí (1984), já se impunha nas aspirações 
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nucleares burguesas, diante das quais, ao pai, como chefe de família nas inspirações cristãs 

de São José, é atribuída mais uma configuração: a privatização. Junto com a privatização da 

propriedade e a apropriação do produto do trabalho, a família conjugal passa a se repartir em 

cômodos privados para cada membro (pais, filhos com separação de sexo e idade, servidores 

e outros). Os salões de festas e cortejos, do início do século XVIII, que junto à imagem da 

sagrada família abrigava quadros profanos e festas lascivas, será, ao início do século XIX, 

com o aburguesamento da sociedade, separado em uma sala para as mulheres e outra para 

os homens. Com a condenação das depravações, as virtudes do pudor e da privacidade serão 

exaltadas na casa, como em toda a composição da família burguesa, sendo muito bem 

estabelecidas com base na Ética Puritana. Mas, para além e, ao mesmo tempo, junto com 

privatização da família, as novas divisões da casa demarcavam algo que a hierarquia fixa do 

feudo e da antiguidade nunca precisou, ou seja, a separação entre quem servia e dos 

proprietários da casa, para a autora, 

A nítida separação entre “área de serviço” e “área social”, pois, a partir do 

momento em que o sangue nobre, as cerimônias de vassalagem e de servidão não 

existirem mais, será preciso marcar a diferença social com outros sinais visíveis. 

Se a nobreza não receava a mistura no interior da casa, pois as regras hierárquicas 

eram suficientes, em contrapartida a burguesia, para qual todo mundo, em 

princípio, é igual, precisa da arquitetura para dizer que há desiguais. (Chauí, 1984, 

p. 131; grifos no original) 

A repressão sexual, atuante através dos sacramentos, para a autora, vai ganhar novas 

configurações inspiradas no aburguesamento, cuja ética do trabalho vai afluir diretamente 

para sua eficácia. O que a Igreja Católica tentou reprimir com o casamento, a opressão, o 

controle do sexo como veículo do pecado, e a submissão da mulher com a imposição do 

caráter feminino, ainda carregava suas possibilidades de afrouxamento, seja na dupla moral 

masculina, na qual é permitida a lascividade com a prostituta, seja na masturbação ou na 

sodomia da mulher. Porém, a ética do trabalho não permite esse espaço, pois, a exigência do 

trabalho em exaustão vai impedir a manifestação da energia sexual, uma vez que ela é 

inteiramente cooptada à produção. Além disso, o trabalho, ganhando características 

sacramentais da confissão, aparecerá como substituo para o sexo, sendo visto como uma 

virtude, uma vocação que leva ao reconhecimento profissional, legitimidade da propriedade 

e da riqueza (Chauí, 1984, p. 152). 

Para Horkheimer e Adorno (1947/1985e)41, o que o romantismo do século XIX 

trouxe de volta, o culto arraigado do ideal feminino, o trabalho traz novamente, em sua forma 

                                                 
41 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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mais repressiva, na medida em que preserva, com antecedência, o sujeito de qualquer 

movimento de adoração. Assim, o trabalho como repressão mais efetiva, solicita o homem 

por inteiro, dando à naturalização do feminino como submisso a confirmação necessária de 

que esse sujeito não será arrebatado. Nas palavras dos autores, nesse movimento,  

O amor sublime ligava-se à manifestação da força através da fraqueza, à beleza da 

mulher, mas eles se ligam diretamente à força: o ídolo da sociedade atual é o rosto 

masculino de traços nobres e elegantes. A mulher está aí para trabalhar e parir; ou 

então para realçar, quando é apresentável, o prestígio do marido. Ela não leva o 

homem ao arrebatamento, e a adoração regride de novo para o egoísmo. O mundo 

com seus fins precisa do homem inteiro. Ninguém pode mais se dar, todos têm que 

ficar dentro. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e, p. 207)42 

A nova concepção de mundo, configurada e inaugurada pela burguesia, vai cambiar 

todos os âmbitos em torno de um único, o trabalho, que, como finalidade de vida, passa 

aplicar a lógica da utilidade em tudo, reduzindo o próprio sujeito a objeto utilizado. No 

movimento histórico, as ideias de feminilidade, como corretivo na Idade Média, tornaram-

se, na Idade Moderna, a compreensão de saúde e normalidade da mulher, motivo de 

execução de todas as mulheres que não performatizam o feminino, seja na Santa Inquisição 

ou pelo cadafalso da Revolução Francesa. Aqui também se inaugura, com a burguesia, a 

confirmação dos pressupostos renascentistas, postulando como normal e natural o feminino 

às mulheres, tornando-as nada mais que objetos úteis à manutenção ferrenha da ética do 

trabalho inaugurada. 

Desta forma, o que se vê no século XIX vai além da afirmação do caráter feminino. 

Na postulação e estabelecimento da mulher como objeto mantenedor do trabalho, na 

economia doméstica fechada e, como principal virtude, na passividade extrema – que não 

arrebata nem a beleza, nem os humores, e não coloca à prova a dominação masculina –, o 

que é solicitado à mulher é sua completa asfixia, mas, dessa vez, supostamente garantida 

pela nova lógica de vida, a lógica burguesa capitalista e patriarcal. 

1.3. A OUTRA HISTÓRIA EM UMA DAS FACES 

A história contada na linearidade dos séculos busca construir esquemas ordenadores 

do pensamento, estruturas e sínteses, dizendo de toda uma história que, na sua necessidade 

dual, aponta resistências e revoluções. Entretanto, ainda sim, essa história não traz o que está 

além do factual, deixando pequenas brechas às contradições. São nessas contradições que se 

encontram elementos que dizem da realidade concreta, sendo possível vislumbrá-la no 

                                                 
42 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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tensionamento das várias faces históricas, não como um sistema fechado, mas como uma 

constelação que aponta a realidade (Adorno, 1931/2016)43. 

Será nesse movimento, na tentativa de vislumbrar as outras faces da história, que esse 

tópico se voltará para o processo histórico do Iluminismo e para a Revolução Francesa com 

outro enfoque, a formação do indivíduo, ou melhor, o que desencadeará na sua 

semiformação. A lógica que irá sustentar a Revolução Francesa e todo o movimento 

proposto pela burguesia traz como fundamento as noções que chegaram à população nos 

emblemas de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, a pergunta a ser feita é: como essa 

lógica irá ganhar as ruas e a revolução? Para respondê-la, o retorno ao pensamento iluminista 

e ao ideal de sujeito esclarecido se faz necessário. 

O Iluminismo enquanto movimento filosófico, de uma particularidade histórica, 

ocorreu no século XVIII com os enciclopedistas franceses, como Voltaire, Diderot, 

Helvétius, Rousseau entre outros, os ingleses, como Locke, os e alemães, como Kant. Esse 

movimento conhecido como Filosofia das Luzes vai se desenvolver com enfoque na 

valorização da luz, ou seja, da razão, tendo como finalidade clarear o conhecimento da 

natureza através da ciência, o aperfeiçoamento moral e emancipação política (Matos, 1993, 

p. 33). 

A concepção de Iluminismo tratada aqui, com base em Horkheimer e Adorno 

(1947/1985a), vai percorrer a sua noção como parte do processo histórico do esclarecimento 

(por alguns também traduzido como iluminismo) e este como movimento de constituição da 

própria humanidade, no qual a luz que pretendia iluminar o mundo e livrar a humanidade do 

mito, desencanta-o e cega os olhos humanos. Então, sobre o esclarecimento, ou iluminismo, 

paira um movimento histórico da perda da reflexão, em que a razão chega à modernidade na 

paralisação da história, por sua afirmação pela lógica da astúcia e da dominação (Matos, 

1989). 

Nesse sentido, de acordo Matos (1989), fundamentada na tradição dos teóricos 

críticos da sociedade, a natureza sai da compreensão de natureza física e passa a ser vista 

como uma natureza mítica, na qual, congruente ao mito, é entendida como o que a história 

humana suporta como algo estruturado como um destino, como pré-dado (p. 150) 

assumindo, assim, como história, o movimento do humano pelo tempo e suas mudanças. A 

história humana é marcada inicialmente pela necessidade de sobrevivência, 

autoconservação, em que a dominação vai cumprir um determinado papel nas 

                                                 
43 Ver também Moura, 2011. 
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transformações internas e externas do indivíduo. Como forma de sair da mera sobrevivência 

seria necessário o abandono da dominação com a superação dos perigos e ameaças que 

infligiam os homens, elaborando, assim, o medo suscitado. Nesse sentido, também 

Franciscatti (2007), em diálogo com os pensadores frankfurtianos, frisa que a saída da 

sobrevivência seria marcada pelo apaziguamento, a reconciliação do homem com a natureza 

externa e interna. Segundo a autora, 

Ao tomar a natureza como um outro, a quem, não se pretende dominar ou 

expropriar, tem-se a possibilidade da realização alterada da mesma – é esse 

processo que aparece, raramente nomeado como princípio da cultura (por ser um 

conceito precioso nas obras desses autores), como movimento rumo ao “estado de 

reconciliação” com o outro, o diferente, na realização de um outro também 

diferenciado. (Franciscatti, 2007, pp. 82-83; grifos no original) 

Nesse sentido, o Iluminismo, como parte do processo de esclarecimento, para seguir 

seu projeto de libertação do homem do seio da natureza mítica – que, por identificação e 

medo, respondia à dominação como necessidade intrínseca à sobrevivência –, deveria 

reconciliar-se com a natureza, reconhecendo que esta não o ameaça em termos absolutos e 

elaborando, assim, o medo que se mostra como cicatriz regressiva dos seus processos 

históricos. Horkheimer e Adorno (1947/1985a) assinalam que o projeto de esclarecimento 

pretendido pelo Iluminismo tinha como base o desencantamento do mundo, substituindo e 

reduzindo o mito pelo saber. Entretanto, nesse projeto, o indivíduo esclarecido, vendo na 

natureza a possibilidade de transformação, vai eliminar o mito impresso nas crenças, no 

sobrenatural e em tudo aquilo que pousava como autoridade externa e julgadora do homem, 

voltando-se ao antropomorfismo, a projeção da natureza subjetiva (Matos, 1989, p. 153), 

colocando, assim, o homem, a razão, como centro na compreensão do mundo. Matos (1989) 

afirma, 

O alvo desta redução é liberar o homem dos perigos da existência natural, animal, 

e vegetal e protegê-lo a partir de níveis cada vez mais elevados de iluminismo por 

medo de regredir a uma condição de sujeição ainda mais arcaica ao poder das 

forças naturais. Todos os resíduos do natural devem ser eliminados deste novo 

conceito de si, este deve ser não mais o corpo ou o sangue, a alma ou o eu natural: 

o si, uma vez sublimado no sujeito lógico ou transcendental, constitui-se como 

ponto de referência da razão. (p. 153) 

Os indivíduos esclarecidos ao se investirem na posição de senhores, detentores da 

razão, podiam se libertar, uma vez que reconhecessem, na sua própria fragilidade, o medo 

que leva à dominação, elaborando a ferida da autoconservação, mas poderiam também se 

aprisionar, ao aniquilarem a autoconsciência pelo medo, na negação de sua natureza interna, 

fazendo vigorar a dominação irrestrita. Por isso que o indivíduo esclarecido, encarnando a 

posição de senhor, imprime na sua relação com a natureza a aprendizagem restrita da 
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dominação de si e do outro, o casamento feliz entre o entendimento humano e a natureza 

das coisas que ele tem em mente é patriarcal: o entendimento que vence a superstição deve 

imperar sobre a natureza (Horkheimer & Adorno, 1947/1985a, p. 18). 

A razão esclarecida será a abstração que, no movimento de tentar compreender o 

mundo, vai nomear, categorizar e administrar os conceitos, mas para que essa razão entre 

em contato com o concreto, ela precisa que este se torne fato, ou seja, que a história seja 

petrificada e o indivíduo paralisado a uma única formação, a dominação. Segundo Matos 

(1989), citando Horkheimer e Adorno (1947/1985b) em Dialética do esclarecimento, a 

paralisia do indivíduo do esclarecimento é seu processo identitário, que, para se assumir 

como senhor, precisa negar sua natureza interna, ou seja, negar/reprimir seus impulsos 

naturais humanos, tudo aquilo que é sensível, sensitivo, que lembre sua fragilidade, [...] esta 

autonegação em nome da autoafirmação é “o núcleo de toda racionalidade civilizatória” 

(p. 162; grifos no original). Ao se recusar sair do trono de senhor, perpetuado na dominação, 

o indivíduo esclarecido volta-se a si mesmo, impedindo de se identificar, experimentar e 

entrar em contato com tudo e todos que não seja sua própria imagem e semelhança (Matos, 

1989; Crochík, 1995). 

A afirmação positiva do sujeito se confirma na sua redução à identidade, em que o 

dessemelhante deve ser reduzido à igual, desqualificado de qualquer vestígio que lembre a 

natureza, por meio da administração das categorias abstratas, para ser comparado, medido, 

qualificado e formalizado como senhor (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c). A repressão 

para o sujeito esclarecido será primordial e intrínseca ao progresso da razão, de modo que, a 

mínima lembrança da natureza, trazida pelo não idêntico, pelo outro que habita às margens 

da civilização esclarecida, deve ser reprimida, não só em si mesmo, mas também no outro, 

custe o que custar. O não idêntico, entendido como aquele que se difere do sujeito do 

esclarecimento, é encontrado entre moradores das margens da civilização que, por não 

pertencer à sociedade de iguais, tem imputada a si a dominação, tornando-se vítima constante 

da fúria de quem domina, uma vez que sua dessemelhança, sua idiossincrasia, relembra a 

dor da mutilação necessária para se tornar um igual. As mulheres ao longo da história 

conheceram bem esse preço, pois, uma vez imposto o lugar do não idêntico, seja pelo sexo 

ou pelos humores, a lembrança que invoca a ira do senhor absoluto será, exatamente, aquilo 

que cabe a elas como respiro de vida, uma vez que o caráter feminino já diz do seu corretivo 

formal, sua completa anulação, imposto e moldado pelo mesmo senhor patriarcal durante a 

história. Assim, na burguesia esse caráter feminino de completa anulação é assumido e 
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solicitado as mulheres, em uma única face, como natureza vencida (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985e)44. Descreve Matos (1989), citando Adorno45 em Dialética negativa, 

Para ele o não-eu, o outro, tudo o que evoca a natureza, vem marcado e oprimido 

como inferior “a fim de que a unidade do pensamento que se autoconserva possa 

engoli-lo sem escrúpulos”: a angústia mítica se converte, no Iluminismo, em 

“explicação”. (p. 163; grifos no original) 

De acordo com Horkheimer e Adorno (1947/1985a), a nova razão civilizatória vai 

ter como unificação de seu pensamento a lógica formal, como esquema da calculabilidade 

do mundo (p. 20), eliminando todas as diferenças ela transforma impulsos e 

comportamentos, bem como a ética e a ascese, em neutros, considerando as paixões ac si 

quaestio de lineis, planisaus de corporibusesset (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, pp. 

74-75)46, em sua completa desqualificação, em que a repressão atua formando objetos 

inanimados. Ainda segundo os autores, apoiada na técnica como instrumento, a razão 

esclarecida não encontra barreira alguma diante do humano, seja na escravização ou em sua 

versão formal de trabalho assalariado, elegendo o método no lugar da verdade, 

desqualificando o discernimento, a finalidade será sempre o capital. Nesse contexto, 

conforme Matos (1985), a fantasia, enquanto passado que se reverbera na promessa de bons 

momentos, se converte em atrofia, pois, a razão esclarecida não consegue conviver com a 

possibilidade de felicidade. Schroyer47 (1973) citado por Matos (1989) afirma: 

“Esta tem sido a experiência subseqüente da humanidade: à maioria foi negado o 

conhecimento da beleza e do amor; a minoria, que conquistou o direito à liderança, 

ganhou-o ao preço do maceramento e da mortificação do instinto contra uma 

completa, universal e indivisa felicidade”. (p. 156; grifos no original)48 

O Iluminismo terá como seu substrato a dominação, em que o sujeito esclarecido vai 

pagar um preço alto pelo seu lugar de senhor: a sua automutilação. Horkheimer e Adorno 

(1947/1985a) indicam que a repressão, de externa, passa a ser interna, condenando a 

sociedade à continua repetição da identidade paralisada, do poder formalizado de um 

indivíduo que se destrona. O mito converte-se em esclarecimento, e a natureza em mera 

                                                 
44 Notas e esboços, O homem e o animal. 
45 O trecho que apresenta destacado entre aspas trata-se de uma citação de Adorno (1980, p. 33) no livro 

Dialética negativa, resgatada por Matos (1989). 
46 Nota dos autores: 11. [como se fosse uma questão de linhas, planos ou volumes.] Spinoza. Ethica, parte III. 

Prefácio. 
47 O trecho que apresenta destacado entre aspas trata-se de uma citação de Schroyer (1973, p. 13) no livro 

Critique of Domination, The Origin and Development of Critical Theory, resgatado por Matos (1989). 
48 Esta citação que Matos (1989) faz, possui uma nota explicativa, a saber: por essa razão o conceito de 

alienação é ampliado com relação à compreensão marxista: “É o forçoso ver em definitivo que na civilização 

cientificizada de nossa época o caráter de nossa dominação não se limita à alienação econômica” (Trent 

Schroyer, Critique of Domination, The Origin and Development of critical Theory, Nova York, George 

Braziller, p. 13) (p. 217). 
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objetividade (p. 21), nisso, tudo e todos são reduzidos a objetos, categorizados e 

administrados, e a lógica esclarecida apaga o passado pelo medo e aprisiona o tempo no aqui 

e agora, no imediato, não reconhecendo a si e nem a sua obra. Aqui, a possibilidade de 

formação se desfaz em deformação; em condenação contínua a imitar a morte, o corpo, como 

o trabalho, se fragmenta e se transforma em matéria morta. 

O esclarecimento no momento do Iluminismo e também quando aplicado à 

Revolução Francesa, mostrou-se em uma só face advinda da petrificação da história, que só 

se repete, sem olhar para traz. Ele traz a mesma nova concepção de homem para sociedade, 

o indivíduo esclarecido, guiado pela razão e com livre autonomia como cidadão de direito 

iguais. Kant (1784/1992), voltado ao seu projeto de saída dos grilhões que aprisionam o 

homem, vai conceber o Iluminismo como [...] a saída do homem de sua menoridade, da qual 

é o próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir de seu entendimento sem 

a direção de outrem (p. 11). 

Assim, a culpa do homem por sua menoridade vem, segundo Kant (1784/1992), da 

preguiça e da covardia (p. 11), pois, a necessidade de tutores para o conhecimento é o que 

forja a menoridade, na qual o sujeito se faz menor a partir do momento em que se submete 

a outrem ao invés de usar o que lhe permite o seu entendimento, ou seja, sua própria razão. 

Os grilhões da menoridade seriam então quebrados com a possibilidade do uso da razão em 

seu caráter público, livre e autônomo, garantido pela sociedade civil. Essa garantia é 

determinada pela legislação pública, a qual, através do direito tornado universal a todos os 

sujeitos, assegura a cada cidadão a possibilidade de propriedade e aquisição individual. 

Nesse sentido, afirma Marcuse (1969/1981), 

Somente em uma sociedade civil pode haver um meu e um teu exteriores, pois 

somente nela uma legislação pública “acompanhada de poder” garante “a cada um 

o seu”; pela primeira vez e somente na sociedade civil é que toda aquisição e 

propriedade “provisórias” se tornam “peremptórias”. (pp. 86-87; grifos no 

original) 

O direito civil, que se fixa numa legislação social e garante o livre arbítrio de todos 

na conjuração de sua forma alicerçada no poder, como coerção universal, vai alimentar a 

contradição que não se desfaz em Kant, pelo contrário, afirma-se como possibilidade a 

combinação entre a coerção universal e a liberdade de cada um, o que, posteriormente e, não 

tão distante, vai fundamentar a sociedade burguesa. Mas essa combinação depende 

exatamente dos lemas entoados na Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, 

unidos por uma única liga, a universalidade, [...] unificadora de todos os indivíduos como o 

sujeito próprio do ser social (Marcuse, 1969/1981, p. 91). 
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A universalidade, como garantia dos direitos individuais através de uma legislação 

universal (que traz na sua base o poder, como foi mencionado anteriormente), vai se 

constituir sobre três mudanças que, em si mesmas, já tornavam tangível a sociedade burguesa 

que se formaliza no século XIX. A primeira mudança implicou na substituição da crença 

(acreditar ou aceitar algo) para o fato postulado, ou seja, a afirmação é garantida como 

verdadeira por uma autoridade universal, que deve ser, coercitivamente ou não, reconhecida 

enquanto tal pelos cidadãos (Marcuse, 1969/1981). A mentalidade factual ganha o selo de 

postulado, submete-se aos fatos comprovados como se essa autoridade fosse um deus, 

afirmando sua eficácia ou atacando-a. A questão do pensamento, então, ao invés de soltar-

se dos grilhões dos tutores, submete-se, no desespero, à autoridade universal forjada pelo 

próprio sujeito, aprisionando-se a si mesmo, de modo que, como já indicava Bacon e Lutero, 

salientado por Horkheimer e Adorno (1947/1985a), o que importa não é aquela satisfação 

que, para os homens, se chama “verdade”, mas a “operation”, o procedimento eficaz (p. 

18; grifos no original). 

A segunda mudança fundamenta-se na legislação que concede a possibilidade aos 

cidadãos do uso de seu livre arbítrio para garantir a aquisição e a propriedade permanente, 

como direito individual concedido igualmente a cada cidadão. Um dos primeiros artigos da 

The Declaration of the Rights of Man and Citizen [Declaração dos direitos do Homem e do 

Cidadão] (Nye, 1988/1995, p. 25), que se estabeleceu pela Assembleia Reformadora 

francesa, garantia a possibilidade de aquisição e posse da propriedade, assegurava também 

que os detentores das propriedades privadas continuassem a detê-las e a crescer seu 

patrimônio, o que a alta burguesia, ávida participante da revolução, cumpriu muito bem ao 

formalizar, em lei e para todos, um direito que implicava somente na sua própria garantia no 

poder. Segundo Marcuse (1969/1981), a sociedade em que todos possuem o livre arbítrio 

para exigir igualmente a garantia de aquisição e apoderamento (p. 88) – de maneira que cada 

objeto possuído deve ser visto como sua propriedade privada, estando-se de posse desta ou 

não – configura a sociedade da plena disputa, que tem como único princípio a 

autoconservação. 

Em terceiro e último lugar, o que dá liga às mudanças anteriores é o surgimento da 

vontade universal com a existência de um interesse geral dos indivíduos fazendo, então, a 

representação de todos através de [...] uma norma igualmente obrigatória (lei) para todos 

os indivíduos (Marcuse, 1969/1981, p. 92). Essa lei que a todos garante o direito, ao mesmo 

tempo, coage todos a cumpri-la. A fim de que nenhum direito seja infringido, nela se 
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estabelece uma nova lógica, na qual a existência, para ser garantida, se submete à 

coexistência da liberdade com a coerção. O existir do cidadão implica no seu rebaixamento 

de senhor esclarecido à cumpridor da lei, que diz da liberdade (no direito individual), mas 

oprime em seu cumprimento (deveres individuais). 

Segundo Marcuse (1969/1981), para que os interesses que irão configurar a lei 

convirjam para toda a população, faz-se necessária a planificação social, a generalidade (p. 

92), ou seja, a postulação da validade universal, reconhecendo como fato e em caráter 

incontestável a legislação como representante de todos, mesmo que para isso seja necessária 

a coerção de quem estaria por ela formalmente representado, os cidadãos. Essa seria a 

universalidade, que, tendo como base a propriedade privada e a coerção, não se volta aos 

interesses dos cidadãos, mas sim, à planificação dos mesmos por aqueles que detêm o poder 

fundado na propriedade, ou seja, a universalização da injustiça. O processo de 

universalização da injustiça recai sobre todos tendo, na particularidade, uma coerção 

específica à mulher, uma vez que há muito ela já foi reduzida a objeto de troca que caminha 

entre acordos comerciais na sociedade masculina – pais, maridos, consumidores –, assim, a 

mulher como objeto comprado é tomada como posse, como propriedade privada, diante do 

seu comprador. A universalização como processo que recai sobre todos os sujeitos, vai atuar 

sobre as mulheres na sua perpetuação como propriedade privada pertencente àqueles que 

orientam a legislação universal da injustiça, a sociedade patriarcal. Marcuse (1969/1981), 

então, afirma que se configura assim, 

[...] uma sociedade de insegurança universal, de interferência universal e de 

vulnerabilidade universal. Ela só pode existir, dentro de uma ordem de coação e 

submissão também universais, cuja a essência consiste na segurança do inseguro, 

na estabilidade do oscilante, no impedimento das “lesões”. (p. 88; grifos no 

original) 

A sociedade civil, constituída pela burguesia, realiza uma verdadeira mudança social, 

na qual a coerção se torna, agora, um órgão constituinte da legislação universal que 

representa e garante a cada um dos cidadãos aquilo que, através da planificação, da síntese 

dos interesses dos cidadãos torna-se norma, ou seja, a lei. A sociedade civil, caminhando 

com a Ética Puritana nas ideias de sacrifício do indivíduo à heteronomia para o progresso da 

padronização, inova ao igualmente sacrificar a possível autonomia do indivíduo, mas agora 

a coação não é externa, esta deve se realizar na automutilação. A não-liberdade do cidadão, 

então, se cumpre na formalização da sua liberdade, na sua representação na sociedade, 

constituída e garantida, na sua opressão, pela legislação universal. Nas palavras de Marcuse 

(1969/1981), 
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Não é mais Deus e sim o próprio homem que dá liberdade e não-liberdade ao 

homem. A libertação do indivíduo burguês consciente de si se realizou em termos 

de teoria: esse indivíduo é tão livre que só ele mesmo é que pode apoderar-se de 

sua liberdade. E ele só pode ser livre na medida em que retira a liberdade de todos 

os outros: por meio de uma submissão onilateral recíproca à autoridade da lei. 

Portador da autoridade (no sentido de fundamentação da autoridade) não é Deus, 

não é uma pessoa ou uma multiplicidade de pessoas, e sim a universalidade de 

todas as pessoas (livres), na qual todo o indivíduo é ao mesmo tempo delegado e 

delegante. (p. 92) 

O sujeito do esclarecimento, condenado por seu próprio projeto de liberdade, vai 

caminhar nas margens contrárias da sua formação. O que poderia formar o sujeito no 

processo de apropriação dos bens culturais da humanidade – e, por meio da individuação, 

torná-lo capaz de autorreflexão e autodeterminação, livrando-o da menoridade e fazendo 

com que o externo fosse capaz de representar sua interioridade, indicando sua diferenciação 

– propõe, pela lógica inversa, sua deformação (Horkheimer & Adorno, 1947/1985a). 

Cumprindo o programa do esclarecimento na positividade da dominação, o homem 

desencanta o mundo como a si próprio e, pela lógica de dominação capitalista e patriarcal, 

rebaixa-se a objeto factual de consumo, ou seja, o homem se transforma em uma de suas 

mercadorias, de acordo com Franciscatti (2004), o homem concede à sua obra condições de 

ser dona do seu criador (p. 120). 

Converte-se, assim, a cultura em semicultura e a formação em semiformação, na qual 

o processo de socialização, fruto da cultura e da história, constitui sujeitos deformados e 

tolhidos pela irracionalidade objetivada (Adorno, 1959/1996). Nessa configuração, a razão 

formalizada, que socializa o sujeito sob o aspecto da administração e manipulação no sentido 

do esclarecimento impotente, traz como seus princípios a autoconservação, a dominação da 

natureza e a repressão que, para impedir o aparecimento da angústia, amplia 

compulsoriamente o requerimento de sacrifícios (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c). 

Desse modo, o sujeito da razão esclarecida é aquele que tem os sentidos 

condicionados antes que a percepção ocorra, ou seja, é o sujeito tolhido de experimentação, 

ele vê o mundo como matéria que produz para si. Não há nenhuma diferença, todos os 

sujeitos são iguais, o burguês nas figuras sucessivas do senhor de escravos, do empresário 

livre e do administrador (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 72). Todos se convertem 

em uma espécie de matéria, como a natureza inteira para a sociedade. O sujeito corpóreo, 

matéria morta, também é liberado, na autoconservação, a adaptar-se a qualquer preço às 

injustiças e seu banimento, como escória do esclarecimento, é relegado aos sentimentos 
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(impulsos), enquanto más consciências (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)49. A 

calculabilidade da razão formal que atua sobre o trabalho, também atua sobre o consumo 

administrado, que impõe ao trabalhador uma eterna posição de criança frustrada. Voltando-

se à submissão do corpo, trata os objetos como neutros, mas, ao mesmo tempo, implica-os 

ao desejo, que ao se dirigir para o objeto, o consome em sua medida calculada, na qual, a 

satisfação atuante em porções não supre o desejo, mas mantém o corpo rentável (Chauí, 

1984). 

Somente a cultura que reconhece o sujeito, o corpo, como uma coisa que se pode 

possuir, inferior, escravizado, ao mesmo tempo em que desejado como proibido, reificado e 

alienado, vê o corpo como objeto, coisa morta. Assim, de acordo com Horkheimer e Adorno 

(1947/1985e)50, tal como uma vingança da natureza, por ter sido rebaixada a objeto de 

dominação (matéria), o sujeito se autorrebaixa, vendo-se significado em um corpo morto 

(Körper), um objeto dominado. A transformação em corpo morto foi parte da transformação 

da natureza em matéria e material, na qual, tanto o corpo quanto a natureza, tornam-se 

objetos dominados e subordinados. Nesse movimento, a renúncia erótica e sua solicitação, 

os sacrifícios por uma cultura falida e a impossibilidade de diferenciação, aumentam as 

manifestações de ódio e destruição, mas esta, por sua vez, indiscriminada, ou seja, mais 

regredida. 

A razão, para se pensar enquanto razão esclarecida, precisa, quando solicitada como 

elemento de dominação, matar sua base pulsional, mostrando-se um órgão esclarecido nos 

termos da dominação: embrutecido, indiscriminado, cruel e morto (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985e)51. Mais regredido em sua dinâmica, o corpo morto não vai distinguir o objeto 

para lançar mão de sua dominação, pois ele é, o tempo todo, excitado à dominação em sua 

própria constituição – a semiformação. O órgão da razão, embrutecido e burro, expressa sua 

compulsão por crueldade e destruição e tem origem no recalcamento orgânico da 

proximidade com o corpo, na formação reativa, na qual a manifestação de ódio se liga ao 

afeto tolhido. A socialização, assim, ocorre integrada ao crime sexual, no contínuo 

constrangimento, mediante violência e ameaça grave, adaptação a um corpo morto que só se 

relaciona com outrem através da dominação irrestrita do mesmo. O corpo morto é estimulado 

e solicitado, o tempo todo, a ter contato com o outro, mas é tolhido, reprimido em seu ato. 

Uma vez machucado, defende-se na tentativa de preencher o contato com o outro, ou seja, 

                                                 
49 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
50 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
51 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
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enxerga a si e ao outro como corpo morto, disseminando, assim, compulsivamente, sua 

própria cicatriz. De acordo com Horkheimer e Adorno (1947/1985c), 

Mas enquanto na realidade esse colosso inconsciente que é o capitalismo sem 

sujeito leva a cabo cegamente a destruição, o desvario do sujeito rebelde espera 

dessa destruição sua realização e assim irradia para os homens tratados como 

coisas ao mesmo tempo sua frieza glacial e o amor pervertido que, no mundo das 

coisas, tomou o lugar do amor espontâneo. (p. 94) 

Para Horkheimer e Adorno (1947/1985e)52, o indivíduo, ao não superar a dominação, 

passa a se igualar a ela que, em sua forma de horror, imprime caracteres duros e capazes (p. 

240) formadores do corpo morto mas excitável por sua única mimese possível, a do horror 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)53. Expressando a contradição supostamente insolúvel, 

transforma a felicidade em seu impedimento, produzindo-a somente onde é proscrita, na 

própria dominação. Dessa maneira, o corpo morto, como sujeito regredido, traz seu juízo de 

valor equiparado ao de Juliette, personagem do Marques de Sade apresentada por 

Horkheimer e Adorno (1947/1985c), a qual [...] compensa o juízo de valor contrário, sem 

fundamento na medida em que nenhum juízo de valor tem fundamento, pelo seu oposto (p. 

81). 

Juliette, assim, testemunho do corpo morto, inserido na inversão positiva requerida, 

proscreve a felicidade na apatia, na feliz apatia, ou seja, na indiferença aos estímulos 

sensíveis, na insensibilidade do caractere duro. A apatia, a indiferença como virtude, recai 

de forma administrada a todos os tabus, explícitos em relação ao sexo e ao corpo no discurso 

de Juliette. Pois, ela, como sujeito morto, trata qualquer possibilidade de vida como corpo 

morto, expulsando qualquer tipo de diferença. Sendo assim, as expressões de vida vão ser 

tratadas como uma razão fria e refletida que contém em seu reflexo o desencantamento do 

mundo, a realização do programa do esclarecimento enredado na dominação do que é vivo. 

Nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/1985c), uma vida feliz num mundo de horror 

é refutada como algo de infame pela mera existência desse mundo. Este torna-se assim a 

essência, aquele algo de nulo (p. 97). 

Retornando à Revolução Francesa, as mulheres que, como marco histórico, 

caminharam lado a lado com os homens em busca de novas configurações da sociedade, 

requeridas por suas vozes estridentes, vão encontrar seu fim na guilhotina. Suas mortes 

foram necessárias à formalização do homem no lugar de senhor, uma vez que a mulher é 

realocada novamente no lugar de natureza vencida – o que no século XIX fica muito bem 

                                                 
52 Notas e esboços, Sobre a gênese da burrice. 
53 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 



À margem, entre gritos e silêncio: cicatrizes dos corpos e dos sexos 

Jéssika Pereira Damásio – PPGPSI/UFSJ – 2018 

 

58 | 

estabelecido, com o retorno da educação sexual, dessa vez mais administrada, e do clamor 

ao caráter feminino, ou seja, das mulheres mortas e passivas. Porém, o movimento 

inaugurado por Olympe de Gouges, ao querer ser considerada como igual aos homens, vai 

marcar, dentro da lógica burguesa, sua afirmação à condenação. No que se refere ao caráter 

regressivo da Revolução Francesa, Marcuse (1969/1981) aponta junto a Kant, o que Lutero 

havia previsto quanto à autoridade do soberano sobre o sistema que ele rege, de modo que 

uma modificação da constituição (falha) do Estado que pode ser eventualmente necessária 

só pode ser feita pelo próprio soberano por meio de reforma, mas nunca pelo povo, inclusive 

pela revolução (p. 94). 

A Revolução Francesa, reinstituindo o homem ao posto de dominador formal, vai se 

mostrar como reforma e condenar a sociedade ao martírio das reformas dissimuladas que se 

voltam à necessidade do soberano, nunca do povo. As mulheres não escaparam dessa lógica, 

de modo que, qualquer movimento voltado à sua emancipação nada foi além da confirmação 

dissimulada de sua sujeição. O que Olympe de Gouges inaugurou no formato de resistência, 

já dizia de uma cegueira própria da repressão milenar da mulher como natureza dominada, 

cegueira essa que condenou a resistência das mulheres à mera participação na sociedade da 

dominação. O olhar das mulheres que se voltou à dominação é, hoje, formalizado pela 

sociedade no lugar dado a elas de falsa resistência, ou seja, no seu aprisionamento liberal, 

ao pedir igualdade num mundo desigual. 

As mulheres, imbuídas da cegueira do clamor pela representação na sociedade de 

barbárie, tornam-se, automaticamente e sem impulso ao contrário, o próprio reflexo daquilo 

que as dominam, identificando-se com essa dominação. Dessa forma, a possibilidade de 

dizer não, na sociedade patriarcal, é tão falsa quanto à emancipação proposta para a mulher, 

na qual, só é dado a ela o conselho que a cafetina oferece [...] à noviça, na peça de Wedekind: 

“só há um caminho neste mundo para ser feliz, que é fazer tudo para tornar os outros tão 

felizes quanto o possível” (Adorno, 1951/1993, p. 78; grifos no original)54. Mesmo quando 

encarnadas na sua opressão, megeras refletidas na dominação, imprimem no ambiente 

doméstico ou, hoje, nas empresas, os berros, a austeridade e a autoridade como vingança do 

estigma de submissão que não se desfaz. Ainda que, como hienas sociais, busquem os 

objetos da cultura masculina moldados como sucesso, carregam em si, a careta do incômodo 

de estarem na sociedade civilizada de homens (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)55. A 

                                                 
54 Aforismo 55, Posso ter a ousadia? 
55 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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careta relembra, ainda que voltado o olhar para a dominação, que a submissão será sempre 

requerida à mulher, conferindo a ela uma fúria impotente, que talvez, na sua impotência, 

carrega a potência de algo diferente, a lembrança de um passado numa possível reconciliação 

com a natureza. O reconhecer-se impotente numa sociedade da dominação, o não exercício 

de poder diante de tal impotência, guarda em si algo de marginal que, na borda da lógica 

social, ainda mesmo na asfixia, pode carregar caracteres que negam e se sustentam diante do 

horror que se faz do mundo. 

A glorificação do caráter feminino é a mortificação e a humilhação de todas aquelas 

a quem esse caráter é imposto. O caráter feminino da sociedade contemporânea – seja na 

mulher da ascese, vivida até a atualidade junto aos tabus sexuais, e do ideal como natureza 

morta, passiva e presa à servidão útil ao homem; seja na resistência que, no formato de 

liberdade formalizada, clama, em sua cegueira imposta, o domínio de seus corpos e vidas 

numa liberalização que aprisiona e imita a vida para impedir o vislumbre de sua morte – 

relembra a liberdade, a igualdade e a fraternidade da dita Revolução ou, talvez, reforma 

Francesa. A glorificação da mulher feminina, solicitada pela sociedade, é a glorificação da 

mulher morta, ou seja, daquela que imprime em si a conformação na submissão, impondo-

se padrões de uma socialização feminina que são ditados pelo sujeito do patriarcado. Desse 

modo, dizer sobre consentimento é dizer sobre caráter e ideal moldados por uma sociedade 

patriarcal, segundo Adorno (1951/1993)56, daí o conselho pérfido para não esquecer o 

açoite: a própria fêmea já é o efeito do açoite (p. 83). 

Assim, o que recai sobre a mulher, tanto quanto ao corpo morto, é o estigma da 

dominação. No qual, mesmo o mais fraco, que por recordar a natureza é oprimido, ou mesmo 

o forte, que oprime como forma de disseminar sua própria cicatriz, diz de uma identidade da 

razão e da dominação à qual estão submetidos. Nesse movimento, Horkheimer e Adorno 

(1947/1985e)57 salientam: ela [a mão] afaga delicadamente uma vítima antes de abater a 

outra, e sua escolha nada tem a ver com a culpa da vítima. A carícia serve para ilustrar o 

fato de que todos são iguais diante do poder, que eles não têm nenhuma essência própria 

(p. 207). 

A expressão da racionalidade deformadora não traz em si uma vítima em especial, 

pois, nela, vítimas e algozes se confundem perante sua formação reativa, na qual são tolhidas 

as bases pulsionais. Imprime, assim, no sujeito, a manifestação da burrice (Horkheimer & 

                                                 
56 Aforismo 59, Desde que o vi. 
57 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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Adorno (1947/1985e)58, ou seja, o preenchimento da experiência, do contato com o outro, 

pelo ódio ou pela destruição indiscriminada, dirigidos ao outro e a si mesmo. No entanto, a 

violência que se dirige ao outro, não deve ser vista e nem justificada pelo ideal de 

consentimento solicitado pela razão dominadora, pois, a moral como renúncia dos impulsos, 

não atua na repressão somente dos outros, ela vai derivar sempre da existência e da exigência 

da repressão feita pelos opressores. Como afirma Horkheimer e Adorno (1947/1985e)59, 

dentre as desculpas que os intelectuais encontraram para os carrascos – e, na última 

década, eles não ficaram de braços cruzados com relação a isso – a mais deplorável é a 

desculpa de que o pensamento da vítima, responsável por seu assassinato, fora um erro (p. 

201). 

As armadilhas expressas nas contradições da racionalidade do esclarecimento, 

baseadas no esquecimento dos contextos históricos, das implicações do indivíduo em sua 

própria imagem, são o que permitem o surgimento de tais desculpas que imprimem na vítima 

a sua própria culpa. A moral que autoriza e se fundamenta no consentimento vem da vida 

desnaturada, em que toda moral se formou pelo modelo da imoralidade e até o presente a 

reproduziu em todos os níveis (Adorno, 1951/1993, p. 164)60. 

Assim, fazer a crítica sobre a moral do consentimento impressa no caráter feminino 

solicitado à mulher, é reconhecer as cicatrizes da razão formalizada que performatiza, na 

mutilação e na semiformação, a submissão do corpo, do sexo e da subjetividade, numa cisão 

que imprime na sociedade a sobrevida do corpo morto, ou seja, do corpo esclarecido. A 

moral dos escravos é de fato má: ela é sempre a moral dos senhores (Adorno, 1951/1993, 

p. 164)61. Portanto, talvez o contato íntimo que a megera se permite, ao deixar escapar a fúria 

que se sabe impotente– e por ela mesma estranhada – como quem se coloca numa civilização 

dos homens, expresse na careta silenciosa o antídoto para sua alienação. 

 

  

                                                 
58 Notas e esboços, Sobre a gênese da burrice. 
59 Notas e esboços, O pensamento. 
60 Aforismo 119, Espelho da Virtude. 
61 Aforismo 119, Espelho da Virtude. 
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CAPÍTULO 2 – AS POTÊNCIAS DO SILÊNCIO 

O desenrolar do século XIX para recepção do século XX é marcado pelos sons 

estrondosos das maquinarias e o silêncio dos povos. Tem-se nessas passagens o movimento 

da razão que se volta para humano transformando-o em máquina, em objeto irrefletido para 

a sociedade que assenta a lógica capitalista a qual se inaugura e se modifica em fases 

intensificadas dessa mesma lógica, configurando de forma mais acentuada o que Horkheimer 

e Adorno (1956/1978a) chamaram de socialização total. Para que o espetáculo maquinal se 

efetue, a lógica cientificista e esclarecedora da sociedade vai ser ratificada em cada campo: 

moral, religioso e, principalmente, econômico. Esses já muito bem alicerçados pelo século 

XVIII, na ascese protestante e nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade formalizados, 

dando espaço à ciência moderna que gesta o progresso de duplo potencial. 

O progresso desses séculos implicou à humanidade o desenvolvimento das máquinas, 

dos meios de comunicação, da divisão do trabalho, o que carregava um potencial à serviço 

da humanidade. Ao mesmo tempo, carregava o risco de regressão, pois, o que alicerçou esse 

crescimento é o mesmo que destrói os homens, a dominação. O progresso da dominação, 

carrega, como aponta Adorno (1951/1993)62, o duplo carácter do progresso, que sempre 

desenvolveu o potencial da liberdade e a realidade da opressão (p. 129). 

Na ciência moderna e no progresso são inscritos o mesmo desejo de dominação sobre 

a natureza que abole os mitos e a magia desencantando-os sob a luz de uma racionalidade 

que calcula, mede, controla e administra a sociedade. A razão que vai iluminar a ciência e o 

progresso não imita mais a natureza, ela abandona a mimese em troca do princípio de 

identidade, a repetição no idêntico, na qual o idêntico é o sujeito histórico que domina, o [...] 

sujeito dotado de luz natural, o sujeito iluminista, domina intelectualmente o mundo (Matos, 

1993, p. 46). Na sociedade de iguais a mulher, como desigual, é rechaçada, rebaixada à 

mesma perseguição histórica daquilo que lembra algo que escapa à dominação, mas as 

especificidades mudam com o progresso, uma vez que as relações sociais ganham o caráter 

capitalista da troca. O humano convertido em máquina vai trazer sua lamúria reprimida nos 

ruídos cortantes do progresso e as mulheres comercializadas terão no silêncio a potência de 

se salvaguardarem da luz que ilumina, mas queima.  

                                                 
62 Aforismo 96, O Palácio de Janus. 
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2.1. O VOO DAS AVES DE RAPINA E OS GRITOS DAS PRESAS 

Os desfechos que a passagem do século XIX para o XX trouxeram para humanidade 

se configuram como o traçar de um novo momento em que as marcas da técnica, do 

progresso e da barbárie se incrustaram no corpo da humanidade num único e insonoro grito 

silencioso, pois, as maquinas não possuíam, ainda, ouvidos. Os delineamentos dessa 

passagem de século foram marcados pela ciência ganhando uma nova conotação convertida 

à auxiliar do capital (Braverman, 1987). Essa conversão se fundou no desenvolvimento da 

Revolução Industrial em suas duas fases e por fim na Revolução técnico-científica, que 

iniciará o século XX inaugurando uma compreensão de guerra/violência/barbárie. Marx 

(1867/2013), como testemunha desse novo mundo, afirma: 

A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a 

escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da 

conquista e saqueio das Índias Orientais, a transformação da África numa reserva 

para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era da produção 

capitalista. Esses processos idílicos constituem momentos fundamentais da 

acumulação primitiva. A eles se segue imediatamente a guerra comercial entre as 

nações europeias, tendo o globo terrestre como palco. (p. 998) 

A Revolução Industrial marcou o século XIX em duas fases, em princípio, com a 

divisão do trabalho e o desenvolvimento das linhas de montagem, com a expropriação do 

conhecimento do trabalhador dando a este o desconhecimento das etapas que constituem seu 

próprio trabalho – marcado por jornadas exorbitantes, mão de obra infantil e da mulher –, 

em conjunto com o desenvolvimento fabril, principalmente têxtil (na Inglaterra), ferroviário 

(carvão) e as grandes navegações (vapor) (Cotrim, 2002). O segundo momento da Revolução 

Industrial já traz como principal enfoque o desenvolvimento da ciência e dos campos 

educacionais direcionados à sua aplicação fabril/técnica, principalmente nas áreas da 

química, elétrica e mecânica. Um grande exemplo desse desenvolvimento foi o surgimento 

dos institutos politécnicos, como alternativa à instrução universitária, nas palavras de 

Braverman (1987), 

A pesquisa científica teórica influía bastante nesses setores para demonstrar à 

classe capitalista, e especialmente às entidades empresariais gigantes, então 

surgindo como resultado da concentração e centralização do capital, sua 

importância como um meio de estimular ainda mais a acumulação de capital. (p. 

140) 

O misto de desenvolvimento e tragédia que se justifica no progresso, como são 

descritas as fases da Revolução Industrial, já remonta à história acariciada e reafirmada, mas 

não a contrapelo, pois, no ápice do desenvolvimento, tudo que traz o progresso tem um preço 

e esse é pago não pela máquina e, muito menos pelos detentores do capital, mas por aqueles 
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que ainda detém um quantum de vida, os trabalhadores. O sistema colonial, que centralizava 

e organizava a violência dando poder ao Estado, foi o grande propiciador do assentamento 

do sistema capitalista, garantindo a ascensão fabril estruturada na exploração, escravização 

e latrocínio nas colônias, além do mercado de escoamento, no qual tudo transformava-se em 

capital para grandes potências comerciais e, principalmente, colonizadoras como Inglaterra, 

França, Holanda, Alemanha, entre outros (Marx, 1867/2013). Marx (1867/2013) 

compreende o nascimento do sistema capitalista e dá o nome de quem o traz ao mundo 

afirmando que a violência é a parteira de toda sociedade velha que está prenhe de uma 

sociedade nova. Ela mesma é uma potência econômica (p. 998). Dessa forma, o que se 

estabeleceu como fonte principal de produção foi a exploração humana, uma vez que, sendo 

ela ampliada, necessariamente amplia-se a produção de capital, Marx (1867/2013) traduz 

essa transição na seguinte máxima, se o dinheiro, segundo Augier, “vem ao mundo com 

manchas naturais de sangue numa de suas faces”, o capital nasce escorrendo sangue e lama 

por todos os poros, da cabeça aos pés (pp. 1009-1010; grifos no original). 

Para discorrer sobre o que ocorre a seguir, com o desenrolar da Revolução Industrial, 

é necessário movimentar-se no tempo e encontrar na história pontos que iluminam a 

racionalidade que se afirmou e reafirmou nos modos de dominação e opressão capitalistas. 

É preciso, então, pensar que razão é essa que sacrifica aqueles que a partilham, os 

companheiros da razão, e a si mesma, para alimentar, dar vida, parir, algo que, de meio para 

seu crescimento, torna-se seu fim, ou seja, se assenhora daqueles que a pariram. O que se 

pretende aqui é voltar à Odisseia pela leitura de Horkheimer e Adorno (1947/1985b), texto 

fundante da civilização ocidental, que testemunha, através de seu herói, o nascimento dessa 

razão irracional, em que Ulisses se apresenta não como representante, mas como protótipo 

do indivíduo burguês (p. 47). 

A saga de Ulisses é a saga da autoconservação e nos diversos desafios que se afirmam 

na busca por retornar à sua pátria o que o inflige já não é mais a força física que impõe a 

ordem na ação, a sobrevivência vem para ele da astúcia, da lógica que, impelida aos desafios, 

faz Ulisses safar-se comandando, ordenando e, mais do que isso, dominando a si mesmo e 

aos outros. No desenrolar histórico, a astúcia de Ulisses vai se conformar no hino da razão 

capitalista que impele ao sacrifício como norma e a si mesmo na posição de comandante, 

detentor do saber, como necessidade para sobreviver no mar bravio de desventuras. Ulisses 

é aqui não só o protótipo do indivíduo burguês, é o protótipo da dominação masculina, 

celebrado no herói de guerra moderno. Esse não precisa mais usar da força para proteger o 
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que é de seu domínio, uma vez que a dominação e o trabalho separam-se (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985a, p. 25) com a introdução da propriedade fixa, inspirando uma nova 

ordem de vida baseada no comando pelos homens “livres” – que confundem liberdade com 

autoconservação – e na subordinação dos servos. As posses territoriais, já na época de 

Ulisses, são garantidas pelas hierarquias econômicas e sexuais fixadas, naturalizadas na 

sociedade, como indicam Horkheimer e Adorno (1947/1985a), citando G. Glotz63, 

Um proprietário como Ulisses “dirige a distância um pessoal numeroso, 

meticulosamente organizado, composto de servidores e pastores de bois, de 

ovelhas e de porcos. Ao anoitecer, depois de ver de seu palácio a terra iluminada 

por mil fogueiras, pode entregar-se sossegado ao sono: ele sabe que seus bravos 

servidores vigiam, para afastar os animais selvagens e expulsar os ladrões dos 

coutos que estão encarregados de guardar”. (p. 25; grifos no original) 

Aqui, o instrumento de força é a astúcia, a razão da dominação que, ao se glorificar, 

acaba se condenando. A ratio64, que dá a Ulisses o poder de vencer os mitos, as potências 

primitivas da natureza que se contrapõem a ele em seu destino heroico no retorno às suas 

posses e, dentre elas, sua esposa e filho, é a mesma que o condena ao eterno sacrifício de si 

e de seus companheiros (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b). A dominação carrega em si 

a contradição, quem domina também é dominado. 

O que é solicitado a Ulisses, para que ele detenha a ratio dominadora, para ele se 

assenhorar daqueles que o desafiam, é o sacrifício de sua própria natureza, ou seja, a 

repressão interna e externa da natureza. A repressão interna é o sacrifício do Eu, negando a 

natureza no homem, ou seja, o preço pago é a perda da consciência de si mesmo como 

natureza, como ser frágil e dependente que tem como finalidade o humano, a sua própria 

vida (Horkheimer & Adorno, 1947/1985a). O sacrifício aqui requerido, segundo frisa Matos 

(1989/1997), é a recusa do princípio de prazer65 (p. 68), é o sacrifício do humano para o 

imperativo da morte em forma do valor de troca, transformando a si e aos outros em meros 

objetos e instrumentos que servem e têm como finalidade não a vida, mas a dominação. O 

preço pago para tornar-se o senhor, aquele que domina, é o preço pago por toda civilização 

                                                 
63 O trecho que apresenta destacado entre aspas trata-se de uma citação de G. Glotz (1938, p. 140) no livro 

Histoire ancienne, Histoire grècque  resgatada por Horkheimer e Adorno (1947/1985a). 
64 A ratio é o termo proveniente do latim utilizado pelos autores Horkheimer e Adorno (1947/1985), para 

designar a razão. Segundo Matos (1993) os frankfurtianos, porém, utilizam o conceito de razão em outro 

sentido. Na dialética do Iluminismo de Adorno e Horkheimer, o conceito é trans-histórico, não-vinculado 

apenas a um período da história do pensamento do século XVIII europeu, mas à própria constituição do sujeito 

que, para comandar os outros, primeiramente deve saber se comandar (p. 46). 
65 O princípio de prazer tem como objetivo proporcionar prazer e evitar o desprazer sem entraves nem limites 

(Roudinesco & Plon, 1998, p. 603). Freud (1930[29]/2011) afirma-o como aquilo que orienta o telos, a 

finalidade da vida, dizendo que o programa do princípio de prazer que estabelece a finalidade da vida (p. 20). 
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masculina: o ato de deter o poder é o sacrifício da própria vida por nada além da dominação 

irrefreável e sempre insatisfeita. 

A repressão da natureza exterior se ratifica na repressão de tudo aquilo que lembre a 

vida, de tudo que não é compreendido pela ratio, pela lógica de dominação. Dessa forma, 

tudo que lembre a natureza humana deve ser oprimido, expulso e marginalizado, toda 

lembrança deve ser rechaçada, condenada à irreconciliação e à vida na margem da 

civilização como conteúdo reprimido, pois, qualquer vestígio de sua existência representa 

uma ameaça ao poder. A natureza humana passa, então, a ser a ameaça real da vida civilizada 

e torna-se a impotência marginalizada, ou melhor, a potência que vive à margem contra o 

senhorio da dominação. Nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/1985b), 

Com a negação da natureza no homem, não apenas o telos da dominação externa 

da natureza, mas também o telos da própria vida se torna confuso e opaco. No 

instante em que o homem elide a consciência de si mesmo como natureza, todos 

os fins para os quais ele se mantém vivo – o progresso social, o aumento de suas 

forças materiais e espirituais, até mesmo a própria consciência – tornam-se nulos, 

e a entronização do meio como fim, que assume no capitalismo tardio o caráter de 

um manifesto desvario, já é perceptível na proto-história da subjetividade. (pp. 53-

54) 

O homem que domina a natureza e tudo que a lembre, desencantando-a e a 

transformando em matéria bruta, manipulável, desencanta a si próprio rebaixando-se a objeto 

da dominação (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)66. A civilização masculina, dissimulada 

em várias faces, tem como constante o mesmo fim, a dominação: o herói que se glorifica nas 

batalhas sobre o sangue de seus inimigos; os pomposos colonizadores que caminham entre 

as chibatadas impostas aos negros e escalpamentos indígenas; o crescimento das maquinarias 

burguesas sobre a exploração infantil; o afeiçoamento pelos animais selvagens 

domesticados; e a glorificação da mulher morta, expressa na compulsão histórica de matá-

la, oprimi-la e domesticá-la, seja nas fogueiras, nos contratos maritais, nas encíclicas papais, 

nos códigos de conduta, nos papéis sociais, nos padrões de beleza, nos manicômios ou nas 

praças públicas. O preço pago por qualquer sujeito67 que detém o poder será a condenação 

da razão à irracionalidade cega e desenfreada da dominação, a sua condenação/renúncia do 

                                                 
66 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
67 Aqui não se trata de um sujeito específico, homem ou mulher, mas qualquer um que se render à cegueira da 

dominação. No entanto, deve ser apontado que os modelos históricos de dominação (econômico, moral, 

religioso, científico, entre outros) se alicerçaram em conjunto com o princípio patriarcal, sendo que o sujeito 

histórico que ocupou e ocupa esse lugar, apesar das mudanças consolidadas no século XX e XXI que serão 

mais explicitadas à frente – “revolução sexual”, “introdução da mulher no mercado de trabalho”, e outras –, 

continua sendo o representante do sexo masculino, o homem. 
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humano, nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/1985b), a história da civilização é a 

história da introversão do sacrifício. Ou por outra a história da renúncia (p. 54). 

Ulisses como representante do sexo masculino é a vítima que se sacrifica pela 

abolição do sacrifício, porém, o faz em uma sociedade em que o sacrifício já não era 

necessário e, com isso, esquece da vida sacrificada e se volta para a autoconservação como 

única saída. O sacrifício como lógica que permite a autoconservação, mesmo que reprimindo 

a vida, é introjetado como uma razão astuta, uma razão irracional. Horkheimer e Adorno 

(1947/1985b) compreendem que na inverdade da astúcia, a fraude presente no sacrifício 

torna-se um elemento do caráter, uma mutilação do herói astuto arrojado pelo mar[68] e cuja 

fisionomia está marcada pelos golpes que desferiu contra si mesmo a fim de se 

autoconservar (p. 54). 

Na civilização capitalista patriarcal, as cicatrizas marcadas no corpo pelo próprio 

sujeito, equivalentes às cicatrizes de guerra, que lembram a glória da dominação sobre o 

outro, marcam o corpo indistintamente nessa nova razão, uma vez que, para a astúcia, força 

física e dominação já se distinguem. O portador da luz esclarecedora da dominação já não é 

o guerreiro eleito por sua potência física, mas o que traça a melhor estratégia, a 

autoconservação e a força física separam-se (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b, pp. 54-

55). Ulisses traça os princípios do protótipo burguês, para o qual o comando se localiza no 

gentleman (p. 55) que se distancia das atividades práticas (uma vez que a hierarquia 

naturalizada já garante suas posses) e traz no controle a força que suplanta sua fraqueza 

física. O solicitado ao esquema da astúcia ulissiana são as medidas, os cálculos, a frieza e a 

avaliação correta da aplicação da força, o que é requerido é administração de si e do outro 

como objetos, como máquinas em que o desejo jamais pode governar nem o pensamento, 

nem a ação. Horkheimer e Adorno (1947/1985b) assinalam que o astucioso só sobrevive ao 

preço de seu próprio sonho, a quem ele faz as contas desencantando-se a si mesmo bem 

como aos poderes exteriores. Ele jamais pode ter o todo; tem sempre de saber esperar, ter 

paciência, renunciar (p. 55). 

Cumprir os desígnios de ser um gentleman é renunciar à vida e a qualquer 

possibilidade de satisfação. A renúncia à vida é a renúncia do que é vivo, servindo-se e 

igualando-se ao que é morto. Uma vez renunciado o vivo, o princípio de identidade se instala 

                                                 
68 Neste ponto e na mesma página, a passagem citada contém, como nota do tradutor Guido Antonio de 

Almeida, o seguinte asterisco: * Os autores jogam com o duplo sentido da palavra alemã verschlagen, que 

significa: 1) astuto, ardiloso, manhoso; 2) arremessado, arrojado (à praia, à costa) pelo mar ou pelo acaso, 

bem como com seu parentesco com Schlag, golpe, e schlagen, bater, golpear. (N. T.). 
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e, retirado o desejo, a renúncia de qualquer satisfação tem de ser impressa em todos, 

formando uma sociedade de iguais, pois a mera lembrança da satisfação já é suficiente para 

excitar sua supressão. O princípio de identidade é, então, o princípio da igualdade na morte, 

uma vez que o diferente sempre será aquele que resguarda algo de vivo, de resistência a essa 

razão que se pretende total já nos primórdios históricos, punindo toda e qualquer 

aproximação que remeta à natureza negada, seja o corpo como potencial de prazer, ou a 

mulher como detentora das potências do sensível. 

De acordo com Horkheimer e Adorno (1947/1985b), o exemplo do princípio ativo 

da identidade se traduz no primeiro enfrentamento que Ulisses tem em sua viagem de retorno 

à pátria, em que encontra os lotófagos, ditos comedores de lótus, cuja única ameaça que 

apresentam a ele é do esquecimento e da destruição das vontades viris, a possibilidade de 

um retorno para uma vida de fruição, uma vida anterior mesmo a toda fase de produção. A 

existência de tal possibilidade culmina na invariável destruição da mesma, que é justificada 

pela injustiça de existir vida e prazer (o não idêntico) onde deveria reinar a morte, ou seja, a 

repressão instituída no e pelo próprio Ulisses. A resposta de Ulisses aos lotófagos se torna 

protótipo de ação diante de qualquer resquício do diferente, do não idêntico, daquele que 

aparece nas margens da civilização. Horkheimer e Adorno (1947/1985b), citando Jacob 

Burckhardt69 e a Odisseia, argumentam: 

[...] Ulisses, entra forçosamente no contexto da injustiça. Enquanto imediata, sua 

própria ação resulta em favor da dominação. Essa felicidade “nos limites do 

mundo” é tão inadmissível para a razão autoconservadora quanto a felicidade mais 

perigosa de fases posteriores. Os preguiçosos são despertados e transportados para 

as galeras: “mas eu os trouxe de novo à força, debulhados em lágrimas, para as 

naus; arrastei-os para os navios espaçosos e amarrei-os debaixo dos bancos.” (p. 

60; grifos no original) 

A empreitada científica, que marca o século XIX, vai carregar na sua raiz todo o 

potencial de desumanização que a lógica de sacrifício, transformada na razão irracional do 

sujeito astuto, prontifica-se a realizar. O progresso do século vai carregar o caráter duplo do 

desenvolvimento – a contradição que traz tanto potencial para liberdade quanto para 

opressão –, porém, recaiu sobre seu potencial a perda da sua duplicidade, uma vez que se 

retira, como finalidade, a vida (Löwy & Varikas, 1992). O progresso, então, torna-se o 

progresso da dominação. O que se instala é progresso que tem como finalidade o próprio 

progresso, as linhas de produção comandadas pelos grandes proprietários burgueses ditam o 

ritmo da vida e o preço dos trabalhadores. 

                                                 
69 O primeiro trecho que apresenta destacado entre aspas trata-se de uma citação de Jacob Burckhardt (p. 95) 

no livro Griechische Kulturgeschichte, resgatada por Horkheimer e Adorno (1947/1985b). 
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Os grandes proprietários burgueses, como outrora Ulisses, traçam o perfil do homo 

oeconomicus (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b, p. 58) levado a sua radicalidade, em que 

a lógica dos contratos de troca vai sempre lograr o parceiro de negócio, para todas as relações 

e tendo como justificativa moral para o logro o risco, a sua possibilidade de ruína. O medo 

da perda das suas riquezas, aquelas já garantidas pela propriedade fixa e pelas hierarquias 

sociais estabelecidas, cumpre sua razão irracional ao impor a ruína ao outro pelo simples ato 

de autoconservação, o que na lógica capitalista se ratifica na justificação moral do lucro (p. 

59). O olhar que se volta para realidade com o princípio de autoconservação, como 

justificativa para dominação do outro, é o mesmo que vê o mundo entre fortes e fracos, 

passivos e ativos, senhores e escravos, comandantes e servos, donos fabris e produtores, 

burguesia e proletariado. A cisão que direciona o olhar do burguês vai comandar a contínua 

separação do humano entre aqueles que comandam e os que devem ser comandados, sendo 

que, alienados de si e coordenados pelo princípio de identidade, só veem o semelhante nos 

iguais da dominação que, ao mesmo tempo, refletem os perigos da possibilidade de serem 

dominados/logrados pelo outro, seja ele quem for. A lógica capitalista encarnada nessas 

pessoas, os tornaram de tudo capazes, [...] até mesmo de amar, conquanto sempre 

deslealmente. Elas não enganam por instinto, e sim por princípio: a si mesmas avaliam 

como lucro, que a nenhum outro concedem (Adorno, 1951/1993, p. 18)70. 

A feição que se volta para o outro é o horror de sua autoimagem, o outro é sempre 

inimigo ou ponto de apoio, nunca humano, sempre instrumento, coisa, objeto a ser logrado, 

explorado e expropriado de qualquer possibilidade de vida (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985b). A propriedade privada vai ser fixada no princípio capitalista, não mais será 

constituída pelo trabalho de cada trabalhador em suas próprias condições, passa a se 

constituir pela exploração do trabalho alheio formalmente livre. Os princípios da lógica 

capitalista coadunam à condenação eterna ao sacrifício, que faz de meio a vida, o humano, 

e, tem como finalidade última da sociedade, o lucro. Dessa forma, o senhor que comanda 

como dominador seus servidores, que se abstrai do trabalho, agora ganha outra roupagem, 

apoiada nas ideias cristãs, nas quais o trabalho glorifica. Os burgueses, sejam no seu 

protótipo Ulisses ou em sua representação de donos de manufatura, colocam-se como 

trabalhadores fiéis da lógica capitalista em que a liberdade é forjada no mercado pela 

expropriação da vida de outrem, 

                                                 
70 Aforismo 3, Peixe n’àgua. 
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O trabalho não envergonha, diziam, para se apoderar mais racionalmente do 

trabalho de outrem. Eles próprios se incluíam entre os produtores, ao passo que 

continuavam a ser os mesmos rapinadores de sempre. O fabricante arriscava e 

embolsava, como o negociante e o banqueiro. Ele calculava, dispunha, comprava, 

vendia. No mercado, ele concorria com todos por um lucro compatível com seu 

capital. Só que ele não rapinava apenas no mercado, mas também na fonte: como 

representante de sua classe, tomava cuidados para não ficar prejudicado no 

trabalho de sua gente. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985d, pp. 143-144) 

O que a nova roupagem civil de trabalhador, vestida também pelos donos das 

manufaturas, trouxe foi o encobrimento do movimento de rapina que ingressava não só em 

suas ações, mas como um todo no sistema econômico geral. A veste de trabalhador/produtor 

tenta esboçar uma civilidade que por si só se mostra falsa, ao serem donos das maquinarias, 

da matéria-prima e de todo aparato industrial, os burgueses, numa ironia destilada em forma 

de justificativa, denominavam-se trabalhadores/produtores do sistema capitalista, 

precisando de outrem para produzir, outrem logrado pela força coercitiva que só aquele que 

domina e detém os meios de produção pode exercer (Horkheimer & Adorno, 1947/1985d). 

O trabalhador real, que nada detém, é delineado pela lógica capitalista com a mesma 

administração das máquinas e das matérias, sendo que aquilo que lhe dá valor comercial, sua 

força de trabalho, é a sua moeda de sobrevivência expropriada até a última gota de sangue 

que as aves de rapina conseguem retirar. 

O alçar do voo das aves de rapina vai ser interpretado por Marx, segundo Marcuse 

(1969/1981), através da conjuração pelo cristianismo e pela burguesia do conceito de 

liberdade, apoiada na liberdade universal, bradada na Revolução Francesa e muito bem 

formalizada no sistema capitalista. A liberdade vai cumprir aqui sua pretensão universal 

formalizada, não sendo nem para todos, nem para todos os âmbitos da vida, pois, a liberdade 

glorificada, é aquela do ser interior, o ser verdadeiro, e não do exterior, a este é concedido o 

âmbito da obediência, da não-liberdade. A esfera da produção e reprodução da vida, a 

existência material exterior, dá-se no âmbito da não-liberdade, sendo a liberdade universal 

abstrata, ou seja, somente própria dos homens e pessoas distintas do concreto, da 

materialidade (Marcuse, 1969/1981). Parte daí a denominação dos grandes burgueses como 

produtores de mercadoria, pois, a sociedade vai ser vista por eles, composta não de uma 

liberdade concreta, mas como uma sociedade de compradores e vendedores de trabalho livre 

e abstrato. 

A libertação dos bens terrenos, conjurada pela sociedade burguesa cristã, realiza-se 

na privação por parte da maioria daquilo que é necessário para manutenção da vida. A 

liberdade contida no conceito de trabalho livre dado a cada operário se mostra na liberdade 
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do sujeito de dispor da única coisa que ainda detém, sua força de trabalho, ou seja, o 

sacrifício do seu único quantum de vida, sempre na falsa promessa da possibilidade de 

sobreviver. Para Marcuse (1969/1981), a filosofia burguesa ratificada como resposta correta 

à sociedade foi formular que só existe liberdade onde existe universalidade, no entanto, a 

universalidade proposta tratava-se da unificação dos sujeitos para a não-liberdade, ela já era, 

desde seu princípio, distanciada de qualquer pretensão emancipadora. Como a liberdade, a 

universalidade era aparente, abstrata e formalizada. 

Ainda para Marcuse (1969/1981), o sujeito sob a lógica capitalista, sua força física e 

psíquica, transforma-se em propriedade/mercadoria comercializada, sendo que o que vai 

ditar a liberdade ou a possibilidade de sobrevivência desse sujeito, ou seja, seu preço, é 

diretamente quem o comercializa, a situação do mercado. O trabalhador que, na produção, 

por sua mão de obra ser objetificada, reduzida a objeto/coisa comercializável, põe sua vida 

no objeto produzido, estranha-se do mesmo, posto que este não o pertence e, ao mesmo 

tempo, sua produção é hostil a ele, uma vez que o objeto do trabalho é fruto da expropriação 

da sua vida. Esse processo denuncia, segundo a interpretação de Marx (1867/2013), o 

agravamento da alienação no capitalismo em função do fetichismo e da reificação. Ao 

discorrer sobre a subjetividade reificada, Resende (2009), com base em Marx e nos teóricos 

frankfurtianos, indica que nesse processo o objeto produzido aparenta para o operário ter 

vida própria, pois é totalmente independente de quem o produziu, ele só precisa de um 

exemplar do gênero (qualquer trabalhador, e não um específico) para retirar sua vida. Assim, 

todos se tornam um exemplar do gênero humano a ser consumido pela sua própria criação. 

Resende (2009), também citando Marx (1844/2010) nos Manuscritos econômico-filosóficos, 

argumenta: 

O produtor não pode chegar a ser o que os objetos por ele produzido são, não pode 

converte-los em elementos de sua própria vida humana, subjetiva, espiritual, moral 

e estética. O produto sequer o enriquece, no sentido de devolver-lhe o que, pelas 

suas objetivações, nele foi depositado. O trabalhador se degrada matéria e 

espiritualmente e se converte “na mais miserável de todas as mercadorias”. (p. 81; 

aspas no original). 

Servos de sua criação, os trabalhadores perdem-se, alienam-se de si fisicamente, uma 

vez que já estranham sua própria produção tornando-se alheios à mesma, condenando o 

corpo e a vida exterior à submissão ao trabalho alienado (Resende, 2009). O trabalho 

externo, que teria a função de exteriorizar o homem, passa a assumir cada vez mais o caráter 

alienado, cumprindo a ratio da autoconservação já anunciada em Ulisses, o trabalho alienado 

se estabelece como um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação (Marx, 1844/2010, p. 
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83) do trabalhador. O cumprimento do plano capitalista dos ideais de universalização e de 

liberdade para serem tomados como uma realidade, mesmo sendo aparente, conta com um 

último aspecto da alienação que, para além do físico, torna-se também espiritual, subjetiva. 

A alienação do espírito se cumpre na combinação da alienação de si com a propriedade 

privada, uma vez que o trabalho alienado (estranhado) do operário produz os objetos que se 

assenhoram de sua vida e que esses objetos pertencem a quem o governa, os burgueses donos 

das fábricas (os capitalistas). 

[...] uma conseqüência imediata disto, de o homem estar estranhado do produto do 

seu trabalho, de sua atividade vital e de seu ser genérico é o estranhamento do 

homem pelo [próprio] homem. Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-

se com ele o outro homem. O que é produto da relação do homem com o seu 

trabalho, produto de seu trabalho e consigo mesmo, vale como relação do homem 

com outro homem, como o trabalho e o objeto do trabalho de outro homem. (Marx, 

1844/2010, pp. 85-86; grifos no original) 

Nesse sentido, a dialética entre alienação e propriedade privada cumpre a alienação 

do próprio trabalhador de si, do processo de produção e de todos os outros homens. Cego de 

si e dos outros, os trabalhadores perdem o contato com aquilo que é humano, alienam-se em 

espírito, alienam-se do gênero humano. Essa desumanização o afasta da lembrança de vida, 

acomoda-o a realidade aparente como mercadoria humana determinada que se constitui 

sobre o império da universalidade livre, aparente, vazia, pobre e desumana (Resende, 2009). 

O apogeu da desumanização que se realiza nos voos das aves de rapina avança no 

século XIX, apoiado no progresso técnico-científico que, em menos de cem anos, modifica 

toda forma de produção já conhecida, ratifica a mortificação de todos que a produzem. A 

cada aperfeiçoamento técnico, seja da maquinaria ou dos meios de produção, mais a miséria 

e o sofrimento dos operários cresciam, e a cada nova forma de produção autônoma a 

avalanche de desempregados crescia pelas ruas e a mão de obra masculina tornava-se 

ineficiente (Engels, 1845/2010). Marx (1844/2010) traça o crescimento e a automatização 

do maquinário como inversamente proporcional à valorização do trabalhador, nessa 

equação, o lado do progresso que impele à alienação se mostrou no crescimento da máquina 

e, com isso, na desvalorização do operário, do homem, tornando-o uma mercadoria barata e 

facilmente descartada. A situação do homem operário, que antes se cumpria no labor 

artesanal que ainda alimentava a vida, desumanizou-se e, com ela, o homem que refletia a 

dominação dentro de sua casa, como detentor econômico, viu-se desesperado, tornou-se 

insustentável e, por fim, cedeu lugar às mulheres e crianças, não os considerando como 

senhores, mas como instrumentos de seu poderio para sua autoconservação. Se antes víamos 

as mulheres dentro da irrefreável feminilidade doméstica imposta no decorrer dos séculos, 
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aqui, as mulheres operárias não compunham esse padrão, a lógica da dona de casa foi 

rompida pela miséria e outorgada pela lógica capitalista no século XIX. A entrada da mulher 

nas fábricas foi um ponto crucial para o desenvolvimento do capitalismo que, em momento 

algum, principalmente para as mulheres, pretendeu-se emancipador, encarnando desde de 

seu início o mesmo princípio de dominação patriarcal. 

Com o progresso dos sistemas de trabalho e maquinarias, o trabalho de força 

muscular foi se tornando prescindível, e necessitando, cada vez mais, de corpos frágeis, ou 

imaturos, com mãos finas e ágeis para atender as especificidades das máquinas. Esse 

progresso foi a principal abertura para introdução das mulheres e das crianças na manufatura, 

uma vez que essa mão de obra era extremamente barata comparada a de um homem, ao 

mesmo tempo em que atendiam as necessidades das maquinarias e cumpriam os mesmos 

turnos que um homem (que variavam de doze a dezesseis horas diárias) (Engels, 1845/2010). 

A introdução da mulher nas fábricas cumpria de todas as formas o progresso do lucro dos 

donos, que para os trabalhadores era o crescimento da miséria. Por não considerarem a mão 

de obra do homem tão lucrativa, houve o crescimento expoente das massas de 

desempregados, cabendo coercitivamente às mulheres e às crianças responderem pela 

sobrevivência de todos que compunham a família. Nas palavras de Marx (1867/2013): antes, 

o trabalhador vendia sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa 

formalmente livre. Agora, ele vende mulher e filho. Torna-se mercador de escravos (p. 576). 

Com o salário equivalente a um terço do masculino, as mulheres e as crianças são 

introduzidas nas fábricas a solavancos, o cenário que ali se constituía era de completo horror: 

as aves de rapina que já se alimentavam dos operários voltam para a caça em prol de mais 

lucro, num cálculo irrefreável elas raptam a presa que mais lhes convém, um golpe único e 

certeiro, fecha as garras e deixa escorrer o sangue da nova presa, as mulheres e, 

consequentemente, as crianças. O que ocorria nas fábricas era a realização imediata da 

dissolução da família e da moral feminina tão imposta às mulheres. Ali, em jornadas 

exorbitantes, elas eram obrigadas a sofrer as mesmas penas duras do mundo operário do 

homem, o esgotamento em todos os âmbitos, as mutilações corporais provocadas pelas 

máquinas e pela necessidade de permanência no emprego, a utilização de entorpecentes para 

aguentar as jornadas, principalmente o álcool, que nos finais de semanas promoviam hordas 

de pessoas – homens, mulheres e crianças – caídas pelas ruas ou perambulando no frenesi 

alcoólico triste e arruinado (Engels, 1845/2010). A diferença que compunha esse cenário é 

que a exploração da mulher vinha com acréscimos de exploração sexual, seja pelas 
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normativas dedicadas à vida doméstica ou pelo sexo em vias de exploração corporal que 

passava longe das ideias de consentimento. 

Nesse momento, a dissolução da família que vinha sendo exigida revelou o 

descortinamento das relações que se baseavam nos princípios econômicos, isso se torna 

visível principalmente nos lares onde as mulheres passaram a assumir economicamente as 

despesas da casa e os homens se veem degradados nas posições domésticas. Essa degradação 

parte da visão de inferioridade da mulher que será assumida pelo homem desempregado, 

uma vez que percebe a supremacia da mulher, porém, essa supremacia é pautada literalmente 

no poderio econômico, ou seja, na expropriação de vida da mulher. O que se configura é o 

medo por parte do homem da perda do caráter dominante, indiferente da relação ali 

estabelecida, iluminando o caráter contratual, de propriedade privada e de hierarquia dos 

sexos, que constitui a família. A família é definida por Engels (1845/2010) como o interesse 

privado necessariamente conservado nessa falsa comunidade de bens (p. 184), nestes 

termos, ela imprimiu nas relações afetivas o caráter administrativo das fábricas, em que o 

trato do amor se ratifica nas questões econômicas, na sociedade industrial, o amor é faturado 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 89). 

As operárias casadas carregavam as especificações de manutenção não só de si, mas 

de toda família, no cumprimento das tarefas domésticas que ainda lhes eram exigidas, numa 

reafirmação de dupla jornada, em casa e na fábrica. Quando grávidas eram obrigadas a 

trabalhar até o dia anterior ao parto nas mesmas condições extremadas (normalmente uma 

jornada de doze horas em pé), sendo comum as mulheres parirem depois de longas jornadas 

de trabalho ou mesmo entre as máquinas da fábrica. O puerpério dessas mulheres poderia 

chegar a durar duas semanas em casa, o que nunca se cumpria, pois, o medo de perder o 

emprego fazia com que voltassem dois ou três dias depois do parto para jornadas muitas 

vezes mais prolongadas. O aleitamento materno se dava nos intervalos das jornadas de 

trabalho enquanto a própria mãe se alimentava, sendo que os cuidados normalmente eram 

passados a outras mulheres que, em condições precárias, cuidavam de várias crianças ao 

mesmo tempo e utilizavam de entorpecentes para acalmá-las, o que provocava um grande 

índice de mortalidade infantil (Engels, 1845/2010). O que se cumpria era o total descaso 

com a vida, alicerçado pelo medo e pela fome que assolava e eram dois grandes contribuintes 

para burguesia configurar e realizar o trabalho alienado. 

Mas a ave que alça o voo nunca volta sem sua presa. O projeto da desumanização, 

no estranhamento daquilo que é humano, é naturalizado na constituição da infância das 
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crianças paridas em meio a fábrica que, com os pais trabalhando longos turnos, não vão 

conhecer laços afetivos e cedo, aos noves anos de idade, já era introduzidas na vida operária 

com jornadas de seis a doze horas diárias (Engels, 1845/2010). Se qualifica aqui ainda mais 

a dissolução da família como lugar afetivo e de relações insubstituíveis, uma vez que ela não 

imprime mais laços afetivos, esses resguardados, ainda que sob dominação, na relação 

afetiva maternal. A mulher frágil que tem como corretivo a feminilidade e com ela a 

ocupação do lar como a detentora dos cuidados, em sua dialética que, por um lado, impõe a 

maternidade compulsória, sendo concebida desde tempos imemoriáveis na função de 

procriadora, carregava na outra face da dialética a possibilidade do contato sensível com o 

humano na construção de laços afetivos no movimento tateante da experiência (Horkheimer 

& Adorno, 1956/1978c; 1956/1978d; Adorno, 1951/199371). Agora, totalmente tolhida, a 

mulher operária perde essa possibilidade de experiência cunhada mesmo na opressão 

civilizatória que a coloca como procriadora e guardiã das fraquezas do corpo e da alma. Tal 

como no homem, na mulher é embutido um corpo morto, não pelo negar-se ao sensível, 

como é feito por aquele desde seus primórdios, mas pela expropriação da possibilidade de 

experiência não mais só pelos homens de sua família – pai e marido –, agora, tal expropriação 

é também exercida pelos donos das fábricas. 

A socialização dos filhos da indústria passa a ser através da lógica do capital, de 

quem já cedo é expropriada a vida, transforma o capital como finalidade última, e completa-

se objetivamente, no corpo e no espírito, o movimento de alienação que se pretende total, 

uma vez que as experiências só são permitidas diante da fábrica e mediadas pelo capital. A 

experiência perde seu caráter autoconsciente e naturaliza a vida expropriada e alienada como 

algo dado, factual e sem questionamentos, uma vez que a experiência vai ser dada pelo 

capital e o laço afetivo transformado em interesse econômico. A mãe que, impedida de entrar 

em contato com o filho, perde a construção do laço afetivo e ali cumpre seu papel compulsivo 

e estranhado, acarreta à criança uma vivência indiferente, sem laços familiares (Engels, 

1845/2010). Essas crianças e adolescentes não terão mais a família como horizonte, ao 

viverem a degradação da família e da infância, sem a possibilidade de ligação afetiva para 

além da formal. Desaparece também a autonomia paterna, antes dirigente da família, e com 

ela a resistência à autoridade (Horkheimer &Adorno, 1947/1985c). 

Efeitos desagregadores tem também o trabalho das crianças: quando conseguem 

ganhar mais do que seu sustento custa aos pais, começam a dar-lhes uma certa 

quantia pela alimentação e pela casa e ficam com o resto, o que ocorre muitas 

                                                 
71 Aforismo 2, Banquinho sobre a relva. 
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vezes a partir dos quatorze ou quinze anos [...]. Em suma, os filhos se 

autonomizam, considerando a casa paterna como uma pensão, que pode ser 

trocada por qualquer outra se não lhes agrada. (Engels, 1845/2010, p. 182) 

As crianças operárias eram moldadas, desde cedo, em corpo e espírito, nos padrões 

econômicos da fábrica. Os corpos dos operários por crescerem em ambientes industriais se 

tornavam raquíticos, pouco desenvolvidos, mutilados e deformados, exatamente os corpos 

imaturos adequados às maquinas. O ambiente fabril se compunha no misto de uma 

superexitação nervosa e esgotamento corporal, essas crianças iam degradando-se 

fisicamente em turnos e maus-tratos intermináveis. Como resposta, seja na infância, 

adolescência ou idade adulta, se revertia no crescimento do alcoolismo e na prematuridade 

sexual diante dos padrões requeridos. O ambiente das fábricas, que normalmente eram 

mistas, somado ao estremecimento das normas conjugais, fez surgir um grande abalo dos 

princípios da moral sexual, cumprindo uma sexualidade compulsória, na maioria das vezes 

abusiva e com altos índices de nascimento, principalmente de filhos ilegítimos (Engels, 

1845/2010). 

Os fundamentos da antiga família, que foi primordial para constituição da lógica 

capitalista, foram minados pela mesma. A exploração geral e crescente, que se contextualiza 

em toda a miséria dos marginais à burguesia, deu-se com o acréscimo de uma parte 

excepcional dessa margem: a exploração adicional da mulher e das crianças, ao assumirem 

o caráter de propriedade, permite, inclusive, vendê-las (Marcuse, 1969/1981). A dita 

supremacia das mulheres se cumpria na sua completa inversão, a dominação das mulheres 

ganhava um novo caráter, a exploração como propriedade do homem no público e no 

privado. O enfraquecimento da família ainda comprazia a submissão da mulher para 

manutenção da mesma, e sua introdução nas fábricas ditou o cumprimento da expropriação 

de vida comum a todos, mas com requintes a ela, na exploração sexual, da operária à 

prostituta. 

A situação do sexo feminino nas fábricas, em todas as idades, era regida pelos direitos 

dos patrões e supervisores, o jus primae noctis72 (Engels, 1845/2010, p. 186). Com a miséria 

se espalhando por todos os lados, as mulheres tinham como única escolha o operariado ou a 

mendicância, que se transformava na prostituição; com o peso do sustento econômico das 

reponsabilidades conjugais, maternas ou familiares, qualquer coisa se fazia para manter o 

emprego no operariado. As fábricas eram vistas como grandes haréns dos patrões ou 

                                                 
72 Lê-se na nota explicativa do autor: direito à primeira noite; pretenso direito dos senhores feudais de ter 

relações com as esposas de seus vassalos ou dependentes na noite de núpcias (Engels, 1845/2010, p.186). 
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qualquer homem que se colocava num cargo de poder sobre as mulheres, esse era o 

denominado direito dos patrões, o direito do estrupo consentido pela miséria social, o 

industrial é o senhor do corpo e dos encantos de suas operárias [...] sua fábrica é, ao mesmo 

tempo, seu harém (Engels, 1845/2010, pp. 187-188). A situação das mulheres se reflete 

diretamente no crescimento gigantesco da prostituição como única saída à sobrevivência, a 

comercialização do corpo da mulher, sua completa tomada como objeto inanimado a ser 

consumido indiscriminadamente no mercado, como propriedade comercializada. A 

prostituição aqui reflete não uma questão moral, lasciva, ou pecaminosa como a burguesia 

cristã afirmava, escancara-se nessas condições a prostituição como uma questão econômica: 

as mulheres que não conseguiam emprego, que eram economicamente impotentes e, que, 

quando trabalhavam, não conseguiam o suficiente para sustento, depois de venderem tudo 

que lhes pertenciam (do cabelo aos dentes), só tinham uma única opção: a venda de seus 

corpos (Nye, 1988/ 1995). 

Os burgueses, donos das fábricas e orquestradores da economia capitalista, para se 

alimentarem do corpo e do espírito dos trabalhadores, dia e noite na miséria crescente e no 

horror daqueles que eles subjugam, tiveram que transformar a rapinagem em algo voraz e 

insaciável. A sede de espírito e a fome da carne tinham que se tornar constantes tanto quanto 

a miséria de suas presas, para isso, a mesma sorte que os detentores do poder imprimiam às 

suas presas lhes era também impressa pela sociedade, a sorte das circunstâncias, a fome dada 

pela miséria se inverte para eles na fome voraz do poder. Neste contexto, para Adorno 

(1951/1993)73, a satisfação se torna um insulto. A fome voraz de produção das fábricas 

burguesas cresce proporcional à fome da miséria embutida na expropriação dos outros, o 

tédio dos detentores de poder não vem mais da possibilidade total de satisfação,  

[...] de um excesso de felicidade, e sim do fato de que esta está marcada pela 

infelicidade geral; [que] decorre do caráter de mercadoria que abandona as 

satisfações à idiotia, da brutalidade do comando, cujo o eco ressoa aterrorizante 

na alegria debochada dos dominantes, por último, de sua angústia diante de sua 

própria superficialidade (Adorno, 1951/1993, p. 154)74  

Para o filósofo, a satisfação como princípio de felicidade e promotora do prazer se 

torna um desvario, a deformação é imposta a todos dentro do sistema de lucro. A satisfação 

se converte em insatisfação e o prazer se cumpre alinhado à crueldade, conforme indicam 

Horkheimer e Adorno (1947/1985c). A ave de rapina humana já não busca saciar a fome, a 

cada voo em busca da nova presa o prazer advém não de comê-la, mas sim da caça marcada 

                                                 
73  Aforismo 113, Desmancha-prazeres. 
74  Aforismo 113, Desmancha-prazeres. 
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do poder certeiro de dominar o outro e aos poucos ir fechando as garras sobre a presa, que 

ainda viva exprime em gritos o resto de suspiro que lhe contempla, a presa desfalecida já 

não supre mais a fome, pois, agora as necessidades já não são mais do estômago e da vida, 

mas do prazer de dominar. 

O preço que deforma e conforma os detentores do poder na sua ratio, o 

distanciamento da natureza e, ao mesmo tempo, a proibição do medo, assume como norma 

a crueldade insatisfeita. Nisso, os detentores do poder irritam-se, enraivecem-se e cumprem 

a fúria cega a cada lembrança da natureza, este é o ódio dirigido às margens, o ódio às 

mulheres, aos índios, aos negros, e, no século XX, culminará no ódio contra os judeus. O 

ódio dirigido à mulher, como representante da margem, vem das potências marginais que 

assombram o detentor do poder, na mulher a pura expressão da fraqueza e do medo, que lhe 

marcam a testa com o estigma de sua dominação de corpo e espírito, é a marca que remete 

ao ódio mais cego e extremo do detentor do poder; é o ódio de quem se identifica com a 

presa e tenta lhe arrancar aquilo que nele já não existe mais. O predador de rapina humano 

arranca as entranhas da presa ainda viva, [...] multiplicando por mil o grito que arranca a 

suas vítimas e que ele próprio não pode soltar (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 93). 

A sua satisfação aqui se cumpre no prazer cruel da expropriação da vida do outro, e de ver 

na lamúria cortante das fábricas, dos prostíbulos e das esposas, o grito que, pelo preço pago 

pela dominação, não pode soltar. 

Acometem-me desejos terríveis, a fúria de te desfigurar, de tornar-te semelhante a 

mim, para que tu não possas ter a esperança de te consolares com teus amantes da 

desgraça de me ter conhecido. Quebrarei todos os espelhos desta casa para que 

não me lancem qualquer comparação, para que cessem de servir como alimento 

ao teu orgulho. (Marx, 1846/2006, p. 40) 

“Loucas criaturas”, escreve o presidente Blammont em Aline et Valcour sobre as 

mulheres, “como gosto de vê-las a se debater em minhas mãos! Elas são como o 

cordeiro entre as garras do leão”. E na mesma carta: “É como na conquista de uma 

cidade; é preciso se apoderar das elevações..., nós nos instalamos em todas as 

posições dominantes e, a partir delas, caímos sobre a praça sem temer mais a 

resistência”. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985c, p. 93; grifos no original) 

O que vai marcar o século XIX é exatamente a diferença da fúria exercida na 

determinação conferida pelo caráter da forma-mercadoria, nele quem dita as regras da ratio 

é a insatisfação e o prazer na crueldade, todos estão famintos, seja de pão ou de poder, mas 

quanto ao último nada supre a fome, insaciável que é o poder, quer sempre mais poder. Para 

Horkheimer e Adorno (1947/1985b) a diferença aqui é que não basta subjugar e tornar o 

outro, portador da natureza/impotência, inferior, a existência do mesmo já traz sobre si o 
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ataque do dominador, pois, o reino que se estabelece é da hybris75 (p. 63), da violência que 

pretende vencer o já vencido. O reino da hybris é o início do mergulho profundo de Ulisses 

no mar impetuoso da ira de Poseidon, ao enfrentar um de seus filhos, Polifemo, o ciclope. 

De acordo com a análise dos filósofos, Ulisses, ao se ver impotente diante da possibilidade 

de ser devorado por Polifemo, utiliza-se da astúcia e, na dualidade76 de seu nome, identifica-

se como ninguém, impedindo o ciclope de revelar sua identidade. A ratio astuta que lhe 

permite dominar, furando o olho do ciclope para fugir e, ao mesmo tempo, não ser 

reconhecido, impele-o ao mesmo, ao medo de retornar a ser ninguém, um outro 

desconhecido que não Ulisses – o guerreiro reconhecido pelas vitorias de Ítaca e de grande 

poder. Neste momento, segundo os autores, Ulisses decai na hybris, posto que já tendo 

vencido o ciclope decide lhe mostrar, como uma segunda derrota, o tamanho de sua 

estupidez. Para isso Ulisses restaura sua identidade e, assim, toda sagacidade lhe conferida 

pela astúcia assume o caráter de tolice; ao tentar vencer e impor a humilhação ao já vencido, 

condena-se ao mar bravio das desventuras.  

O reino da hybris é aquele, nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/1985c), em 

que [...] o maior prazer é humilhar aqueles que já foram golpeados pelo infortúnio (p. 93). 

Com o infortúnio marcado no corpo e no espírito, as mulheres são presas exemplares das 

aves de rapina, a naturalização da inferioridade do seu sexo atualizada a cada século permite 

o deleite sem risco e a dominação ser prazerosa/divertida. Para os autores, é a supremacia 

garantida que permite o prazer no ato de dominar o já vencido, pois, a ele só cabe o desespero 

total que embala a gargalhada sonora de quem domina e denuncia sua desumanização. A 

tolerância à prostituição e seu crescimento dentro da miséria do século XIX diz da separação 

entre corpo e espírito que, conforme analisam os pensadores, primeiro subjuga o corpo 

                                                 
75 Hybris é um termo proveniente do grego, que tem difícil tradução, no caso da utilização como conceito 

filosófico advém da representação do excesso, daquilo que ultrapassa o âmbito do justo. Esta é definida pelo 

Dicionário filosófico, de Nicola Abbagnano (1971/2007), assim: este termo, intraduzível para as línguas 

modernas, os gregos entenderam qualquer violação da norma da medida, ou seja, dos limites que o homem 

deve encontrar em suas relações com os outros homens, com a divindade e com a ordem das coisas. A injustiça 

nada mais é que uma forma de H., porque é a transgressão dos justos limites em relação aos outros homens. 

Neste sentido, Hesíodo dizia: "Quando levada a cabo, a justiça triunfa sobre a H.: o néscio só entende quando 

sofre" (Op., 216-17). Para Platão, há H. sempre que é superada "a medida do justo"; portanto, a H. tem muitas 

faces, muitos lados e muitos nomes (Fed., 238 a). Aristóteles deu a esse termo um significado mais restrito: 

entendeu tratar-se de ofensa gratuita feita aos outros apenas pelo prazer de sentir-se superior: o que é 

insolência (Ret., II, 2, 1378 b 23) (p. 520). 
76 Ulisses, que também é compreendido como Odisseu, carrega a dualidade no nome que pode ser interpretado 

como ninguém, nas palavras de Horkheimer e Adorno (1947/1985b): em grego trata-se de um jogo de 

palavras; na única palavra que se conserva separam-se o nome – Odysseus (Ulisses) – e a intenção – Ninguém. 

Para ouvidos modernos, Odysseus e Oudeis ainda têm um som semelhante, e é fácil imaginar que, em um dos 

dialetos em que se transmitiu a história do retorno a Ítaca, o nome do rei desta ilha era de facto um homófono 

do nome de Ninguém (pp. 62-63). 
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imperando o prazer aliado à crueldade tendo sua máxima expressa no amor sexual e no ódio 

entre os sexos, e no segundo momento comercializa o corpo rebaixado a objeto. A 

prostituição tornou-se necessária nesse cenário, pois, nela o rebaixamento do corpo à coisa 

comprável garante a diversão na dominação, garante a prática da hybris sem riscos, 

O burguês precisa da bailadeira não só por causa do prazer, que ele ao mesmo 

tempo lhe inveja, mas para sentir-se como Deus. Quanto mais ele se aproxima do 

limite de seu domínio e esquece de sua dignidade, tanto mais crasso é o ritual de 

violência. A noite tem seu prazer, mas ainda assim a prostituta é queimada. 

(Adorno, 1951/1993, p. 153)77 

O processo de autoalienação infligido à mulher já apontado na complementariedade 

da prostituta e da esposa, ganha força na comercialização da miséria do século XIX, a 

comercialização dos corpos ganha diferenciais quanto à mulher, uma vez que a prostituta se 

submete na comercialização do prazer, e a esposa se submete à ordem da propriedade, 

comercializada pelo código marital (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b). A garantia de uma 

hybris sem riscos feita na comercialização do prazer pela prostituta, equivale à garantia do 

código civil dado aos burgueses em relação às suas esposas, nele a garantia da proteção em 

função de sua situação econômica/social autoriza o marido ciumento a andar por aí com 

sua mulher acorrentada como o avarento com seu cofre, pois ela representa apenas uma 

parte de seu inventário (Marx, 1846/2006, p. 37). A tentativa de resistência diante deste 

contexto que as mulheres apresentavam vinha de um recorte da alta burguesia, branca e 

escolarizada da época – o movimento sufragista –que em caráter interclassista, acreditava 

que todas mulheres sofriam por serem mulher, indiferente de sua posição social ou cor, e 

acreditavam que a possibilidade do voto para mulher era a resposta para o início de uma 

igualdade entre os sexos. Essa crença excluía do pensamento a miséria envolvendo as 

operárias, as prostitutas e as escravas, e não questionava as bases morais e civis que 

centralizavam o homem e impunham a feminilidade às mulheres. Tal crença de que a 

legislação pode mudar a estrutura acaba também por esquecer que a própria legislação 

carregava em si os princípios regentes da sociedade capitalista e patriarcal (Nye, 1988/1995). 

O alçar do voo das aves de rapina durante o século XIX tem seu triunfo na produção 

de lógica capitalista, das manufaturas às grandes indústrias, aqui, o que alimenta as máquinas 

são os corpos dos trabalhadores, estes são, vagarosamente, consumidos dia após dia pela 

produção em sua própria alienação. Esse processo se solidifica com os princípios 

                                                 
77  Aforismo 112, Et dona ferentes. 
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tayloristas78 que, ao final só século XIX, cumpriu nas fábricas a ratificação da ratio astuta, 

elevando a administração, através do cronômetro, da medida, do volume e do peso, não só 

às máquinas ou aos trabalhadores, mas a cada âmbito da vida expropriada dos trabalhadores. 

A fragmentação do corpo do trabalhador foi o princípio da subdivisão em elementos 

mínimos da produção e do tempo da mesma, para que se impere o total desconhecimento e 

estranhamento do que se produz (Chauí, 1984). As aves de rapina se alimentam das presas 

ainda vivas e, meio aos gritos delas, vagarosamente as dilaceram, fragmentando seus corpos 

até que os mesmos se tornem mortos para que outras aves de rapina, como o condor, possam 

se alimentar até o último vestígio dos corpos mortos. 

A tradição judia conservou a aversão de medir as pessoas com um metro, porque 

é do morto que se tomam as medidas – para o caixão. É nisso que encontram prazer 

os manipuladores do corpo. Eles medem o outro, sem saber, com o olhar do 

fabricante de caixões [...]. Eles estão interessados na doença, à mesa já estão à 

espreita da morte do comensal, e seu interesse por tudo isso é só muito 

superficialmente racionalizado como interesse pela saúde. (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985e, pp. 193-194)79 

2.2. O ESPETÁCULO DO HORROR QUE SILENCIA AS SEREIAS 

As luzes da técnica que iluminam o século XIX vão realizar, na sua passagem para 

século XX, um novo espetáculo nos céus nunca antes visto pela humanidade. Nele as luzes 

projetadas nos céus que encobriam a Europa não só iluminavam, mas queimavam 

indiscriminadamente. O espetáculo proporcionado pela Primeira Guerra Mundial, cumpriu 

as características da técnica a qual não permite hesitação, ponderação e nem civilidade 

(Adorno, 1951/1993)80. No progresso da técnica, o mecanismo de reprodução da vida se 

torna o mesmo de sua aniquilação, o progresso alinhado à dominação transforma os países 

em grandes mercadores com a finalidade do lucro e, com isso, a guerra que se instala, guerra 

pelo lucro, torna-se um grande negócio (Adorno, 1951/1993)81. Os protagonistas dos céus 

são as aves de rapina, instituindo o reino da violência pura, da destruição pela destruição 

tendo como território o lucro como finalidade o capital, não o humano. 

                                                 
78 O Taylorismo, também conhecido como gerência científica, tem como princípio a administração no trabalho, 

a ideia central da gerencia científica é dupla: por um lado, obter, no interior das fábricas e dos escritórios, 

controle absoluto sobre o trabalhador durante as tarefas, graças à separação entre concepção/decisão (que 

são reservadas aos grandes gerentes) e execução (o trabalhador é mero executante de tarefas cujo sentido, 

causas, meios e fins ignora), e, por outro lado, obter absoluto controle sobre o corpo do trabalhador pela 

divisão de cada tarefa em partes as menores possíveis, correspondentes a divisões do corpo do trabalhador. 

(Chauí, 1984, p. 153) 
79 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
80 Aforismo 19, Não bater à porta. 
81 Aforismo 33, Longe dos tiros. 
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A Primeira Guerra Mundial, inaugurando a modernidade, teve como motivação 

principal a disputa pelo mercado consumidor, dessa forma, o movimento iniciado no século 

XIX, no nascimento da modernidade, já não enxerga outra finalidade, nele se corporifica o 

sacrifício. A ratio que administra e cronometra cada âmbito que perpassa o trabalhador se 

cumpre em toda sociedade, o tempo adequa-se ao ritmo acelerado das fábricas, os operários 

adequam-se as máquinas e a vida adequa-se à morte. O céu, pela primeira vez, forneceu o 

espetáculo de estrelas que retiram a vida de muitos de uma vez só, pela primeira vez a terra 

foi marcada e rasgada em trincheiras que abrigavam os soldados, a cada estrondo se escutava 

o grito das máquinas, e os soldados ensurdecidos e mudos lutavam numa guerra pelo seu 

próprio dominador. As maquinarias agora ganhavam vozes, essas escutadas no último 

suspiro daqueles que lutavam para quem as maquinas serviam, para o progresso da 

dominação. 

O contexto social82 que envolvia esse espetáculo era o da miséria mundial pautado 

na proporcionalidade com o crescimento do sistema capitalista que impunha essa miséria em 

prol do lucro. O que mais se diferencia nesse início da modernidade é o retorno de uma 

concepção de moral e de feminilidade típicas do século XVIII, mas com novas roupagens, 

tentando minimizar o que chamavam de estragos morais que as misérias da fábrica tinham 

feito à sexualidade, à família e, principalmente, ao lugar da mulher. As primeiras discussões 

deste lugar vão se dar principalmente pela introdução da mulher nas fábricas, pois, a 

desvalorização do trabalho masculino pôs em cheque toda lógica moral e familiar. Nestas, o 

retorno do discurso da mulher como mantenedora do lar, que civicamente não é reconhecida 

só como mulher, mas principalmente como reprodutora, ganha o holofote, seja para o 

regresso dos homens às fábricas, seja na necessidade de exército para a guerra que se 

                                                 
82 Concomitante à Primeira Guerra Mundial, em outubro de 1917, se iniciou a Revolução Russa, que foi 

fundamental para desenvolvimento do que mais tarde será chamado de feminismo socialista. As mulheres 

tiverem uma posição fundamental no início da revolução contestando as formas sociais vigentes em relação ao 

lugar da mulher, as noções de cuidado, de sexualidade e de trabalho, tendo apoio de grandes filósofos como 

Marx e Engels, e apoio político inicial de Lenin. Entre as mulheres filósofas que tomaram a frente durante a 

revolução estavam a Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, dentre outros 

nomes importantíssimos para o movimento das mulheres, que unanimemente questionavam o movimento 

Sufragista por esquecerem do recorte de classe, ou seja, de não pensarem nas mulheres proletárias, uma vez 

que não questionavam a noção de exploração das mulheres no trabalho e suas consequências como a dupla 

jornada (Nye, 1988/1995). Matos (1977/1997) afirma que em 1920, nas 16 províncias que compunham a 

Revolução Russa, cerca de 150 mil mulheres participavam dos sábados comunistas que compunham os 

trabalhos voluntários para manutenção comunitária. Essa força das mulheres que estruturaram a Revolução 

Russa se volta para a combater a desigualdade dos sexos dentro da política, percebendo que mesmo mudando 

legalmente a noção de casamento como escolha livre e possível de divórcio, realizando centro comunitários de 

cuidado, as “questões femininas” eram colocadas sempre em segundo lugar diante das pautas principais da 

revolução. Progressivamente com a instituição de Stalin no poder e a revolução corrompida pela forma 

totalitária, as “questões femininas” foram totalmente deixadas de lado. 
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formava, ou ainda para que a ordem moral da mulher submissa e procriadora voltasse ao seu 

lugar. Dhoquois (2003), citando Albert de Mun83, exemplifica, 

Eu gostaria muito de saber quem ensinaria moral a essas crianças senão a mãe? 

Não há de ser o professor ou a professora que a ensinará verdadeiramente: não, 

não, é a natureza que ensina a moral, é a mãe. Devolvam-nos a esposa, devolvam-

nos a mãe; é quase como se eu dissesse: devolvam-nos a moral! Que há de ser, 

meus senhores, de uma sociedade sem moral? Que há de ser de uma sociedade 

sem educação? Que há de ser de uma educação sem a mãe? Que há de ser de um 

lar sem esposa? Que há de ser de um homem que não tem, ao seu lado, para amá-

lo, uma mulher que inspire grandes sentimentos e pensamentos nobres? (pp. 46-

47) 

O lugar da mulher, então, é aclamado como mãe, responsável pelo bem-estar da 

família num encadeamento cúmplice da moral sexual e da feminilidade. Essa se limita a ser 

filha, esposa, mãe, cuidadora da família e do marido, para que a mão de obra masculina 

chegue intacta às fábricas, bem como para que os problemas sociais, como alcoolismo e as 

doenças venéreas dos operários tenham uma cuidadora que resolva essas questões, ditas 

sociais, na responsabilidade marital. O papel cívico da mulher passa a ser o de reprodutora, 

uma vez que são necessários operários sadios e que os ânimos sociais da guerra também 

necessitavam de um exército saudável para as disputas comercias (Dhoquois, 2003). O papel 

da mulher na Primeira Guerra Mundial vai ser de reprodutora e, por assim dizer, produtora 

do exército, salvaguardando o nível de produção industrial enquanto os operários estão em 

guerra, promovendo a manutenção da família nos âmbitos material, educacional e moral, e 

ainda assegurando a pacificação social dos vícios. A mulher se torna a mãe mantenedora de 

toda sociedade, dela é solicitado uma moral arraigada ancorada no sacrifício contínuo de 

qualquer coisa que não seja reprodução. 

As condições fisiológicas especiais do organismo feminino dotaram este último 

de uma fragilidade e de uma delicadeza particulares. Não lhe pertence uma vida 

própria. A maternidade exige dela sacrifícios incessantes. Mulher, ela tem 

necessidade de todas as suas forças e de saúde para se multiplicar para os filhos. 

Nosso dever de legisladores é o de assegurar o futuro da nação, salvaguardando a 

raça e preservando a força e a saúde da classe mais numerosa. (Dhoquois, 2003, 

p. 48)84 

O discurso científico, dando ênfase ao saber médico, foi fundamental para esse 

retorno da mãe social, passiva e cuidadora, imposto à mulher. Para isso, as concepções 

                                                 
83 Albert de Mun foi um representante dos católicos sociais que participaram da votação da lei de 2 de novembro 

de 1892 na França que estabelecia a redução do tempo de trabalho das mulheres operárias para 8 horas diárias 

e uma série de distinções quanto a gravidez (Dhoquois, 2003). 
84 O trecho trata-se de uma declaração feita pelo Sr. Dron (1890) na Câmara de Deputados na França, anterior 

à votação da lei de 2 de novembro de 1892, resgatada por Dhoquois (2003). 
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higienistas inspiradas nas teorias de Pasteur85 e a compreensão vinda da interpretação dos 

trabalhos de Freud86, na elaboração do lugar da mulher normal e sadia como passiva, foi de 

extrema importância para construção do que a medicina vai chamar de a nova mulher 

(Matos, 2003, p. 110). Tutelada pela medicina, a mulher se torna uma agente social que vai 

zelar pela higiene, corporal, familiar e moral, cabendo à mesma a sucessão desse 

conhecimento para suas filhas. A administração da vida ganhava um novo aliado, que ia 

além das fábricas ou das igrejas, elegida pela medicina: a mulher era a nova administradora 

e gestora da disciplina, da normatização, da ordenação e da manutenção do bem-estar social 

ideal às fábricas, à guerra e a toda administração capitalista. A auxiliar idônea recebe de 

novo seu lugar junto ao homem no início do século XX e, àquela que não exercesse tal 

manutenção, o destino não reservava mais a condenação eterna ou a fogueira, mas o 

tratamento médico especializado, para o qual todos os males estavam localizados naquilo 

que a definia como mulher, o útero (Matos, 2003). 

A fragmentação imposta à mulher e sua redução ao útero ilumina exatamente o que 

era solicitado, toda vida deve ser reduzida ao corpo (Ramos, 2004, p. 134). Esta era a 

máxima imposta às mulheres no início da modernidade, qualquer compreensão que 

ultrapassasse a visão de reprodutora, assessorada pela feminilidade passiva nos lares, era 

considerada desviante. O trabalho externo ao lar era motivo de indignação médica e 

prognóstico de problemas morais da mulher e dos filhos, a luta pelo advento de direitos 

iguais, iniciada no século XIX, era completamente desqualificada porque impedia a 

completa realização do potencial da mulher, a maternidade; por fim, a atividade intelectual 

das mulheres não era indicada, pois, o cérebro e os ovários não poderiam desenvolver-se 

simultaneamente de modo que as atividades intelectuais femininas poderiam produzir um 

ser débil, nervoso, estéril – e talvez, pior ainda, poderiam gerar crianças doentes ou 

malformadas (Matos, 2003, p. 115). 

A diferença do retorno da sagrada família na época moderna é que nela não se 

instituía a inferioridade feminina, pelo contrário, a partir de 1920 a teoria vigente entre os 

sexos é a da complementariedade. O homem definido como viril, sexual e público, e a mulher 

                                                 
85 As influências da teoria de Pasteur atuaram principalmente sobre as ideias de prevenção de doenças e 

contágio, estabelecendo, através da medicina, uma nova forma de compreender a relação entre doença, corpo 

e higiene, sobre os hábitos e atitudes que deveriam ser alterados por normas médicas para uma sociedade mais 

salutar (Matos, 2003). 
86 Dando ênfase aos dois ensaios em que Freud (1931/1980; 1933/1980) vai tratar das relações do corpo e do 

desenvolvimento da mulher e, principalmente, do assentamento da feminilidade como princípio do 

desenvolvimento correto e normal da mesma, estes são, o artigo Sexualidade Feminina e a Conferência XXXIII: 

“Feminilidade”. 
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como passiva, materna e doméstica, eram agora compreendidos como complementariedade 

que em momento algum se pretendia emancipatória ou igualitária, mas sim consistia numa 

completude que permitia que as divisões sexuais permanecessem intactas. A mulher 

reduzida ao corpo, ou melhor, a uma parte do corpo, tinha o compromisso moral e biológico 

com a reprodução e a passividade. Freud (1933/1980)87 foi fundamental nessa compreensão 

da transferência da sexualidade da mulher para maternidade, pois sua obra aponta que a 

feminilidade passiva, que vai caracterizar a mulher normal, não é algo natural, mas depende 

de duas tarefas que demandam certa coerção para adaptar a mulher a essa característica 

durante seu processo de desenvolvimento. No primeiro momento, a mulher deve renunciar 

a uma soma de atividades advindas do clitóris – considerado análogo ao pênis durante a 

infância, como órgão sexual – transferindo sua sensibilidade e importância à vagina, nesta, 

sua realização vai advir de impulsos passivos, vistos como receptivos da atividade 

masculina. Já a segunda tarefa de adaptabilidade ao feminino passivo é a troca do objeto de 

amor, que inicialmente na menina se dá de maneira homossexual. Para que a feminilidade 

se estabeleça, a sexualidade deve ser heterossexual de modo que o desejo de se igualar ao 

homem, ter o pênis como objeto detentor do poder, deve ser substituído pelo desejo de ter 

um bebê, ou seja, de realizar-se como mãe. 

A mulher adaptada à feminilidade e à passividade, ou seja, a mulher com 

desenvolvimento dito normal, cumpre em regra a lógica sacrificial, a renúncia do prazer, e 

se torna o fundamento da mulher normal, seja pelo corpo passivo e desprovido de 

estimulação, uma vez que sua zona erógena é limitada à vagina como receptáculo do pênis, 

seja pelo sacrifício de toda possibilidade afetivo-sexual para além da heterossexualidade, 

que se torna desviante, pervertida e, por assim dizer, doente e anormal. Dessa forma, todo 

campo sexual da mulher era revertido à passividade feminina e materna como norma, aquilo 

que ultrapassasse essa margem era desvario pervertido, abominado e, invariavelmente, 

deveria ser punido. Nada que transcenda ao corpo-coisa pode livremente se expressar sem 

                                                 
87 Freud (1933/1980) perspicazmente voltou seu olhar para a formação da feminilidade e, nisto, mesmo ao 

interpretar e utilizar a feminilidade como princípio normativo, foi capaz de fazer saltar aos olhos com precisão 

alguns dos grilhões que constituem a formação do processo da feminilidade imposta às mulheres. Ao mesmo 

tempo, como ponderado por diversas autoras das ditas teorias de sexo, de gênero ou, ainda, feministas – entre 

elas, Firestone (1970/1976) e, como cita Pinto (2014), Heleieth Safiotti, Simone de Beauvoir e Betty Friedan 

–, a leitura de Freud é marcada pela condução teórica com enfoque no sexo masculino, pela análise sem recorte 

de classe e com a naturalização da submissão e passividade da mulher. Cabe ressaltar aqui que o movimento 

pretendido na construção deste texto tem como base as formulações de Adorno (1931/2016) no movimento de 

tentar iluminar o objeto aqui exposto através das diversas luzes que se aproximam e distanciam do mesmo, a 

fim de pensar os movimentos de ângulos diferentes que permeiam o objeto em seu movimento histórico e 

social. 
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que atraia a fúria e a paixão assassinas de uma camada cujo amor-ódio pelo corpo afastou-

se tanto do espírito que não encontra outra forma de realizar-se senão concreta e 

diretamente (Ramos, 2004, pp. 134-135). 

A máxima da feminilidade passiva chega a tal ponto que os diagnósticos médicos 

giravam em torno do útero e da moral passiva, assim, qualquer sintoma de doença, seja da 

criança ou da mulher, era algum desvio dessa nova mulher tutelada pela medicina (Matos, 

2003). Aqui o trato do corpo, especificamente do corpo da mulher, cumpria o evocar da fúria 

que somente a lembrança das potências míticas da natureza pode causar. O tratamento 

médico para o desvio da norma ou para doenças era exercido diante do mesmo órgão do 

diagnostico, o útero era como que o centro de toda uma medicina da mulher, nele eram 

realizadas as cauterizações, aplicadas as injeções, sanguessugas e ferros quentes (Matos, 

2003, p. 116). A prática ginecológica para as mulheres era um processo que devia ter um 

caráter regenerador e punitivo. O ódio que a técnica dirige à natureza para dominá-la e 

reduzi-la à matéria, à coisa manipulável, era o mesmo ódio que os machões dirigiam às 

mulheres não subordinadas, o mesmo que a medicina, primordialmente masculina, impunha 

ao corpo. O ódio, a fúria, aqui, era discriminada, voltava-se para um corpo em específico, o 

corpo da mulher. A medicina torna produtiva a reação psíquica à corporificação do homem 

[Verkörperung]; técnica, a reação à reificação da natureza inteira (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985e, p. 193)88. 

O progresso que se dirige à dominação logra seus senhores com o sacrifício do corpo 

eliminando dele qualquer possibilidade de vida, este paira sobre a mulher no início da 

modernidade como presa a ser dominada astuciosamente, não mais pela força, mas pela 

ciência administrada no saber médico. A mulher é impelida ao duplo sacrifício da 

autoalienação: sacrifício do corpo instituindo sua redução a reprodutora, sacrifício da 

experiência forjando-a como receptáculo passivo, na impossibilidade de experiência sexual-

afetiva. A adaptação coerciva à feminilidade, moldada e imposta pela hostilidade daquele 

que se vê logrado diante da mulher, carrega em si a ironia histórica que somente o olhar da 

margem detém, talvez o sexo masculino que se torna o senhor, assumindo a dominação como 

forma de vida e desencantando a tudo e a todos, assume frente à mulher a posição da qual 

ele mesmo a acusa: a inveja, o sentir-se castrado. Ele percebe na mulher a lembrança da 

natureza reprimida em si. O homem castrado teme as potências míticas que habitam na 

lembrança da natureza que ele mesmo implica à mulher colocando-a no lugar do outro, do 

                                                 
88 Notas e esboços, Interesse pelo corpo. 
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desigual, e, por medo, impõe o sacrifício até da última gota de vida a todos que habitam as 

margens da norma, o pressentimento do logro se torna sintoma da civilização e desculpa para 

dominação. 

A normalidade saudável que se instala na sociedade vai se compreender no binarismo 

sexual – há muito tempo instituído, mas renovado pela compreensão de complementaridade 

entre os sexos – que não nega ou inferioriza o sexo feminino como nos séculos passados, 

posto que agora ele é integrado à sociedade como indispensável à norma e ganha um papel 

fixo de mãe reprodutora e cuidadora social. O que vai ser solicitado a ambos os sexos para 

normalidade saudável é tornarem-se caricaturas, ou seja, que reprimam não só seus desejos 

e conhecimentos, mas todos os sintomas que veem da repressão alicerçada ao longo da 

história. O homem se torna a caricatura do gentleman astucioso que age indiscriminadamente 

sempre na garantia da possibilidade do logro; e, a mulher, da detentora da feminilidade 

passiva que gesta e higieniza a sociedade, no mais é a desviante adoecida, ou, ainda, a 

prostituta que representa um perigo social (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)89. Essas 

performances de cada sexo vão se estruturar juntamente com o aparecimento de uma nova 

classe trabalhadora “respeitável”. Neste contexto, apoiados na redução do trabalho fabril da 

mulher e, com isso, no retorno do homem aos centros das fábricas, os salários industriais 

vão gerar a concepção do salário familiar, em que a gestão da casa gira em torno do salário 

masculino, atribuindo à mulher, se necessário, o papel de complementariedade a ele, em 

empregos de meio período para que a gestão doméstica não lhe escape (Therborn, 2006). O 

novo modelo familiar comercializado junto às performances de cada sexo são caricaturas 

representantes da saúde social e do padrão de vida almejado, mas, uma vez que tudo torna-

se mercadoria de consumo, tudo também tem seu preço. O preço da norma é a morte da 

experiência, a deformação do tato, ou seja, a semiformação, esta alicerçada sobre o 

rebaixamento da vida e de sua lembrança, na base da saúde reinante está a morte. Todo seu 

movimento assemelha-se aos movimentos reflexos de seres cujo coração parou de bater 

(Adorno, 1951/1993, p. 51)90. 

A urbanização das cidades que o século XX trouxe consigo se consolida em todos os 

aspectos, das fábricas ao interior das casas. Esta, no tempo moderno, foi marcada pela ascese, 

pela higiene que esconde a miséria e as injustiças atrás das luzes e das técnicas da 

modernidade. A exaltação da higiene, do limpo e do imperativo moral ao sexo são 

                                                 
89 Notas e esboços, O homem e o animal. 
90 Aforismo 36, A saúde para a Morte. 
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expressões da norma moderna e se ligam por uma única exaltação, a do corpo morto, 

destituído de si, alienado e transformado em matéria. Para Adorno (1951/1993)91, esse se 

tornou o novo padrão de saúde, nela a adaptação bem-sucedida só pode se realizar nas mais 

profundas mutilações que marcam os sujeitos tão a priori que não geram conflito aparente. 

Os filhos das fábricas e da industrialização crescem na modernidade já embutidos na própria 

lógica de destruição, alienados de si e do outro, não apresentam conflitos, eles se tornam 

representantes de toda uma sociedade que vê a doença como saúde e a vida nas formas 

petrificadas e mortas concedidas pelo mercado em performances de feminino e de 

masculino, no estilo de vida administrado e no orgulho pela pátria, pois o sacrifício 

socialmente exigido é tão universal, que ele, de fato, só se torna manifesto na sociedade 

como um todo e não no indivíduo (p. 51). 

A Primeira Guerra Mundial, representada como guerra da técnica, reatualiza a noção 

de sacrifício, guerra e violência, nela o sacrifício se torna universal, os soldados lutavam 

pelos seus próprios algozes, e o corpo, rebaixado a instrumento adequado na mutilação pela 

nova artilharia da técnica, era incapaz de narrar a guerra, pois a experiência foi fragmentada 

entre os bombardeios e o silêncio, regados de sangue e miséria dos campos de batalha. O 

fim da primeira Guerra Mundial traz como anúncio o reino da hybris, a violência se resulta 

em barbárie e o mundo desencantado pela técnica assume a morte como forma de vida. Como 

presságio do que virá, a administração das fábricas que alterou o tempo da vida em ciclos de 

produção cronometrados, altera também o tempo da guerra impedindo qualquer experiência 

e, com isso, qualquer elaboração que permita ultrapassar a hybris é reprimida, o passado é 

impedido de ser elaborado, uma vez que a norma salutar à qual os soldados retornam é a da 

repressão para adequação. As marcas no corpo relembram o horror dos resquícios de uma 

guerra não lembrada, só sentida; e, ainda assim, reprimida. 

A vida transformou-se numa sucessão intemporal de choques, entre os quais se 

rasgam lacunas, intervalos paralisados. Contudo, talvez nada seja mais funesto 

para o futuro do que o fato de que breve, literalmente, ninguém mais será capaz 

de pensar nisso, pois cada trauma, cada choque não superado daqueles que 

retornam da guerra, é o fermento da futura destruição. (Adorno, 1951/1993, p. 

46)92 

A experiência não elaborada, reprimida, que se cumpre na repetição do passado é 

realizada nas próximas décadas, o saldo da Primeira Guerra Mundial vem em poucos anos 

na destruição ainda mais avançada que se proclama na Segunda Guerra Mundial. O fim da 

                                                 
91 Aforismo 36, A saúde para a Morte. 
92 Aforismo 33, Longe dos tiros. 



À margem, entre gritos e silêncio: cicatrizes dos corpos e dos sexos 

Jéssika Pereira Damásio – PPGPSI/UFSJ – 2018 

 

88 | 

Primeira Guerra Mundial se deu com a instauração do Tratado de Versalhes que impunha a 

Alemanha várias limitações, entre elas, fronteiras simbólicas e materiais, indenizações e a 

restrição na organização de um exército. Essas limitações foram diretamente interpretadas 

como humilhação pelo povo alemão, que já se encontrava em profunda crise, devido à 

necessidade de reconstrução social do país e o conjunto de dívidas bélicas ocasionadas pela 

guerra (Cotrim, 2002). Esses termos abrem espaço para o crescimento do clima nacionalista; 

este, reformulado numa lógica fascista, em que a nostalgia e o saudosismo de uma lembrança 

da pátria, de uma propriedade onde reina a vida sedentária que se origina na alienação, do 

entregar-se dos homens, vai ser mitificado (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b). O retorno 

à pátria é o retorno à propriedade, ao que os definem como senhores de posses e, no caso de 

Ulisses, como portador da astúcia dominadora. O percurso de retorno à pátria, à amada Ítaca 

de Ulisses, é marcado pela extensão daquilo que o define: sua identidade, rei de Ítaca e, por 

isso, o detentor do poder e da dominação em sua propriedade. A astúcia, já presente nos 

reinos helênicos, era apresentada por Ulisses como sua própria identidade, seu agir sobre sua 

propriedade em forma de domínio, entretanto, ele se expande para o domínio da natureza, 

para o domínio do que é desconhecido e temido. Mas, como o medo do logro é parte do 

caráter daquele que detém a astúcia, a propriedade que se vincula à identidade se apresenta 

em constante perigo e deve ser sempre defendida (Crochík, 1999). Assim, como exposto, o 

Tratado de Versalhes personifica a ameaça da perda das posses, seja na forma da propriedade 

de terras, na limitação de fronteiras, seja identitária, na retirada do poder de defesa de suas 

propriedades, na limitação ao tamanho de seu próprio exército. A resposta voraz será o 

sentimento de injustiça e logro do povo alemão, culminando sobre a nação um abismo entre 

o retorno à pátria e a reconciliação, o nacionalismo aplicado à dominação é assumido, então, 

como movimento civilizatório daquilo que lhe escapou, que lhe foi negado (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985b). 

Como protótipo burguês, em Ulisses o germe do patriotismo nacionalista que se 

alimenta da ratio astuta já se expandia na forma de relação entre identidade e propriedade, 

que tem como resposta direta ao medo e a qualquer ameaça à propriedade a dominação 

irrestrita sobre o que é sentido como ameaça, o que implica que, para o eu burguês, a 

identidade se perfaz pela ameaça da perda de posses (Crochík, 1999, p. 41). A 

autoconservação da identidade se torna a garantia da pátria e da propriedade, as aventuras 

de Ulisses que são seduções à lógica da pátria, ao mesmo tempo, são formadoras de seu 

caráter viril, duro e forte, uma vez que sua identidade é instituída sobre a autoconservação e 
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sua ação se dirigia à dominação. As aventuras são reduzidas, assim, à reafirmação da vitória 

do caráter astuto, nelas existe a perda da experiência, pois, por mais que Ulisses aceite o 

destino e viva as aventuras, em vez de desviar delas como inevitáveis, ele assume o princípio 

de identidade, reduzindo toda a diversidade ao igual, nisto, ele retira a possibilidade da 

experiência cristalizando o eu a uma resposta única, a dominação, e trata as a diversidades 

como fatos, matéria, coisas que devem ser igualmente administradas. 

O saber em que consiste sua identidade e que lhe possibilita sobreviver tira sua 

substância da experiência de tudo aquilo que é múltiplo, que desvia, que dissolve 

e o sobrevivente sábio é ao mesmo tempo aquele que se expõe mais 

audaciosamente à ameaça da morte, na qual se torna duro e forte para a vida. 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985b, p. 50) 

A redução do múltiplo ao igual é a redução da experiência ao fato, este que tem início 

e fim prognosticados, já não exalta mais a reflexão. O movimento de entrar em contato e 

abrir-se ao novo, o alienar-se como entrega ao objeto, para depois, no campo do pensamento 

e da reflexão, delimitar essa experiência na diferença, em uma nova versão, vai sendo 

dissolvido na lógica do seu contrário. No fato a ação já é premeditada, pois, os 

acontecimentos são reduzidos a uma simples sucessão de instantes pontuais que, por serem 

iguais, não geram a experiência, a lembrança, que, por sua vez, conjura sobre a humanidade 

a caduquice, a alienação deteriorada em esquecimento de si mesmo (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985e)93. No patriarcado capitalista, com a tensão entre forma e conteúdo aprisionada 

na forma-mercadoria, a administração das fábricas que chega ao corpo e ao espírito expulsa 

de vez o pensamento da razão, essa ratio, que mata a experiência e a torna mera abstração, 

concretiza o mais antigo medo, o medo da perda do próprio nome (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985a, p. 37). A sociedade administrada, que retira a potência formadora da 

experiência e coisifica a vida, vai permitir a liberdade em conjunto com a privação da força 

para liberdade, a liberdade formalizada que o século XX vai glorificar tem como seu preço 

a integração do eu à sociedade, na qual nenhum conteúdo será constituído fora das malhas 

da socialização total, posto que nada pode ultrapassar o interesse da sociedade convertida 

como fim. A integração do eu é a dissolução do nome no mar da igualdade indiferenciada, a 

violência que permite a dominação é a mesma que reprime as diferenças e iguala os sujeitos 

na redução a objetos com uma única particularidade, a violência. A exaltação do princípio 

da identidade é a exaltação da socialização total que significa alienação radical (Horkheimer 

& Adorno, 1956/1978a; Horkheimer & Adorno, 1947/1985b). A identidade, o patriotismo, 

                                                 
93 Notas e esboços, Sobre a Teoria dos Fantasmas e Adendo. 
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o nacionalismo, a raça ou ainda a völkisch alemã [...] é a autoafirmação do indivíduo burguês 

integrado à coletividade bárbara (Horkheimer & Adorno, 1947/1985d, p. 140)94. 

A integração do sujeito à sociedade total recai na sua própria tendência de 

desintegração, uma vez que ele não consegue mais diferenciar o que é seu e o que é do outro 

(Adorno, 1967/1995). Para Horkheimer e Adorno (1947/1985d), é o movimento de 

diferenciação que fundamenta a própria formação do eu (ou ego), a qual consiste nas relações 

de tempo e de experiência, ou seja, do entrar em contado com externo, introjetá-lo e, pela 

reflexão, projetar-se diferenciado, posto que, aqui, a profundidade interna do sujeito não 

consiste em nada mais senão a delicadeza e a riqueza do mundo da percepção externa (p. 

156). É esse entrar em contato, o tatear pela experiência o mundo, que permite a reflexão e 

a formação do sujeito autoconsciente, sendo que [...] quando o entrelaçamento é rompido, o 

ego se petrifica (p. 156). O eu petrificado não consegue se distinguir do externo, perde a 

capacidade reflexiva do pensamento e da experiência, tornando o externo sua própria 

consciência. Esse é o movimento que a integração à sociedade, impressa sobre as vidas 

administradas, impõe: a claustrofobia de cada pessoa, o sentimento de contínuo sufocamento 

nas situações de socialização. O ar que falta aos pulmões leva as pessoas a buscaram 

continuamente uma solução, nessa busca, o ódio pela civilização aumenta e, com ele, as 

respostas violentas. A pressão geral da sociedade sobre o sujeito age na dominação de suas 

particularidades, de toda e qualquer idiossincrasia que o torne diferente daquilo que lhe é 

solicitado, sendo que, uma vez tolhido, o sujeito igualado se volta aos desiguais com a fúria 

cega que impele ao outro o seu próprio corte: os proscritos despertam o desejo de proscrever. 

No sinal que a violência deixou neles inflama-se sem cessar a violência. Deve-se exterminar 

aquilo que se contenta em vegetar (p. 151). 

O processo de socialização que se pretende total carrega subterrâneas tendências 

desagregadoras, pois tende a eliminar exatamente aquilo que ele promove na formalização, 

a liberdade. As idiossincrasias e o potencial de resistência do sujeito, aquilo que compõe sua 

riqueza interna e sua capacidade de reflexão, perdem sua delicadeza e a força que dela advém 

e, com isso, a capacidade de se contraporem ao que lhes é ordenado, sendo que o ordenado 

é o princípio da identidade entre iguais, o eu petrificado, ou seja, a dominação cega de todo 

e qualquer diferente que o lembre de sua própria ferida. A energia que se volta para formação 

                                                 
94 Ainda neste ensaio, segundo a nota do tradutor, Guido Antonio de Almeida, o termo völkisch, de difícil 

tradução, é um adjetivo derivado de Volk – povo, e designa, no jargão nacional socialista, tudo aquilo que se 

refere ao “povo” entendido como uma unidade nacional, i.e., social e cultural, vale dizer como uma etnia. À 

falta de melhor solução, traduzimos völkish, conforme o contexto, por racista ou nacionalista (p. 139). 
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do eu, ao recair na repressão das potências de resistência, deforma-o e reverte-se, procurando 

o escape da claustrofobia na respiração do outro. Essa deformação do eu se reflete na 

impossibilidade da experiência e da reflexão, daí a potência para autonomia recai na 

heteronomia, que depende das ordenações, dos mandamentos e das normas sociais para dar 

razão a si mesmo, ao mesmo tempo que, conforme indica Adorno (1967/1995), as pessoas 

que os assumem mais ou menos livremente são colocadas numa espécie de permanente 

estado de exceção de comando (p. 125). Na análise de Horkheimer e Adorno (1947/1985d), 

a radicalidade desse processo caminha lado a lado com o antissemitismo, na completa 

ausência de reflexão, seja sobre o que lhe é externo ou sobre si mesmo. Para os filósofos, 

quando o interior do sujeito se empobrece, ele perde a sua capacidade de se diferenciar, seu 

eu incha e se atrofia ao mesmo tempo (p. 156), torna-se o centro do qual lança ao mundo e 

ao outro o que está nele mutilado. O mundo externo torna-se parte do seu delírio impotente 

ou onipresente de tudo que o constitui internamente, ou seja, o nada irreflexivo que advém 

das ordens e manobras do que lhe é externo. Nesses termos, o eu mutilado e petrificado se 

torna um instrumento paranoico que repete sua alienação correspondendo cegamente ao que 

lhe é solicitado: 

Na medida em que agridem cegamente e cegamente se defendem, perseguidores e 

vítimas pertencem ao mesmo circuito funesto. O comportamento antissemita é 

desencadeado em situações em que os indivíduos obcecados e privados de sua 

subjetividade se veem soltos enquanto sujeitos. [...] O antissemitismo é um 

esquema profundamente arraigado, um ritual da civilização, e os pogroms são os 

verdadeiros assassinatos rituais. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985d, p. 141). 

O aparecimento do princípio totalitário que gestou o horror da Segunda Guerra 

Mundial tem suas raízes no nacionalismo que vicejou em muitos países no final do século 

XIX, que, partindo de uma ascese eugênica95 e da intensificação da administração social da 

vida, achavam nos princípios higiênicos da medicina justificativa para limpeza, a higiene 

racial96 da população em forma de genocídio, e para eleição do “novo homem” viril, o 

antissemita de consciência dura, masculina, incansável e lógica (Guterman, 2013). A 

“revolução” prometida ao povo pelo nazismo foi a do cumprimento irrestrito das leis da 

natureza, a lei do mais forte e, com isso, o invariável extermínio daqueles que não se 

                                                 
95 A eugenia foi uma correte criada por Francis Galton que visava observar os elementos que podiam enriquecer 

ou empobrecer a reprodução de uma raça, delimitando quem possuía aptidão para reprodução como prole 

perfeita para melhoria da humanidade. Assim, em relação a quem se encontrasse fora dessa delimitação, 

aqueles que fossem tecnicamente inferiores, seja pela questão moral ou racial, cabia às autoridades a decisão 

sobre o que fazer com essa população (Guterman, 2013). 
96 O termo higiene racial (Rassenhygiene) foi cunhado por Alfred Ploetz, responsável pela amplificação da 

eugenia dentro da Alemanha e por colocar o povo alemão como expoente no desenvolvimento humano através 

da publicação, em 1895, do livro A eficiência de nossa raça e a proteção dos fracos (Guterman, 2013). 
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adaptassem ao princípio evolutivo que se delimitava no cumprimento fisiológico da raça 

eleita pela seleção natural, os arianos. O genocídio como resposta às diferenças era o 

genocídio em prol do princípio de igualdade. Toda diferença, toda fraqueza, deve ser 

eliminada, seja, moral, física ou espiritual, qualquer idiossincrasia que coloque em xeque ou 

ofereça sedução ao forte deve ser destituída do privilégio da vida que é concernida somente 

aos representantes da lei evolutiva, os fortes, os mais adaptados. Para os fortes, a virilidade 

masculina era exaltada como norma, nela nenhum sentimento pode passar a não ser o ódio 

que os movimentava. Essa lógica se cumpria na religião, afastando o cristianismo 

misericordioso para banir o sentimentalismo e evocando uma visão heroica de Jesus, forte e 

com músculos, distanciando-o da afeminação atribuída pela concepção judaica. Ao mesmo 

tempo, uma moral neutra era aplicada aos impulsos homossexuais que, até certo ponto, eram 

vistos como um ganho para a sociedade dos homens (Männerbund) que se pretendia criar 

junto à juventude hitlerista para o fortalecimento da raça (Guterman, 2013). Segundo 

Horkheimer e Adorno (1947/1985d), que se referem a Freud e ao que este há muito já tinha 

indicado, o impulso condenado e transformado em agressão é, na maioria das vezes, de 

natureza homossexual (p. 158), o medo da autoridade reverte este impulso para a lógica 

heterossexual e ao eterno rancor e ódio ao que lhe foi reprimido. Nesse sentido, a 

claustrofobia da repressão de todos e a existência, sem realização, do impulso homossexual 

entre iguais alimentava a völkish e, ainda, garantia a agressividade e a sua reprodução como 

fruto do exercício dessa mesma repressão. 

A luta que era traçada pelo nazismo era de auxílio à realização da natureza, 

exterminando os parasitas que a corrompiam e causavam perigo ao corpo, individual e 

coletivo, ariano. Para isso inúmeros ajudantes permeavam a população alemã declarando e 

delimitando o que era comportamento de um ariano nos aspectos físico, moral, social e 

econômico. Então, para salvar os arianos dos parasitas judaicos, os alemães tinham de se 

subordinar inteiramente ao coletivo e ao conceito de normalidade delimitado pela raça. Para 

Guterman (2013), a transição da higiene corporal, para higiene social e, em seguida para 

higiene racial, foi uma consequência lógica desse processo, tendo os judeus um papel de 

destaque no catálogo dos “bacilos” e “vermes” mais perigosos (p. 213; grifos no original). 

O projeto de higienização do corpo social alemão tem como escopo central a reprodução e, 

de fundo, a mulher unicamente como útero gestor da raça. Ainda segundo o autor, a 

reprodução girava em torno do saber médico eugênico, sendo deferida desde a escolha dos 

casais certos para a procriação, até a decisão se o bebê é perfeito o suficiente ou não para 



À margem, entre gritos e silêncio: cicatrizes dos corpos e dos sexos 

Jéssika Pereira Damásio – PPGPSI/UFSJ – 2018 

 

93 | 

compor a raça ariana e, caso apresentasse qualquer degenerescência ao ideal ariano, a 

eutanásia era uma opção. O casamento cumpria-se somente sob laudo médico de 

possibilidade de reprodução saudável da raça, sendo a miscigenação que primordialmente 

podia vir pela sedução do judeu de uma mulher ariana, tratada como um pecado (Südenfall) 

tal como cometido entre Eva e a serpente. [...] O espírito judaico devora a alma ariana no 

sangue da mulher (pp. 216-217). Àquelas que eram parasitadas pelo vírus judaico cabia o 

mesmo fim que seus males, pois, já não serviam à função de procriadoras da raça ariana. Já 

com as mães solteiras, ainda segundo Guterman (2013), criou-se uma neutralidade moral e 

até mesmo um incentivo de incidência, desde que a criança proviesse de dupla filiação 

ariana, essa abertura moral deu legitimidade às mulheres arianas como as mães do Terceiro 

Reich (p. 193) chegando a ser premiadas pela quantidade de filhos gestados. A vida sexual 

dos alemães era administrada por leis específicas e o mal da liberdade sexual, que os judeus 

e os comunistas promoviam, era o mal da destruição da família que deveria ser combatido a 

todo custo e, nesse ponto, era invariável: o slogan da emancipação feminina era algo 

inventado pelos judeus. 

O terror que culminou na Segunda Guerra Mundial descortina as dores da 

automutilação do sujeito que se expressavam entre os gritos cortantes, que ceifam a vida 

antes mesmo de matar suas vítimas, e o silêncio ecoante, que as valas cheias de corpos 

assumiam como rasgos abertos na pele da humanidade que não cicatrizaram. 

A voz uivante dos demagogos e chefes de campos de concentração fascistas 

mostra o reverso da mesma situação social. Os uivos são tão frios quanto os 

negócios. Eles expropriam os sons naturais da lamentação e fazem deles o 

elemento de sua técnica. Seus urros são para o pogrom o que o dispositivo de 

alarme é para a bomba voadora alemã: aciona-se o grito de terror que traz o terror. 

É pelo gemido da vítima que, pela primeira vez, chamou a violência por seu nome, 

e até mesmo pela simples palavra que visa as vítimas: francês, negro, judeu, que 

eles se deixam intencionalmente transportar para o desespero dos perseguidos 

obrigados a reagir com violência. Eles são o falso retrato da mimese assustadora. 

Eles reproduzem em si a insaciabilidade da potência de que têm medo. Tudo deve 

ser usado, tudo deve lhes pertencer. A mera existência do outro é motivo de 

irritação. Todos os outros são “muito espaçosos” e devem ser recolocados em seus 

limites, que são os limites do terror sem limites. [...] O que eles temem lhes será 

feito. Mesmo o último repouso não deve ser um repouso. (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985d, p. 151; grifos no original) 

Pela análise realizada por Horkheimer e Adorno (1947/1985a), o rememorar da 

passagem de Ulisses pela sua última e mais temida desventura se dá no encontro com as 

Sereias. Elas, as potências míticas que guardam a história e tragam os homens com seu canto 

para o reviver da memória na sedução da sabedoria do que foi e do que é, escondem na perda 

do eu, no entregar-se dos viajantes que se libertam do temor da morte, uma promessa de 
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felicidade que assombra a civilização. A impotência diante da sedução das Sereias já é 

determinada: quem ousaria renegar a memória e cindir-se da experiência de se deleitar nos 

cantos da lembrança que germina a felicidade? Ulisses, já avisado da inevitável sedução, 

trazia marcado na pele o processo repressivo – processo ainda revivido a cada infância para 

a constituição do eu na sociedade civilizada. As marcas do corpo relembram as mutilações 

necessárias para a constituição da autoridade na astúcia e na confirmação da identidade, do 

sempre o mesmo, como senhor. O caminho da civilização é o da autoconservação que 

abomina a morte do mesmo modo que abomina a felicidade, pois, ela é o sacrifício 

necessário à dominação. Ulisses, então, para não ceder nem às rochas nem às Sereias, como 

senhor astuto, impõe aos seus tripulantes a alienação deteriorada, ordena que tampem os seus 

ouvidos com cera, impede-lhes a experiência e os condena à autoconservação cega, uma vez 

que, pelo medo, os subordinados de Ulisses, remam obedientes e compulsivamente sem nem 

saber o que lhes perseguem. 

Ulisses reconhece a superioridade arcaica da canção deixando-se, tecnicamente 

esclarecido, amarrar. Ele se inclina à canção do prazer e frustra-a como frustra a 

morte. O ouvinte amarrado quer ir ter com as Sereias como qualquer outro. Só que 

ele arranjou um modo de, entregando-se, não ficar entregue a elas. Apesar da 

violência de seu desejo, que reflete a violência das próprias semideusas, ele não 

pode reunir-se a elas, porque os companheiros a remar, com os ouvidos tapados 

de cera, estão surdos não apenas para as semideusas, mas também para o grito 

desesperado de seu comandante. (Horkheimer & Adorno, 1947/1985b, p. 57) 

O olhar dos tripulantes deve se dirigir sempre para frente, esquecendo tudo o que foi 

posto de lado. Ulisses, por sua vez, busca no poder do comando uma exceção, a experiência 

cindida é o que ele concede a si, por seu comando, ele é amarrado ao mastro na espera de 

que, atado, na impotência de se entregar às Sereias, escutasse seu canto e o apreciasse, 

desencantando-o e o tornando objeto de contemplação, da beleza que já não seduz, impelindo 

a queda da potência mítica que sustentava as Sereias. Esse episódio marca profundamente o 

processo de esclarecimento, pois, conforme Horkheimer e Adorno (1947/1985a), totalmente 

dissolvidos ao comando de Ulisses, os ouvidos moucos pouco escutam as Sereias e, menos 

ainda, sabem o que os espera, ordenados, voltam o olhar para frente e contemplam somente 

o espetáculo de Ulisses, este, entregue ao canto, roga o desatar dos nós que, já antecedido 

pelo prognóstico de sua astúcia, aferram ainda mais as cordas em torno de seus pulsos 

impondo a ele sua própria impotência. Para Horkheimer e Adorno (1947/1985b), o 

espetáculo fornecido por Ulisses acompanha a queda direta das Sereias, que recebem da 

proto-história da burguesia (p. 57) o destino de todos os mitos, o desencantamento. O que 

sobra é o silêncio depois da passagem do navio. No que a epopeia se cala, no silêncio que 
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sela a sorte das Sereias, cala-se algo da história da civilização, desde o feliz e malogrado 

encontro de Ulisses com as Sereias, todas as canções ficaram afetadas (p. 57). 

O horror que pairou sobre Segunda Guerra Mundial teve como colosso o show 

terminado com o voo mortífero da máquina que controla a população numa única cartada 

em forma de genocídio mundial. O som que ecoou entre o holocausto e a bomba atômica se 

torna único e insonoro, prevalece o reino do silêncio. O ápice da dissolução do eu na 

integração ao todo resulta em resquícios, ainda que insonoros, reprimidos. Estes 

movimentam a modernidade nas próximas décadas latejando sobre a história oculta que 

ninguém quer lembrar. O reino do silêncio é o reino do não dito, mas nem por isso esquecido 

ou não compreendido, nele contempla-se tudo aquilo que submerge para além da aparência 

nas profundezas do mar da civilização. Kafka (1917/2017) anuncia em 1917 o que, um 

século depois, as bocas não foram capazes de falar: a vitória de Ulisses e a condenação das 

Sereias trazia aí seu inverso. Para Kafka (1917/2017) as Sereias não cantam na passagem de 

Ulisses, elas possuem uma arma mais terrível que seu canto: seu silêncio. Embora não haja 

sucedido, seria, contudo, pensável que alguém se salvasse de seu canto, mas por certo não 

de seu silêncio (p. 2). Ao verem Ulisses na crença infantil de que meras ceras e nós fossem 

capazes de vencer seus cantos, elas se calam, promovem pelo silêncio a derrocada de Ulisses 

por própria astúcia, pois ninguém pertencente à civilização pode resistir ao sentimento 

avassalador de ter vencido com sua própria força, com domínio pela astúcia, o sentimento 

heroico, o prazer daquele que alivia a dor reprimida mutilando outrem. As Sereias, então, 

assistem o espetáculo da derrota de Ulisses sobre ele mesmo, 

E, de fato, quando Ulisses chegou, as potentes cantoras não cantaram, fosse porque 

criam que a esse adversário só o silêncio poderia arrebatar, fosse porque a 

aparência de felicidade, estampada na face de Ulisses, que só pensava na cera e 

nas cadeias, as fizera esquecer todo o canto. Mas Ulisses, por assim dizê-lo, não 

escutou seu silêncio; acreditava que cantavam e só ele estava isento de ouvi-lo; 

fugazmente, viu primeiro o menear de seus pescoços, o arfar de seus peitos, os 

olhos cheios de lágrimas, os lábios entreabertos; mas acreditava que isso 

pertencesse as árias que, inaudíveis, o circundavam. Logo, porém, tudo deslizou 

de seu olhar preso a distância; as sereias expressamente desapareceram e, justo 

quando se encontrava mais próximo delas, nada mais soube a seu respeito. (Kafka, 

1917/2017, pp. 2-3) 

A derrota de Ulisses que se cumpre no infortúnio de se sair pretensamente vitorioso 

é a derrota da experiência. Vitória seria se Ulisses vencesse a si mesmo se entregando à 

experiência. Mas à astúcia ulissiana cabe sempre um adendo. Kafka (1917/2017) ainda 

acrescenta que o frenesi aparente de Ulisses se cumpriu apenas na aparência, ele, ao perceber 

o silêncio das Sereias, não aceitou sua derrota, dissimulou diante das semideusas o frenesi 
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mais entorpecido, que qualquer um de seus tripulantes diria do medo e do horror que Ulisses 

tivera de enfrentar. O excesso e o desespero absurdos que orientaram a ação de Ulisses são 

as atitudes necessárias à sobrevivência da ratio astuta, para que esta de modo algum ceda à 

realidade (Adorno, 1951/1993)97. Para convencer a si e à civilização que saíra vitorioso 

Ulisses se sacrifica, primeiro a experiência e, depois, na reprodução desvairada de sua 

interioridade vazia e impenetrável, a aparência do não vivido. O preço que a ratio cobra 

daqueles que a ela se adaptam é a própria adaptação ao desvario e, ainda que o neguem, 

seguem sabendo que o curso do mundo está transtornado (Adorno, 1951/1993, p. 157)98. 

Ulisses, termina assim o relato de Kafka (1917/2017), [...] notou realmente que as sereias 

silenciaram e a elas opôs e aos deuses, como uma espécie de escudo, a dissimulação acima 

mencionada (p. 3). 

O que o pós-guerra trouxe, na continuação do século XX, foi a aparência dissimulada 

do não vivido, nela toda a liberdade e o frenesi, que a liberalização sexual e as políticas 

liberais vão trazer, são a aparência necessária para não contar aos tripulantes sua derrota. A 

derrota de Ulisses é a derrota da humanidade, em que a civilização vive na mentira falsa da 

vitória do humano, ou seja, na derrota histórica de tudo que o lembre. Nessa epopeia do hoje 

paira, na profundeza da aparência, os resquícios da vitória da dominação _ despontados a 

cada lembrança da existência das potências míticas que vivem à margem da civilização _ 

encontram sua libertação na fúria cega de quem acredita na vitória. O que a civilização viveu 

na metade do século XX foi o silêncio das Sereias diante do horror orquestrado pela sinfonia 

funesta da astúcia e do medo. O silêncio das Sereias foi o silêncio daquilo que se pretende 

humano. 

2.3. AS POTÊNCIAS DO SILÊNCIO NUMA SOCIEDADE DE GRITOS 

O silêncio da civilização diante do horror extremado que os procedimentos e as 

técnicas da Segunda Guerra Mundial promoveram sobre os corpos, sobre a moral e, 

principalmente, sobre o que se pretende humano, não perdurou muito tempo. O silêncio é o 

indizível, aquele que nega a fala, pois, carrega em si a ambiguidade dialética (Tiburi, 2004). 

Nele habitam tanto as potências primitivas que podem gerar a felicidade como os resquícios 

de todos os caracteres reprimidos que a civilização propicia aos seus sujeitos adaptados e 

que podem levar à hecatombe: sua própria destruição, como já havia provado o gosto na 

                                                 
97 Aforismo 128, Regressões. 
98 Aforismo 128, Regressões. 
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Segunda Guerra Mundial. O silêncio a partir da secunda metade do século XX foi rompido 

pelo espetáculo da aparência e do esquecimento, o acontecido como intocável vai ser 

reprimido dia a dia e colocado como exceção na história que se diz humana. O espetáculo 

da aparência e do esquecimento necessitou de muito mais do que meras reformas para que o 

acontecido fosse reprimido. O que vai suceder é a liberalização daquilo que, desde o início 

da história da civilização, havia sido reprimido, excretado, difamado, punido, enojado e 

adaptado às normas sociais, mas que, aqui, prontifica-se à revolução para o esquecimento: a 

revolução sexual. Seja pelos corpos queimados nas fogueiras, pelas condenações de Eva 

como pecadora, seja de sodomia, ou ainda de histeria, a libertação do sexo, motivo de séculos 

de repressão, diz muito mais da integração do não sujeito histórico, dos marginais – das 

mulheres, negros, LGBTs99, entre outros –, do que o princípio de liberdade, como dispõe a 

ideia de revolução sexual. 

O que principia tal revolução vem da junção dos princípios capitalistas de liberdade 

formalizada com a moral afrouxada, às vezes neutra, que o próprio nazismo trouxe durante 

a Segunda Guerra Mundial. Essa moral afrouxada, apresentada pelo nazismo quanto à 

reprodução, trazia em contrapartida um certo impulso à sexualidade livre e não permeada 

pela moral marital, cívica ou religiosa. Essa sexualidade livre, ainda que tivesse como 

finalidade a procriação, será extremada chegando à criação dos Lebensborn100, locais onde 

as garotas arianas eram encorajadas, como uma função moral, a terem relações sexuais 

temporárias com os membros da elite ariana. Para Adorno (1963/2015), a sexualidade livre 

direcionada aos fins solicitados, nesse caso pelo nazismo, foi uma mera antecipação das 

tendências sociais globais que se desabrocham no pós-guerra. Nessas, a mesma cegueira que 

levava as arianas a se voluntariarem para comporem o Lebensborn foi solicitada às mulheres 

do pós-guerra, mas em uma nova dissimulação, a da aceitação da emancipação e da liberdade 

formalizada, ou seja, que elas acreditassem em uma meia verdade: que haviam ganhado a 

batalha que há séculos travavam por igualdade, emancipação e liberdade. A meia verdade 

vai se constituir exatamente da contradição silenciada pela lógica da dominação, uma vez 

                                                 
99 LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis – é uma das nomenclaturas utilizadas na 

compreensão de todo movimento que abarca as relações sexuais e identitárias que escapam do padrão patriarcal 

de socialização heterossexual. Segundo Molina (2011), a nomenclatura LGBT passou a ser conhecida como 

oficial no Brasil a partir de 2008. 
100 O termo é citado com a adição de uma nota explicativa do tradutor, Verlaine Freitas, no texto Tabus sexuais 

e o direito hoje (Adorno, 1963/2015), que diz: Lebensborn foi uma organização instituída por Hitler, em 1936, 

com a finalidade de gerar filhos da raça ariana, de modo a fomentar uma eugenia, através da seleção de pais 

e mães capazes de gerar uma descendência desse tipo. O que Adorno enfatiza no texto é a característica de 

que as finalidades de seleção racial seriam alcançadas através de nascimentos anônimos e por adoção, a 

partir de relacionamentos sexuais temporários, sem vínculo matrimonial (N.T.) (p. 204). 
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que, de um lado, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, que era o princípio da 

emancipação financeira; obtiveram a legalização do voto feminino em âmbito quase global, 

que era o princípio da igualdade civil; bem como alcançaram o afrouxar dos tabus religiosos 

e morais que pairavam sobre o sexo, que era o início de uma concepção de liberdade. 

Contudo, todo esse movimento carrega em si sua formalização, solicitando à mulher e às 

margens o preço da total adaptação, da integração à sociedade que agora os recebem de 

braços abertos. O que se consolida na meia verdade é que o solicitado pelas margens há 

séculos, os princípios de igualdade, fraternidade e liberdade já inspirados pela 

Revolução/reforma Francesa, cumpre-se na sociedade na própria lógica da exceção. Os 

ganhos que a dita revolução sexual traz para essa nova sociedade, que se entende como 

liberta, são exatamente o oposto, nela o reino da aparência se perpetua e sob a meia verdade 

aparente reina a astúcia como instrumento eficaz da dominação. Tudo que foi requerido pela 

margem por séculos pretende-se atender com o mero preço da aparência e, acima de tudo, 

da integração total das margens à civilização. A pretensão da revolução sexual e do 

movimento de liberalização sexual que se desenrola para além do culminar do século XXI é 

o mesmo movimento que Ulisses em sua astúcia pretendia fazer às Sereias, na exceção, 

vencê-las, destituindo sua potência, desencantando-as e as transformando em matéria já 

dominada. 

Para se entender como se instala o princípio da aparência como instrumento para uma 

integração total é necessário dar um passo atrás e entender o que forma seus mecanismos, 

ou seja, como o medo que alimenta a dominação se torna o sintoma da civilização e abre as 

portas para instauração da justiça cega da lei da exceção. O sintoma civilizatório, o medo, é 

o mesmo sintoma que permeia toda noção de Ulisses em sua jornada. Nela a inevitabilidade 

da justiça das figuras míticas (Polifemo, Lotófagos, Circe e as Sereias) se fixa na relação de 

contínua repetição entre força e impotência – não há escapatória, a compulsão que orienta 

cada figura mítica que Ulisses tem de enfrentar reproduz a mesma maldição que remete ao 

início de um novo ciclo. Este ciclo volta-se ao sujeito em três movimentos, que são 

compostos: pela maldição, que lhe dá o direito de se reconhecer impotente; pelo crime, a 

tentativa do sujeito de usar a força para negar a impotência; e, pela culpa, que resulta na 

reprodução da maldição. Mas essa justiça inevitável na qual Ulisses se encontra escapa à 

lógica da astúcia, nela nenhum logro deve ser permitido e a impotência deve ser reprimida e 

oprimida a qualquer custo. Ulisses portador da ratio astuta se opõe a essa justiça universal e 

inevitável que o ameaça, busca nas suas entrelinhas uma exceção à norma, uma lacuna que 
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se torna sua nova legislação. Ulisses, então, vai satisfazer o estatuto jurídico de cada figura 

mítica, mas sem sucumbir a elas, , ele as engana, logra-as e, ao passo que não se entrega à 

inevitabilidade delas, ainda retira todo o poder dessas figuras, desencantando-as, igualando-

as e se assenhorando delas. A jornada de Ulisses orientada pela astúcia se cumpre de início 

ao fim sobre uma única lei: a lei da própria astúcia, a da exceção (Horkheimer & Adorno, 

1947/1985b). Todas as figuras míticas se igualam diante da lei da exceção, pois se tornam 

matéria a ser dominada e manipulada, a igualdade se torna o instrumento da ratio astuta e se 

dirige à civilização como a justiça regulando o castigo e o mérito de todos que a integram. 

A venda sobre os olhos da Justiça não significa apenas que não se deve interferir no direito, 

mas que ele não nasceu da liberdade (Horkheimer & Adorno, 1947/1985a, p. 27). 

A lei da exceção, que se instala em toda forma de justiça na sociedade da segunda 

metade do século XX, guarda em suas profundezas a avaria de se reconhecer como impotente 

diante das potências existentes na margem da civilização. É na lei da exceção que o medo 

do logro se ratifica na Segunda Guerra Mundial, uma vez que a lógica da dominação assumiu 

seus extremos, quebrando a aparência e fazendo-se perceber irracional, bárbara e impotente 

a cada sujeito. Ao mesmo tempo, abriu-se uma lacuna para se vislumbrar a vida que ainda 

existia nas margens, habitada por todas as idiossincrasias que os olhos da civilização 

relutavam a ver, como potência contrária ao princípio de dominação. Essa lacuna, que 

transparecia agora aos olhos da civilização, trazia à tona todos os não sujeitos que viviam à 

margem da sociedade, culminando no questionamento das configurações das relações 

familiares e, consequentemente, no questionamento da expressão de sexualidade que 

apresentava, em primazia pelos séculos, a sexualidade masculina na relação heterossexual. 

Os questionamentos dos hábitos culturais relacionados ao sexo e à sexualidade foram 

denominados como “revolução sexual”. Esta, iniciada desde o final do século XIX e firmada 

a partir de 1930, com a introdução integral da mulher no mercado de trabalho, vislumbrou a 

partir da década de cinquenta a possibilidade de mudanças estruturais na lógica da hierarquia 

patriarcal da família e da sexualidade. Mas, como aponta Silva (2007) a “revolução sexual” 

pode não ter configurado transformações objetivas na qualidade intrínseca dos conteúdos 

que até então eram mais diretamente alvos de repressão, mas certamente, contribuiu para 

consolidação de modos distintos de configuração, expressão e controle da sexualidade (p. 

34; grifos no original). 

O prenúncio da ruína de uma pretendida revolução sexual se mostra em todo contexto 

que a envolve e, nele, o desespero de uma nova forma de dar à astúcia a aparência de potente. 
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Uma vez que a ratio astuta se viu desmantelada na guerra, buscou em novas formas de 

configuração sociais a reafirmação da aparência potente, se aliando ao deslanchar do 

capitalismo em novas constituições. No entanto, esse mecanismo da ratio já vinha se 

configurando no decorrer da história deixando vestígios de sua pretensão de aparente 

revolução, como fica claro na introdução das mulheres na fábrica, que ressoou num abalo à 

família em décadas anteriores, bem como no fracasso da Revolução Russa diante das 

mulheres ao tirá-las do âmbito revolucionário e incumbindo-as do mesmo lugar de gestoras 

do privado. A ratio astuta viu no afrouxamento dos tabus morais, sexuais e trabalhistas a 

possibilidade de uma nova aparência potente, cumprindo dentro do próprio capitalismo a 

liberalização de tudo que antes interditava. 

As mulheres, nesse contexto, compunham a linha de frente da luta pela pretendida 

revolução sexual no movimento que será conhecido, posteriormente, como a segunda onda 

feminista. Nele, segundo Schwebel (2009), as mulheres se punham em luta não mais somente 

por igualdade, como havia configurado o movimento sufragista ou, anteriormente, a 

Revolução Francesa. Nesse momento a luta se pautava em dois pontos: primeiro, no 

reconhecimento de que o privado também é político e, segundo, no reconhecimento de que 

a igualdade não poderia existir dentro do sistema patriarcal. Dessa forma, a proposta da 

revolução sexual se entrelaçava ao movimento feminista que ressurgia ao descentralizar o 

homem nos âmbitos moral, sexual e trabalhista. A primeira resposta a esse movimento, como 

já mencionado, foi a ratificação da mulher no mercado de trabalho numa suposta 

emancipação econômica, que a permitia sair das dependências do homem, seja pai ou 

marido, abrindo, assim, a possibilidade de novas expressões como sujeito público que se 

formava agora sobre a potência aparente das novas tendências morais. Porém, como toda 

resposta dada pela sociedade patriarcal à mulher, já era visível o precipitar do açoite que se 

estenderia a todas idiossincrasias, esse mais dissimulado que os anteriores e, por isso mesmo, 

mais profundo e doloroso. 

Com efeito, com a dissolução da economia de concorrência, “masculino-liberal”, 

com a participação da mulher nos serviços assalariados – onde são tão 

independentes como os homens são dependentes –, com o desencantamento da 

família e o afrouxamento dos tabus sexuais na superfície, a questão não é mais 

“aguda”. Mas, ao mesmo tempo, a continuação da existência da sociedade 

tradicional distorceu a emancipação da mulher. [...] Na admissão das mulheres em 

toda espécie de atividade supervisionada esconde-se o prosseguimento de sua 

desumanização. Na grande empresa elas continuam a ser o que eram na família: 

objetos. (Adorno, 1951/1993, p. 80; grifos no original)101 

                                                 
101 Aforismo 57, Exumação. 
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A nova moral aberta às idiossincrasias se configura no afrouxamento dos tabus e isso 

quer dizer, não o fim dos mesmos, mas o que se propõe é a integração do diferente à 

sociedade, ou seja, a liberalização sexual tem como preço a perda do eu e, com isso, a morte 

de qualquer potência para adaptação aos novos tipos de idiossincrasias formuladas e 

moldadas pela sociedade. Para Adorno (1963/2015), a liberação do sexo na sociedade atual 

é mera aparência (p. 201). A sociedade que para realização da dominação depende da 

repressão interna e externa da natureza, da disciplina do corpo e do sexo para administração 

do prazer e realização da moral própria ao trabalho e à alienação radical, agora não depende 

mais do princípio patriarcal que impõe a virgindade, a castidade e a abstinência como 

virtude. Agora a sociedade que a tudo pretende integrar realiza todos seus mecanismos de 

dominação apoiando-se numa dupla ação: a contradição da aparência. Nela, segundo o 

pensador frankfurtiano, ao mesmo tempo em que se liberaliza o sexo permitindo novas 

acepções morais, retira-se a vida de tudo que é aceito, integrado, dominado, manipulado e, 

por assim dizer, adestrado e tolerado. No entanto, a contradição se resguarda no fato de que 

a acepção de uma nova moral não quer dizer o fim da antiga, o que se elabora a partir da 

década de 1960 é a integração na sociedade de tudo e qualquer coisa que se pareça como 

potência diante da ratio astuta dominadora, fazendo com que a moral tradicional persista 

tanto quanto a liberação aparente do sexo, o que se promove é o princípio de repressão mais 

forte e com ela uma nova compreensão do sexo. A nova moral aparente não dissolve a 

tradicional, os tabus sexuais, na verdade, não caíram. Alcançou-se somente apenas uma 

nova e mais profunda forma de recalque, com todo seu potencial destrutivo (p. 202). 

Ainda segundo Adorno (1963/2015), a nova moralidade aparente tem como preço de 

sua tolerância a realização de [...] nada menos do que uma dessexualização do próprio sexo 

(p. 202). O sexo que pela moral tradicional já remetia ao medo arcaico, será agora 

neutralizado e descolorido até seu fim reduzindo a satisfação em realizações parciais, pois 

agora liberado está submetido à sociedade, integrado e lançado ao comércio de mercadorias. 

O sexo, como a mulher, se torna mercadoria no comercio mundial, onde o que se pretendia 

livre encontra nas profundezas da aparência seu cativeiro, em uma sociedade não livre, a 

liberdade sexual é tão pouco concebível quanto qualquer outra (p. 202). Desse modo, se a 

realização da nova moral tem como preço a dessexualização do sexo, esta não se volta aos 

sujeitos somente como preço, mas como o mecanismo estrutural que vai permitir uma 

aparente liberalização do sexo. Na dessexualização, o sexo perde a potência da negação 

social; despotencializado, ele é neutralizado e pasteurizado em forma-mercadoria, seu 
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conteúdo aparente é comercializado, administrado e liberado, uma vez que o mesmo já está, 

como um todo, ajustado à sua forma reificada. As formas de sexo e de sexualidade liberadas 

assumem, assim, um caráter adaptador no qual, o que antes eram idiossincrasias e viviam à 

margem como potências sobre astúcia, agora se veem completamente integradas e, ainda 

mais, tornam-se elas próprias as caricaturas adaptadoras da nova moral – aqui as 

idiossincrasias, as diferenças, tornam-se manifestações da igualdade permitida em forma de 

estereótipos de uma nova moral. Como afirma Silva (2007), a integração cultural da 

sexualidade pressupõe o ajustamento do prazer às possibilidades de satisfação socialmente 

consentidas; os desvios não devem diferir nem em tipos nem em número à extensão do 

campo de possibilidades delimitado pelos modelos oferecidos (p. 38). 

A nova moral liberal aparente vai utilizar de todo e qualquer movimento que surge 

para contestar a ordem tradicional como modelos para se criar os estereótipos que marcam 

a integração das margens à própria sociedade. Esse mecanismo de integração adaptada aos 

sujeitos das margens, vai ganhar grandes modelos a partir da década de 1970, pois, o que se 

via era o crescimento da contestação de todos os âmbitos da sociedade principalmente 

quando se tratava das margens. Aqui o movimento feminista se torna multifacetado102, 

aderindo e servindo de influência a vários lugares, além do acadêmico, como os sindicatos 

e comunidades eclesiais de base. Afora isso, ganhavam as ruas em todos os âmbitos sociais 

que trespassavam a tríade classe, raça e sexo, juntamente com o movimento negro103 e o 

movimento LGBT104 (Schwebel, 2009). Esses movimentos contestatórios que trespassavam 

                                                 
102 Segundo Schwebel (2009), os movimentos feministas em suas diversas faces vão atuar em várias 

perspectivas e formas de ação, seja a partir de um feminismo liberal, que visa a liberalização do corpo e a 

diminuição da desigualdade entre homens e mulheres, seja o feminismo marxista, em que uma verdadeira 

liberdade só advinha de uma mudança global do contexto social pautada na luta de classes, seja o feminismo 

radical que para além da conversa que estabelece com o marxismo acreditava que para tal mudança também 

era necessário a luta contra o sistema patriarcal e suas formas diretas e indiretas de opressão. De acordo com 

Nye (1988/1995), algumas das obras principais que influenciaram as várias faces do movimento feminista a 

partir da década de 1970 vão, desde a publicação d’O Segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949), aos livros 

A dialética dos sexos de Shulamith Firistone (1970), Política sexual de Kate Millet (1970), Compulsory 

heterosexuality and lesbian existence de Adrienne Rich (1980) e Pornography: men possessing women de 

Andrea Dorkin (1984). Com ênfase na obra Mulheres, raça e classe de Angela Davis (1981), como indica 

Ferreira e Rosa (2016), por ser fundamental para discussão da relação entre feminismo e mulher negra. 
103 O movimento feminista se torna plural, e não só ele, mas todos os campos da margem emergem na luta 

contra a moral tradicional, tendo como expoente o movimento negro que tem como principais representantes 

da sua luta os movimentos Black Power e Panteras Negras. No entanto, a partir da compreensão da opressão 

das mulheres dentro do próprio movimento negro, surge o feminismo negro, voltado para questões específicas 

das mulheres negras, como as opressões que elas sofrem quanto mulheres e negras na sociedade. 
104 O movimento de libertação da sexualidade também vai culminar na luta contra a moral tradicional 

heterossexual, tendo como marco histórico, como ressalta Falquet (2009), a Revolta de Stonewall, em 1969, 

que foi um movimento de protesto que uniu gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, gerando a 

denominação de movimento GLBTT. Segundo Molina (2011), é necessário a ressalva que a nomenclatura 

GLBTT sofreu, e ainda sofre, diversas modificações, passando no Brasil, na década de 1990, pela identificação 

GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes, que foi considerada inapropriada sendo substituída por GLBTT e, 
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classe, raça e sexo, ao ganharem as ruas e exigirem aos gritos o reconhecimento das 

diferenças, tiveram como resposta o mesmo açoite que as mulheres no mercado de trabalho: 

cada diferença gritada e contestada era integrada, absorvida, despotencializada, ajustada e, 

por fim, estereotipada e tolerada pela sociedade aparente, integrada numa moral que, ao 

mesmo tempo, liberalizava e reprimia. O que a revolução sexual propôs como liberdade 

torna-se exatamente seu contrário. O sexo e as formas da sexualidade que viviam como 

princípios de resistência nas margens da sociedade – pois, como desviantes da norma, 

carregavam em si algo que negava a sociedade irracional – são desencantados ao serem 

introduzidos e tolerados na sociedade. O desencantamento do sexo é a carta magna da 

civilização repressiva, nela não só a sexualidade é adestrada, mas todas as idiossincrasias 

que culminam no campo da margem da civilização; mulheres, negros, LGBTs, indígenas, 

recebem a oportunidade da sociedade de serem reconhecidos legalmente, ou melhor, 

tolerados, administrados, desencantados da potência negativa de resistência à sociedade e, 

por fim, igualados no mercado de objetos comercializados. O movimento de administração 

e homogeneização da sociedade aparece tanto na nova moral liberalizada como na 

tradicional, o que as diferencia é o tipo de ação, a moral tradicional tem um modelo a seguir: 

a adaptação à norma patriarcal heterossexual; por outro lado, a moral sexual moderna se 

cumpre através, não de um modelo, mas de um instrumento que se amplia a todo campo da 

sexualidade, a dessexualização, nela o sexo é pasteurizado como sex, por assim dizer, como 

um variante do esporte (Adorno, 1963/2015, p. 202). Assim, como o sexo – enquanto 

representante das sexualidades diversas que aterrorizam a norma e promovem o terror 

arcaico – é pasteurizado num estereótipo comercializável, numa caricatura impotente e 

integrada, as idiossincrasias das margens vão ser transformadas em estereótipos, caricaturas 

que não só serão modelos de adaptação e integração das diferenças que existiam na margem, 

mas serão ainda os formuladores das novas necessidades de consumo. O movimento da 

moral sexual moderna, que liberaliza e integra ao mesmo tempo, vem com o mais 

aperfeiçoado mecanismo de administração, ao liberar a aparência, integra os sujeitos, retira 

                                                 
posteriormente, em 2008, foi assumida nacionalmente como LGBTs, devido à opressão das lésbicas dentro do 

movimento. Falquet (2009) salienta que os movimentos sexuais vão além da compreensão da 

homossexualidade como um ponto comum a todos, apontando a opressão e a diferença entre os sexos dentro 

do próprio movimento LGBT, essa compreensão surgiu na década de 1970 junto dos movimentos feministas 

lésbicos, que questionaram as bases da heterossexualidade patriarcal, indicando como uma compulsoriedade 

social impede a mulher de se reconhecer e conhecer sua sexualidade. Entre os grupos que compunham esse 

movimento pode-se destacar o coletivo Combahee River, composto por mulheres negras e lésbicas 

estadunidenses; o coletivo Okabeth, de mulheres lésbicas mexicanas que surgiu em 1977; Lesbiennes de 

Jussieu, composto por mulheres lésbicas francesas em 1979; e, Ayuquelén, fundado em 1984 no Chile. 
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a potência e a possibilidade de negação, e ainda alimenta o mercado criando novas 

necessidades e novos consumidores, 

O eixo comercial do mercado de produtos destinados aos consumidores 

homossexuais e a reprodução caricatural das perversões sexuais pela indústria 

pornográfica atestam o alcance dos mecanismos de integração; mesmo os 

elementos desviantes podem ser efetivamente integrados se deixarem-se submeter 

à forma padrão. (Silva, 2007, p. 38) 

Para que a homogeneização da dessexualização se efetive é necessário que esse 

processo de integração gire em torno da criação de novas necessidades e consumidores, ou 

seja, que a lógica comercial de troca adentre literalmente nas relações entre os sujeitos. O 

assentamento dessa lógica só se deu na inversão aparente que a moral sexual moderna se 

propõe diante da moral sexual tradicional. Na moral tradicional, o sexo por ser temido é 

reprimido e circunstanciado a uma única finalidade, a reprodução. Essa redução sexual a 

finalidade de procriação foi estruturada nas relações patriarcais, heterossexuais e de 

orientação genital, assim, a integração da moral sexual tradicional se cumpre na adaptação 

coerciva à orientação genital, reprimindo desde a infância as pulsões parciais105, pois, estas 

não cumprem o destino solicitado pela moral. Freud, considerado por Adorno (1963/2015) 

como um burguês completamente patriarcal (p. 205), mesmo estando imerso na vigente 

moral tradicional de sua época, lamentou a precariedade da orientação genital, pois, diferente 

daquilo que se acredita, a orientação da libido para o genital com finalidade de reprodução 

não é originária, pelo contrário, demanda grandes coerções para se afirmar como tal. Dessa 

forma, para Adorno (1963/2015), a libido reduzida à genitalidade com finalidade de 

reprodução não cumpre sua função erótica, é desconhecedora do prazer, ou seja, ela se torna 

embotada, pobre e reduzida a um único ponto que não satisfaz a libido. O que a moral sexual 

moderna vai promover, na liberalização sexual, não se distancia da moral sexual tradicional, 

pelo contrário ratifica em toda sociedade a genitalização e, com ela, aumenta a repressão 

contra as libidos parciais representadas nas relações sexuais (p. 206). A dessexualização 

do sexo promoveu a transformação dos laços afetivos em relações de troca, uma vez a 

caricatura do eu, administrado pelos padrões integrativos, petrificado e adaptado a uma 

forma indentitária homogeneizadora, não é capaz de entrar em contado com o outro que não 

                                                 
105 Segundo Roudianesco (1998), a pulsão sexual (cuja manifestação é a libido) divide-se em pulsões parciais: 

duas delas estão ligadas a regiões do corpo (pulsão oral e pulsão anal), enquanto as outras se definem por 

seu alvo (a pulsão de dominação, por exemplo). No contexto da libido objetal de 1905, toda pulsão parcial 

busca satisfação no próprio corpo (p. 573). No processo de desenvolvimento infantil as pulsões parciais são, 

coercitivamente, reprimidas para que se realize o desenvolvimento considerado normal pela moral sexual 

tradicional, a fim de que, posteriormente, o sujeito encontre sua unidade através da satisfação genital ou 

reprodutora, reduzindo-se ao processo de genitalização. 
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seja a caricatura dele mesmo. O que é meramente idêntico a si mesmo não possui felicidade 

(p. 206). Esse eu reduzido a troca entre iguais vai estabelecer suas relações em torno do 

genital, relacionando-se pelo princípio indentitário através de uma libido narcísica106. A 

relação de sujeitos igualmente fixos em si vai ter como mecanismo o deslocamento da libido 

para o poder que a rebaixa e a engana (Adorno, 1963/2015).  

Na medida em que a organização da vida não deixa mais tempo para o prazer 

consciente dele mesmo, substituindo-o pelo exercício de funções fisiológicas, o 

sexo liberado de inibições tornou-se ele mesmo dessexualizado. A rigor, o que se 

quer já não é nem mesmo a embriaguez, mas apenas uma compensação pelo 

desempenho de que as pessoas de preferência se poupariam como algo de 

supérfluo. (Adorno 1951/1993, p. 148)107 

Na genitalidade, a relação afetiva rebaixada à troca entre iguais vai confluir na 

objetificação sexual do outro, nela o impulso erótico, que se cumpre no entregar-se ao outro 

no exercício da experiência, torna-se fraco demais para ligar as mônadas voltadas para 

autoconservação (Adorno, 1951/1993, p. 148). Ao liberar o sexo, a moral sexual moderna 

promove a morte de sua potência e a ratificação da genitalidade como pulsão sempre 

insatisfeita, pois, ao mesmo tempo em que a ela é negado a possibilidade de prazer, também 

é solicitada a cumprir o novo estatuto da sexualidade livre seja na prática ou no consumo do 

sexo. Segundo Adorno (1963/2015), o que a dessexualização promoveu foi a socialização 

do sexo, em que todos os sujeitos se tornam objetos sexuais a serem consumidos, ou seja, a 

dessexualização constituiu a integração mortal do sexo (p. 206). É a integração do sexo que 

permite a contradição subterrânea à aparência, nela a nova moral sexual e a tradicional não 

só vivem, mas são fomentadas pelo mesmo princípio que antes, o recalcamento do eu para 

dar lugar ao genital. A diferença é que dessa vez o recalque é mais repressivo, seja na 

expressão de medo arcaico tradicional ou pela liberalização sexual moderna, ele precisa se 

expressar das formas mais extremas para que possam acreditar nele na sociedade da 

aparência. Essa contradição vai ser alimentada pelo sofrimento social, base constituidora de 

todos os tabus sexuais, estes são, atualmente, mais fortes que todos os outros, até mesmo os 

políticos, por mais que estes sejam tão enfaticamente martelados (p. 209). 

A sobrevivência dos tabus sexuais cada vez mais repressivos se torna clara na ainda 

existente perseguição das prostitutas. Essa perseguição, que pelos séculos prosseguiu sem 

sombra de cansaço de seus executores, segue desenfreada na contemporaneidade sexual 

liberada. As malditas que bendizem o escape das normas sociais permanecem ocupando o 

                                                 
106 O narcisismo vai se constituir como o retorno libidinal a si próprio, tomando o eu como objeto de 

investimento libidinal (Roudianesco, 1998). 
107 Aforismo 107, Ne cherchez plus mon coeur. 
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lugar da disseminação do ódio a moral, assim apontadas por homens e mulheres, elas, como 

símbolo do proibido carregam sobre si o fardo indizível da perseguição. Na sociedade onde 

o sexo é liberado, a prostituta ainda é perseguida. A sobrevivência dos tabus sexuais e a 

maior repressão que eles provocam no subterrâneo da liberalização, promove nos homens e 

nas mulheres a fúria indomável que caça desesperadamente um sujeito impotente para impor 

seu ódio, nisso, a prostituta se torna um alvo. Ela, como representante da margem, diferencia-

se dos demais, pois sua integração não é ainda permitida, por mais que diversas tentativas 

de integração à sociedade tenham sido realizadas por parte das prostitutas a partir da década 

de 1990, principalmente, pela legalização108 da prostituição como profissão a fim de buscar 

direitos e reconhecimento como trabalhadora. 

A sociedade liberalizada precisa do sujeito em quem o ódio pode ser empregado sem 

escrúpulos e, há séculos, a prostituta vem ocupando este lugar. Ela garante para a moral 

sexual tradicional sua afirmação como necessária à sociedade, e para a moral sexual moderna 

a confirmação da aparência nas tentativas de ser reconhecida como trabalhadora livre, que é 

livre para venda do corpo como profissão. O ódio que os homens dirigem à prostituta é o 

rancor da submissão ao contrato, seja da monogamia oficial, seja da venda de si no trabalho, 

fazendo da prostituta seu alvo e, na determinação de seu pagamento, pode rebaixá-la para 

que pelo menos por algumas horas possa se sentir de novo o sujeito da dominação patriarcal. 

Já as mulheres voltam seu rancor às prostitutas seja pelo contrato do casamento que ainda 

fazem sem sua vontade, posto que nele se cumpre sua integração dessexualizada, seja na 

lembrança próxima que a prostituta lhe traz, pela aparência da emancipação profissional que 

lhe colocou o fardo extra da vida privada, ou ainda por sentir de perto a pouca tolerância que 

a sociedade patriarcal (que se diz liberalizada) tem sobre as mulheres podendo atingi-las a 

qualquer momento pelos tabus sexuais (Adorno, 1963/2015). Essa tensão da tolerância se 

torna clara às mulheres no momento em que saem, um pouco que seja, da sua adaptação, por 

vias da integração passiva feminina ou pelo mercado de trabalho. Às mulheres o aviso do 

açoite de sua integração na sociedade patriarcal é frágil, chega no primeiro xingamento que 

                                                 
108 A prostituição a partir da década de 1970 vai ganhar um cunho específico dentro da militância pelos direitos 

humanos na busca de seu reconhecimento legal como profissão e na criação de políticas públicas direcionadas 

ao trabalho da prostituição. Um grande exemplo dessa militância vai ser o crescimento da criação de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e instituições com a essa finalidade. No Brasil, especificamente 

hoje, existe um projeto de Lei em tramitação denominado Gabriela Leite, o qual tem como finalidade o seu 

reconhecimento como profissão e o tratamento do trabalho sexual como qualquer outro, dentro do campo 

trabalhista. Esse projeto foi formulado através da militância da prostituta Gabriela Leite, uma das primeiras 

fundadoras de ONGs em prol do trabalho sexual no Brasil. (Projeto de Lei 4211/2012, Comissão dos Direitos 

Humanos, 2012) 
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vem à boca sempre que se dirige a elas; o que sai da boca, como escarro, é o rebaixamento 

pelo qual se iguala todas as mulheres: puta. 

Na sobrevivência dos tabus sexuais, confirma-se que a perseguição não torna nada 

melhor; nem para as mulheres integradas às profissões burguesas, pois, lhes são 

recusadas as vantagens burguesas na vida privada, nem para as que estão fora do 

mercado de trabalho. De todos os efeitos ruins da repressão sexual 

obscurecidamente não reconhecida, esse talvez seja o mais nefasto. (Adorno, 

1963/2015, p. 212) 

Aqui cabe um adendo quanto a constituição do feminino moldado no decorrer da 

história pela sociedade patriarcal como açoite às mulheres pela sua lembrança da natureza. 

Esse feminino que torna a caricatura da mulher passiva, virtuosa e recatada, ou seja, a mulher 

adaptada à sociedade da moral sexual tradicional, foi de grande importância para a 

constituição da dessexualização na moral sexual moderna. Pois o caráter feminino já garantia 

nas mulheres por ele adaptadas a sua acomodação sexual, uma vez que a aniquilação dos 

impulsos sexuais é a medida indispensável da feminilidade e, com ela, o desconhecimento 

acomodado da privação do que se poderia realizar como prazer (Adorno, 1963/2015). A 

mulher adaptada à moral sexual tradicional há muito desconhece a sexualidade, bem como 

a mulher da moral sexual moderna, a dessexualização do sexo nelas já vinha ocorrendo no 

decorrer dos séculos – seja na posição de virtuosa ou libertina, a sexualidade da mulher 

sempre foi reprimida e voltada para um fim que nunca era sua satisfação. O que diferencia 

os séculos anteriores de repressão para hoje é justamente o aumento da repressão que 

dissocia o sexo do amor. A genitalização impede a entrega, com isso, se antes a mulher 

considerada libertina era a que se entregava sem pudores na métrica da dominação sobre a 

volúpia do prazer, que se rebaixa em sua aliança com a crueldade, hoje a mulher que se 

liberta dos pudores é a mulher moderna que já não acredita no amor, não se deixando enganar 

e administrando a relação sem dar mais do que receberá em retorno (Adorno, 1951/1993)109, 

sinalizando maior aperfeiçoamento e integração da libertina. O que se aplica na dissociação 

do amor é a mecanização do prazer genital que nunca será satisfeito e que assume a astúcia, 

a trapaça, como forma de relacionar-se em todos os âmbitos da vida. Horkheimer e Adorno 

(1947/1985c) analisam o quanto a obra de Sade já dizia desses mecanismos através 

conversação de duas de suas personagens, Justine, a virtuosa, e Juliette, a libertina. 

Quando Juliette faz do louvor da sexualidade genital e perversa uma crítica do 

não-natural, do imaterial, do ilusório, a libertina já passou ela própria para o lado 

dessa normalidade que deprecia não somente o arrebatamento utópico do amor, 

mas também o gozo físico, não somente a felicidade mais celestial, mas também 

a mais terrena. O devasso sem ilusões que Juliette defende transforma-se, graças 

                                                 
109 Aforismo 107, Ne cherchez plus mon coeur. 
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à pedagogia sexual, à psicanálise e à terapêutica hormonal, no homem prático e 

aberto que estende à vida sexual sua fé no desporto e na higiene. (Horkheimer & 

Adorno, 1947/1985c, p. 91) 

A Odisseia como epopeia da civilização também trouxe entre suas linhas a 

dissociação do amor, na integração do sexo, em mecanismos de prazer genital. A epopeia 

civilizatória só se apresenta, segundo Horkheimer e Adorno (1947/1985b), com uma queda 

nefasta, essa representada no relatório homérico em que [...] mal se percebe sequer o vestígio 

de prazer (p. 65). Essa é a passagem de Ulisses pela ilha de Eeia, habitada pela figura mítica 

de Circe, que envolta nos seus poderes mágicos concedidos pela natureza, assume-se na 

ambiguidade entre a ordem patriarcal e matriarcal, uma potência que não anda pelos 

extremos, mas de cujo leito ninguém escapa. Ulisses, ao entrar com seus companheiros no 

palácio de Circe, avista animais selvagens que, inebriados pelos encantos de Circe, mostram-

se dóceis. Porém, para os filósofos, esses homens transformados por Circe como seus 

protetores, compunham a enigmática ambiguidade de sua imagem, que se localiza entre a 

sedução irresistível e poderosa e a impotência frágil que precisa de protetores. Lá os 

companheiros de Ulisses são transformados, não em animais selvagens, mas em porcos, e 

Ulisses chamado a deitar-se em seu leito. O que se desemboca daí para frente é o julgo que 

a sociedade burguesa patriarcal colocou sobre as mulheres, a lei da exceção e, por 

conseguinte, a derrocada das mulheres. 

A ambiguidade de Circe é a sua não submissão a nenhuma ordem unilateral, como 

protótipo da hetaira é, como toda prostituta, bendita e maldita, uma vez que ceder a seus 

encantos irresistíveis é submeter-se os prazeres negados por aqueles que olham para a 

dominação. Os prazeres que Circe oferece são os da falsa reconciliação, na entrega para a 

saciedade primária dos instintos, na abundância da comida, da bebida e do sexo, em que a 

acomodação causa uma letargia que cega e retira do campo da experiência toda a ação, sendo 

consumado no frenesi o esquecimento de si. Para Horkheimer e Adorno (1947/1985b), o 

primeiro movimento de Circe, ao transformar os companheiros de Ulisses em porcos, traz aí 

uma diferença, eles não são animais selvagens como outros, como porcos o que lhes cabe é 

o olfato degradado ao ato de fungar compulsivamente a terra em busca de satisfação. Mas 

como a dominação tem seu preço, Circe teve como preço de seu poder o assenhorar-se dos 

marinheiros, uma vez que a satisfação destes advém de seus encantos, ela também se rebaixa 

a objeto de satisfação do fungar compulsório dos porcos. Circe evoca a dialética senhor e 
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escravo110, torna-se serva de quem assenhorou, ela se metamorfoseia em objeto da 

compulsoriedade daqueles de quem a dominação já compõe a ratio, homens/porcos que ao 

renunciarem o andar ereto, seja atingindo a maioridade kantiana ou o princípio de 

reconciliação que abre mão da dominação, curvam-se para o chão buscando a satisfação, 

pela compulsividade, em quem o assenhorou. O preço da redução do olfato ao ato de fungar 

é o mesmo que a moral sexual moderna cobra daqueles que são socializados na integração 

do sexo rebaixado ao genital, a perda da experiência abre as portas para compulsão 

insatisfeita que alimenta a busca incessante pelo prazer no ato sexual compulsório de homens 

e mulheres, destituindo as relações afetivas e promovendo em seu lugar a compulsividade 

sexual sempre insatisfeita, pois em seu princípio já é lograda. 

O segundo ato de Circe, segundo Horkheimer e Adorno (1947/1985b), é seu convite 

irresistível, como já cantado por Hermes111, para Ulisses se deitar junto a ela em seu leito. 

Como a lei mítica deve ser cumprida a cada nova figura, Ulisses roga à astúcia a justiça da 

lei da exceção, comprazido pelo desejo de se deitar junto à hetaira, recusa a entrega 

subserviente à deusa. Para Ulisses o desejo e o comando andam juntos, e, como clamado, a 

astúcia da exceção lhe é concedida pela forma comercial garantida na troca de contratos. 

Ulisses deita-se com Circe, mas antes lhe solicita a realização do juramento olímpico, este 

[...] deve proteger o homem da mutilação, da vingança para a proibição da promiscuidade 

e para a dominação masculina, que, no entanto, enquanto renúncia permanente ao instinto, 

ainda realiza simbolicamente a automutilação do homem (p. 66). A cada palavra 

pronunciada por Circe, lhe era inscrita sua condenação, a hetaira nesse momento integrava-

se à sociedade, perdendo o seu eu e se submetendo a uma única ordem, a patriarcal. A força 

e a grandeza de Circe que dominava e submetia os homens é reduzida à servidão ao homem 

que recusou a submissão, a dominação de Circe tem seu reflexo na dominação do homem e 

por isso mesmo é o princípio do seu autorrebaixamento. Como em todo contrato o logro já 

é assentido pela astúcia, Circe, rebaixada, exerce a vingança naquilo que lhe compraz, o 

prazer que ela concede a Ulisses [...] estabelece como preço o desdém do prazer: a última 

hetaira se afirma como o primeiro caráter feminino (p. 66). Moldado pela sociedade 

patriarcal, o feminino, onde a última hetaira se converte na sua primeira instituição, resulta 

do duplo rebaixamento impresso a Circe: primeiro, ela é rebaixada à ordem patriarcal, 

                                                 
110 Ver Aforismo 119, Espelho da virtude, salientado na passagem, a moral dos escravos é de fato má: ela é 

sempre a moral dos senhores (Adorno, 1951/1993, p. 164). 
111  Horkheimer e Adorno (1947/1985b) evocam os versos de Hermes para ilustrar a irresistibilidade erótica 

que Circe promove em seus convidados, estes são: “Assustada, ela instará contigo a que partilhes de teu leito. 

Não resistas diante do leito da deusa” (p. 64). 
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tornando-se subserviente a quem lhe despotencializa; segundo, o logro que ela impõe a 

Ulisses é seu próprio logro, ao desdenhar do prazer, priva a si própria da experiência e, com 

isso, desencanta o sexo a si e ao outro, o resultado disso vai ser o completo desconhecimento 

sexual do caráter feminino que há séculos já se dissociara do amor.  

A dominação permitida a Circe é nada mais nada mesmo que sua própria dominação, 

essa permitida a todas as mulheres, em que por mais que o prazer seja buscado na civilização 

que o expurga, seja na norma civilizatória ou no seu desvio, o que cabe as mulheres é o 

mesmo fim: a submissão. Seja em Circe, hetairas, prostitutas, virtuosas ou megeras, a 

dominação que paira sobre as mulheres é o reflexo de sua opressão, que não as difere, mas 

nelas imprime o mesmo fim: tornarem objetos a serem consumidos, seja no fungar ou no 

sacrifício pela vontade da ordem patriarcal associada ao capitalismo na modernidade. No 

decorrer dos séculos, o que a aparente emancipação das mulheres ratifica é sua possibilidade 

de integração, essa integração dissimula, dissemina, a falsa ideia de que as mulheres também 

podem dominar, seja em espaços públicos e/ou privados, e quando elas tentam, eis aí sua 

derrota. Ao tencionarem a dominação as mulheres desencantam-se, tiram a potência que 

vivia subterrânea na imagem impotente que lhe foi imposta. Movimentando-se pela força, 

na petrificação que o poder confere, as mulheres imprimem em seus próprios cortes a 

impossibilidade de sentir/experimentar, tornando-se caricaturas frias de sua própria 

dominação, corpos incessíveis ao prazer e sustentados pela compulsão de serem consumidos 

na lógica da socialização do sexo. 

As mulheres que permeavam a contemporaneidade da liberalização sexual, aquelas 

que não se submetiam à moral sexual tradicional realizando a feminilidade passiva adaptada, 

eram, e ainda são, o tempo todo chamadas à integração social, seja pelo campo do trabalho, 

em que a falsa emancipação lhe impõe a dominação do reflexo, ou até mesmo pelo que 

podemos designar de uma integração feminista112, em que se perde a radicalidade de suas 

                                                 
112 Segundo Ceregatti et al. (2015), o início da década de 1990 foi marcado por grandes transformações 

mundiais que influenciaram diretamente no Movimento Feminista, entre elas a queda do Muro de Berlin, o 

ajuste estrutural e a abertura econômica que órgãos como Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial 

traziam como implementação de uma nova lógica capitalista, além do grande desenvolvimento tecnológico 

abrindo a era da globalização. Essas mudanças que apareceram de forma drástica nas pautas feministas geram 

o deslocamento do debate para as transformações sociais e a necessidade de reconhecimento legal, na 

normatização de direitos e de políticas públicas para as mulheres. Tal posicionamento de garantia de direitos 

dividiu ainda mais o movimento feminista. A discussão sobre a necessidade de institucionalização dos 

movimentos sociais para garantia de direitos, levará muitos movimentos a se transformarem em ONGs 

fomentadas pelo governo e por órgãos internacionais. O resultado desta institucionalização de parte do 

movimento feminista vai desencadear uma despolitização e a perda da radicalidade desses grupos. Por outro 

lado, existiam ainda os grupos que se pretendiam totalmente autônomos e não tencionavam nenhuma prática 

legisladora ou integradora. Entretanto, parte do movimento feminista, a maior parte, posicionava-se entre essas 

duas perspectivas, ressaltando a importância da autonomia do movimento e, ao mesmo tempo, o 
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potências, os movimentos feministas que se voltavam unicamente à reflexão sobre a mulher 

e suas opressões, são chamados para a derrocada no contrato desigual forjado pela astúcia 

patriarcal. O que decorre nas últimas décadas do século XX, quando algumas faces do 

movimento feminista se voltam à institucionalização dos movimentos sociais, é o mesmo 

que ocorreu a Circe em seu contrato, rebaixa-se, despotencializa-se e se torna subserviente. 

A institucionalização do movimento feminista limitou suas ações na busca de direitos e 

reconhecimento legal numa sociedade em que a lei é válida somente na exceção, ou seja, 

somente aos sujeitos que, ainda escondidos pela aparência, são dominantes: os homens. 

Cabe a ressalva de que o preço pago pela perda da ambiguidade de Circe, seu 

rebaixamento à ordem patriarcal, não diz somente da mulher, pois, no subterrâneo da 

aparência essa mesma ordem deforma o homem. O lugar de dominação só se cumpre na 

imposição da virilidade e força masculina a quem o pretende ser, este deve ter gosto pela 

barbárie e pela astúcia, não só aceitando, mas degradando-se incessantemente na repressão 

interna e externa da natureza. A socialização masculina prediz a própria derrota do homem, 

realizando na repetição da violência sua consumação, seja nos rituais de passagens 

transformados em comemorações infantis e juvenis da masculinidade, seja na violência que 

imprimem a si próprios para adaptação irrestrita à dominação. O preço de dominar é o de 

impor aos iguais que sejam iguais, de provocar no outro os mesmos cortes que lhe foram 

conferidos. Para Horkheimer e Adorno (1947/1985b), o horror e a fúria dos gritos de vitória 

que ressoam nos campos de batalha desde as épocas imemoráveis, escondem os mesmos 

prantos que ecoaram no palácio de Circe quando os companheiros de Ulisses, transformados 

em porcos, foram restituídos à forma humana mais fortalecidos e viris do que antes. O que 

ecoa sob os gritos bárbaros ou comandos austeros do gentleman é a mesma melancolia 

agridoce de prantos e de queixas das mutilações advindas de se firmar como senhor 

escondidas por detrás do brilho viril. A cada derrocada da mulher o homem que na aparência 

se torna senhor, rebaixa-se mais. Ao impor a violência ao outro, quem se degrada não é quem 

a sofre a violência e sim quem a provocou, uma vez que sua desumanização se torna parte 

de sua constituição regredida. A queda de Circe na ordem patriarcal é a queda não só das 

mulheres, mas a derrocada da própria humanidade, na qual a cada vitória de Ulisses a 

humanidade se distancia de si própria. 

                                                 
reconhecimento da necessidade de políticas públicas para lutar contra opressão, doméstica, trabalhista e sexual 

das mulheres. 
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O início do voo que se principia no século XXI converte as noções corpóreas que o 

início do século XX engendrava como opressão. Os olhos que se voltam para a população já 

não enxergam mais corpos dóceis, treinados e disciplinados para serem exauridos até a 

última gota de vida no mercado trabalho, agora com a instituição do reino da aparência na 

coexistência da disciplina com o liberalismo, o que se impõe é a administração não só dos 

corpos e dos sexos, mas sim de todo o processo de constituição do sujeito semiformado. O 

progresso tecnológico autônomo, a globalização da informação e a ascendente velocidade 

de troca de informações trouxeram ao quadro da administração da vida sua própria 

ratificação – nas telas de computador, nos gráficos e nas hipérboles numéricas, os sujeitos 

são reduzidos a números, elementos disponíveis e parcelas calculáveis, homens e mulheres 

integrados no mercado de processo contínuo de produção e consumo de tudo que existe, 

inclusive deles mesmos. O reino da aparência se torna o reino da hybris da subjetividade 

moderna, nela a vociferação pelo consumo da matéria, em que todos são reduzidos, torna-se 

o princípio de estabilidade. De acordo com Matos (2014), a noção de paz vem na sociedade 

administrada pela perpetuação da guerra nos campos da política, mas o que deve ser 

lembrado é que as contestações da década de 1980 do reconhecimento do privado como 

político assume a face integrada na necessidade tornar público cada instante da vida, o 

público e agora o privado se tornam político e a guerra se ratifica em todos âmbitos da vida 

social. 

Se no século XX as máquinas ganham vozes, no século XXI a tecnologia grita a todo 

tempo e em todos os lugares, o silêncio é importuno ao mercado, o que é solicitado é o grito, 

a fala desmesurada e verborrágica imita os programas televisivos que, vinte quatro horas por 

dia, se põe a falar. A fala é vazia, pela compulsividade fala-se de qualquer coisa, pois, numa 

sociedade que grita, para existir é preciso falar, melhor, gritar, reivindicar, ganhar espaço de 

voz para ser reconhecido como igual entre os iguais. O grande feito do reino da aparência é 

a eleição da forma esvaziada de conteúdo como princípio da vida rebaixada. Na integração 

dos sujeitos à sociedade eles, ao perderem-se de si, perdem ao mesmo tempo a possibilidade 

formativa e, com isso, tornam-se meras formas acabadas, caricaturas pobres adaptadas aos 

moldes de consumo. É aí o ponto crucial da aparência: vazios de si os sujeitos não suportam 

o silêncio, ele ecoa dentro da civilização reduzida à forma, tornando insuportável sua 

existência. Comprazidos pela angústia do silêncio os sujeitos voltam-se desesperadamente 

para encobrir o vazio com o falatório compulsivo das distrações e dos anestésicos oferecidos 

a todos os âmbitos da vida pelos aparatos midiáticos e tecnológicos. Segundo Matos (2014), 
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o ruído passa a ser tranquilizante à civilização. Entre os gritos que reclamam ser ouvidos 

pela sociedade aparente, as mulheres têm na integração um lugar especial para sua 

vociferação, seja no mercado de trabalho, que como megeras se tornam ainda mais cruéis 

que os homens, por resguardarem o ranço de se saberem não livres na sociedade dos homens; 

seja nas prostitutas, que gritam rogando pela integração efetiva à aparência social; seja nas 

mulheres incrustadas da feminilidade passiva, que se colocam entre as virtuosas religiosas; 

e, nas adaptadas à liberalização sexual, que recusam o julgo moral em troca da liberdade que 

se falseia na dissociação do amor. A todas as mulheres integradas à sociedade cabe o lugar 

do grito, e para o movimento feminista não se mostra diferente. A parte integrada do mesmo 

reclama no grito a justiça na sociedade que em princípio já resguarda a injustiça da não 

liberdade. A esse o movimento integrado do grito como rebeldia, repete pelo esquecimento 

a história já outorgada por outras mulheres; na sociedade entre iguais a igualdade é 

resguardada aos homens e a justiça aos injustos. O grito que impele à agitação e à revolta 

esquece o que a própria história ensinou, seja na revolução sexual, no movimento sufragista, 

em Olympe de Gouges, ou ainda em Eva: na sociedade dos homens a mulher nunca é bem-

vinda. O olhar que se volta à dominação e exige no grito a justiça, perde a potência que existe 

no lugar daqueles que não dominam. A potência das Sereias de Kafka (1917/2017) é o seu 

silêncio diante do espetáculo da civilização masculina, para Horkheimer e Adorno 

(1947/1985b) a ruina de Circe é sua tentativa contratual de se igualar aos homens. 

Na sociedade que solicita o grito, talvez o silêncio seja a maior resistência. O silêncio 

que para sociedade dos gritos é impotente, vulnerável e invisível, é ao humano, o contrário 

da impotência, ele remete ao sujeito a renúncia da fala, o recolhimento, a meditação 

concentrada, para enunciar algo que vem das profundezas. Para Matos (2014), o silêncio 

quebra a aparência. Aquele que silencia não é o mesmo que se cala ou que não tem algo para 

dizer, o silêncio é a postura reticente que quebra a teatralidade aparente, dissipando os 

entretenimentos de alienação cotidiana. Como açoite da civilização às mulheres sempre foi 

imposto o silêncio, a cada faísca de vida eram violentamente marcadas e silenciadas, a voz 

da mulher era insuportável à civilização masculina e, por isso, eram postas como impotentes, 

frágeis, vulneráveis e, quando melhor, invisíveis. Eis aí que o silêncio sempre caminhou às 

margens da civilização: ele, como guardião das profundezas do mar bravio da civilização, 

torna-se a verdadeira potência dos destituídos de voz. Cada mulher que recusa integração 

social, permanece à margem da civilização no silêncio, por mais impotente que a sociedade 

da aparência lhe desenhe, a mulher vê como as Sereias de Kafka (1917/2017) o espetáculo 
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de Ulisses como protótipo da civilização. Reiterando o adendo que Kafka (1917/2017) 

promove, a verdadeira ruina é daquele que faz o espetáculo, que mantém a aparência pelo 

único telos da dominação. E, ao contrário que a epopeia homérica inscreve, desencantados 

são os homens de sua humanidade; as Sereias, assumidas como impotentes, resguardam no 

silêncio sua maior potência, a possibilidade da experiência, ainda que diante da dominação 

e de sua dissimulação. 

A libertação das mulheres será a libertação dos homens, uma vez que a não integração 

é o caminho que só o silêncio pode cumprir, pois ele não negocia. Isso o movimento 

feminista não integrado já sabia, uma vez que há décadas já afirmaram: não existe liberdade 

para as mulheres dentro do sistema patriarcal. A derrocada da ordem patriarcal em sua 

associação com o capitalismo não é somente a liberação das mulheres, mas também dos 

homens uma vez que seu domínio começa em sua própria desumanização. O silêncio é a 

potência esquecida contida nas mulheres que se encontram na margem. O movimento das 

mulheres é, nesse contexto, o mais radical, embora sua maioria ainda não tenha consciência 

disso (Matos, 1980/1997, p. 65). O sexo da margem é aquele que se configura na potência 

do princípio da não dominação, da qual seu representante foi e continua sendo a mulher, pois 

em suas profundezas paira a certeza histórica de seu não lugar na civilização. O movimento 

do silêncio é o da não dominação que se dirige à possibilidade da consciência, esse é o 

movimento que a proto-história Homérica se recusou a aceitar e que Kafka trouxe à luz, o 

movimento das Sereias em que [...] o olhar que se volta para o horrível, a ele resiste e diante 

dele sustenta, com implacável consciência da negatividade, a possibilidade de algo melhor 

(Adorno, 1951/1993, p. 19)113. 

 

  

                                                 
113 Aforismo 5, Isso é bonito de sua parte, senhor doutor! 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os caminhos trespassados pela história encontram, entre gritos e silêncios, as luzes 

que são capazes de iluminar a sombra obscura da margem, os recantos mais longínquos em 

que ainda imperam a possibilidade de resistência. O caminho traçado pelos séculos narra as 

marcas gritadas, como imposições externas ao corpo e ao sexo, que com o tempo se tornam 

cicatrizes. A mutilação cicatrizada é a própria introjeção da violência que lhe concedeu o 

corte, são as mutilações que mal curadas se putrefazem às escondidas atrás da aparência 

higiênica e sadia. 

O caminhar devagar e sempre (Adorno, 1951/1993)114 pela história permite aos olhos 

que se voltam para si, ao percorrer o próprio corpo como aquele que guarda, nos sulcos que 

marcam a pele, a lembrança como obstáculo, como possibilidade de não sucumbir ao 

esquecimento, posto que o corpo é memória (Matos, 1978/1997, p. 51). E a memória, como 

lembrança do que já foi, é o que movimenta o medo da civilização, rompendo com a 

aparência estática em que a prática do esquecimento, a permanência no fato, no aqui e agora, 

reluta em conter as mais diversas repressões. Quando a humanidade se aliena da memória, 

esgotando-se sem fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de 

desenvolvimento (Adorno,1959/1995, p. 33). O rebaixamento do corpo à matéria diz do 

rebaixamento da memória ao esquecimento que, na latência, imprime na lembrança da 

possibilidade do diferente contida nas margens da civilização o princípio de igualdade como 

corretivo formal e necessário ao desenvolvimento da dominação, única possibilidade 

possível à civilização. 

Eis aí o movimento que paira sobre a margem, entre os corpos, os sexos e a história. 

A margem, delimitada pela civilização de iguais, é aquela que contém todos que se mostram 

diferentes, que guardam nas idiossincrasias a lembrança – que deve ser contida 

invariavelmente pelo reino da aparência – a [...] possibilidade de algo melhor (Adorno, 

1951/1993, p. 19)115. O corpo como representante da memória se mostra como mapa daquilo 

que é rejeitado pela civilização, em cada sulco na pele reside uma pista do que é solicitado 

pela ratio astuta da dominação. São entre as marcas e as cicatrizes do corpo que se descrevem 

                                                 
114 Aforismo 102, Devagar e sempre. 
115 Aforismo 5, Isso é bonito de sua parte, senhor doutor! 
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as repressões que tolhem a possibilidade da experiência e moldam, invariavelmente, o sujeito 

de uma civilização para a desumanização. A bússola que guia e orienta os olhos que 

caminham sobre o mapa do corpo são os sexos que se engendram na história da civilização 

ocidental como o antagonismo inscrito e circunscrito naquele que domina e no que é 

dominado (Matos, 1989/1997). 

Os antagonismos que alimentam o princípio de dominação se apresentam entre os 

sexos na prevalência histórica do caráter masculino da cultura e na relegação da mulher à 

margem, quando não, na sua aceitação na sociedade masculina pelo seu rebaixamento à 

caricatura do feminino moldado para suja sujeição. A história como movimento volta-se à 

margem e nela se realiza como caminho obscuro a ser percorrido. A cada passagem surge, 

entre a escuridão, os resquícios já esquecidos que configuram e alicerçam a lógica astuta 

ratificada na sociedade patriarcal e, na atualidade, capitalista, em suas inúmeras 

dissimulações. No mapa do corpo, guiado pela bússola dos sexos no caminhar pela história, 

o reconhecimento dos resquícios da ratio astuta que oferece a cada sujeito as cordas e as 

ceras para que inflijam a si mesmos a perda da experiência, é iluminação que orienta a 

consciência dos mecanismos da alienação de si, mas não cega. Nesta pesquisa, o mapa, a 

bússola e o caminho, ou seja, o corpo, os sexos e a história, são as estrelas que se voltam, no 

céu infinito de constelações, ao objeto, à mulher como representante da margem, na tentativa 

tateante de iluminá-lo, e buscar em meio à escuridão das histórias subterrâneas noturnas, o 

saltar aos olhos de uma faísca de luz. 

Ao iniciar esta caminhada, nos meandros percorridos por esta pesquisa, percebeu-se 

em cada século diferentes resquícios que vão configurar o princípio de dominação da ratio 

astuta. A mulher, nesse percalço, na sua aproximação da lembrança da natureza, destituída 

de poder, é, invariavelmente, submetida, mas cada momento traz suas especificidades. Como 

Eva, a mulher se torna inicialmente, a partir da instituição do cristianismo, a pecadora, como 

detentora do mal, que deve de toda forma ser extirpado, a coerção deve ser em todos os 

âmbitos. O corretivo pela sua essência pecadora, vem na Idade Média ou pelas fogueiras, 

instituídas no culto da caça às bruxas, ou ainda na configuração de seu maior açoite, o caráter 

feminino. A feminilidade moldada como corretivo às mulheres pela sociedade patriarcal 

percorre os séculos como constante potência de submissão das mulheres. A cada 

característica nela contida é o princípio da humilhação de todas aquelas que a detém, na 

passividade feminina, que garante a repressão da própria sexualidade e o desconhecimento 

de suas vontades; a fragilidade feminina é em si a justificativa para a dominação masculina 
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e do princípio de dominação que imputa o caráter viril e forte ao homem; o agir recatado da 

feminilidade, cumpre a passos largos a ratificação da divisão sexual do trabalho e a 

imposição do caráter doméstico e privado à mulher (Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)116. 

Por fim, o conjunto de características que configura a feminilidade é acompanhado de um 

fim próprio à mulher, a reprodução. A derrocada das mulheres pelo feminino é a 

transformação das mesmas em objeto sexual, que serve como instrumento à manutenção da 

dominação masculina (Matos, 1977/1997). A feminilidade será recebida pela modernidade 

com grande apreço para a afirmação da moral sexual tradicional, em que a família nuclear, 

alicerçada pelo casamento monogâmico e a dupla moral masculina, vai se instituir como 

modelo fixo para a sociedade que, mesmo com diversos abalos, corta os séculos até os dias 

atuais. 

A relutância a essa feminilidade que sempre recebeu métodos mais abrasivos de 

violência como resposta, fez-se presente recorrentemente na história. Seja na 

Revolução/reforma Francesa, no movimento de mulheres operárias ou nos movimentos de 

mulheres que se configuram até a atualidade, a socialização que imputa às mulheres sua 

própria mortificação não é bem aceita, dependendo sempre da repressão interna e externa 

para se configurar. Aquelas que encarnam o caráter feminino se tornam, tal qual as megeras 

da modernidade que adentradas no mercado de trabalho lideram as empresas pela coerção, 

o próprio reflexo da sua dominação. E como resposta ao açoite fixado em sua opressão, 

voltam-se ao seu próprio sexo com desprezo, impelindo-o à repetição da opressão. Mas a 

rudeza que o sexo feminino apresenta, seja na forma da megera social ou da feminina 

adaptadora, traz no seu ato a caricatura de natureza vencida como uma careta de asco 

direcionada à sociedade a qual se adaptaram, elas guardam na careta a lembrança de saberem 

estar na sociedade dos homens na qual nunca são bem-vindas, no máximo, toleradas 

(Horkheimer & Adorno, 1947/1985e)117. 

O desenrolar da modernidade se cumpre no espetáculo de horror que ela proporciona, 

seja nas fábricas no início da instituição do capitalismo, com a integração da mão de obra da 

mulher e infantil em meio à miséria e à alienação total de cada trabalhador, seja na 

desqualificação da vida humana em prol do capital que culmina na Primeira Guerra Mundial, 

no horror da Segunda Guerra Mundial e que se finda no genocídio de milhões de pessoas, 

ou ainda pela eleição da sociedade da aparência e sua ratificação na liberalização sexual na 

                                                 
116 Notas e esboços, O homem e o animal. 
117 Notas e esboços, O homem e o animal. 
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segunda metade do século XX. O que a história por esses séculos narra é a deflagração pela 

humanidade do processo ascendente de sua desumanização. O progresso que se configura 

na contemporaneidade se mostra regressivo, ao passo que sua finalidade não se volta mais 

ao humano, e a modernidade sabe bem como mostrar isso, ela confia à aparência destituída 

de vida o seu desenvolvimento, ratifica como seu representante o sujeito reduzido a objeto 

e, na atualidade, a números e algoritmos administrados por ela. 

A sociedade administrada chega à atualidade com duas principais ferramentas: a 

liberalização sexual que institui a moral sexual moderna e a integração social que, como 

mecanismo social de opressão, perde sua aparência coercitiva e se assume como vitória aos 

olhos de quem a cegueira já impera. As mulheres, nesse momento, como toda a margem, 

assumem-se como dupla potência, os movimentos que se organizaram e ganharam as ruas 

na década de 1970 reivindicando seus direitos e o reconhecimento, sofrem nas próximas 

décadas a mesma adaptação que a megera social. À margem é oferecida a integração social, 

com o preço da perda da resistência e, com ela, a submissão ao mundo/leis da sociedade que, 

por mais dissimulada seja sua tentativa de aparentar outra coisa, ainda se afirma patriarcal e 

capitalista (Adorno, 1963/2015). 

O que fica nisso tudo é o movimento duplo entre os sexos, a potência que se torna 

destrutiva, cumpre-se na lógica comum aos dois, uma vez que para dominar o outro o próprio 

homem deve dominar a si mesmo, tornando-se mais regredido e submetido do que aquele a 

quem domina. As mulheres como representantes da margem, que historicamente são 

apresentadas como as submetidas, guardam em si algo de vida que o próprio sujeito 

dominador não detém, a lembrança da natureza a ela imposta, é a lembrança da ruína de 

todos que voltam seu olhar para dominação, pois neles a fragilidade, a dependência como 

característica humana, deve ser aniquilada. 

O movimento duplo se torna explícito ao olhar que se volta para a resistência, uma 

vez que a integração da mulher na sociedade não é só a sua degradação: a cada submissão 

da mulher, o homem aprofunda-se na sua desumanização. A potência de resistência é aquela 

que se dirige à libertação das mulheres, pois a libertação da mulher é a libertação de toda a 

sociedade que se dirige pela dominação, ou seja, será também a libertação dos homens. Nas 

novas configurações da sociedade, nas quais as mulheres são integradas e instrumentalizadas 

com o grito que emana como reflexo da dominação, talvez o silêncio tenha se tornado o 

guardião da margem na civilização que se pretende total. Talvez o que cabe aos olhos e 

ouvidos que buscam os vestígios de resistência seja o ouvir o silêncio, nas palavras de Clarice 
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Lispector (citada por Matos, 2014), Ouve-me, ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que 

falo e sim outra coisa. Capta essa outra coisa de que na verdade falo porque eu mesma não 

posso. Lê a energia que está no meu silêncio. Ah tenho medo do Deus e do meu silêncio. 

Sou-me (p. 79) 
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