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RESUMO 

 

Essa pesquisa de mestrado debruçou-se sobre as treze propostas de governo registradas 

oficialmente pelos candidados à presidência da república nas eleições de 2018, com o intuito 

de observar os discursos de gênero que ali emergiram, a partir das lentes da teoria social 

feminista. A partir da análise, as propostas foram classificadas em três repertórios discursivos 

principais. O primeiro repertório foi observado nas propostas de governo de seis candidatos 

que abraçaram a perspectiva de gênero como categoria de análise do mundo e de ação 

política, inclusive assumindo um vocabulário típico dos feminismos. Uma noção 

construcionista sobre as relações de gênero prevaleceu nesse primeiro caso. O segundo 

repertório reuniu quatro propostas de governo, que variam entre o ocultamento de gênero e 

discretos acenos a mulheres, negros e LGBTIs a partir de um alinhamento político neoliberal. 

Já o terceiro e último repertório engloba três propostas de governo, incluindo a do presidente 

eleito, e se vincula auma perspectiva essencialista, familista e conservadora, mobilizando a 

categoria discursiva “ideologia” para se referir a gênero. A partir da análise dos três 

repertórios e de suas inter-relações foi possível concluir que o debate em torno da categoria 

gênero nas eleições de 2018 coloca-a em evidência e afirma seu potencial transformador e 

desestabilizador da ordem. A disputa em torno dos sentidos de gênero assumiu papel central 

na arena política brasileira, servindo como vocabulário canalizador para uma série de 

conflitos estabelecidos nos últimos anos. 

 

Palavras-chave: Gênero;eleições presidenciais; Brasil;repertórios discursivos; feminismos. 
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ABSTRACT 

 

This masters reseach adressed the thirteen government proposals officialy registered by the 

candidates to the presidency of the republic in the 2018 elections, aiming at the analysis of the 

gender discourses which emerged there, from the lens of social feminist theory. The analysis 

resulted in the classification of the proposals in three main discoursive repertoires. The first 

repertoire was observed in the proposals of six candidates which embraced the gender 

perspective as a category of world analysis and political action, even assuming a vocabulary 

typical of feminisms. A constructionist notion on gender relations prevailed in this first case. 

The second repertoire gathered four government proposals, which varied among the 

concealment of gender to discrete concessions to women, black people and LGBTI people 

from a neoliberal political alignment.The third and last repertoire includes three government 

proposals, including the elected president´s one, and is tied to an essencialist, familist and 

conservative perspective, mobilizing the discourse category “ideology” to refer to 

gender.After the analysis of the three repertoires and its inter-relations it was possible to 

conclude that the debate around the category of gender in the 2018 elections has put it in 

evidence and afirmed its transforming and order destabilizing potencial. The dispute around 

the meanings of gender has taken a central role in the Brazilian political arena, serving as a 

canalizing vocabulary to a series of stablished conflits in the past years. 

 

Key-words: Gender, presidential elections; Brazil; discoursive repertoires; feminisms. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar”  

(Michel Foucault) 

 

A primeira discussão que deve ocupar essa dissertação de mestrado, acredito eu, deve 

ser necessariamente aquela sobre meu lugar na pesquisa, um lugar evidentemente interessado, 

como o é o de todo/a pesquisador/a. Desde já me coloco não só como pesquisadora que 

escolheu a trilha da teoria social feminista e de gênero, mas também como mulher feminista 

de esquerda, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), e que militou em diversos 

espaços no contexto de 2014 a 2018, marcado por intensas crises e rearranjos na política 

nacional. Estive presente tanto na luta feminista quanto na luta sindical (enquanto servidora 

pública da carreira dos técnicos-administrativos em educação), acompanhando com particular 

interesse como os feminismos se inseriram no dicionário cotidiano dos debates públicos e 

foram capazes de pautar as eleições presidenciais recentes. Seja pela esquerda crítica da 

misoginia encarnada no discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro, seja pela extrema-direita 

e sua política de costumes tradicional-conservadora, a categoria gênero esteve no centro das 

campanhas em 2018.  

O acirramento do debate de gênero no Brasil não é fato inaugurado em 2018. Ele se 

intensifica, principalmente, desde o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, 

cujo afastamento se deu em uma conjuntura discursiva profundamente sexista. Partindo do 

amplo potencial da categoria analítica gênero e ciente de como gênero afetou os processos 

políticos no Brasil contemporâneo, essa pesquisa teve como objetivo analisar, a partir de um 

lugar teórico-metodológico feminista, os repertórios discursivos de gênero que se 

apresentaram nas propostas de governo dos treze candidatos à presidência do Brasil nas 

eleições de 2018. Enquanto todo texto é individual (logo, cada proposta de governo aqui 

analisada é um projeto criativo único), o discurso é social, integra uma “formação discursiva”, 

ou seja, “um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de mundo” 

(FIORIN, 2007, p. 32). Cada campo político de ideias agrega em torno de si uma semântica 

discursiva própria, que constrói sentidos particulares a partir de um determinado repertório. 

Para Mary Jane Spink, repertórios se relacionam a sentidos, sendo que “ao trabalhar com 



 
13 

 

repertórios, estamos trabalhando com a linguagem em uso, e esses usos remetem às 

consequências sociais” (2010, p. 64). Discuto ao longo desse texto, produto final de minha 

pesquisa de mestrado, quais são e como se apresentam os discursos de gênero específicos 

encontrados nas treze propostas dos candidatos à presidência do Brasil em 2018
1
, a partir de 

três categorias classificatórias principais (três grupos) de repertórios observados. 

Mas o que é gênero afinal? Caroline Ramazanoglu e Janet Holland sustentam que a 

perspectiva de gênero oferece uma teoria, uma linguagem e uma política para a compreensão 

da sociedade, que incluiria reflexões sobre: 

sexuality and reproduction; sexual difference, embodiment, the social constitution of 

male, female, intersexual, other; masculinity and femininity; ideas, discourses, 

practices, subjectivities and social relationships. While gender can be analyzed from 

differing perspectives and with differing assumptions, we argue that feminist 

knowledge of gender should include practical social investigation of gendered lives, 

experiences, relationships and inequalities. We see the investigation of similarities 

and differences across the diversity of gendered lives as a potentially radical and 

emancipatory project that the term „gender‟ can serve. (2002, pg.5). 

 

Inúmeros outros autores e autoras se dedicaram à tarefa de conceituar “gênero” e o fizeram de 

diversas maneiras. Gênero como uma categoria analítica útil, que atribui significados às 

relações de poder na sociedade (SCOTT, 1995); gênero como pedagogia e processo cultural 

que constrói sujeitos “homens” e “mulheres” a partir de instituições como família, escola, 

igreja, direito e medicina (LOURO, 2008); gênero como tecnologia social, representação e 

produto de “discursos, epistemologias e práticas institucionalizadas, bem como das práticas da 

vida cotidiana” (LAURETIS, p. 208, 1987);  gênero como performance do masculino ou do 

feminino, aprendida, policiada e repetida diariamente (BUTLER, 1990); ou ainda, gênero 

como o sistema que define um sujeito essencial e universal (o homem), em oposição a um 

objeto inessencial e secundário (a mulher, sendo ela o próprio sexo) (BEAUVOIR, 1980) – 

ainda que Simone de Beauvoir desconhecesse a terminologia gênero à época e tenha 

trabalhado apenas com a categoria sexo.  

                Aprender seu lugar em um mundo gendrado envolve adequar-se a técnicas corporais 

que estilizam os corpos, a um repertório linguístico e simbólico particular, à fala pública ou ao 

silenciamento e a um lugar na reprodução. Katherine Mackinnon – embora com uma 

perspectiva considerada algo estruturalista por algumas autoras – também nos oferece 

definições que ajudam a pensar a dinâmica de gênero, sobretudo no campo da política e das 

                                                           
1
 Reconheço que poderia haver ganho analítico caso fosse feito um comparativo com os programas referentes 

às eleições de 2014, porém a leitura comparada entre os programas se tornaria bastante difícil devido à 
profunda desigualdade no volume de informação (a extensão dos programas variou de 5 a 228 páginas). 
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instituições. Para a autora, a diferença sexual está amparada em um sistema de poder que 

hierarquiza pelo sexo/gênero e onde o masculino se converte em sujeito que conhece e age 

(ativo), ao passo em que a mulher se converte em objeto a ser conhecido e agido sobre 

(passiva), e onde “el Estado participa em la politica sexual del dominio masculino, aplicando 

su epistemologia através de la ley” (MACKINNON, 2013, p. 12). A autora sustenta que o 

poder do Estado e o poder do direito (da lei) se confundem com o poder masculino. A 

hierarquia (ou sistema de poder de sexo-gênero) sistematizada em leis, práticas e costumes 

orientados por tal epistemologia masculinista produziria e reproduziria, então, o gendramento 

dos sujeitos (socialização pela e na produção do gênero), enquanto definiria papéis e 

possibilidades de existência diferentes para homens e mulheres, criando uma perspectiva 

epistemológica onde a objetividade, a razão e o universal estão vinculados ao masculino; e a 

emoção, o particular/específico, a natureza e o corpo (portanto também o sexo) estão 

vinculados ao feminino – discussão encontrada também em Susan Okin (1992). Pensando a 

partir de tais autoras, é possível concluir que a divisão sexual da política produz, portanto, 

duas categorias de sujeitos: 1- cidadãos que deliberam (homens) e 2- objetos de 

regulamentação, sobre os quais se delibera e sobre os quais se aplica a lei masculina 

(mulheres). 

Argumentando que o gênero modula as relações sociais, Joan Scott convida os 

historiadores a compreenderem como “a política constrói o gênero e o gênero constrói a 

política” (p. 89, 1990). Scott define gênero a partir de quatro elementos que estão 

interconectados: os “símbolos culturalmente disponíveis”, os “conceitos normativos que 

expressam interpretações dos significados dos símbolos”, uma referência às instituições e à 

organização social a partir de uma aparência de “permanência intemporal na representação 

binária do gênero” e, por fim, a identidade subjetiva. A obra de Scott (1990) nos apresenta a 

tese, muito pertinente para o momento político sobre o qual se debruça essa dissertação, de 

que tendências ultra-conservadoras com duras consequências para a experiência e autonomia 

das mulheres aparecem mais fortemente em momentos de crise de modelos políticos 

societários. A autora afirma: 

A conexão entre os regimes autoritários e o controle das mulheres tem sido 

observada, mas não tem sido estudada a fundo. No momento crítico para a 

hegemonia jacobina, durante a Revolução Francesa, no momento em que Stalin se 

apoderou do controle da autoridade, na implementação da política nazista na 

Alemanha ou no triunfo do Ayatolá Komehini no Irã, em todas essas circunstâncias, 

os governantes emergentes legitimaram a dominação, a força, a autoridade central e 

o poder dominante como masculinos (os inimigos, os forasteiros, os subversivos e a 

fraqueza como femininos) e literalmente traduziram esse código em leis que 

puseram as mulheres no seu lugar (interditando-lhes a participação na vida política, 
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declarando o aborto ilegal, impedindo o trabalho assalariado das mães, impondo 

códigos de trajar para as mulheres). (p. 91). 

 

Utilizar a perspectiva de gênero como ferramenta não é, contudo, fixá-la ou dogmatizá-la. É 

preciso manter sempre uma posição crítica diante de todas as abordagens teóricas. Joan Scott 

(1990) defende a manutenção de uma perspectiva de e sobre gênero como algo que se recria 

nas relações sociais e está sempre em aberto, uma questão “irrespondível” e “um lugar 

perpétuo para a contestação política” (p. 346). Para a autora, seria necessário ainda trabalhar 

para uma teoria social feminista, e de gênero, menos focada na experiência exclusiva de 

mulheres brancas ocidentais de classe média e mais crítica à ordem colonial, imperalista e 

capitalista no globo.  

A obra “Gênero- uma perspectiva global” (2015), de Rebecca Pearse e Raewyn Connell, 

oferece um bom guia para quem deseja pensar a política do gênero (ou a “ordem do gênero”, 

como se referem as autoras). O trabalho traz contribuições fundamentais para o tema aqui 

apresentado. As autoras definem gênero como “a estrutura de relações sociais que se centra 

sobre a arena reprodutiva e o conjunto de práticas que trazem as distinções reprodutivas sobre 

os corpos para o seio dos processos sociais.” (p. 48), de forma que as mulheres obtem menos 

recursos simbólicos e materiais ao longo da vida. Embora partindo da realidade e das 

estatísticas específicas australianas, os dados apresentados por Pearse e Connell sobre os 

salários menores obtidos pelas mulheres, sobre o acúmulo de mais horas de trabalho 

doméstico e de cuidado pelas mulheres, e sobre a maior vulnerabilidade das mulheres para 

sofrerem atos de violência, podem ser observados nos mais diversos contextos nacionais, aqui 

considerados os devidos impactos específicos, maiores ou menores, sobre as mulheres 

dependendo de suas posições de raça, classe, etnia, orientação sexual, nacionalidade, geração, 

etc. As autoras apresentam ainda fartos exemplos sobre como fenômenos políticos e 

econômicos amplos estão associados a gênero, apontando (assim como Joan Scott) como 

muitos momentos históricos de crise e de transição de regimes políticos em diversas 

sociedades foram acompanhados de retrocessos para as mulheres e para os sujeitos LGBTIs. 

Recorrendo à Irina Novikova, Connell e Pearse discutem como, por exemplo, após a 

dissolução da União Soviética, países como a Letônia retornaram a “modelos de gênero 

surpreendentemente arcaicos” (p. 70) para construir uma nova identidade nacional que 

permitisse a transição política. Essa nova identidade se definiria por uma “masculinidade 

severa e agressiva” que substituiu a igualdade de gênero no país por um “patriarcado 

militante” (p. 71). Connell e Pearse apontam como os direitos das mulheres e de outras 
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minorias nunca estão garantidos, sendo os primeiros a serem negociados ou abandonados em 

contextos de crise. Toda crise representa o tensionamento de uma determinada ordem social 

aparentemente estável. Discursos de retorno ao tradicional nas relações de gênero e na família 

podem aparecer, assim, como soluções de retorno a algum tipo de ordem em meio à 

instabilidade sentida diante de transformações político-sociais rápidas e intensas. 

Embora Brasil e Letônia guardem grandes diferenças em relação à formação da nação, à 

composição étnico-cultural, à consolidação da democracia e aos níveis de desigualdade social, 

entre outros fatores, a noção de apelo a um passado onde haveria ordem e uma família 

patriarcal funcional também emerge no Brasil a partir da crise política instaurada com o 

processo de impeachment de Dilma Rousseff, se desenvolvendo como relevante percepção 

coletiva nas eleições de 2018 – o que contribuiu para a vitória de Jair Bolsonaro.“Voltem para 

a cozinha!”, era o imperativo em inúmeros comentários de homens em páginas de redes 

sociais que mobilizavam mulheres contra a candidatura Bolsonaro. O sentimento anti-gênero 

e anti-feminismos que parece direcionar o termômetro político no Brasil recente está cercado 

de discursos sobre o retorno do “macho” ao poder, e o retorno da mulher ao seu suposto lugar 

na casa e na família. Figuras como o presidente eleito e os seus seguidores mais 

entusiasmados representam na América do Sul a masculinidade agressiva e o patriarcado 

militante encontrados no contexto da Letônia de transição, ou no contexto atual de países 

como Ucrânia, Polônia e Filipinas, que possuem governos de extrema-direita. No Brasil, a 

crise econômica e política têm potencializado ecos de retorno à família tradicional e de 

restauração da legitimidade da predominância masculina como forma de retorno à uma ordem 

moral “natural”, supostamente perdida com os anos de “corrupção” (em sentido lato) da 

esquerda no poder. 

             As tendências nacional-conservadoras assumidas pelas novas direitas em todo o 

mundo nos últimos anos são anti-republicanas (negam o contrato da democracia 

representativa liberal), desdemocratizantes e promovem uma hipermoralização da realidade 

(CHALOUB, LIMA e PERLATTO, 2018). Sentimentos e manifestações anti-globalistas, que 

nos anos 1990 eram protagonizados através de repertórios progressistas de esquerda –

protestos em Seattle (E.U.A), Fórum Social Mundial, etc – e que decorrem da legítima 

percepção da violência econômica, simbólica e militar promovida contra os mais vulneráveis 

nas últimas décadas de globalização de capitais e de desmonte da social-democracia, passam a 

ser canalizados pela extrema-direita. O projeto das direitas teria conseguido, com mais 

eficácia que o das esquerdas, direcionar essas frustrações legitímas, a partir de um discurso 
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pretensamente antissistêmico, convencendo a população de que o stablishment que as 

prejudica e que deve ser enfrentado não são os especuladores financeiros de Wall Street ou os 

estadistas que aplicam políticas de austeridade a partir dos interesses dos milionários de 

Davos, mas sim a política de tolerância multicultural e de diversidade sexual.  

         A resposta majoritarianista e tradicional-localista ao neoliberalismo global foi bem 

descrita por Arjun Appadurai como uma política afetiva do “medo ao pequeno número” 

(2009). Embora mulheres, pobres ou negros/as, por exemplo, componham maiorias 

demográficas em diversas regiões, simbolicamente tais grupos têm sido construídos como 

minorias em diversos contextos. João Ricardo W. Dornelles (2017), em artigo sobre o avanço 

do autoritarismo, sustenta que a nova guinada à direita é caracterizada por: 

Um senso comum ultra-conservador, individualista, que passa a desqualificar a 

prática política, as instituições democráticas, os princípios de liberdade e de 

igualdade, os princípios dos direitos humanos, conquistas forjadas em lutas sociais 

desde o século XVIII. E o senso comum ultraconservador aparece de diferentes 

maneiras, tranto nas socidades do Norte (Estados Unidos e Europa), quanto nas 

sociedades do Sul (em especial na América Latina). Nos Estados Unidos, o “Tea 

Party”, o reaparecimento da Klu Klux Klan e os grupos de supremacia branca e 

neonazistas, o fenômeno Trump; na Europa, o fortalecimento da extrema-direita 

com grupos neonazistas, neofascistas e neofranquistas, o Front Nacional na França, 

e no Brasil o surgimento, a partir de 2013, de grupos de extrema-direita financiados 

pelo grande capital estadunidentes (Irmãos Koch e outros), como o Movimento 

Brasil Livre (MBL), “Vem pra rua”, grupos neopentecostais de extrema direita, o 

bolsonarismo, etc. Tudo isso, além da presença hegemônica da direita neoliberal 

com seus programas de ajustes e autesridade (no campo político institucional 

Macron, Rajoy, Angela Merkel, Temer, Macri, etc. (p. 157). 

 

Em publicação recente, de 2017, Appadurai interpreta os novos populismos de direita 

como resposta a um sentimento de “fadiga democrática”, que estaria sendo experimentado por 

populações duramente afetadas pelos efeitos da globalização financeira, dos choques de 

austeridade impostos por organismos internacionais ou elites nacionais, e da redução de 

proteções sociais. A lógica do Estado de bem-estar social teria sido progressivamente 

substituída pela filosofia da austeridade permanente (STREECK, 2017), criando multidões de 

desempregados, sem acesso a assistência social compensatória. Esses mesmos sujeitos, 

desiludidos com o modelo de democracia representativa liberal e com o que ela já não pode 

mais oferecer, estariam utilizando seu próprio voto para “escapar” da democracia (vote out of 

democracy), levando ao poder lideranças autoritárias e com discurso moral conservador 

(APPADURAI, 2017). Repertórios anti-globalistas, majoritarianistas, anti-seculares e anti-

cosmopolitismo redirecionam as frustrações populares para os direitos e políticas favoráveis a 

minorias sociais como mulheres, negros, populações originárias, LGBTIs, muçulmanos e 
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imigrantes, que passam a ser associados discursivamente à corrupção das elites e à corrosão 

do tecido social. 

Para Appadurai (2017), a transnacionalização do capital tornou impossível que os 

novos nacionalismos de direita recorressem à pauta da economia nacional como forma de 

recuperar a soberania. Esses atores sociais teriam encontrado como solução, portanto, “to 

perform national sovereignty by turning towards cultural majoritarianism, ethno-nationalism 

and the stifling of internal intellectual and cultural dissent” (p. 3). Como sustenta o autor 

indiano, o que as novas lideranças de extrema-direita oferecem é “national cultural 

purification as a route to global political power”, agindo por meio de repertórios neoliberais, 

chauvinistas e xenofóbicos (APPADURAI, 2017). 

             A recente radicalização de posturas de “purificação cultural”, anti-feministas e anti-

LGBTI (como veremos nas propostas de governo discutidas no terceiro capítulo dessa 

dissertação), e a ascensão de um “patriarcado militante” no Brasil, podem ser justificadas, em 

parte, pelo que o cientista político búlgaro Ivan Krastev nomeou como  sentimento de 

“ameaça normativa”, uma “predisposição psicológica do indivíduo para se tornar intolerante 

quando percebe um nível crescente de ameaça” (p. 72, 2017). Aproximando-se da noção de 

coesão social e de anomia em Emile Durkheim, Krastev (2017) sustenta que uma ameaça 

normativa ocorre quando:  

 

[...] the person has the feeling that the integrity of the moral order is 

endangered and the perceived “we” is falling apart. It is a fear that the moral 

order is collapsing, rather than his concrete situation, that triggers his turn 

against foreigners and any others whom he sees as a threat. (p. 72). 

 

 Pensando com Durkheim e Krastev, poderíamos afirmar que parcelas da 

sociedade percebem os feminismos e as teorias queer, e de gênero no geral (nomeados no 

repertório discursivo conservador como “ideologia de gênero
2
”), enquanto ameaças 

normativas, como elementos que teriam, nessa visão, promovido anomia social, invertendo 

lugares e expectativas do que é ser homem ou mulher, e ameaçando desintegrar a instituição 

família, tão importante para o conceito de nação. Os avanços nos direitos das mulheres e a 

disseminação da pauta feminista possivelmente têm sido lidos como ameaça normativa para a 

masculinidade como um todo, levando homens a adotarem uma posição defensiva ultra-

conservadora e ultra-tradicional para impedir a suposta desintegração de masculinidades 

                                                           
2
  Discutirei em detalhe a noção de “ideologia de gênero” no terceiro capítulo. 
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hegemônicas e dos papéis sociais associados ao gênero, e a conseqüente perda de poder do 

macho. O medo da feminização se traduz, em alguns casos, em violência contra os sujeitos 

considerados “desviantes” (observemos o aumento nas estatísticas de agressão contra travestis 

e transsexuais). Para a pesquisadora Kristina Hinz, a crise econômica atravessada pelo Brasil 

deixou muitos homens desempregados e incapazes de cumprir sua suposta função de 

provedores de suas famílias. Além disso, as crescentes transformações culturais nas relações 

de gênero têm levado alguns homens a um ressentimento contra perspectivas feministas. A 

autora relaciona esse fenômeno à grande adesão masculina à figura de Jair Bolsonaro: “Após 

a passagem do furacão da Primavera Feminista, Jair Bolsonaro representa a última tábua de 

salvação de um modelo de masculinidade que afundou faz algum tempo. E deixou várias 

gerações de homens boiando em mar aberto.” (2018, s/p). 

Como já mencionado, diversos autores têm analisado a ascensão de discursos de 

masculinidades tradicional-conservadoras como sintoma e resposta ao fracasso do 

neoliberalismo e da globalização. Associando o liberalismo econômico e a flexibilização do 

trabalho e da seguridade social, com a perspectiva progressista e flexível de gênero e família 

trazida pelos feminismos e pelo movimento LGBTI, os “perdedores” da globalização estariam 

se voltando para tradicionalismos e localismos, defendendo um nacionalismo familista e 

religioso que se opõe ao pluralismo cultural e à diversidade sexual. Tal majoritarianismo anti-

liberal e anti-secular, observado em todo o globo na última década, afirma Arjun Appadurai, 

tem se construído como “culturalmente chauvinista (2017). Para a socióloga israelense Eva 

Illouz, as atuais lideranças da Rússia, da Turquia e das Filipinas são casos paradigmáticos da 

conjuntura global de afirmação de hiper-virilidades, com um estilo “agressive, brutal, 

chauvinistic, and a disinhibited disregard for the rule of law and human rights” (ILLOUZ, p. 

49, 2017). Tanto Vladimir Putin quanto o presidente norte-americano Donald Trump, se 

orgulham de suas declarações misóginas e das acusações de assédio que pesam sobre eles, e 

tais características parecem aumentar e não diminuir sua popularidade diante de seu eleitorado 

mais fiel. Posturas anti-feministas e mesmo misóginas sem qualquer moderação parecem ter 

se tornado uma forma de engajamento que aumenta o capital político dentro de setores 

conservadores. O ex-deputado e presidente eleito Jair Bolsonaro, após declarar em plenário 

que a parlamentar petista Maria do Rosário “não merecia ser estuprada”, viu sua popularidade 

dobrar e foi defendido incansavelmente por seus admiradores, mesmo tendo sido condenado 

na justiça pela declaração. Mais recentemente, comentários ofensivos (machistas e racistas) 

contra a vereadora Marielle Franco têm sido despejados diariamente nas redes cibernéticas da 
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extrema-direita – principalmente por usuários identificados como homens – mesmo após seu 

cruel assassinato, demonstrando como o desdém pelos direitos humanos é um elemento 

predominante nesse repertório. O tom verdadeiramente furioso de declarações com conteúdo 

misógino no Brasil recente aponta para uma política “retro-macho” (ENCARNACION, 

2017). De acordo com o cientista político Omar Guillermo Encarnación (2017), em artigo 

intitulado “The Patriarchy´srevenge: howretro-macho politics doomed Dilma Rousseff”, a 

presença de uma política “retro-macho” se distribui historicamente por toda a América Latina, 

sendo definida como a política que: 

[...] evokes the enduring influence of a patriarchal social order shaped by such male-

dominated bastions of political and economic power as the Catholic Church, the 

landed oligarchy, the military, and , most prominently, the so-called caudillos, or the 

strongman that, since the end of Iberian colonial rule, have so often dominated the 

regions´s politics. A backlash against the empowerment of women and people of 

color in recent years, retro-macho politics is characterized by swashbukling 

masculinity, overt sexism, and misogyny. In the short term, retro-macho politics 

seeks to curryfavor with a segment of the electorate that professes to be fed up with 

political correctness. In the long term, the intention is to roll back the progress that 

women have already made and to undo the policies that female leaders tend to 

champion in areas such as reproductive health, affirmative action and human rights. 

(2017, p. 83). 

 

                    Em 06 de novembro de 2017, a participação de uma filósofa feminista 

estadunidense em um seminário sobre democracia em São Paulo, atividade acadêmica outrora 

trivial e de pouco apelo midiático, produziu um intenso debate público, mobilizando grandes 

ansiedades sociais sobre gênero. Poucos meses antes da visita de Judith Butler ao Brasil, uma 

exposição de arte intitulada Queer Museu, no Centro Cultural Santander, se tornava o centro 

de uma celeuma nacional. Desde o final de 2016, e ao longo dos anos de 2017 e 2018, 

Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas em todo o Brasil têm pautado restrições 

legais à discussão sobre gênero e sexualidade no currículo escolar. A ação coordenada da 

bancada religiosa no Congresso Nacional, por sua vez, obteve sucesso em sua tentativa de 

retirar do novo Plano Nacional de Educação, em 2017, as referências a gênero, diversidade e 

orientação sexual.  O que tais eventos recentes no Brasil possuem em comum é uma 

cosmovisão tradicional, heterossexista e familista sobre as relações de gênero, e uma ação 

voltada à conservação de tal ordem hegemônica de gênero, a partir da mobilização de afetos 

políticos que poderiam ser descritos como o que Jeffrey Weeks chama de “pânicos morais” 

(1981). A atual conjuntura de produção de medos contra a teoria de gênero, os feminismos e a 

pauta de direitos da mulher e direitos LGBTIs, sob a pecha de “ideologia de gênero”, se 

intensificou progressivamente a partir do processo de afastamento da ex-presidenta Dilma 
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Rousseff, em agosto de 2016, culminando no repertório de guerras culturais, encontrado nas 

plataformas eleitorais e na ação política de Jair Bolsonaro e de outros candidatos alinhados à 

extrema-direita em 2018. 

Para compreender os discursos de gênero nas eleições de 2018, é preciso compreender 

minimamente o contexto político do impeachment da primeira mulher eleita presidenta no 

Brasil. Embora a justificativa oficial para o impedimento de Dilma Rousseff em 2016 

estivesse ancorada na acusação de crime de responsabilidade, por transações financeiras 

conhecidas como “pedaladas fiscais”, o processo e o clima político que se seguiu estiveram 

profundamente circunscritos por discursos de gênero. O revés antifeminista e anti-LGBTI 

potencializado pela transição de poder, e que se amplia profundamente em 2018, parece estar 

diretamente conectado a tal caráter (gener)ificado do processo de afastamento. 

Desde sua candidatura em 2010, até sua destituição em 2016, Rousseff teve sua imagem 

construída a partir de seu lugar enquanto mulher. Ora representando-a como histérica 

(esteriótipo associado ao feminino), ora como bruxa (arquétipo da mulher má), a imprensa 

oscilou entre a imagem da dama de ferro, da tola e da louca. Descrita como masculinizada ou 

como supostamente ressentida contra os homens, a ex-chefe de Estado seria a antítese do que 

se espera da mulher ideal no imaginário conservador, sintetizada pelos adjetivos “bela, 

recatada e do lar”, palavras atribuídas em 2016 à primeira-dama Marcela Temer na capa de 

uma revista de grande circulação. Conforme a historiadora Silvia Federicci, em entrevista
3
 

concedida em visita ao Brasil, o ritual de impeachment da ex-presidenta Dilma teve traços 

simbólicos de um ritual medieval de queima da bruxa. As falas de parlamentares durante a 

justificativa de seus votos – sobretudo os com base eleitoral evangélica – em vez de refletir 

um vocabulário democrático pautado pelo primado do direito, carregava o tom incendiário 

dos sermões religiosos neopentecostais. O PT, raiz de todo o mal, e a bruxa Dilma, 

precisavam ser extirpados do poder para frear a corrupção da moral nacional. Com Dilma 

execrada em praça pública, a ordem moral e conservadora de gênero pôde então ser 

reestabelecida, material e simbolicamente, com um homem forte assumindo o poder, ao lado 

de sua bela e jovem esposa. A sorridente e esguia Marcela, representada pela mídia como uma 

figura angelical e inofensiva, se opõe drasticamente às perigosas feministas que tomaram as 

ruas nos últimos anos, “feias”, “mal-amadas”, sem filhos e que priorizam a carreira (a pior de 

todas sendo a carreira política), quando deveriam estar se dedicando prioritariamente aos 

                                                           
3
Entrevista concedida durante lançamento da versão em português de sua obra “O calibã e a bruxa”, promovida 

em São Paulo pelo Coletivo Sycorax e Editora Elefante. 
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papéis de esposa, mãe e cuidadora (BIROLI, 2017). Em tal contexto, as alegorias 

maniqueístas da bruxa e da fada foram amplamente mobilizadas. 

As semelhanças entre Marcela Temer e Michelle Bolsonaro certamente não se tratam de 

coincidência. A nova primeira-dama, também elogiada por sua beleza e também décadas mais 

jovem que o presidente, desempenhará atividades relacionadas à assistência social, como sua 

antecessora Marcela. A presidenta mulher Dilma foi assim substituída pelo primeiro-damismo 

clássico, reestabelecendo simbolicamente o lugar tradicional da mulher na política brasileira. 

Os discursos parlamentares de 12 de maio de 2016 na Câmara dos Deputados e de 17 de 

agosto no Senado, no processo que levou ao impeachment de Rousseff, podem ser pensados 

como exemplos de mobilização de pânicos morais e de fearmongering – expressão anglo-saxã 

que denomina a estratégia política de produzir medo excessivo em relação a uma questão 

social específica. Nas entrelinhas dos turnos de fala contra Rousseff era produzido medo em 

relação ao PT, à Dilma e à esquerda enquanto supostos inimigos da família tradicional e da 

estabilidade da ordem moral e de gênero hegemônica. O antipetismo teceu a narrativa de que 

Dilma na presidência e políticas públicas como a extensão de direitos a LGBTIs estariam 

supostamente emasculando os homens brasileiros e destruindo a família tradicional, e por 

extensão a nação. Jessé Souza, em seu “A radiografia do golpe” (2016), afirma que nos 

últimos anos uma oposição de direita e também conservadora construiu um discurso de 

associação entre corrupção moral e corrupção estatal, sendo a esquerda e todo o campo 

progressista o grande corruptor em ambas as esferas. Para a cientista política Marlise Matos 

(2012), o Estado brasileiro sempre foi e ainda épatriarcalizado. Pensar Estado e o lugar da 

presidência da república é pensar, portanto, o lugar da dominação e da legitimação 

institucionalizada da dominância masculina. O impeachment de Dilma Rousseff e a retomada 

do lugar da presidência por um homem em 2016, parecem ser o marco inicial do acirramento 

de posições sobre gênero e de reafirmação de masculinidades no Brasil, o que tem sido 

acompanhado por retrocessos em relação a discursos e políticas de igualdade de gênero.   

É notório que o impedimento da ex-presidenta teve múltiplos fatores, como a crise do 

ciclo petista; a mudança na matriz econômica; o fim do boom das commodities e a conjuntura 

econômica global; a fragmentação partidária e o fisiologismo masculinista típico do Congresso 

Nacional; a crise do presidencialismo de coalizão; as constantes denúncias de corrupção; o 

crescimento da bancada conservadora e antipetista; o insulamento burocrático da gestão 

Dilma;e a articulação jurídico-parlamentar-midiática para retirar do poder um projeto político 

considerado por esses grupos como pouco comprometido com o ajuste fiscal, a redução do 
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Estado e os interesses do mercado(MIGUEL, 2017; SÁBER, 2015; SANTOS, 2017; SOUZA, 

2016;TELLES, 2017). Contudo, elegi nessa pesquisa o enfoque de gênero para pensar o 

neoconservadorismo brasileiro, que alimentou tanto o afastamento de Rousseff quanto as 

eleições de 2018. A ruptura democrática aberta pelo golpe de 2016, enquanto processo cercado 

por discursos de gênero, inaugurou um período de afirmação pública e militante da 

heteronormatividade e de um pensamento tradicional-conservador sobre gênero. Contudo, 

como discuto no primeiro capítulo dessa dissertação, esse repertório discursivo, que afastou 

Rousseff e elegeu Jair Bolsonaro, encontra resistência na mobilização dos feminismos e das 

esquerdas, que desde o impeachment até as eleições de 2018, têm pautado visões mais 

progressistas de gênero, disputando o campo discursivo com os grupos neoconservadores. 

                O pânico moral gerado pela ideia de que há na sociedade a difusão de uma perigosa 

“ideologia de gênero”, que levaria ao fim da família e da heterossexualidade, oferece 

combustível ao crescente tom de (ultra)virilidades no discurso de figuras públicas 

conservadoras. A defesa do porte irrestrito de armas e de penas mais duras para crimes 

comuns, por exemplo, tem sido pautada por discursos que glamorizam a violência e a coerção 

física como formas legítimas de o homem manter sua honra ou reaver a honra perdida para 

aquele que atentou contra sua propriedade ou sua integridade física. Por outro lado, a 

categoria penal feminicídio tem encontrado oposição por parte de setores conservadores por 

ser considerada um privilégio construído pela “ideologia de gênero”, que supostamente 

desconsideraria que os homens também são vítimas de crimes contra a vida. O funcionamento 

das redes digitais, movidas pela radicalização de posições e pelo ódio como principal vetor de 

comunicação, parece contribuir para esse cenário, sobretudo a partir de notícias falsas (fake 

news). Flávia Biroli sustenta que a conjuntura conservadora em relação a gênero que se 

observa no Brasil no período pós-impeachment é parte de uma tendência continental: 

 

Os direitos das mulheres e das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgênero (representadas pela sigla LGBT), os movimentos e as 

organizações que atuam nessas frentes, assim como os debates e produção de 

conhecimentos que suscitam, são um dos alvos preferenciais das investidas 

reacionárias na crise atual das democracias na América Latina. O combate 

reacionário à igualdade de gênero é um dos eixos significativos dessas investidas. 

(2017, p. 90 ). 

 

De acordo com Débora Messenberg (2017), os discursos das novas direitas se 

conformam em campos semânticos que operam através de “ideias-força” regularizadas e 
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repetidas. “Ideologia de gênero” se tornou a ideia-força por excelência quando pensamos – no 

Brasil – a crítica de setores conservadores em relação a novas formas de pensar identidades, 

sexualidade, parentalidade, conjugalidade e relações de gênero como um todo. Outras ideias-

força que emergem no campo semântico que aqui analisamos, e que foram mapeadas por 

Messenbergcomo parte do repertório do “conservadorismo moral”, são as ideias de “família 

tradicional, “fé cristã”, “patriotismo” (frequentemente vinculado também ao militarismo) e 

“anticomunismo” (2017). É possível perceber como todas as ideias-força de tal semântica 

discursiva dialogam em certa medida com perspectivas sobre como devem ser as relações de 

gênero na sociedade. Messenberg define que tais ideias-chave conservadoras podem ser 

compreendidas como “forma de resistência às transformações promovidas pela sociedade 

moderna (expansão dos direitos individuais, secularização e cosmopolitismo)” (p. 637, 2017). 

Voltando a 2015, é preciso ressaltar que a segunda metade daquele ano não foi tomada 

apenas pela abertura do processo de impeachment contra Rousseff e por seu caráter discursivo 

conservador e misógino. Aquele ano, surpreendentemente, também se caracterizou por uma 

intensa tomada das mídias, redes e ruas por pautas e corpos feministas. Campanhas como 

#meuprimeiroassédio, #meuamigosecreto e #agoraéquesãoelas denunciaram nacionalmente o 

machismo e a cultura do estupro. O feminismo foi às ruas em grandes marchas como a I 

Marcha das Mulheres Negras e as marchas de Mulheres contra Eduardo Cunha, motivadas 

pelo projeto de lei 5069/13, que pretendia restringir o aborto legal em casos de violência 

sexual – além das já tradicionais Marcha das Margaridas, Marcha Mundial das Mulheres, 

Marcha das Vadias e marchas do 08 de março. Revistas de grande circulação, a exemplo de 

Época, Isto É e Elle exibiram capas e edições especiais sobre o boom feminista. A noção de 

que estaríamos vivendo uma “Primavera Feminista”, ou “Primavera das mulheres”, 

incorporou-se à gramática da grande mídia. Em entrevista à revista Época para o número de 

dezembro de 2015, a historiadora feminista Margareth Rago afirmou que “o feminismo virou 

pop”. Matérias sobre o surgimento de coletivos feministas em escolas e universidades se 

tornaram frequentes e artistas que se declaravam feministas ganharam os noticiários. O 

fenômeno dos novos feminismos atravessou os anos de 2016 e 2017, e em 2018 foram as 

mobilizações de mulheres que apresentaram a maior oposição à candidatura de Jair 

Bolsonaro, ganhando as ruas e redes com o mote “Ele não”. 

É no bojo de tal guinada conservadora, antigênero e de afirmação de masculinidades 

tradicionais militantes – mas também de florescimento e mobilização dos feminismos nos 

mais diversos espaços – que construo minha pergunta de pesquisa: Quais são os repertórios 
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discursivos sobre gênero que emergemdas propostas de governooficialmente registradas pelos 

candidatos à presidência da república, nas eleições de 2018? A hipótese presumida por mim, e 

confirmada a partir da análise, é a de que a discussão de gênero ganhou maior expressividade 

na política nacional desde 2015, e de que houve no Brasil crescimento na projeção e 

radicalização de discursos conservadores, contrários à igualdade de gênero. De fato, isso se 

apresentou intensamente no terceiro repertório. Contudo, também fui surpreendida pelo 

avanço no debate de gênero no primeiro repertório discutido. Minhas hipóteses e 

considerações sobre as causas e impactos disso são melhor tratadas ao longo do texto. 

Minha trajetória no mestrado contou com impasses, desvios, mudança de objeto e o 

exercício árduo de elaboração de um problema de pesquisa, em meio ao caldeirão de novos 

acontecimentos e de novas informações relacionadas ao tema (bastante espinhoso), o que 

certamente contribuiu tanto para minha curiosidade sociológica, quanto para minha angústia 

de pesquisadora principiante. Objetos e recortes não são produtos prontos e disponíveis, como 

frutos maduros aguardando ser colhidos.  Sobre eles incide o trabalho artesanal de quem 

pesquisa, construindo problemas e dados. Entre a ansiedade e o entusiasmo, transitei da 

proposta inicial de pesquisar os discursos de gênero proferidos por agentes notórios do 

Legislativo, do Executivo e do Judiciário desde o impeachment de Roussef (projeto 

apresentado para a Qualificação), até o recorte final, lapidado e apresentado nessa dissertação: 

uma análise sobreos repertórios discursivos de gênero encontrados nos textos das candidaturas 

à presidência, classificando-os em três grupos. O levantamento e o cuidadoso exame analítico 

sobre tais repertórios discursivos diversos, pode contribuir para a melhor compreensão do 

debate de gênero no Brasil e da própria conjuntura política de ascensão do conservadorismo 

no país.  

A noção de repertório nas ciências sociais surge com o sociólogo norte-americano 

Charles Tilly. Conforme a comentadora Angela Alonso, “Tilly queria assinalar as formas 

especificamente políticas de agir. Emprestou, então, da música a noção de „repertório‟ para 

designar o pequeno leque de maneiras de fazer política num dado período histórico” (2012, p. 

22). A noção se refere, assim, a um “conjunto de formas de ação” (ALONSO, 2012), um 

catálogo parao possível politicamente dentro de um determinado contexto. “O repertório é 

conhecimento social sedimentado, entendimentos, memórias e acordos compartilhados, 

relações sociais, significados e ações amalgamadas em padrões conhecidos recorrentes” 

(TILLY, apud ALONSO, 2012, p. 25). Posteriormente, destaca Alonso (2012), Marc 

Steinberg  “considerou o conceito tillyano muito „instrumental‟ por privilegiar formas de 
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ação, e propôs outro, complementar, „repertório discursivo‟ (2012, p. 33). O conceito é 

definido pelo próprio autor como: 

meios pelos quais contendores articulam coletivamente sua moralidade de demandas 

e remédios e sua visão ideológica ampala da igualdade e do direito de posse social. 

A luta é melhor conceitualizada como um diálogo ininterrupto entre detentores de 

poder e desafiantes. (STEINBERG, apud ALONSO, pg. 33, 2012). 

 

O primeiro repertório discursivo de gênero observado nessa pesquisa, discutido no 

capítulo 1, é o que mais se aproxima de uma perspectiva progressista sobre gênero. O grupo é 

composto pelas propostas de governo de Marina Silva (Coligação Rede), Ciro Gomes (PDT), 

Fernando Haddad (PT), Vera Lúcia (PSTU), Guilherme Boulos (PSOL) e João Goulart Filho 

(Partido Pátria Livre). As propostas desses candidatos, situadas no polo político de centro-

esquerda, partem de um lugar de reconhecimento do caráter estrutural das desigualdades de 

gênero e da construção social do feminino e do masculino. Discursos vinculados aos 

feminismos são mobilizados, e a categoria gênero aparece, direta ou indiretamente. 

O segundo repertório discursivo, analisado no capítulo 2, envolve as propostas de 

governo de Álvaro Dias (Podemos), de Geraldo Alckmin (PSDB), de Henrique Meirelles 

(MDB) e de João Amoedo (Novo). Esse segundo grupo engloba desde propostas que não 

trazem qualquer referência a mulheres, LGBTIs ou gênero, até propostas de governo que 

partem de uma perspectiva de tolerância à diversidade (sem utilizar o termo gênero 

explicitamente), mas que considera as desigualdades de gênero como incidentais (não 

estruturais), não se aprofundando nas relações de poder e nas construções sócio-simbólicas 

que caracterizam as violências, e recorrendo a políticas públicas pontuais e/ou restristas ao 

campo da segurança pública. Encontramos nesse capítulo desde a sutil negação do gênero (em 

dados momentos passivo-agressiva), até uma perspectiva de multiculturalismo neoliberal, que 

tolera os diferentes modos de vida e alguma autonomia feminina, porém sem discutir os 

processos sociais de opressão mais amplamente, inclusive os agravando com suas propostas 

econômicas. 

O terceiro e último repertório discursivo, debatido no capítulo 3, se trata do discurso 

conservador, tradicional-familista e generobófico encontrado nas propostas de governo de Jair 

Bolsonaro (PSL), Cabo Daciolo (Patriota) e Eymael (Democracia Cristã). Os três candidatos 

partem dos repertórios da família, da moral, da decência, da ordem e do patriotismo para 

apontar a esquerda, a teoria de gênero e os feminismos como perigos a serem combatidos. 

Nessa plataforma discursiva o gênero como construção social é negado, e encontramos uma 
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visão essencialista sobre processos e relações de poder. Os conceitos de sagrado, verdade e 

ideologia são bastante mobilizados nesse último repertório. 
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METODOLOGIA 

 

 

“A linguagem cria a imagem do mundo, mas é também produto social 

e histórico. Assim, a linguagem criadora de uma imagem do mundo é 

também criação desse mundo” 

(José Luiz Fiorin)  

  

 

De acordo com Caroline Ramazanoglu e Janet Holland (2002), toda pesquisa parte de 

uma ontologia (uma forma de compreender a natureza das coisas) e também de uma 

epistemologia (uma forma de compreender como elaboramos conhecimento sobre coisas e 

estados no mundo). Escrevendo enquanto sujeito localizado, mulher branca feminista e 

pesquisadora de feminismos, me oriento nessa pesquisa por uma perspectiva epistemológica e 

metodológica feminista, onde ciência e experiência não são elementos opostos. O que 

caracteriza uma metodologia feminista é o fato de estar ancorada em uma teoria, uma política 

e uma ética feministas (RAMAZANOGLU e HOLLAND, 2002). Para Fonseca, Araújo e 

Magalhães, uma metodologia e uma epistemologia feministas devem ser “politicamente 

comprometidas na identificação das condições sociais de desigualdade específicas das 

mulheres e na transformação das relações de gênero, de um ponto de vista das próprias 

mulheres e de suas perspectivas” (2001, p. 1) . Fazer pesquisa de um ponto de vista feminista 

é ainda questionar o imperialismo conceitual que define os problemas sociológicos, os 

instrumentos e suas conclusões a partir da ideia de um sujeito abstrato masculino, branco e 

ocidental (SMITH, 1987).  

Para Sandra Harding (1987, p. 2) não existiria algo que possa ser chamado de “método 

feminista” (onde método seriam “técnicas para a coleta de evidência”), mas sim metodologias 

feministas diversas (onde metodologia é pensada como “teoria e análise de como uma 

pesquisa deve proceder”), que teriam em comum o fato de serem comprometidas com a crítica 

da forma de aplicação das teorias tradicionais. Forma de aplicação esta que, nas palavras da 

autora, dificulta a compreensão da participação das mulheres na vida social ou a compreensão 

de que as atividades dos homens seriam genderizadas também. Uma metodologia feminista, 

ancorada em uma epistemologia feminista, portanto, é atenta ao caráter não gender-neutral 
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das análises sociológicas e se compromete justamente com a crítica das relações de gênero na 

produção das ciências. 

As teorias feministas e os movimentos feministas são espaços de conflito e espaços em 

disputa, como qualquer outro campo. Contudo, podemos afirmar que alguns dos consensos de 

um olhar feminista sobre a sociedade passam pela conscientização como prática/método 

(trazer à consciência o que o sistema de sexo-gênero mantém velado), a desnaturalização das 

relações de gênero, e a luta política pela emancipação das mulheres enquanto categoria 

coletiva definida estrategicamente (reconhecendo as diferenças entre as mulheres e suas 

posições de classe, raça, etnia, orientação sexual etc). Para Mackinnon (1995), um método é 

aquilo que define o que se valida como verdade, o que uma teoria aceita como verificação do 

real. As metodologias feministas nas ciências humanas têm agido para questionar as teorias de 

verdade que partem de um olhar único (olhar masculino) sobre o social e para criticar os 

pressupostos de razão universal, da objetividade e da neutralidade.  

Conforme Lourdes Bandeira (2008), a própria presença de mais pesquisadoras 

mulheres no campo das ciências sociais desafia e ameaça romper o androcentrismo tão 

presente nos conceitos, categorias, linguagem e escolha de objetos. Dorothy Smith(1987) 

também sustenta que a atuação das mulheres sociólogas dentro das ciências sociais deve ser 

de uma crítica radical ao que é dado como inquestionável no campo. O que as teorias e 

metodologias feministas representam, portanto, é uma ruptura epistemológica, onde se 

produzem “contranarrativas”, que se opõe às atuais narrativas totalizantes, como as de 

“progresso”, “história linear”, “civilização”, “ciência pura”, entre outras (HEMMINGS, 

2009). Um primeiro passo para tal transgressão narrativa-epistemológica é compreender que 

os sujeitos não falam de lugares vazios. Eles e elas são situados e produzem ideias a partir de 

locais específicos em relação a marcadores sociais, experiências, cosmovisões, interesses e 

expectativas (hipótese do “standpoint”, ou “lugar de fala”). A metodologia feminista denuncia 

a tese da neutralidade no texto/análise e denuncia também a suposta autoria neutra e 

insuspeita, sendo imprescindível a autocrítica do pesquisador.  O pesquisador/autor, ainda que 

possa crer que possui tais poderes, não é um narrador-panóptico.  

O segundo passo na disrupção epistemológica promovida pelas teorias feministas é 

perguntar as perguntas que os homens não tem feito e que tanto interessam à experiência 

coletiva de opressão das mulheres. Como argumenta Sandra Harding: “Feminist researchers 

have argued that traditional theories have been applied in ways that make it difficult to 

understand women´s participation in social life, or to understand men´s activities as gendered 
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(versus as representing “the human”)…”(p. 3, 1987). Uma perspectiva feminista sobre a 

produção de conhecimento deve questionar os problemas das atuais ferramentas 

metodológicas, ao mesmo tempo em que se apropria dos aspectos positivos dos métodos e 

abordagens de pesquisa existentes, para não jogar fora o bebê junto com a água da banheira 

(TAYLOR e RUPP, 1991).  Tal entrelugar crítico seria o caminho para a produção de um 

“pensamento de fronteira” (SPIVAK, 1988). Refletindo a partir de Boaventura de Sousa 

Santos (2002),a teoria feminista nas ciências sociais é uma perspectiva entre outras que 

tentam produzir uma “sociologia das ausências”, daquilo que não está lá, que foi omitido no 

curso da história das ciências. E o faz promovendo uma crítica à “monocultura do saber”, à 

“monocultura do tempo linear”, à “monocultura  da naturalização das diferenças” e à “lógica 

dominante do universal e do global” (SANTOS, 2002). 

De forma sintética, as metodologias que foram privilegiadas nessa pesquisa foram a 

pesquisa documental e bibliográfica. Realizei inúmeras leituras para me situar sobre o estado 

da arte e sobre as mais recentes reflexões acerca da temática, sendo capaz de desenvolver a 

análise aqui realizada. O material sobre o qual me debrucei para essa análise foram os textos 

originais dos planos de governo de cada candidato, cadastrados no site do Tribunal Superior 

Eleitoral do Brasil, na ocasião de registro oficial de cada candidatura. Realizei uma busca
4
 

dentro das propostas de governo, fazendo tanto uma leitura vertical quanto uma leitura 

tranversal, comparada, considerando os limites comparativos impostos pelas razoáveis 

diferenças de extensão e de escopo entre os textos. As propostas de governo (esse é o 

vocabulário utilizado pelo próprio TSE e que será adotado aqui) estão disponíveis
5
 para 

consulta por qualquer pessoa com acesso à internet, sem necessidade de cadastro prévio ou 

fornecimento de dados. Outros documentos oficiais lançados pelos candidatos e seus partidos, 

como cartas para a população e diretrizes para diálogo com os eleitores, foram considerados 

também para melhor embasar a análise das propostas dos candidatos. 

 

 

 

 

                                                           
4
  Nas páginas 29 e 30 estão expostos três quadros (um para cada grupo de repertórios) com as ocorrências de 

vocabulário relacionado à gênero em cada um dos treze programas de governo estudados. 
5
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/propostas-de-candidatos. 
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Quadro I 

 

Quadro II 

 

Ocorrências de termos 

Grupo I 

Ciro 

Gomes 

(PDT) 

62 pgs 

Fernando 

Haddad 

(PT) 

61 pgs 

Guilherme 

Boulos 

(PSOL) 

228 pgs 

João 

Goulart 

Filho 

(PPL) 

14 pgs 

Marina 

Silva 

(Rede) 

24 pgs 

Vera 

Lúcia 

(PSTU) 

5 pgs 

Gênero X X X    

Mulher/mulheres X X X X X X 

Feminismo/s   X    

LGBT/LGBTI X X X X X X 

Autonomia X X X  X  

Patriarcado/patriarcal  X X    

Diversidade X X X X X X 

Igualdade X X X X X X 

Direitos Humanos X X X  X  

Ideologia de gênero   X    

Ocorrência de termos 

Grupo II 

Álvaro Dias 

(Podemos) 

15 pgs 

Geraldo Alckmin 

(PSDB) 

9 pgs 

Henrique 

Meirelles 

(MDB) 

21 pgs 

João 

Amoedo 

(Novo) 

23 pgs 

Gênero     

Mulher/mulheres  X X  

Feminismo/Feminismo     
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Quadro III 

LGBT/LGBTI  X   

Autonomia     

Patriarcado     

Diversidade   X  

Igualdade     

Direitos Humanos  X X  

Ideologia de gênero     

Ocorrência de termos 

Grupo III 

Cabo Daciolo 

(Patriota) 

17 pgs 

Jair Bolsonaro 

(PSL) 

81 pgs 

José Eymael 

(DC) 

9 pgs 

Gênero    

Mulher/mulheres  X  

Feminismo/Feminismos    

LGBT/LGBTI    

Autonomia    

Patriarcado    

Diversidade    

Igualdade    

Direitos Humanos    

Ideologia de gênero X X  
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CAPÍTULO 1 

 

PRIMEIRO REPERTÓRIO: GÊNERO EM PRIMAVERA 

 

1.1 “UM PROGRAMA COM FOCO DE GÊNERO” 

 

A frase que dá título a esse tópico, encontrada no documento “Diretrizes para uma 

estratégia nacional de desenvolvimento para o Brasil” – texto cuja versão sintética se 

apresenta comoproposta de governo do pedetista Ciro Gomes – descreve de maneira bastante 

oportuna o caráter dos textos discutidosnas próximas páginas. O grupo de candidatos que 

compõe esse primeiro repertório discursivo adota diretamente ou indiretamente (no caso de 

Marina Silva, Vera Lúcia e João Goulart Filho) a perspectiva analítica de gênero para pensar 

as desigualdades e as ações políticas adequadas para enfrentrá-las. De acordo com 

Ramazanoglu e Holand (2002), gênero se define como: 

A contested term that has been analysed from differing perspectives with 

difering assumptions. It covers conceptions of sexuality and reproduction; sexual 

difference, embodiment, the social constitution of male, female, intersexual, other; 

masculinity and femininity; ideas, discourses, practies, subjectivities and social 

relationships. (p. 182). 

 

As propostas das candidaturas Fernando Haddad (PT/PcdoB/PROS – Coligação O povo 

feliz de novo), Marina Silva (Rede/PV - Coligação Unidos para transformar o Brasil), Vera 

Lúcia (PSTU), Ciro Gomes (PDT/Avante), Guilherme Boulos (PSOL/PCB, em aliança com 

MTST, APIB, Mídia Ninja e outros movimentos sociais) e João Goulart Filho (Partido Pátria 

Livre), trazem, em maior ou menor medida, pressupostos sobre o caráter estrutural das 

relações de gênero em nossa sociedade, apontando para sua construção social (não 

estabelecida na/pela natureza) e para a necessidade de tratar a gestão do Estado a partir de um 

reconhecimento de que certas desigualdades não são incidentais.  A concepção encontrada 

nessas propostas de governo é a de que relações de gênero são relações de poder quese 

constroem a partir de processos culturais complexos. É, portanto, uma perspectiva 

construcionista sobre gênero a que aqui encontramos – em oposição à visão essencialista que 

domina as propostas do terceiro capítulo. As propostas de governo trabalhadas nesse primeiro 

capítulo partem, no geral, do pressuposto de que olhar essas relações, forjadas socialmente, a 
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partir de um ponto de vista meramente naturalizante, moralizador e conservador –como tem 

sido feito frequentemente na política nacional – produz violências e coloca certos sujeitos em 

posição de desvantagem em relação às suas possibilidades de existência e de exercício pleno 

da cidadania. 

O construcionismo implica considerar que “los conceptos son producto de la invención 

humana, de manera que su definicion es histórica y política y por lo tanto, está abierta a 

revisión y cambio” (SCOTT, 2017, p. 81), ao passo em que no essencialismo “los conceptos 

son cualidades inmutables que refieren a propiedades esenciales de las personas y cosas”. 

Rasera, Guanaes-Lorenzi e Corradi-Webster (2016) afirmam que em uma epistemologia 

construcionista, “as descrições e explicações sobre o mundo, produzidas nos processos de 

interação social, constituem formas de ação social” (p. 14), de forma que o conhecimento é 

construído e constrói realidades.  Para Conceição Nogueira,  

em contraste com uma perspectiva essencialista, o construcionismo social 

assume o gênero como uma construção social, um sistema de significados que se 

constró e se organiza nas interacções e que governa o acesso ao poder e aos 

recursos. Não é, por isso, um atributo individual, mas uma forma de dar sentido às 

transacções: ele não existe nas pessoas, mas sim nas relações sociais.[...] O gênero, 

nessa perspectiva, é o significado que concordamos imputar a determinada classe de 

transacções entre indivíduos e contestos ambientais. Os fatores que definem uma 

transacção particular como feminina ou masculina não são o sexo dos atores mas 

sim os parâmetros situacionais nos quais determinada performance ocorre. (p. 56, 

2001).   

 

A carta do Partido Democrático Trabalhista citada acima propõe “uma série de medidas 

orientadas às políticas de Gênero” (e utiliza-sea palavra gênero dessaforma, com inicial 

maiúscula); a proposta de governo de Fernando Haddad defende uma orientação para a 

“igualdade de gênero”, e Guilherme Boulos elenca como uma de suas propostas mais 

importantes a “discussão de gênero nas escolas”. Gênero atravessa, assim, as seis propostas de 

governo, ora de forma explícita, ora através da adoção de vocabulários e categorias que 

derivam das discussões teóricas de gênero e dos feminismos. 

Façamos, primeiramente, uma breve descrição da estrutura básica de cada uma das 

propostas. A proposta oficial de Ciro Gomes (PDT) – ex-governador do Ceará, advogado e 

professor universitário – contém dez páginas, divididas em doze tópicos, chamados de “12 

passos para mudar o Brasil”:  1-Geração de empregos, 2- Recuperar e modernizar a 

infraestrutura, 3- Desenvolvimento e meio-ambiente, 4- Ciência e Tecnologia, 5- Invetir 

maciçamente em educação, 6- Aprimorar o SUS para melhor o atendimento na saúde, 7- 
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Combater o crime com inteligência policial e proteção aos jovens, 8- Criar, manter e ampliar 

os programas sociais, 9- A cultura como afirmação da identidade nacional, 10- Respeitar a 

todos os brasileiros, 11- Combater a corrupção e 12- Soberania nacional, defesa e relações 

exteriores. Minha análise de sua proposta de governo nessa dissertação se concentra 

prioritariamente no tópico 10- Respeitar a todos os brasileiros, onde se encontra com mais 

ênfase a discussão de gênero. A investigação da proposta de Ciro Gomes foi também 

amparada e complementada pela carta do partido, divulgada para a população brasileira antes 

do registro da proposta oficial. A carta de título “Diretrizes para uma estratégia nacional de 

desenvolvimento para o Brasil” é uma versão mais longa dos doze tópicos incluídos na 

proposta de governo final de forma condensada. No texto Diretrizes, o tópico 10 (Respeitar a 

todos os brasileiros) se desenvolve por sete páginas, incluindo os subtópicos específicos 

“Respeito às mulheres”, “Respeito aos afrodescendentes” e “Respeito à população LGBTI”. 

A proposta de governo da candidatura Marina Silva (Rede/PV) – ex-senadora, ex-

ministra do governo Lula, historiadora e ambientalista acreana – contém quarenta e três 

páginas, divididas em vinte e um capítulos, entre os quais nos ofereceram maior suporte para 

essa análise o segundo capítulo “Criança é prioridade absoluta”, o terceiro capítulo “Educação 

como direito e base para o desenvolvimento”, o nono capítulo “Cultura e valorização das 

diversidades” e o décimo capítulo “Direitos humanos e cidadania plena”. Ao longo das 

quarenta e três páginas encontramos duas imagens da candidata, uma das fotografias 

ilustrando a capa do texto da proposta. A proposta de governo de Vera Lúcia (PSTU) – 

cientista social, líder sindical e política pernambucana – distribui dezesseis pontos em cinco 

páginas, sob o título “16 pontos de um programa socialista para o Brasil contra a crise 

capitalista”. O ponto/tópico que mais nos interessa nessa discussão é o ponto 15, “Pelo fim de 

toda opressão! Contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia e a xenofobia!”. A proposta de 

governo “Distribuir a renda, superar a crise e desenvolver o Brasil”, da candidatura João 

Goulart Filho (PPL) – filósofo, poeta e ex-deputado estadual, filho do ex-presidente João 

Goulart –contém catorze páginas e vinte pontos/tópicos. O ponto mais destacado para essa 

análisefoio ponto 18, onde se discute “a situação da mulher” (18.1), “população negra!” 

(18.2), “população LGBT”  (18.3) e “pessoas com necessidades especiais” (18.4). 

Com os dizeres “Presidente Haddad é Lula 13”, a proposta do Partido dos Trabalhadores, 

inicialmente vinculada à candidatura do ex-presidente Lula (até seu impedimento pelo TSE) e 

posteriormente à candidatura do professor universitário, ex-ministro da educação e ex-prefeito 

de São Paulo Fernando Haddad, está organizada em cinco grandes capítulos ao longo de 
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sessenta páginas: 1- Soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil, 2- 

Inaugurar um novo período histórico de afirmação de direitos, 3- Novo pacto federativo para 

promoção dos direitos sociais, 4- Promover um novo projeto nacional de desenvolvimento e 

5- Transição ecológica para a nova sociedade do século XXI. Na capa encontramos uma 

fotografia onde estão alinhados, nessa ordem, a vice Manuela D´ávila, Fernando Haddad e 

Luís Inácio Lula da Silva. O efeito da imagem coloca Haddad levemente inclinado à frente 

dos outros dois. A última página da proposta exibe uma fotografia de Lula e uma citação do 

ex-presidente. A análise aqui realizada se debruçou mais intensamente sobre o capítulo 2, 

mais especificamente sobre os subcapítulos 2.1 “Promover políticas para as mulheres visando 

a igualdade de gênero”, 2.2 “Promover políticas de igualdade racial” e 2.4 “Promover a 

cidadania LGBTI+”. 

Por fim, aproposta de governo apresentada para a candidatura Guilherme Boulos do 

PSOL/PCB (+alianças) é a mais extensa, contendo duzentas e vinte e oito páginas, 

distribuídas em dezenove capítulos. O texto que acabou se tornando a proposta oficial do 

candidato Boulos – filósofo, psicanalista e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

(MTST) – foi construído previamente, a partir da plataforma multipartidária Vamos, que 

reunia diversos atores de esquerda, sendo posteriormente adotado em bloco por voto 

majoritário em plenária do partido. Os capítulos que forneceram maiores aportes à discussão 

realizada aqui foram os capítulos III –Vidas negras importam, IV- É pela vida das mulheres e 

V- Diversidade importa! Um programa para a cidadania LGBTI. O terceiro capítulo se 

subdivide nos tópicos Diagnóstico, O racismo estrutural e Agendas contemporâneas do 

movimento negro. O quarto capítulo é dividido nas partes Diagnóstico, Desigualdade 

econômica e trabalho, Direitos sexuais e reprodutivos e Violência contra a mulher. Já o 

capítulo V é subdividido em: Os mesmos direitos para todas as famílias; Direito à identidade e 

políticas de inclusão para pessoas trans; Derrotar o preconceito começando na escola;  

Emprego, renda e moradia; Segurança: vidas LGBTI importam!; e Saúde Integral e 

despatologização. Após o registro da candidatura e da longa proposta oficial no TSE, a 

candidatura Boulos-Guajajara chegou a lançar um documento menor, com 120 páginas. O 

novo documento que circulou como material de campanha adotava uma linguagem mais 

objetiva, em tópicos, e contava com várias imagens, recebendo o título “50 receitas de Boulos 

para mudar o Brasil”, uma brincadeira com as palavras. Parte da esquerda, no entanto, chegou 

a criticar a estratégia de campanhae a linguagem adotada pelo candidato nos debates e no 

horário eleitoral – considerada muito focada no repertório da internet (memes, piadas internas 
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de páginas de esquerda etc), que só seria compreendida plenamente por jovens com acesso à 

internet. 

Tendo já estabelecido na introdução o que se entende aqui por gênero, é necessário 

conceitualizar agora o conteúdo principal e objeto dos textos aqui analisados: políticas 

públicas. O que são políticas públicas e o que são políticas públicas de gênero? Nelly P. 

Stromquist define as primeiras como “declarações oficiais de intenção de agir sobre 

determinados problemas”, podendo aparecer sob a forma de “legislação, recomendações 

oficiais em relatórios de organismos e departamentos governamentais, resultados 

governamentais e resultados apurados por comissões apontadas pelo governo” (1996, p. 27). 

Heloisa de Mattos Hofling define políticas públicas como o “Estado implantando um projeto 

de governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade.” 

(2001, p. 31). Já as políticas sociais, 

 

se situam no interior de um tipo particular de Estado. São formas de 

interferência do Estado, visando a manutenção das relações sociais de determinada 

formação social. Portanto, assumem feições diferentes em diferentes sociedades e 

diferentes concepções de Estado. É impossível pensar Estado fora de um projeto 

político e de uma teoria social para a sociedade como um todo. (HOFLING, 2001, p. 

32). 

 

Políticas públicas (e políticas sociais como um de seus desdobramentos) presumem, 

portanto, determinadas relações de poder, “refletindo um jogo de interesses” (FARAH, 2004, 

p. 42). Para Marta Ferreira Santos Farah, analisar políticas públicas a partir de uma 

perspectiva de gênero envolve “chamar a atenção para a construção social e histórica do 

feminino e do masculino e para as relações sociais entre os sexos, marcadas em nossa 

sociedade por uma forte assimetria” (2004, p. 48). Stromquist separa as políticas de gênero 

em duas categorias: políticas genéricas e políticas sensíveis a gênero. As primeiras teriam 

uma ação pontual, com um modelo que age através de punição e de incentivos. Já o segundo 

tipo teria preocupações mais estruturais, agindo por meio da criação de formas (e inclusive 

instituições e legislações específicas) de apoio ao problema e também construindo “novos 

comportamentos, conhecimentos e atitudes relativas a mulheres e homens na sociedade” 

(1996, p. 31). Por fim, tomando de empréstimo as palavras de Clarisse Paradis, políticas 

públicas com uma perspectiva feminista (diremos aqui, de gênero) “devem conceber as 

mulheres como sujeitos ativos na transformação dessas desigualdades e não como simples 

público-alvo” (2014, p. 56). As seis propostas de governo referidas aqui estariam mais 
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alinhadas à segunda perspectiva discutida por Stromquist, pois apresentam propostas de 

políticas públicas sensíveis a gênero. As propostas do segundo repertório, a serem discutidos 

no capítulo 2, se filiam mais ao primeiro tipo, políticas genéricas, que tem foco pontual e 

punitivo. Já o terceiro repertório, a ser discutido no capítulo 3, recusa qualquer admissão de 

que haveria uma questão (ou “problema”, no sentido sociológico) de gênero e tipos de 

violências e desigualdades específicas ligadas a essa questão, que demandem qualquer ação 

estatal a partir desse reconhecimento. 

           Laís Abramo indica que há quatro desafios para as políticas públicas de “combate à 

pobreza e geração de empregos”, quando se pensa a partir de gênero e de raça: 1) “Incorporar 

uma dimensão de gênero e raça nos métodos de medição da pobreza...” 2) “Incorporar os 

problemas das mulheres e dos negros na agenda pública...” 3) “Gerar novas respostas ante os 

problemas das mulheres e dos negros” de forma a “incorporar uma dimensão de gênero e raça 

nos processos de planejamento, implementação, alocação de recursos, monitoramento e 

avaliação de cada programa ou política” e 4) “Fortalecer as capacidades institucionais dos 

gestores públicos e demais atores sociais para desenvolverem propostas de política e 

mecanismos de implementação, monitoramento e avaliação capazes de promover a igualdade 

de gênero e raça como um aspecto fundamental das políticas públicas” (ABRAMO, 2004, p. 

20).  

             As propostas investigadas nesse primeiro capítulo assumem certa continuidade em 

relação à visão da gestão petista (de 2003 até a deposição de Rousseff em 2016), que era 

razoavelmente amigável às demandas feministas, e permeável a esses movimentos sociais. Ao 

longo dos treze anos em que estiveram no poder, Luis Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff 

adotaram políticas públicas com considerável potencial de impacto de gênero, como o 

programa Bolsa Família (com titularidade exclusiva para as mães), o programa Minha Casa 

Minha Vida, a Lei Maria da Penha, a PEC das Trabalhadoras Domésticas, a Lei do 

Feminicídio, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (com status de ministério), 

a realização das Conferências de Políticas para as Mulheres, O Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (2007),  e as Normas Técnicas do Ministério da 

Saúde para garantia do acesso das mulheres ao aborto nos casos previstos na legislação  

(MENICUCCI, 2018; BIROLI, 2018). No entanto, é preciso ressaltar que a perspectiva de 

gênero timidamente adotada pelo PT e por outros partidos de centro-esquerda nas propostas 

de governo oficiais apresentados no pleito de 2014, aparece muito mais radicalizada nos 

programas de 2018, inclusive no caso do próprio Partido dos Trabalhadores, que apresentou 
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nas últimas eleições um programa muito mais alinhado com os discursos dos feminismos do 

que havia apresentado nas eleições anteriores, onde inclusive se esquivara de posicionamentos 

mais sólidos sobre as pautas de gênero.  

   A construção de algumas das propostas analisadas nesse capítulo esteve diretamente 

ligada aos movimentos feministas, que tanto estiveram em foco nos últimos anos no Brasil. 

Conforme Caroline Ramazanoglu e Janet Holland, feminismo pode ser descrito a partir de 

algumas características chave. O feminismo é “diverso e descentrado” (não há definição 

autoritária ou centralismo nesse movimento); o feminismo é “excludente” (exclui tudo que é 

considerado não-feminista); o feminismo implica em um objeto unificado (o feminismo 

precisa criar o conceito de “uma comunidade real de mulheres”); o feminismo alude à ideia de 

“interesses comuns entre esses sujeitos mulheres”; e por fim, o feminismo defende a 

“emancipação” desse sujeito coletivo construído (2002). A proposta de governo do psolista e 

líder do movimento de trabalhadores sem-teto Guilherme Boulos, escrito em conjunto com 

movimentos sociais, possui um longo capítulo dedicado às demandas desse sujeito coletivo 

mulheres (sujeito esse unificado pelo discurso, plural e com interesses muitas vezes 

conflitantes na realidade). Com o título “É pela vida das mulheres!”, frase retirada 

diretamente das palavras de ordem de marchas feministas, o capítulo se inicia com os dizeres 

“Um programa feminista para o Brasil.”. O texto se inicia com um diagnóstico das 

“desigualdades de gênero” no Brasil. Ao final do capítulo são apresentadas propostas para 

superação de tais desigualdades, como “a socialização do trabalho doméstico”, “um programa 

feminista de capacitação e formação continuada”, “reconhecer a identidade de gênero para 

mulheres transsexuais” e “reduzir a desigualdade de gênero no mundo do trabalho: salário 

igual para trabalho igual” (s.p). 

  Um vocabulário (ou repertório discursivo, como o nomeamos nessa dissertação) 

importado diretamente dos debates feministas é encontrado ao longo das seis propostas, como 

o uso corrente dos termos “autonomia” e “protagonismo”. Nos textos analisados nesse 

capítulo, as mulheres passam de objetos de políticas públicas a “protagonistas” e a autonomia 

desses sujeitos é colocada como objetivo político de longo prazo. Para Sonia Coelho e Sarah 

de Roure (2014) autonomia é um termo ao qual os feminismos recorrem para falar da 

autodeterminação da mulher, ou ainda: 

Sua possibilidade de decidir como viver, com quem, se quer ou não ser mãe, onde 

trabalhar, aonde ir, o que estudar, e ter tempo livre para o ócio e o entretenimento e 

também para participar politicamente da vida em sociedade, todos esses elementos 

são parte da autonomia a que todas as mulheres têm direito. ( p. 102). 
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Para as autoras, construir essa autonomia passa necessariamente por mudanças estruturais na 

sociedade, como o fim da “violência sexista” e da atual divisão sexual do trabalho. A noção 

de “autonomia econômica”, especificamente, permeia as preocupações feministas no Brasil há 

bastante tempo, sobretudo nas produções vinculadas a Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) e movimentos sociais feministas organizados, que enxergam na noção de autonomia 

econômica um projeto essencial para a emancipação das mulheres no Brasil e em outros 

países do sul global (COELHO e ROURE, 2014; MORENO, 2014). A noção tem sido 

importante mote, por exemplo, da Marcha das Margaridas
6
. A propostade governo de 

Fernando Haddadafirma que será retomada a “centralidade das políticas para as mulheres, 

afirmando o protagonismo das mulheres no novo ciclo de desenvolvimento brasileiro, por 

meio de políticas que promovam a autonomia econômica das mulheres...” (p. 19).  Já João 

Goulart Filho, afirma que hoje a mulher é “protagonista na vida das famílias” (s.p). Enquanto 

a noção de autonomia econômica ocupou bastante a agenda das redes feministas 

institucionalizadas nas últimas décadas, a ideia de autonomia como direito ao controle e ao 

uso das potencialidades do próprio corpo parece ter ganhado maior centralidade com os 

feminismos jovens dos últimos anos. As duas abordagens são complementares e não é 

possível pensar uma sem pensar a outra. Coelho e Roure ressaltam que a noção de autonomia 

deve ser pensada para muito além do critério de renda, considerando também “a autonomia 

sobre o corpo” e sobre a sexualidade, “o projeto de vida” e “o acesso a serviços públicos, 

moradia, comunicação, emprego, entre outros” (p. 87). 

Um dos pontos que caracteriza a perspectiva de gênero adotada nas seis propostas aqui 

analisadas é o pressuposto de que a vulnerabilidade de alguns segmentos da população parte 

de relações de gênero desiguais e estruturais, sendo preciso apontar o que os feminismos vem 

chamando de uma cultura “machista” ou “patriarcal” como causa primeira das violências de 

gênero. A ideia de “patriarcado” tem estado envolvida em um longo e controverso debate na 

teoria feminista nas últimas décadas, sendo utilizada mais frequentemente por autoras que 

pensam a partir de uma perspectiva materialista. Esse complexo conceito que aponta para a 

existência de um sistema próprio de opressão das mulheres (independente e complementar ao 

capitalismo) foi abraçado e popularizado pelos novos feminismos no Brasil de forma bastante 

                                                           
6
 Manifestação realizada em Brasília desde 2000 por mulheres trabalhadoras rurais. A marcha é organizada 

pela CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) e recebe esse nome em homenagem à 
sindicalista e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, assassinada por motivação política em 1983. 
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intensa, estando presente nas propostas aqui analisadas. “Machismo” e “patriarcado” são 

repertórios discursivos que geralmente aparecem associados nos discursos dos feminismos 

das últimas duas décadas (Desde a Marcha Mundial das Mulheres até a Primavera Feminista). 

Conforme Renata Moreno (2014): 

Entendemos patriarcado como um sistema em que os homens controlam, individual 

e coletivamente, o corpo, o trabalho e a sexualidade das mulheres. Desde o advento 

do capitalismo como modo de produção hegemônico do Ocidente, o patriarcado 

reconfigurou-se, tornando-se um componente fundamental desse sistema, o 

capitalismo patriarcal. A separação rígida entre o mundo público e o privado, à qual 

corresponde também a separação entre produção e reprodução, é um elemento 

central que organiza a vida em nossas sociais com base na divisão sexual do trabalho 

e nas práticas sociais diferenciadas entre homens e mulheres. No capitalismo 

patriaral, a família reconfigurou-se em um modelo ideal, de homem provedor e 

mulher cuidadora; e a esfera doméstica tornou-se o lugar em que as atividades 

fundamentais para a produção do viver costumam ser realizadas de forma não 

remunerada. O mundo público, da produção e da política, foi sendo construído a 

partir das práticas dos homens, como espaços privilegiados para os homens. (p. 7). 

 

Tanto o termo “machismo” quanto “patriarcado” são recorrentes nas propostas de 2018 

aqui discutidas. A proposta de governo apresentada pela candidatura João Goulart Filho 

(Pátria Livre) defendeque a noção de que certos temas (como, por exemplo, a maternidade) 

seriam concernentes apenas às mulheres é “machista e retrógrada” (s.p). De forma 

semelhante, a proposta de governo da coligação encabeçada pelo PT sustenta que “as 

desigualdades vividas pelas mulheres se estruturam a partir de relações patriarcais e 

machistas, que têm negado à mulher o seu desenvolvimento pleno” (p. 19) e sustenta ainda 

que “o combate ao racismo e ao machismo nas instituições e na sociedade brasileira terá papel 

estratégico para a construção de uma democrcia que não se limite a formalidades” (p. 18).  Já 

Guilherme Boulos menciona na parte de sua proposta chamada de “diagnóstico” pesquisa 

realizada pelo Instituto Avon, com o título “O papel do homem na desconstrução do 

machismo”. A noção de que um determinado comportamento social pode ser “desconstruído” 

parte necessariamente da conclusão feminista de que gênero não é um dado 

imutável/permanente da natureza, mas sim um elemento da cultura. Isso implica que o 

“patriarcado” pode ser desarticulado enquanto sistema reproduzido “pelas relações sociais, 

pelas músicas, pelas práticas políticas, pelos valores, pelos hábitos, vão mudando conforme a 

época e o lugar” (PARADIS, 2014, p. 59), que é possível “despatriarcalizar o Estado” e a 

sociedade como um todo, como aludem diversas autoras feministas. Nos clássicos dizeres de 

Simone de Beauvoir, que ocuparam as páginas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

em 2016 (logo após o ápice da chamada primavera feminista): “Não se nasce mulher. Torna-
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se mulher”. E complementa mais adiante “A humanidade não é uma espécie animal: é uma 

realidade histórica”. (p. 73, 1989). Com todas as ressalvas que podemos fazer a algumas das 

conclusões do existencialismo francês, é preciso reconhecer o alcance extremamente popular 

de Beauvoir, sendo uma das referências mais citadas entre as jovens que constroem os novos 

feminismos primaveris, e que vem a afetar as pautas das propostas de governo de candidatos 

progressistas nas eleições de 2018. Contudo, se, como apontam Clarisse Paradis e Marlise 

Matos (2014), as ações nos governos petistas na última década caminhavam na direção de 

uma certa despatriarcalização do Estado, o que encontramos no repertório discursivo do 

presidente eleito e nas ações já anunciadas por ele no momento de escrita dessa dissertação 

podem ser pensados dentro de um projeto de repatriarcalizaçãodo Estado brasileiro – 

movimento que certamente encontrará também resistências, justamente entre os atores e 

atrizes sociais mencionados nesse capítulo. 

           O repertório encontrado nas seis propostas se ancora tanto no vocabulário dos novos 

feminismos quanto no arcabouço discursivo já consolidado das políticas públicas e do campo 

dos direitos humanos. Termos como “cidadania”, “diversidade”, “equidade”, “identidade”, 

“direitos”, “violência”, “discriminação” e “preconceito” abundam nas páginas dos textos 

analisados nesse capítulo. Vera Lúcia critica todas as “reformas que retiram direitos” e “todo 

tipo de violência à mulher”, e afirma que seu governo defenderá o “reconhecimento das 

identidades trans” e “uma educação que ensine o respeito e a diversidade” (item 15, s.p). João 

Goulart Filho afirma que a “violência contra a mulher é um produto da discriminação e do 

preconceito”, pois a sociedade as veria “como seres inferiores” (s.p). A proposta de governo 

do psolista Boulos propõe “uma política de valorização da diversidade, educação sexual 

inclusiva e combate ao bullying LGBTI-fóbico nas escolas” (s.p). Ciro Gomes fala em 

“respeito às mulheres” e “respeito à população LGBTI”. O léxico da “inclusão” também é 

bastante recorrente nos textos das propostas, por exemplo, na referência à inclusão social de 

pessoas transsexuais ou de pessoas com deficiências e mesmo à despatologização da 

transsexualidade (Boulos e Ciro Gomes). Esse vocabulário do pluralismo, da cidadania, da 

tolerância e da inclusão (amplamente mobilizado no Brasil desde a constituição cidadã de 

1988) é profundamente questionado e até invertido nas propostas do terceiro repertório (e 

mesmo em alguns do segundo), como discutiremos nos capítulos posteriores. 

 O repertório dos direitos individuais e sociais, com raízes no liberalismo e 

materializado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), é certamente o mais 

presente na lógica discursiva das propostas analisados aqui. O texto do petista Haddad fala em 



 
43 

 

“afirmação de direitos”, “promoção dos direitos sociais”, “direitos das mulheres”, “direitos 

das juventudes”, “diretos LGBTI”, “direitos das crianças”, “direitos dos idosos”, “direitos da 

pessoa com deficiência”, “direitos dos povos do campo, das florestas e das águas”, “direitos 

dos consumidores” e “saúde como direito fundamental”. Guilherme Boulos e Marina Silva 

falam em “direitos sexuais e reprodutivos” das mulheres e o candidato do PSOL inclui em sua 

proposta ainda o chamado por “os mesmos direitos para todas as famílias” (p. 58), se 

referindo ao casamento igualitário e à adoção de crianças por casais homoafetivos. A 

igualdade de gênero e uma vida digna a partir da identidade de gênero ou da orientação sexual 

escolhidas passam a ser vistos, aqui, como direitos, que podem e devem ser garantidos pelo 

Estado, tanto enquanto direito negativo (resguardar o livre exercício dessa igualdade, sem 

coerções) quanto como direito positivo (ações estatais para promover essa igualdade, criando 

suas condições, via legislação, políticas públicas e outros). 

              Conforme Esther Solano Gallego (2018), o Brasil estaria experimentando um 

processo de “reorganização neoconservadora” ou de “virada hegemônica neoconservadora”, 

amparada em uma “desdemocratização” neoliberal com uma “obsessão por questões 

culturais” (p. 14). Nesse sentido, as propostas de governo aqui discutidas se posicionam em 

meio à uma disputa discursiva, uma disputa pelo significado de “gênero”. As implicações 

desse embate semâtico-político afetam diretamente a direção de políticas públicas como as 

discutidas nesse capítulo. O discurso de crítica e preocupação com esse atual cenário de 

retrocessos em relação a um projeto de igualdade de gênero – questão profundamente 

debatida no âmbito acadêmico, partidário e de movimentos sociais recentemente – é 

explicitado em algumas das propostas de governo aqui discutidas. Guilherme Boulos 

apresenta uma crítica ao modelo petista de “presidencialismo de coalização”, que acredita ter 

levado ao atual contexto de ascensão de “setores ultraconservadores, fundamentalistas 

religiosos e neofascistas”, que teriam agora um “antidemocrático poder de veto com relação 

aos direitos LGBTI, entre outras agendas libertárias” (s.p). O texto do PSOL aponta ainda 

como esses setores teriam transformado o justo debate sobre violência e discriminação de 

gênero nas escolas em algo pejorativo sob o nome “ideologia de gênero” (discutirei em maior 

detalhe essa noção no terceiro capítulo). Na proposta petista, a promessa é de “restauração” e 

“repactuação”, indicando que teria ocorrido uma ruptura no projeto de direitos sociais trazido 

pela Constituição Federal de 1988, sendo necessário reestabelecê-lo, se preciso, por meio de 

uma nova constituinte (proposta aventada pelo Partido dos Trabalhadores durante a campanha 

e posteriormente negada) . A proposta de governo propõe, assim, “inaugurar um novo período 
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histórico de afirmação de direitos”, uma vez que o primeiro período teria sido interrompido 

com o golpe parlamentar contra Dilma Rousseff em 2016.  Sobre o período em que o PT 

esteve a frente do executivo federal, a proposta petista afirma: 

Foram constituídas políticas de reconhecimento e cidadania às populações 

descriminadas e excluídas da economia e do poder político, tais como as mulheres, 

negras/os, indígenas, LGBTI+, crianças, adolescentes, pessoas com deficiências, 

jovens e idosos, especialmente os mais pobres das cidades, dos campos e das 

florestas. Não por acaso, esses avanços foram interrompidos pelo golpe de 2016. 

Nunca tantos direitos foram cassados, violados e massacrados em um período tão 

curto da história brasileira. Valendo-se dos discursos do ódio, da intolerância, do 

preconceito e da execração pública querem condenar o povo brasileiro a sobreviver 

em uma ordem de barbárie desigual, violenta e injusta. (p. 18). 

 

 

1.2 O SUJEITO UNIDIMENSIONAL DO GÊNERO NO DISCURSO POLÍTICO 

 

Mais do que meramente citar que se está pensando a partir de uma perspectiva “com 

foco de gênero”, autores como Marília Moschkovitch apontam para a necessidade de que 

aqueles que declaram estar fazendo política pensando com a ferramenta analítica de gênero, 

tenham uma perspectiva de “gender mainstreaming”, que seria “pensar o gênero como fator 

transversal em todas as políticas públicas” (2018, p. 3). Analisando as seis propostas, foi 

possível encontrar ao menos uma menção direta e explícita ao gender mainstreaming, na 

proposta de governo da candidatura Fernando Haddad: “O impacto de gênero servirá como 

eixo de avaliação necessário à formulação e à execução de toda e qualquer política pública” 

(p. 19). Observando as propostas de governo desse primeiro repertório, encontramos alguma 

transversalidade. A proposta de governo vinculada à ambientalista Marina Silva possui um 

capítulo específico de título “Direitos humanos e cidadania plena”, que engloba os 

subcapítulos “Mulheres” e “LGBTI”. No entanto, a candidata também destaca no capítulo 

dedicado à “educação” a luta contra a discriminação por orientação sexual na escola. Embora 

tenha se colocado publicamente contra a discriminalização do aborto, no capítulo dedicado às 

políticas de saúde, o texto da candidatura Marina Silva defende: 

Criaremos as condições para garantir e ampliar a oferta de tratamentos e serviços de 

saúde integral adequados às necessidades da população LGBT. Promoveremos as 

ações de saúde integral das mulheres e de seus direitos reprodutivos e sexuais 

envolvendo ações preventivas e efetividade dos programas de planejamento 

reprodutivo e planejamento familiar, além da oferta de contraceptivos pelas 

farmácias populares e estimulo ao parto humanizado. (p. 13). 

 



 
45 

 

Transversalidade nas propostas de governo não se resume à nomear as ações 

governamentais específicas para mulheres, negrxs e LGBTIs na saúde, na educação ou na 

segurança pública. Uma perspectiva de gender mainstreaming também deve partir do 

pressuposto de que todo cidadão demandante de qualquer política pública é marcado por 

gênero, raça, classe, etnia, idade e outros marcadores socias. O sujeito que utiliza um serviço 

de transporte público, por exemplo, não deve ser pensado em abstrato. Aquele que demanda 

mais empregos, não deve ser pensado sempre enquanto um homem branco hetero-cissexual.
7
 

Políticas de emprego ou de transporte também são para jovens negrxs LGBTIs ou para 

mulheres indígenas. No capítulo de título “Respeito à população LGBTI”, na proposta de 

governo de Ciro Gomes, uma das ações defendidas é “Realização de investimentos nas 

Universidades Públicas Federais para ampliação de programas de ações afirmativas, 

assistência estudantil e permanência” (s/p). Guilherme Boulos discute em sua proposta de 

governo a necessidade de compreensão “dos impactos das Reformas Trabalhista e 

Previdenciária para LGBTIs”, a condição de pessoas LGBTI em situação de rua e ainda 

“articular políticas de assistência social e habitação para garantir o direito à moradia da 

população LGBTI” (s.p). Encontramos aqui o entendimento de que a plena inclusão de 

sujeitos LGBTIs na sociedade deve ser pensada de forma integral, não apenas a partir do 

repertório da “violência” e da “descriminação”, mas também a partir das políticas públicas de 

educação, trabalho, saúde e etc, uma vez que os sujeitos não são apenas “mulheres”, “negrxs” 

ou “LGBTIs”, mas sim uma “mulher negra lésbica cadeirante e estudante universitária” ou 

ainda um “idoso LGBTI desempregado e portador de uma síndrome crônica”. O gender 

mainstreaming deve partir do pressuposto de que não há políticas públicas “gerais” para a 

população “geral” e políticas públicas específicas para minorias. O que se deve cultivar é uma 

perspectiva transversal para pensar como gênero constrói a vida em sociedade. 

Pensando com Ramazanoglu e Holland, temos que “Gender cannot be separated in 

practice from other social relationships, inlcuding those that empower and privilege some 

women over others” (2002, p. 7). A relação entre gênero, raça e classe para mulheres e 

homens heterocissexuais e LGBTIs é melhor desenvolvida em algumas das propostas de 

governo do que em outras, apontando para as maiores vulnerabilidades de mulheres negras e 

pobres, por exemplo. A candidatura Vera Lúcia (PSTU), com uma proposta de governo 

bastante enxuta, alerta para o genocídio da juventude negra nas periferias e para as agruras da 

                                                           
7
  Termo que define o indivíduo cujo gênero (autoidentificado) é o mesmo designado no nascimento. Oposto 

de transsexual. 
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mulher negra trabalhadora. A estratégia de síntese por temas colocou na maioria das propostas 

de governo a questão racial, de gênero e LGBTI no mesmo capítulo. Aquelas propostas com 

maior extensão optaram por separar as questões raciais das questões de gênero, cada uma em 

um capítulo, sendo que os capítulos dedicados à “gênero” abordam no geral questões 

relacionadas a “mulheres”. A população LGBTI e suas demandas ora aparecem em capítulo à 

parte, ora aparecem tangencialmente em capítulos que abarcam questões de “gênero”, 

“diversidade”, “direitos humanos” ou “inclusão”, sem entrelaçamentos substantivos com raça, 

etnia e/ou classe, considerando seus impactos paralésbicas, gays, transsexuais ou travestis na 

vida concreta (ressalvado o texto da candidatura Guilherme Boulos). Tal separação artificial 

apresenta problemas, pois parte do pressuposto de que as questões de gênero e sexualidade 

não estariam atravessadas por raça ou classe, o que acaba tendo por consequência políticas 

públicas de gênero pensadas apenas para mulheres brancas ou para homens gays brancos 

(nesse caso o quadro é agravado pela invisibilização de mulheres cis e transsexuais dentro das 

políticas públicas pensadas para a população LGBTI e, por vezes, até mesmo dentro dos 

movimentos sociais ligados a essa pauta). 

           Em “O Édipo brasileiro: a dupla negação de gênero e raça” (2006) , Rita Laura Segato 

se ancora na antropologia e na psicanálise para demonstrar como no Brasil prevalece um 

ocultamento intencional do papel da mulher negra na construção de nossa sociedade e uma 

negação de nosso passado escravocrata e dos processos de violência física, patrimonial, 

sexual e simbólica intensa contra as mulheres negras. Algumas décadas antes de Segato, no 

clássico texto “Racismo e sexismo na cultura brasileira”, Lélia Gonzalez (1980) já trazia essa 

mesma discussão, também guiada pelo enquadramento teórico da psicanálise. Afirma: 

O lugar em que nos situamos determinará nossa interpretação sobre o duplo 

fenômeno do racismo e do sexismo. Para nós o racismo se constitui como a 

sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Nesse sentido, veremos que 

sua articulação com o sexismo possui efeitos violentos sobre a mulher negra em 

particular. (p. 224).  

 

Se nas propostas de governo filiados à centro-esquerda as intersecções com classe já estão 

bastante presentes ao pensar os diversos tipos de políticas públicas, e o “gender 

mainstreaming” começa a aparecer em algumas plataformas (como mencionamos acima), 

ainda falta em grande medida um “race mainstreaming”, um reconhecimento de que as 

desigualdades raciais atravessam toda a vida em sociedade e devem, portanto, atravessar as 

políticas públicas também. 
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 Embora a proposta de governo petista mencione que será adotada uma “ótica 

transversal” de raça, com o impacto racial servindo “como eixo de avaliação necessária à 

formulação e à execução de toda e qualquer política pública” (p. 19), exatamente como 

indicaria a proposta de um race mainstreaming que menciono acima, pouco se vê de 

intersecção racial nos capítulos específicos sobre saúde, pobreza, cultura ou esporte no texto-

proposta do candidato petista. Conforme Kimberlé Crenshaw (2004), a ideia de 

interseccionalidade serve para compreender como discriminações (como as de gênero, raça e 

classe) “operam juntas”, limitando, por exemplo, “as chances de sucesso das mulheres 

negras”. Nesse sentido, sustenta a autora: “A questão é reconhecer que as experiências das 

mulheres negras nãopodem ser enquadradas separadamente nas categorias de discriminação 

racial ou da discriminação de gênero. Ambas as categorias precisam ser ampliadas...” (2004, 

p. 2). A lógica de análise das diversas discriminações que agem sobre uma mulher negra e 

pobre, por exemplo, deve ser a da sobreposição e não a da separação em gavetas identitárias. 

Idade, etnia, região, sexualidade e várias outras condições e características se sobrepõem nos 

indivíduos. Nas palavras de Crenshaw: “Nem sempre lidamos com grupos distintos de 

pessoas e sim com grupos sobrepostos.” (p. 2), sendo que os sujeitos que acumulam mais de 

um marcador social de exclusão tem maiores probabilidades de serem alijados “das práticas 

tradicionais de direitos civis e humanos” (p. 4). 

          Separadas em dois capítulos diferentes, a promoção da igualdade de gênero e a 

promoção da igualdade racial aparecem ainda isoladas no texto da candidatura Fernando 

Haddad – embora se anuncie que se trabalha ali com uma perspectiva transversal de raça. 

Enquanto as mulheres são mencionadas enquanto coletivo homogêneo no tópico dedicado a 

gênero (o que acaba por construir a percepção de mulheres apenas enquanto mulheres 

brancas), a discussão sobre igualdade racial na proposta do petista foca no mercado de 

trabalho, na “mortalidade da juventude negra e periférica” e no problema da “guerra às 

drogas”, com alguma menção ao racismo na saúde, sem se referir especificamente às formas 

como racismo e gênero se entrelaçam para dificultar a vida de mulheres negras, sobretudo as 

mais desfavorecidas economicamente. De acordo com Daniele Kergoat (2014), uma das mais 

importantes etapas da reflexão teórica feminista é demonstrar como as relações sociais são 

“consubstanciais”, ou seja: 

Há um entrelaçamento dinâmico e complexo no conjunto das relações sociais. Essas 

relações de classe, gênero e raça se reproduzem e se coproduzem reciprocamente. 

Ou seja, o gênero constrói a classe e a raça, a raça constrói a classe e o gênero, a 

classe constrói o gênero e a raça. (p. 13). 
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As mulheres indígenas, por sua vez, estão praticamenteausentes das propostas de governo 

analisadas, aparecendo apenas como parte do coletivo “população indígena”. Ressalto aqui 

que o PSOL possuía como candidata à vice-presidência a liderança indígena Sônia Guajajara 

e que o tema da mulher indígena foi mencionado em comícios e outras declarações públicas. 

Entretanto, o capítulo mais importante sobre mulheres na proposta de governo da chapa, “item 

IV- É pela vida das mulheres”, não traz nenhuma menção ou proposição específica para 

mulheres indígenas entre as vinte e três propostas apresentadas no formato de tópicos (frases 

de até três linhas). 

           Voltando à proposta de governo da chapa encabeçada pelo Partido dos  Trabalhadores, 

há, no capítulo sobre igualdade racial, um trecho bastante simbólico: “O governo vai trabalhar 

para aumentar significativamente a presença das mulheres e de negras/os nas instâncias de 

decisão do Poder Executivo” (p. 20). Embora esse tipo de construção pareça corriqueira 

(inclusive nas produções teóricas de gênero e feministas), tentarei produzir aqui seu 

estranhamento (onde estranhar é desnaturalizar, o trabalho fundamental do/a cientista social), 

para demonstrar como a mera inclusão de raça e gênero separadamente não alcança a 

perspectiva interseccionada, transversal, necessária para a compreensão da sociedade 

capitalista, racista e heteropatriarcal em que vivemos. Pois bem, por que a redação do texto 

opta por separar “mulheres” e “negras” justamente no capítulo dedicado à “igualdade racial”? 

É isso que deve se perguntar a observadora mais atenta. Tal separação no período analisado 

produz o seguinte efeito de sentido: existem“ mulheres” e existem “negras”. Logo, “negras” 

não são “mulheres”, ou no máximo representam um tipo incomum/não geral de mulheres. 

Presume-se a partir da frase que “mulheres”, essa categoria supostamente completa e 

universal, se referiria a mulheres brancas (nunca marcadas enquanto “mulheres brancas”, mas 

apenas como “mulheres”), enquanto “negras” seriaum tipo de sujeito feminino meramente 

linguístico (o “a” em negr[a] indicando uma concordância nominal de gênero), mas marcado 

exclusivamente pela raça, e muito tangencialmente pelo gênero (só no limite necessário para 

separar negr[os] de negr[as]). A frase causa maior estranhamento ainda quando consideramos 

que esse capítulo trata sobre “desigualdade racial”, o que nos leva a questionar porque não foi 

dito simplesmente “aumentar significativamente a presença de mulheres negras nas instâncias 

de decisão..”, ou mesmo porque não foi discutida a falta de representatividade política das 

mulheres negras no capítulo sobre igualdade de gênero. 
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          Os sujeitos reais são multidimensionais. Contudo, como indico no título desse 

subcapítulo, o discurso político ainda enxerga um sujeito unidimensional quando pensa sobre 

gênero, raça ou classe. Nessa perspectiva, o sujeito do gênero (e por consequência das 

políticas de gênero) seria a mulher branca, o sujeito da raça o homem negro heterossexual, o 

sujeito da classe o homem branco heterossexual trabalhador, e etc, sendo as mulheres não-

brancas e pobres as mais invisibilizadas. Ressalto aqui que os homens, inclusive, também são 

sujeitos marcados pelo gênero e também devem ser pensados quando se fala em políticas de 

gênero. Por muito tempo “gênero” foi lido como sinônimo de algo referente a mulheres, 

quando na verdade essa categoria analítica se debruça sobre as relações entre o feminino e o 

masculino, entre homens e mulheres. Houve e ainda há controvérsias nos feminismos sobre 

abandonar ou não o termo “mulheres” (considerado por algumas como essencialista) e adotar 

ou não o termo “gênero” (considerado por outras como liberal e como agente de apagamento 

da situação biológica concreta de opressão dos sujeitos nascidos com úteros e vaginas). 

Contudo, há certo consenso atualmente sobre a importância de compreender o lugar relacional 

do feminino e do masculino, e estudos sobre masculinidades tem se tornado cada vez mais 

presentes na teoria feminista. 

 Percebemos que, mesmo nas propostas de governo do grupo de candidatos mais 

progressistas, ainda há dificuldade em adotar uma perspectiva interseccionada, 

consubstanciada, transversalizada e não-racista de política, sobretudo considerando como a 

intensa desigualdade social brasileira é atravessada por raça e gênero. A 

articulação/sobreposição entre esses critérios é essencial para a formulação de um plano de 

governo para o país. Nos dizeres de Laís Abramo, em nota técnica do IPEA sobre 

“Perspectivas de gênero e raça nas políticas públicas”, de novembro de 2004, “a pobreza é 

heterogênea”, e para tentar combatê-la é preciso considerar “a dimensão de gênero” e a 

“dimensão de raça”. Abramo (2004) sustenta ainda: 

A pobreza não é neutra. A pobreza tem sexo, tem cor, tem endereço. Isso que 

significa que os fatores ligados à condição da família, ao ciclo de vida, ao sexo, à 

idade, à raça e à etnia, determinam formas diferenciadas de vivenciar a pobreza, e 

que determinados grupos da população são mais vulneráveis e têm uma dificuldade 

maior de superá-la. Há alguns processos e características que são comuns na pobreza 

de homens e mulheres, negros e brancos, mas existem outros que são diferentes e 

geram maiores dificuldades e desvantagens adicionais. O sexo e a raça são os fatores 

que mais fortemente condicionam a forma pela qual as pessoas e suas famílias 

vivenciam a pobreza. (p. 18). 
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            Seguindo a mesma lógica dos outros textos-propostas, a candidatura Marina Silva 

separa os tópicos “Mulheres”, “População negra” e “LGBTI”.  No trecho sobre “Mulheres” 

não há relação com raça ou menção, por exemplo, às “mulheres negras”. No tópico sobre 

“População negra” os destaques são para remuneração, violência e valorização da “cultura 

negra”, sem referência à gênero ou a qualquer questão pertinente às mulheres negras. Por fim, 

no tópico sobre pessoas no espectro LGBTI, não há qualquer intersecção com raça ou gênero, 

de forma a produzir o sentido de que se estaria dialogando prioritariamente com homens gays 

brancos. 

           A proposta de governo onde é possível encontrar maior transversalidade (pensando 

com o vocabulário das políticas públicas), consubstancialidade ou interseccionalidade entre 

raça, classe, gênero e sexualidade é o do psolista Guilherme Boulos. Isso talvez possa ser 

justificadopor sua extensão (é um documento bastante longo), pela natureza do texto (mais 

ensaístico e analítico, ao contrário das propostas dos outros candidatos – que optaram por uma 

linguagem mais sintética, em tópicos, possivelmente para tornar o material mais palatável a 

todos os tipos de eleitores) e, sobretudo, pelo fato de ter sido construída coletivamente por 

movimentos sociais. A proposta completa é o maior entre os treze, o que certamente permite 

maiores incursões, tornando-se um verdadeiro manifesto. O texto-proposta psolista é 

relativamente sensível quanto à intersecção entre gênero e raça, no sentido em que articula as 

questões pertinentes às mulheres negras tanto no capítulo intitulado “Vidas negras importam” 

(onde discute saúde da mulher negra, feminicídio de mulheres negras e racismo institucional e 

estrutural), quanto no capítulo intitulado “É pela vida das mulheres” (onde discute questões 

como o gap salarial para mulheres negras, o desemprego, e a violência específica que sofrem). 

O texto da proposta utiliza dados da OXFAM e do IPEA para apontar como as mulheres 

negras são as maiores afetadas pela pobreza no Brasil, sendo elas o percentual das mulheres 

mais afetado pela “feminização da pobreza”. O texto é também o único dos seis a tocar na 

questão do encarceramento feminino, que atinge majoritariamente mulheres não-brancas. 

 A precarização, feminização e racialização do trabalho doméstico também são 

apontados na proposta de governo psolista: “Além de marcadamente feminina, os dados 

mostram uma presença maciça de mulheres negras e de baixa escolaridade” (s.p), apontando 

ainda dados sobre a diferença de média salarial entre mulheres negras e homens negros e entre 

mulheres negras e mulheres brancas. Ao logo do capítulo sobre segurança LGBTI, 

encontramos algumas importantes intersecções com raça, como o dado de que 40% das 

vítimas de “violência LGBT-fóbica” são pretas e pardas. Mulheres transsexuais e travestis são 
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bastante contempladas na proposta da candidatura Guilherme Boulos também, sendo 

dedicadas a elas seis das vinte e três propostas apresentadas ao final do capítulo “É pela vida 

das mulheres”, além da discussão específica no capítulo “V- Diversidade importa! Um 

programa para a cidadania LGBTI”. A proposta de governo também dialoga com gênero, raça 

e sexualidade em pautas como saúde, segurança pública e economia nacional. Um bom 

exemplo de tal interseccionalidade é encontrado no seguinte parágrafo da proposta, no 

capítulo sobre saúde: 

O machismo, o racismo estrutural e a LGBTIfobia também afetam as condições de 

saúde. Cerca de 60 mil pessoas são assassinadas por ano, mais de 70% delas são 

negras. Quatro mulheres morrem por dia em hospitais após buscarem socorro por 

complicações de aborto. A cada 19 horas, uma pessoa LGBTI é assassinada. A 

população indígena vem tendo a maior incidência de tuberculose e de outras doenças 

infectocontagiosas. Um terço dos adultos considera seu estado de saúde como 

regular, ruim ou muito ruim. (p. 91). 

  

              O impacto dos movimentos feministas e de suas demandas nos últimos anos parece 

ter influenciado diretamente na inclusão de perspectivas de gênero nas propostas de governo 

avaliadas nesse capítulo, sobretudo aqueles com maiores lealdades à esquerda. Contudo, é 

preciso aventar aqui uma hipótese um tanto mais pragmática. Como no início da campanha 

presidencial apontava-se frequentemente para a restrita permeabilidade de Jair Bolsonaro 

entre as mulheres – por seu histórico de declarações machistas e propostas conservadoras – 

outros candidatos podem ter se inclinado mais para questões de gênero em suas propostas, 

estendendo o apelo a mulheres e LGBTIs, na tentativa de obter votos que não iriam para o 

pesselista. A presença de número expressivo de mulheres no posto de vice-presidência em 

diversas chapas também aponta para essa tentativa de ganhar o voto feminino. A vice de 

Fernando Haddad foi a jovem e feminista Manuela D´Ávila; a de Ciro Gomes a veterana 

Kátia Abreu; a de Guilherme Boulos a ativista indígena Sônia Guajajara; e a de Geraldo 

Alckmin a  parlamentar de direita Ana Amélia.  No entanto, nas “cabeças de chapa”  o 

domínio masculino se manteve. Vera Lúcia e Marina Silva foram as duas únicas mulheres 

entre os treze cadidatos à presidência da república nas eleições de 2018. 

 A misoginia discursiva e programática do presidente eleito parece ter pautado em 

grande medida seus opositores, que escolheram o caminho inverso, destacando suas propostas 

para políticas de gênero. A grande campanha contra Jair Bolsonaro, mobilizada por mulheres 

nas ruas e redes sociais sob o mote “Ele não”, certamente influenciou as propostas de governo 

e discursos eleitorais no espectro de centro-esquerda. Ressalto mais uma vez, no entanto, que 
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esse processo de influência dos feminisnos no debate público brasileiro não é recente e não se 

deve apenas à reação contra a candidatura de Bolsonaro. Esse é um processo que se desenha 

intensamente nos últimos anos, tendo sido impactado principalmente pelas marchas feministas 

da última década e, mais recentemente, pela chamada primavera feminista (a partir de 2015). 

Os frutos dessa construção de longo prazo começaram a ser colhidos agora, com a eleição de 

várias deputadas
8
 federais e estaduais declaradamente feministas, mesmo em uma eleição que 

levou ao executivo federal a direita mais conservadora que se apresentou no Brasil no pós-

redemocratização. Isso nos indica a complexidade dos processos políticos em relação a gênero 

em nosso país. Assim como afirmei que o sujeito do gênero não é unidimensional, também 

não o é o caminho que o debate de gênero assumiu no Brasil nos últimos anos e, 

principalmente, nas eleições de 2018. As pautas dos feminismos e o debate de gênero 

coexistem e disputam espaço com os novos conservadorismos anti-gênero. O conflito está em 

aberto e não parece haver enunciados de gênero derrotados ainda. 

 

 

Marcha das Margaridas de 2015. Imagem disponível em: https://www.portalrondonia.com/2018/07/20/marcha-

das-margaridas-demonstra-a-importancia-do-feminismo-para-construcao-de-uma-sociedade-mais-justa/. Acesso 

em 02 de janeiro de 2019. 
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Marcha das Vadias, São Paulo, 24 de maio de 2014. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/05/1459609-nas-ruas-nao-me-sinto-respeitada-diz-mulher-nua-

na-marcha-das-vadias.shtml. Acesso em: 02 de janeiro de 2019. 

 

 

 

Manifestação “Ele não: Mulheres contra Bolsonaro” em 29 de setembro de 2018 na Cinelândia, Rio de Janeiro. 

Disponível em: https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/29/grandes-manifestacoes-do-movimento-ele-

nao-contra-candidatura-de-bolsonaroi/. Acesso em 02 de janeiro de 2019. 

 

            Ao longo desse primeiro capítulo escolhi alguns aspectos das propostas de governo 

para discutir em maior detalhe, sendo alguns textos mais comentados do que outros. Isso se 

justifica pelagrande diferença de extensão entre as propostas (amenor continha cinco páginas 

e a maior duzentas e vinte e oito) e também às escolhas temáticas. Alguns textos traziam mais 
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https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/29/grandes-manifestacoes-do-movimento-ele-nao-contra-candidatura-de-bolsonaroi/
https://jornaloexpresso.wordpress.com/2018/09/29/grandes-manifestacoes-do-movimento-ele-nao-contra-candidatura-de-bolsonaroi/
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discussões sobre gênero. Outros eram bem mais enxutos, concentrando o material relacionado 

a gênero em algumas poucas linhas. Caminharemos agora para o segundo capítulo, onde 

discuto a segunda classificação de repertório discursivo percebida na análise das propostas de 

governo de 2018. 
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CAPÍTULO 2 

 

SEGUNDO REPERTÓRIO: FAMILISMO, MULTICULTURALISMO 

NEOLIBERAL E APAGAMENTOS 

 

2.1 –  GÊNERO SACRIFICADO 

 

           Em artigo de 11 de setembro de 2018
9
, assinado por Giovanna Costanti, a publicação 

Carta Capital lançava a seguinte questão: “O que as propostas de governo dizem sobre as 

mulheres?”. A resposta foi pouco animadora. Conforme o texto, “Dos 13 presidenciáveis, 4 

mal chegaram a citar o termo „mulher‟ em seus planos de governo” e poucos teriam 

apresentado propostas concretas em relação ao tema. Após a análise de seis propostas de 

governo consideradas progressistas em relação à gênero no primeiro capítulo, esse é o cenário 

em que nos inserimos ao longo desse capítulo e do próximo. Se encontramos a partir daqui 

um deserto de propostas e menções às mulheres (pauta considerada menos polêmica), o 

repertório discursivo sobrepopulação LGBTI e sobre as intersecções entre gênero, raça, 

classe, sexualidade, etnia e outros, é ainda mais escasso.  

Alinhados à centro-direita e extrema-direita, as propostas de governo que contemplo 

nos capítulos dois e três representam grupos políticos que por muito tempo tiveram pouco ou 

nenhum interesse em debater gênero. O caso agora é diferente, devo ressaltar. Nem os atores 

políticos do capítulo dois e nem os do terceiro repertório estão indiferentes à gênero. No 

segundo repertório os discursos variam entre uma negação passivo-agressiva (que afirma pela 

ausência a não-relevância que atribui ao tema, o colocando implicitamente no rol das visões 

acusadas de “vitimismo”; ou que dissolve as mulheres dentro do coletivo família e de uma 

perspectiva maternalista), até propostas para mulheres e LGBTIs que se enquadram em uma 

cosmovisão neoliberal, com foco no privatismo e em paliativos pontuais e punitivistas, que 

não questionam a estrutura capitalista-patriarcal-racista-colonial. Já para os atores que 

discutirei no terceiro e último capítulo, gênero assumiu papel absolutamente central, mas não 

como ferramenta analítica útil, e sim como inimigo nacional (a “ideologia de gênero”) que 

                                                           
9
 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/politica/como-os-planos-de-governo-incluem-as-mulheres/. 

Acesso em 23 de outubro de 2018. 

https://www.cartacapital.com.br/politica/como-os-planos-de-governo-incluem-as-mulheres/
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deve ser eliminado do discurso público via expiação (juntamente com seus sujeitos 

“perversos”: feministas, LGBTIs, militantes de esquerda, acadêmicos, etc) para que o país 

possa superar a decadência econômica e moral em que a esquerda o teria supostamente 

lançado.  

O segundo repertório discursivo sobre gênero, conforme a classificação que estabeleci 

para as treze propostas de governo, contempla as candidaturas João Amoedo (Partido Novo), 

Álvaro Dias (Podemos/ PSC/PRP/PTC – Coligação Mudança de Verdade), Geraldo Alckmin 

(Coligação PSDB/ PTB / PP / PR / DEM / SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD) e 

Henrique Meirelles (Coligação Essa é a solução, MDB/PHS). A proposta de governo 

vinculada ao candidato Amoedo – banqueiro, engenheiro e administrador de empresas 

carioca, ex-membro dos conselhos do Unibanco e do banco Itaú – leva o título “Mais 

oportunidades, menos privilégios”, contendo treze páginas e dez tópicos. A capa ilustra uma 

fotografia do candidato sobre um fundo alaranjado (cor escolhida pelo Partido Novo de forma 

bastante simbólica, coma justificativa de que essa organização política seria uma alternativa à 

tradicional oposição entre vermelhos e azuis, representada nas últimas décadas no Brasil 

porpetistas e tucanos). Na proposta da candidatura Amoedo não há nenhum trecho dedicado a 

propostas para mulheres, população LGBTI e população negra, assim como não há também 

nenhuma menção a direitos humanos, diversidade ou qualquer vocabulário do campo 

semântico dos direitos sociais. O título da proposta sinaliza bem a visão que o candidato 

assume em relação às políticas de Estado voltadas para minorias. Essas seriam “privilégios”, 

que devem ser eliminados em favor de uma visão “meritocrática”, que premia o 

“empreendedorismo” e a tomada de riscos individual, e não a solidariedade social.  

A candidatura de Álvaro Dias – historiador, radialista, ex-deputado, ex-senador e ex-

governador paranaense – apresentou um texto de catorze páginas, com vinte pontos, divididos 

em três grandes “metas” (Sociedade, Economia e Instituições). Assim como no texto do 

Novo, a proposta de governo representada por Dias não traz menções ou proposições para 

combater desigualdades de gênero e desigualdades raciais, ou para ampliação de direitos das 

pessoas LGBTs. Nas duas propostas não há qualquer ocorrência do termo “mulher” ou 

“mulheres”. 

A proposta de governo vinculada ao tucano Geraldo Alckmin – médico, professor 

universitário, ex-deputado e ex-governador paulista – cuja capa exibe os dizeres “Diretrizes 

Gerais” e uma fotografia do candidato, possui apenas quatro páginas de texto, e várias 

imagens. Com o título “Um futuro de prosperidade está aberto a todos os brasileiros”, a 
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proposta está dividida em três partes: “O Brasil da indignação”, “O Brasil da solidariedade” e 

“ O Brasil da esperança”. Por fim, a proposta de governo da candidatura Henrique Meirelles – 

engenheiro, executivo financeiro, ex-ministro e ex-presidente do Banco Central e do 

BankBoston, nascido em Goiás – conta com vinte e uma páginas e cinco capítulos. No caso 

dessa última proposta, me ancoro também em outro documento para construir a análise: a 

carta de título “Encontro com o futuro”, balanço da gestão Temer divulgado pelo MDB na 

ocasião do lançamento da candidatura de Meirelles. O textopossui quarenta e cinco páginas e 

se apresenta como continuação do documento “Ponte para o futuro”, lançado pelo partido 

antes da deposição de Dilma Rousseff, como um atestado de que o grupo político estaria 

pronto para assumir o poder com a saída da petista e disposto a levar a cabo as reformas 

exigidas pelas elites e pelo mercado. Destaco aqui a mudança de nome pela qual passa o 

partido na tentativa de reconstruir sua imagem, a desvinculando dos partidos políticos 

tradicionais e das denúncias de corrupção, em um momento em que o populismo de direita 

mobilizava sentimentos antissistêmicos. O PMDB passa assim a se chamar MDB. 

A candidatura do emedebista Henrique Meirelles, ex-ministro dos governos Fernando 

Henrique Cardoso e Lula, foi – em minha análise – uma das que mais alterou seu discurso 

para contemplar as mulheres, diante da inicial baixa adesão desse segmento populacional à 

campanha de Jair Bolsonaro. Se, enquanto compunha o núcleo de governo de Michel Temer, 

o banqueiro Meirelles apresentava propostas como a de igualar a idade mínima de 

aposentadoria para homens e mulheres na reforma da previdência (alegando publicamente que 

já não haveria tanta desigualdade assim entre homens e mulheres no Brasil), a partir de sua 

candidatura à presidência Meirelles assumiu um repertório timidamente “feminista”, apelando 

às mulheres em temas sensíveis em tempos de crise econômica, como renda e emprego. O 

“feminismo” de ocasião apresentado na campanha emedebista de 2018 pode ser ilustrado pelo 

seguinte trecho da proposta de governo: 

 

As mulheres, por exemplo, trabalham, em média, três horas por semana a mais do 

que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados 

de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando com um nível educacional mais alto, 

ganham, em média, 76,5% do rendimento dos homens. (p. 5). 

 

O texto não discute, no entanto, quais seriam as causas dessa desigualdade, apontando apenas 

para uma solução genérica e pontual (na categoria de incentivo, conforme a classificação de 

Stromquist [1996], que apresentei no capítulo 1): “Incentivar a redução da diferença salarial 
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entre homens e mulheres, respaldado pela nova lei do trabalho aprovada em 2017” (p. 6). A 

nova lei do trabalho a que se refere Meirelles é a chamada Reforma Trabalhista, que reduziu 

diversas garantias dos trabalhadores e regulamentou regimes mais precários de trabalho, como 

o intermitente e o temporário. Na verdade, em vez de oferecer possível respaldo auma futura 

regulamentação da igualdade salarial (como a proposta de Meirelles aponta no trecho citado 

acima), a nova legislação trabalhista trouxe de volta condições indignas de trabalho para as 

mulheres, como a permissão para que gestantes sejam atribuídas a postos de trabalho em 

locais insalubres.  

               Ao longo da proposta de governo do MDB/PHS,  a redução de investimentos sociais 

e o aprofundamento do ajuste fiscal são bandeiras levantadas com bastante ênfase. Está claro, 

portanto, o paradoxo aqui colocado. A concessão supostamente “feminista” que seria dada em 

relação ao combate à desigualdade salarial entre homens e mulheres tem todo o seu possível 

impacto dissolvido quando olhamos para as perdas que as mulheres sofrem com a política de 

austeridade e de desregulamentação neoliberal, levada a termo por Temer e Meirelles de 2016 

a 2018, e proposta no plano de governo para 2019-2022. As condições de trabalho das 

mulheres são muito mais atacadas do que melhoradas nessa proposta de governo. Se o 

objetivo de uma política como a de igualdade salarial é aumentar a renda das mulheres, todas 

as propostas econômicas do time de Meirelles vão justamente na direção oposta, 

constringindo rendas e eliminando benefícios sociais. 

              Embora a proposta conte com um capítulo de título “O Brasil mais justo”, as ações 

enunciadas circulam em torno de privatizações e abertura de mercados, o que tem por 

consequência dificultar o acesso a serviços públicos básicos, afetando mais intensamente as 

mulheres pobres, principalmente as mulheres negras. Conforme Flávia Biroli, as mulheres 

negras têm rendas menores do que os homens negros e do que as mulheres brancas e também 

estão mais presentes no trabalho informal, de forma que elas têm “menores chances de 

contratar serviços privados para compensar as demandas da vida doméstica, o que torna suas 

jornadas de trabalho não apenas menos protegidas e menos remuneradas, mas também mais 

longas” (2018, p. 72). 

                 A proposta da candidatura Meirelles, que tem como vice Germano Rigotto, não faz 

qualquer referência direta à população negra ou LGBTI. No entanto, em um trecho na página 

18, temos pistas de uma possível ótica pluralista: “O Brasil mais humano respeita a 

diversidade, a pluralidade étnica e os direitos dos cidadãos, consagrados na Constituição, na 

legislação ordinária e na jurisprudência”. O uso do termo “diversidade” aqui pode ter sido a 
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forma encontrada por esse grupo político para falar à população LGBTI, sem se comprometer 

diretamente, correndo o risco de ser criticado por grupos conservadores com quem cogitava 

alianças durante a campanha e durante o governo, caso eleito. Ao incluir também 

“jurisprudência”, em vez de terminar o período de forma mais sintética, referindo-se apenas 

aos direitos “previstos em lei”, encontramos mais um implícito aceno à população LGBTI. Os 

candidatos conservadores e as bancadas religiosas já há algum tempo têm como projeto 

reverter decisões do judiciário que ampliaram direitos para a população LGBTI, decisões que 

tiveram seu efeito generalizado normalmente via jurisprudências, que uma vez estabelecidas, 

devem ser seguidas por todos os outros agentes de justiça pelo país. Um célebre caso é a 

jurisprudência do STF, que em 2011 garantiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo.  O 

que a proposta vinculada a Meirelles parece indicar é que garantiria decisões dessa natureza, 

promovendo o mencionado respeito à “diversidade”. Entretanto, na prática, Henrique 

Meirelles, enquanto ministro, esteve a frente de enormes desmontes da constituição e da 

legislação brasileira, como no caso da emenda  do Teto de Gastos, considerada 

inconstitucional por vários juristas, e que afeta diretamente as minorias, reduzindo o 

orçamento social do governo. 

               O tipo de tolerância pluralista que encontramos no caso do repertório discursivo da 

candidatura Henrique Meirelles pode ser pensado comoparte de um multiculturalismo 

neoliberal. Conforme Wendy Brown (2018), “O neoliberalismo é tanto um modo específico 

de racionalidade, uma produção de sujeitos, uma condução de condutas e um esquema 

valorativo” (p. 13).  O que nomeio aqui como um multiculturalismo neoliberal é aquele onde 

há um discurso de diversidade e de respeito às minorias, mas de forma superficial, sem 

questionar as estruturas que mantém as desigualdades, e inclusive sustentando tais 

desigualdades através de um repertório de normalização das injustiças e do modo de vida sob 

o capitalismo; de naturalização do gênero; de defesa da austeridade permanente; de 

culpabilização individual dos sujeitos pelo fracasso e de flexibilização de direitos. 

             Sonia Alvarez (2014) define como “neoliberalismo multicultural com „face humana‟” 

o processo em que uma agenda de luta contra a pobreza, de políticas voltadas para grupos 

vulneráveis, e com uma perspectiva “tecnocrática” de gênero foi implementada sob a direção 

de organismos financeiros internacionais na América Latina (FMI, Banco Mundial, etc), 

impondo, ao mesmo tempo, como condição, políticas de austeridade profunda. Tal etapa teve 

seu ápice na década de 1990, nos “governos pós-autoritários neoliberais” (p. 26), mas sua 

herança está bastante presente nas propostas que discuto nesse capítulo. Um capitalismo com 
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discurso de tolerância multicultural permaneceu como consenso nas democracias liberais nas 

últimas décadas, tendo sua hegemonia ameaçada apenas a partir da recente ascensão da 

extrema-direita em diversos países do gobo, com um discurso nacionalista anti-diversidade. A 

partir da vitória de Jair Bolsonaro no Brasil e do número expressivo de deputados eleitos com 

o mesmo discurso do ex-deputado, qualquer concessão multicultural desaparece, sobrando 

apenas a nudez da agenda neoliberal, despida da máscara de “face humana” mencionada por 

Alvarez. 

            Como mencionei acima, a tentativa do MDB de incluir um discurso de preocupação 

com a igualdade de gênero apresenta inconsistências quando olhamos não só para o 

documento proposto aos eleitores, mas também para o que foi o caráter dos dois anos de 

governo de Michel Temer. A carta “Encontro com o futuro”, fazendo um balanço do período 

do impeachment até o último ano do MDB no poder, traz uma série de acusações à presidenta 

deposta Dilma Rousseff e afirma que, à época da abertura do processo contra a presidenta, “O 

sistema político e os homens de responsabilidade não podiam ficar passivos diante da ruína 

que se aproximava”. Percebemos aqui, sintetizada em uma pequena frase, a ideia de 

repatriarcalização do Estado, mencionada no capítulo 1. Por que não as mulheres de 

responsabilidade ou as pessoas de responsabilidade? O discurso construído durante todo o 

processo de afastamento da petista foi o de que ela realizara um governo irresponsável, que 

era infantil, que não controlava suas emoções e que não possuia habilidades para gastar de 

forma moderada (e poupar) o dinheiro público da forma considerada “correta” pelos agentes 

do mercado e políticos à direita. Não por coincidência, esses adjetivos atribuídos à Rousseff 

são geralmente atribuídos a todas as mulheres (tolas, irresponsáveis financeiramente, 

descontroladas emocionalmente, etc). O que fazer então para recuperar a nação de tal 

“descontrole feminino”? Naturalmente, nesse lógica, seria preciso chamar os “homens”, que 

são “de responsabilidade”, para retomar as rédeas do lar, como pais ou maridos asssertivos e 

austeros.  

          A metáfora do orçamento doméstico, associada a uma visão conservadora de gênero, 

foi constantemente utilizada por Temer e outros políticos adeptos da austeridade neoliberal, 

para se referir aos gastos do Estado brasileiro. O ápice desse discurso ocorre em entrevista 

concedida pelo ex-presidente ao programa de televisão “Ratinho”, do canal SBT, em 26 de 

abril de 2017. O apresentador Ratinho lançou o seguinte comentário com uma pergunta ao 

final: 
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Uma dona de casa, se o marido dela ganha R$ 5 mil, ela não pode gastar mais que 

cinco, senão ela vai quebrar o marido. Porque o governo gasta mais do que arrecada 

sempre? Não estou dizendo o governo federal, mas o governo municipal, o governo 

estadual sempre gasta mais do que arrecada. Por que isso? 

 

A resposta de Michel Temer, ampliando a analogia sexista do entrevistador, foi que “Acho 

que os governos agora precisam passar a ter marido, viu, porque daí não vai quebrar.”Como 

sustenta Márcia Tiburi (2018), após o afastamento de Dilma Rousseff em 2016, “a misoginia 

torna-se razão de Estado” (p. 114), sendo que “a permanência da misoginia é a vitória do 

autoritarismo antidemocrático instaurado hoje no Brasil” (p. 116). 

             Certamente, uma perspectiva preocupada com a igualdade de gênero não esteve no 

horizonte do MDB na última década. Façamos uma pequena digressão ao discurso de gênero 

no governo Temer (que assumiu após a deposição da primeira presidenta mulher do Brasil, 

promovendo inúmeros retrocessos nas políticas para igualdade de gênero) para melhor 

compreender não só os argumentos aqui lançados sobre a proposta de governo da candidatura 

Henrique Meirelles, mas também a conjuntura discursiva sobre gênero no último período. 

Discursando no Dia Internacional da Mulher, em 08 de março de 2017, Michel Temer 

declarou: 

 

[...] Ao longo do tempo as senhoras, as mulheres, deram uma colaboração extraordinária ao 

nosso sistema. E hoje, como as mulheres participam intensamente de todos os debates, eu vou 

até tomar a liberdade de dizer que na economia também, a mulher tem uma grande 

participação. Ninguém mais é capaz de indicar os desajustes, por exemplo, de preços em 

supermercados do que a mulher. Ninguém é capaz de melhor detectar as eventuais flutuações 

econômicas do que a mulher, pelo orçamento doméstico maior ou menor.   

 

O trecho teve grande repercussão na mídia tradicional e nas redes digitais. Temer, que 

substituiu uma presidenta mulher e economista de formação, acredita estar se arriscando, 

dizendo algo novo e mesmo contra-intuitivo, “tomando a liberdade de dizer”, quando afirma 

que as mulheres também participam da economia. O ex-presidente parte da ideia de que 

economia/trabalho e óikos não se misturam, sendo esferas separadas e ocupadas 

diferentemente por homens e mulheres.  

               Utilizando aqui uma definição estreita de economia (assim como utiliza Temer) é 

possível perceber que Temer parte da premissa de que as mulheres não desempenham 

trabalho remunerado; não investem ou poupam; não realizam compras de imóveis, 

financiamentos ou empréstimos; não se formam e exercem a carreira de economistas ou 
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financistas; não acompanham ou escrevem para jornais especializados em economia e não se 

posicionam, em geral, como agentes de nenhuma outra atividade que envolva a circulação de 

bens e de valores. O único momento em que as mulheres participariam da economia, para o 

emedebista, seria quando vão ao supermercado fazer as compras da casa (pela fala do 

presidente presume-se que pagam as compras com dinheiro obtido pelo marido). Nessa visão, 

a percepção das mulheres sobre o andamento da economia do país seria apenas através da 

flutuação de preços do arroz ou do feijão e sua capacidade de participação política nos rumos 

da economia nacional estaria restrita a perceber e reclamar quando o preço de alguma 

leguminosa aumentou excessivamente.  

O campo semântico desse espectro conservador-tradicional interpela a eleitora/cidadã 

mulher unicamente enquanto “mãe” ou “dona de casa”. Mulher seria apenas aquela em um 

relacionamento heterossexual, que se reproduz e que se engaja em uma parceria com um 

homem que possui salário maior e que se responsabiliza integralmente pelas finanças da casa, 

enquanto ela cumpriria com exclusividade as funções domésticas e de educação dos filhos. 

Mulheres solteiras, mulheres lésbicas (com ou sem cônjugues), mulheres sem filhos ou 

mulheres que vivem com seus companheiros ou companheiras outras formas de arranjos 

(como boa parte da sociedade brasileira) não existem na perspectiva desse discurso. Sai a 

mulher Dilma, presidenta e economista, e retorna o modelo do primeiro-damismo vinculado à 

assistência social e à caridade – com Marcela Temer e Michelle Bolsonaro. Nessa visão de 

mundo, as mulheres até poderiam trabalhar, só não assumindo essa tarefa “masculina” como 

primordial e deixando de cumprir prioritariamente suas funções no lar. A política, 

naturalmente, estaria vetada como trabalho possível, sendo o local original dos “homens de 

responsabilidade”. Carole Pateman (2013) problematiza a separação entre trabalho produtivo 

e reprodutivo, com a consequente desvalorização do segundo, no seguinte trecho:  

As feministas também têm chamado atenção para o fato de que as discussões sobre a 

vida no trabalho, seja por liberais adeptos do laissez-faire ou por marxistas, sempre 

pressupõe que é possível entender a atividade econômica abstraída da vida 

doméstica. Esquece-se de que o trabalhador, que invariavelmente se assume que seja 

um homem, pode estar pronto para o trabalho e se concentrar em seu trabalho, livre 

das demandas cotidianas de preparar comida, lavar e limpar, e cuidar dos filhos, 

porque estas tarefas são executadas sem remuneração por sua esposa. E se ela 

também for uma trabalhadora assalariada, ela trabalha mais um turno nessas 

atividades ´naturais´. Uma análise e uma explicação completas do funcionamento do 

capitalismo só acontecerão quando a figura do trabalhador for acompanhada da 

figura da dona de casa. (PATEMAN, p. 72, 2013). 
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                 As quatro propostas de governo discutidas nesse capítulo integram o campo do 

neoliberalismo econômico. Contudo, algumas de forma bem mais intensa. O programa mais 

alinhado a essa perspectiva é certamente a proposta de governo de João Amoedo (Partido 

Novo), conselheiro do Itaú e ex-diretor do Unibanco. O banqueiro defende em sua proposta o 

corte de gastos sociais, as privatizações, as desonerações fiscais para empresas, a redução de 

impostos, a desvinculação do salário mínimo e a abertura comercial ilimitada. A ideia de 

meritocracia e de responsabilização individual é utilizada para defender o fim dos benecíficos 

sociais e de políticas de redistribuição e de inclusão de minorias. Chamando o Estado de 

“intervencionista”, o texto da candidatura Amoedo advoga por um Estado menor e afirma 

“Vamos combater a pobreza. E isso se faz com a geração de renda e não com sua 

distribuição” (s.p). As mulheres pobres, sobretudo as mulheres negras, são as maiores 

beneficiárias e as maiores afetadas por políticas públicas de redistribuição. A redução de 

benefícios sociais tem como suas primeiras vítimas as mulheres e crianças, levando em 

consideração que atualmente boa parte das famílias brasileiras tem como responsável e fonte 

principal de renda uma mulher (mãe, avó ou até bisavó).  Essa renda principal de vários lares 

decorre frequentemente de benefícios sociais que estão constantemente na mira de políticas 

neoliberais de cortes, como aposentadorias e pensões. 

              As críticas às políticas de redistribuição e de inclusão para minorias vulneráveis 

aparecem de forma sutil, mas passivo-agressiva, ao longo da proposta do Partido Novo. 

Afirma-se que se exigirá “liberdade com responsabilidade”, frase que pode ser lida como 

referência conservadora a questões morais, de comportamento e de sexualidade. Na mesma 

página, temos “Vamos trabalhar para termos uma sociedade próspera, que valorize o sucesso 

e não o vitimismo” (s.p). O termo “vitimismo”, utilizado aqui, é bastante simbólico por ser 

um dos mais repetidos no recente repertório ultraliberal das novas direitas no Brasil, estando 

ligado também à ideia de força e masculinidade. Nesse repertório, “Assumir riscos no livre-

mercado aparece, assim, como a expressão maior de maturidade viril, como saída da 

minoridade a que estariam submetidos aqueles pretensamente infantilizados pela demanda de 

amparo do Estado-Providência” (SAFATLE, 2017, p. 26).  

              Analisando a referida citação do plano de governo a partir do contexto de orientação 

político-ideológica do Partido Novo, das declarações feitas por João Amoedo e do próprio 

conteúdo do documento aqui em escrutínio, é possível concluir que “vitimismo” é o termo 

escolhido para atacar políticas de redistribuição de renda, ações afirmativas paraa inclusão 

social de minorias, e o próprio discurso/debate público sobre racismo, sexismo, elitismo, 
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capacitismo, etarismo, entre outros. A ideia de substituir “vitimismo” por “sucesso” 

implicaria, por exemplo, no fim das cotas raciais para ingresso nas universidades, ou na não 

regulamentação estatal da igualdade salarial entre homens e mulheres no mercado. Como 

argumenta Wendy Brown em seu importante e recente ensaio “Cidadania sacrificial, 

neoliberalismo, capital humano e políticas de austeridade” (2018), o neoliberalismo produz 

uma economização da política, de forma que as ideias de igualdade e liberdade “perdem sua 

validade política e ganham outra, econômica: a liberdade é reduzida ao direito ao 

empreendedorismo e sua crueldade, e a igualdade dá lugar a mundos ubiquamente 

competitivos de perdedores e vencedores” (p. 9).  

             A visão liberal de que o mercado se auto-regula naturalmente e de que o Estado não 

deve interferir para ajudar os mais vulneráveis (que deveriam ajudar a si mesmos, superando 

os obstáculos extras por “mérito”, e não sendo percebidos pelo Estado enquanto minorias 

injustiçadas) é agravada na atual etapa do neoliberalismo pelo que Wendy Brown define como 

“cidadania sacrificial”: 

 

Por meio desse binômio atuação-culpabilização, indivíduos são duplamente 

responsabilizados: espera-se que cuidem de si mesmos (e são culpabilizados por seu 

próprio fracasso em prosperar) e do bem-estar econômico (e são culpados pelo 

fracasso da economia em prosperar). Os trabalhadores gregos, os pensionistas 

francesas e os funcionários públicos da Califórnia e de Michigan, os beneficiários de 

assistência social norte-americana, os estudantes universitários britânicos, os novos 

imigrantes europeus e os bens públicos em geral, portanto, não só são descritos 

como sanguessugas que operam num velho mundo de privilégios ao invés de se 

virarem sozinhos; eles também são culpabilizados por afundar os Estados em 

dívidas, emperrar o crescimento e levar a economia mundial à beira do colapso. 

Gostaria de ressaltar esse último ponto. Indivíduos responsabilizados são obrigados 

a sustentar a si mesmos, num contexto em que poderes e contingências limitam 

radicalmente sua habilidade de fazê-lo. Mas eles também são culpabilizados pelas 

desgraças do todo, e mais importante, mesmo quando se comportam adequadamente 

considera-se legítimo sacrificá-los pela sobrevivência do todo. Uma tal formulação 

de imputabilidade cidadã assinala mais o que o desmantelamento da lógica do 

Estado de bem-estar ou mesmo do contrato social liberal; na verdade expressa 

precisamente sua inversão. No lugar da promessa do contrato social, de que o corpo 

político protegeria o indivíduo contra os perigos externos e internos que ameaçam a 

vida, indivíduos agora podem ser legitimamente sacrificados pelo todo, esse todo 

podendo significar qualquer coisa, a sustentabilidade tanto de uma empresa 

particular, quanto de uma economia nacional ou pós-nacional. Enquanto pensões são 

cortadas para balancear orçamentos, enquanto aos trabalhadores são dadas férias 

forçadas, congelamentos salariais ou cortes em horas e benefícios; enquanto escolas 

declinam e serviços sociais encolhem e são privatizados, o contrado social clássico é 

virado do avesso. (2018,  s.p). 

 

O modelo de cidadania sacrificial afeta especialmente as mulheres, sobretudo as mulheres 

pobres e negras, que, com restrições de acesso a serviços e benefícios governamentais, têm 
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sua carga de trabalho doméstico e de cuidado redobrada. Sem serviços de saúde, por exemplo, 

os enfermos se tornam responsabilidade integral das mulheres. A ausência de creches permite 

se culpabilizar duplamente uma determinada mãe (caso opte por trabalhar e tentar conciliar o 

cuidado com os filhos, é vista pelo empregador como displicente; caso esteja desempregada e 

dependendo de benefícios sociais do governo, pois não tem com quem deixar as crianças, é 

vista como “parasita social”). Assim, a desigual divisão sexual do trabalho se torna ainda mais 

perversa para as mulheres no contexto sacrificial da cidadania neoliberal, pois um sacrifício 

ainda maior lhes é exigido, não só sob o argumento da responsabilização total pelo sucesso 

individual e coletivo de sua família e da nação, mas também por sua associação com a velha 

noção de complementaridade dos sexos. 

             A ideia de uma complementaridade entre homens e mulheres nasce de uma 

perspectiva funcionalista sobre a sociedade e sobre as relações de gênero, refletindo um 

modelo onde o lar e a família seriam esferas próprias e separadas da economia e do trabalho. 

Para que o modelo funcione e a suposta coesão social seja atingida, as esferas agiriam 

separadas, mas integradas, como partes em uma engrenagem, com cada indivíduo cumprindo 

sua função na parte que lhe cabe, em prol do todo. As mulheres, por suas particularidades 

anatômicas e intelectuais, criariam os filhos e cuidariam da vida “privada”/doméstica, 

enquanto os homens produziriam e trocariam bens materiais e simbólicos nas esferas 

específicas e públicas da economia e da política. De acordo com a criteriosa pesquisa 

documental realizada por Mary Anne Case (2017), a noção de complementaridade sexual, 

fundamento da atual antropologia teológica do catolicismo, ao contrário do que propaga o 

discurso conservador, não existiu sempre. Essa noção teria sido integrada ao discurso da 

igreja recentemente, em meados do século XX, sendo reforçada principalmente a partir da 

obra do Papa João Paulo II (Karol J. Wojtyła).  

             Em 1945, o termo “atributos distintivos e complementares dos sexos” aparece em 

discurso do Papa Pio XII (Eugenio Maria G. Giovanni Pacelli), onde o religioso afirma que a 

mulher que tenta escapar de sua natureza acaba se tornando escrava. O discurso do clérigo 

constrói a complementaridade como verdadeira liberdade, enquanto a emancipação feminista 

seria escravidão. Pio XII afirma que homens e mulheres teriam não só papéis sociais 

diferentes, como também “capacidades intelectuais e morais” diversas, sendo que o homem 

“por su tempramento es más apto para lidar com los asuntos externos y los negocios público”, 

enquanto a mulher “tiene uma mayor compreensión de los delicados problemas de la vida 
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doméstica y familiar y um toque más seguro para resolverlos” (1945, apud CASE, 2017, p. 

21).  

               Mais recentemente, Case (2017) destaca o “Colóquio Internacional sobre a 

Complementaridade entre o homem e a mulher”, realizado pela “Congregação pela Doutrina 

da Fé” em 2014, no Vaticano. A autora ressalta, se referenciando no Papa Bento XVI (Joseph 

Ratinzger), que a ideia de complementaridade significa que “hombre y mujer tienen igual 

dignidad como personas, pero que esta igual dignidad está supuesta y manifiesta em 

diferencias esenciales y complementarias, físicas, psicológicas y ontológicas” (CASE, 2017, 

p. 26). Conforme a pesquisadora, a adoção da perspectiva de uma igualdade complementar 

entre os sexos teria sido uma espécie de concessão às feministas (para promover uma 

modernização moderada da Igreja, que evitasse a debandada de fiéis mulheres). A noção 

promete igualdade dentro da diferença, evoca o respeito à dignidade das mulheres, mas sem 

desconsiderar os papéis sexuais supostamente impostos pela criação divina.  

             De acordo com Kapya Kaoma (2017), mesmo com o papado de Francisco (Jorge 

Mario Bergoglio), sensível a temas ambientais e crítico do neoliberalismo, não ocorreram 

grandes mudanças na perspectiva complementarista da Igreja Católica (essencialmente similar 

também no protestantismo e no judaísmo), como aponta o conteúdo de cartas de Francisco 

como a Amoris Laetitia (2015), onde o papa atual defende que os homens têm função de 

provedores e de protetores na família, que a presença de uma figura masculina é insubstituível 

em lares com crianças e que a maternidade é um dever feminino com a sociedade devido às 

“habilidades específicas femininas” (KAOMA, 2017). A perspectiva essencialista de gênero 

defendida na definição de complementaridade entre os sexos, e encontrada nas propostas de 

governo que discuto nos capítulos dois e três, se contrapõe ao construtivismo da teoria social 

feminista de gênero e do repertório discursivo analisado no capítulo 1. Para Ramaznolgu e 

Holland (2002), o essencialismo implica uma leitura do mundo que: 

 

Claims particular connections between knowledge, reality and experience as due to 

inherent qualities. Essences are taken to be natural (for example, an innate female 

nature, or innate racial characteristics). These essences are taken as explaining social 

characteristics, identities or relationships (for example, men´s access to reason, 

feminine powers of intuition, racial or ethnic inequalities). (p. 171). 

 

                  Quando o discurso tradicional de gênero já não consegue se impor tão facilmente 

enquanto dominação aberta de homens sobre mulheres, argumentando que as mulheres 
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deveriam ficar em casa porque seriam inferiores ou outra justificativa que as limite no 

conjunto, a argumentação se transmuta na perspectiva funcionalista e “positiva” da 

complementaridade de funções, da harmonia e da coesão social. Seria necessário haver a 

divisão sexual do trabalho e que homens e mulheres ocupem posições diferentes e específicas, 

pois isso seria bom para a sociedade, seria aquilo que supostamente permitiu a sobrevivência 

da espécie no planeta e o desenvolvimento de sociedades complexas. Quando as mulheres não 

cumprem sua função na engrenagem, todo o sistema entraria em colapso (noção de crise 

moral na sociedade ou de desestruturação das famílias, causando violência, crime, entre 

outros problemas sociais). 

            A noção de complementaridade entre os sexos é particularmente nociva às pessoas no 

espectro LGBTI, pois a heterossexualidade e uma noção biologizante do gênero (cissexista) 

são seus principais pilares. “Los actos homosexuales son intrinsecamente desordenados. Son 

contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de uma 

genuina complementariedad afectiva y sexual”, indica o  Catecismo 2357 da Igreja Católica 

(apud KAOMA, 2017, p. 63). Pessoas transsexuais são frequentemente acusadas de estarem 

tentando, em vão, inverter sua supostamente imutável posição no polo da complementaridade 

(posição essa atribuída pela classificação da genitália visível no momento do nascimento). 

Casais formados por duas mulheres ou por dois homens, assim como mães solo e mães 

trabalhadoras, são igualmente culpados pela suposta “desintegração da família” e da coesão 

social, formada sobre a base da complementaridade heteronormativa. Conforme Fernanda 

Sucupira e Tais Viudes de Freitas : 

 

Esse modelo se estrutura a partir de um viés androcêntrico, que utiliza afigura 

masculina como padrão de trabalhador, e patriarcal, ao ter como base o modelo 

familiar de homem provedor e mulher dona de casa e cuidadora. Esse modelo se 

ancora em papéis supostamente complementares e se tornou predominante 

culturalmente a partir da industrialização, quando o trabalho produtivo e o trabalho 

reprodutivo passaram a ser vistos como duas esferas completamente separadas. 

(2014, p. 109). 

 

              Com a entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho formal a partir da 

segunda metade do século XX, em vez de encontrarmos uma mudança na distribuição de 

certas tarefas consideradas femininas, as mulheres simplesmente passaram a acumular uma 

jornada de trabalho formal (fora de casa) com uma segunda jornada de trabalho doméstico 

(limpeza e manutenção da casa, preparação de alimentos, educação de crianças, auxílio a 
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idosos e enfermos, trabalho emocional, entre outros), sem que os homens tenham assumido 

parte desse trabalho de cuidado. Publicados em 06/03/2017, os resultados da pesquisa IPEA 

“Retrato das desigualdades de gênero e raça” (baseados em séries históricas da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, Pnad-IBGE) apontaram que as mulheres brasileiras 

trabalham em média 7,5 horas semanais a mais do que os homens. Como alerta Kergoat, o 

trabalho, no caso “das mulheres e de outros „subalternos‟, não pode mais ser definido somente 

em torno da noção de exploração; é preciso considerar, como algo coexistente e sobreposto, a 

noção de apropriação” (2014, p. 18). 

            O casamento perverso entre cidadania sacrificial e a visão funcionalista de gênero 

baseada na noção de complementaridade entre os sexos tem sido, portanto, a combinação 

ideal para impor às mulheres os sacrifícios cada vez maiores que o modelo econômico 

neoliberal exige, transferindo responsabilidades do Estado para os indivíduos, e chamando de 

“vitimismo” ou de tentativa de obter “privilégios” qualquer apelo contra o machismo de tal 

arranjo. Como afirma Biroli  

Com a privatização e a mercantilização mais ampla de diferentes setores da vida, 

levada a cabo pelo projeto neoliberal, torna-se imperativo produzir famílias 

„funcionais‟, isto é, responsabilizar novamente as mulheres por tarefas de que o 

Estado se esquiva, sobretudo no âmbito do cuidado. (2017, p. 25). 

 

           A deliberada ausência de uma discussão de gênero na proposta da candidatura João 

Amoedo é intencional e bastante significativa. Como nos afirma Eni Puccineli Orlando 

(2002), no discurso o silêncio é fundante. A não intervenção estatal defendida pelo candidato 

se traduz em apagamento dos problemas sociais, em apagamento do problema de gênero no 

Brasil e em ocultamento de mulheres e LGBTIs através de um discurso de pretensa 

neutralidade, onde neutralidade significa na verdade uma implícita prevalência da branquitude 

e da masculinidade proprietária. Como exemplo de tal conclusão, podemos citar o próprio 

candidato, que ao ser questionado em entrevista
10

 de 24 de abril de 2018 ao jornal El País 

sobre aborto, machismo e homofobia respondeu o seguinte: 

A questão da união homoafetiva o NOVO é totalmente favorável. Isso vai na linha 

doque falamos sobre as pessoas serem livres. Mas não gosto de fazer nada específico 

[em termos e políticas públicas, leis], porque você começa a segmentar a nossa 

sociedade. E tudo o que a gente deve evitar no meu entendimento, é a segmentação 

da sociedade. Se uma mulher foi agredida na rua, ela tem que ter o mesmo direito do 

homem que foi agredito. Não cabe ao Estado separar a sociedade em grupos pelas 

                                                           
10

 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/18/politica/1524083244_846563.html. Acesso em 
19 de dezembro de 2018. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/18/politica/1524083244_846563.html
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preferências sexuais, cor da pele...Se as empresas estão pagando salários diferentes, 

não ao cabe ao Estado intervir nisso. Algum motivo deve ter, cabe entender essa 

dinâmica. 

 

A declaração de João Amoedo aponta para uma verdadeira negação da existência de 

machismo, racismo, lesbotranshomofobia e desigualdade de classe na sociedade brasileira. 

 

2.2 –  FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE LIBERAL E SOLUÇÕES PENAIS 

 

         O discurso de que estaríamos vivendo uma crise da nova república, como vimos na 

proposta de governo das candidaturas encabeçadas por Fernando Haddad (capítulo 1) e 

Henrique Meirelles (capítulo 2), se apresenta novamente na proposta de governo da 

candidatura Álvaro Dias. O texto de título “Plano de metas 19 + 1” exibe em sua capa os 

dizeres “Pela refundação da República!”. Sem fazer qualquer menção a gênero, raça ou 

sexualidade, o candidato filiado ao Podemos só tangencia o tema de nossa atenção nessa 

dissertação quando enumera as vinte metas em tópicos de até cinco linhas e se refere, na sexta 

meta, à proposta “Família unida”. As ações voltadas à família seriam as seguintes: 

Acesso universal a creches às mães que trabalham; 500 CETs (Centro de Educação 

para o Trabalho); Primeiro emprego, capacitaçao e remuneração para 1 milhão de 

jovens; Mais vida útil e saudável para seniores por novas capacitações e lazer. (p. 

11). 

 

         A proposta de governo vinculada a Dias, assim como Michel Temer, pensa gênero 

dentro de uma perspectiva familista e de complementaridade dos sexos, onde “mulheres” 

seriam essencialmente “mães”. Ao indicar que o acesso a creches seria para beneficiar “mães 

que trabalham”, e não pais e mães, ou pais e mães que trabalham, temos a compreensão (já 

discutida no tópico acima) de que a tarefa social de cuidado e educação de crianças 

seriafunção exclusiva das mulheres, interente às suas características “naturais” enquanto 

fêmeas. De acordo com Flávia Biroli (2018), o “familismo” é  uma “ideologia que transforma 

núcleos privados em sujeitos de responsabilidade, reforçando a divisão convencional das 

tarefas, o exercício da autoridade paterna e as desigualdades entre as famílias.” (p. 65). 

Embora reconheçamos que uma política de ampliação de acesso a creches seja essencial e 

conste entre as pautas defendidas pelos feminismos, a forma como a proposta é colocada 

aponta para um modelo conservador de família, limitado à definição de família como um 
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casal cis-heterossexual e sua prole, e restringindo as demandas e possibilidades de existência 

das mulheres cidadãs à condição de mães. 

            O programa Álvaro Dias, alinhado ao de João Amoedo, também nos situa em uma 

cidadania sacrificial. Uma política do “sucesso” e de responsabilização individual, no lugar da 

solidariedade social impulsionada pelo Estado, e a noção de mais liberdade para o mercado 

também estãono texto dessa coligação. O texto de sua proposta de governo argumenta que 

para defender o Estado Democrático de Direito (e aqui se apropria dessa expressão, muito 

utilizada pela esquerda desde o golpe parlamentar de 2016, mas ressignificando-a) seria 

necessária a “prevalência do resultado de esforços e iniciativas de cada indivíduo sobre a 

sempre frustrante interferência do poder público e do „Estado-babá‟” (p. 8).  Notamos aqui 

como o repertório discursivo liberal ou neoliberal inverte a lógica social-democrata dos 

direitos, se apropriando de seu próprio discurso. Enquanto no repertório de direitos que 

analisamos nas propostas do primeiro capítulo o Estado é um agente importante na garantia de 

direitos dos mais vulneráveis, como regulador das injustiças do capitalismo, aqui o Estado é 

que é visto como ameaça e a retórica dos direitos é aplicada ao mercado, às empresas e ao 

sujeito empreendedor (que não deixa de ser ele mesmo uma pequena-empresa). De acordo 

com Coelho e Roure (2014) a ideia de uma “cidadania moralmente responsável” começa a 

aparecer no discurso a partir de Margaret Thatcher, referência neoliberal. As autoras 

argumentam como a culpabilização das mulheres-mães pelos problemas sociais é 

intensificada  com: 

os valores difundidos com a ideologia neoliberal, segundo a qual cada cidadão 

deveria ter a condição individual de superar e suprir todas as necessidades, enquanto 

o Estado e a sociedade se isentam de uma série de serviços e cuidados, e da 

responsabilidade social com as pessoas. (p.90). 

 

             Nessa lógica discursiva invertida dos direitos sociais, as empresas passam a ser 

sujeitos de direitos (como na decisão da suprema corte norte-americana em 2010, a favor do 

tratamento de empresas como pessoas físicas, no caso Citizens United), que deveriam ser 

protegidos pelo Estado. Já os indivíduos são vistos como micro-empresas, tendo que 

empreender e aumentar sua produtividade e seus dividendos, sendo considerados responsáveis 

exclusivos por sua situação fiscal e até pela situação fiscal de sua comunidade e do país. A 

noção de privilégio já não é aplicada às empresas e seus lucros vultuosos. Acusa-se de querer 

e de receber “privilégios” a mãe que recebe Bolsa-Família, a servidora pública que se 
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aposenta aos 50 anos ou o jovem que ingressa na universidade através de uma política de 

cotas raciais. 

            Estado Democrático de Direito (expressão mencionada na proposta da candidatura 

Álvaro Dias) significa, no discurso neoliberal, essencialmente, o direito do mercado, e não 

dos cidadãos. O “Estado-babá”, assim criticado pelo candidato, seria todo o aparato de 

direitos sociais garantido pela Constituição Federal de 1988 e nunca implementado de fato. 

Qualquer perspectiva de ação positiva por parte do Estado para promover a igualdade de 

gênero, nesse sentido, seria lida como interferência estatal desnecessária e injusta, 

restringindo, por exemplo, a “liberdade” de empresas pagarem salários menores para 

funcionárias mulheres. A noção de um mercado totalmente livre e desregulamentado, 

defendida em maior ou menos medida pelos candidados desse capítulo, produz e sustenta 

injustiças de gênero. Para Biroli e Miguel: 

 

O privatismo econômico e o familismo moral se combinam: num caso como no 

outro, é afastada a intervenção do Estado – o agente que poderia organizar formas 

mais igualitárias de acesso a bens e vantagens – em favor de arranjos individuais e 

competitivos (2017, p. 9). 

 

            Entre os quatro documentos analisados nesse capítulo, a proposta de governo 

representada pelo tucano Geraldo Alckmin é a que contém mais menções a políticas sociais 

inclusivas. Também é aquela que mais possui referência a gênero. Considerando que discurso 

também abrange a linguagem não-verbal, as imagens que ilustram a proposta Alckmin de 

governo nos dizem muito sobre gênero. Elas são, enfim, discursos de gênero. O tópico “O 

Brasil da Indignação” enumera diversos problemas que o país estaria enfrentando agora 

(violência, corrupção, desemprego, etc) e é ilustrado, de maneira bastante significativa, pela 

imagem de um homem jovem e branco que protesta envolto na bandeira do Brasil, em clara 

referência às mobilizações de direita pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 

2015 e 2016. O tópico “O Brasil da solidariedade” enumera diversas propostas de governo 

para a solução dos problemas enunciados anteriormente e é ilustrado pela fotografia de uma 

mulher negra trabalhando em uma padaria, usando uma camiseta que diz “Padaria artesanal”, 

projeto social de capacitação profissional de pessoas carentes desenvolvido pela família 

Alckmin e utilizado nos discursos de campanha. Por último, no tópico “O Brasil da 

esperança”, temos o anúncio de propostas para o desenvolvimento tecnológico-científico, 

econômico e cultural do país, e a fotografia de uma mulher jovem e de pele clara com 
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vestimenta típica de sítios de construção civil (E.P.I e macacão), podendo ser interpretada 

como uma engenheira, mestre de obras, ou similar. 

             As três imagens que ilustram as páginas dos três tópicos do plano de governo nos 

apresentam uma certa visão de mundo bastante limitada pelo racismo, pelo machismo e pelo 

elitismo. Para ilustrar o sujeito “indignado”, o sujeito consciente e mobilizado politicamente 

do “Brasil da indignação” (título do primeiro tópico), o escolhido é um homem branco jovem. 

Já para se referir a políticas de assistência social, de combate à pobreza, violência e 

desemprego, a escolhida foi uma mulher negra mais velha. Temos aqui a típica visão da 

política como espaço do homem branco, e da miséria e da marginalização como lugar 

vinculado à população negra. No último tópico, onde se fala em “esperança”, a mulher negra 

não está, mas sim a mais enbranquecida. Assim, enquanto a mulher negra ainda é vista na 

proposta de governo encabeçada pelo PSDB apenas como objeto de políticas de 

profissionalização técnica (como na segunda imagem), na terceira imagem – onde é feito um 

aceno pretensamente “feminista” com uma referência a mulheres ocupando cargos 

tradicionalmente masculinos – temos a mulher de pele mais clara alcançando uma formação 

científica que lhe permite ocupar um cargo com salário bem mais alto do que aquele recebido 

por uma assistente de panificação. A política para os homens brancos, a esperança de uma 

possível futura igualdade de gênero para as mulheres de pele mais clara e o paliativo 

assistencialista para as mulheres pretas. É isso que parece oferecer o programa Alckmin de 

governo, a partir da orientação imagética ali implicada. 
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Imagem 1 – Brasil da Indignação. Extraído da proposta de governo registrada oficialmente pela candidatura 

Geraldo Alckmin. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477 

 

 

Imagem 2 – Brasil da Solidariedade. Extraído da proposta de governo registrada oficialmente pela candidatura 

Geraldo Alckmin. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477 

 

  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
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Imagem 3 – O Brasil da esperança. Extraído da proposta de governo oficialmente registrada pela candidatura 

Geraldo Alckmin. Disponível em: http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-

2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477 

 

           Ao longo da abertura do tópico “O Brasil da solidariedade”, encontramos o seguinte 

resumo do conteúdo do capítulo: “A redução das desigualdades sociais exigirá um sério 

comprometimento do governo, para melhorar a qualidade da educação, ampliar o acesso à 

saúde, combater a violência e promover o respeito às mulheres, idosos e minorias” (p. 10). 

Presumimos aqui que “minorias” contemplaria população LGBTI, população negra e 

indígena, uma vez que são mencionados mais a frente de forma explícita. Na página 11, a 

proposta do candidato estabelece como metas: 

 

 Vamos estabelecer um pacto nacional para a redução de violência contra idosos, 

mulheres e LGBTI e incentivar a criação de redes não-governamentais de apoio 

ao atendimento de vítimas de violência racial e contra tráfico sexual e de de 

crianças; 

 Adotaremos políticas afirmativas para as populações negra e indígena, 

garantindo a igualdade de oportunidades.  

 

           Como se percebe, o texto em questão está distante da noção de responsabilização 

individual pelo sucesso e de não-interferência estatal encontradas nos textos das candidaturas 

João Amoedo e Álvaro Dias. Contudo, o programa econômico da coligação de centro-direita 

representada por Alckmin gira em torno de uma política econômica certamente neoliberal. A 

“solidaridade” proposta pelo programa do PSDB é, sobretudo, uma solidariedade liberal, se 

encaixando perfeitamente na noção de Sonia Alvarez (2014) de um “neoliberalismo 

multicultural com „face humana‟”, discutida anteriormente. O discurso sobre mulheres, 

LGBTIs e minorias em geral, se situa aqui no repertório do “respeito” enquanto mera ausência 

de violência contra esses grupos, definição insuficiente. Além disso, não são indicados quais 

seriam exatamente esses processos de violência – misoginia, violência doméstica e sexual, 

racismo, lesbotranshomofobia, etc. A palavra racismo é eufemizada no texto como “violência 

racial”. Explicitá-los talvez exigisse uma maior elucidação sobre suas causas, ou uma crítica à 

própria estrutura da sociedade brasileira (patriarcal-racista-capitalista), o que não seria do 

interesse do PSDB e do grupo político de direita filiado a essa candidatura.  

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/divulgacandcontas/#/candidato/2018/2022802018/BR/280000602477
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            A proposta de governo Geraldo Alckmin também não elucida como fará para reduzir 

tais violências. A partir de declarações do candidato e de menções em seu tempo de horário 

eleitoral gratuito na televisão, encontramos a ideia de ampliação de delegacias da mulher e de 

outras soluções penais, que não vão necessariamente à raiz de tais problemas sociais. 

Conforme Alvarez (2014), a perspectiva de gênero nos governos neoliberais se guia por 

“pressupostos maternalistas”, de forma que “continuam patriarcais, embora ao mesmo tempo 

absorvendo algumas das demandas feministas que seriam mais condizentes...” (p. 24). 

           Alckmin, por ter angariado um amplo apoio para sua candidatura, era visto até parte do 

primeiro turno como forte concorrente de Jair Bolsonaro. Para atacar seu principal adversário 

e também obter votos resistentes ao pesselista (mulheres, negras/os, LGBTIs, etc), a 

campanha Alckmin utilizou a mesma estratégia da campanha Henrique Meirelles. O PSDB, 

partido que em pleitos passados adotou uma retórica absolutamente conservadora em relação 

a gênero, defendendo a “família” e polemizando, por exemplo, com o suposto apoio de Dilma 

Rousseff à descriminalização do aborto, adota em 2018 um discurso de acolhimento da 

diversidade, de inclusão de minorias e inclusive de denúncia do machismo e do racismo 

presentes no discurso e nas propostas de Jair Bolsonaro. Uma notória inserção televisiva da 

candidatura Alckmin, que foi inclusive contestada judicialmente por Bolsonaro, mostrava 

trechos em que o ex-capitão ofendia mulheres, destacando ao final uma entrevista à Rede TV, 

em que Bolsonaro declarara não considerar que mulheres deveriam ganhar o mesmo que 

homens. No entanto, o aceno supostamente feminista feito tanto por Alckmin quanto por 

Meirelles falha por ser, conforme Coelho e Roure (2014): 

Uma posição de certa condescendência com as mulheres se colocando em defesa de 

seus direitos sem no entanto questionar as estruturas sociais que as colocam em 

situação de desigualdade. Ou seja, observamos agentes públicos que, se por um lado 

lançam programas de atenção às mulheres, por outro desenvolvem políticas que 

violam seus direitos fundamentais. (p.94). 

 

              Se por um lado a candidatura Geraldo Alckmin tentou se construir (sobretudo para as 

eleitoras) como anti-Bolsonaro, por outro, sua campanha tentou se aproximar da retórica 

bolsonarista apresentando um plano para justiça e segurança pública voltado ao 

endurecimento penal, ao aumento do policiamento e à ampliação da militarização da 

sociedade. É dentro desse cenário que estão as propostas tucanas para as mulheres, por 

exemplo, se situando no campo penal, muito mais do que social. O texto defende, por 

exemplo, “uma ampla revisão da Lei de Execução Penal”. A militarização das cidades, o 
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endurecimento de penas e o aumento do tempo de detenção são profundamente prejudiciais às 

mulheres negras e suas famílias. Devido ao racismo institucional do Estado e de suas polícias, 

no Brasil se encarceram e se matam jovens negros em taxas surpreendentemente superiores às 

de jovens brancos.  

             Os feminismos têm apontado que ações nas áreas sociais de educação, saúde e 

trabalho são muito mais efetivas para a redução de desigualdades de gênero do que ações 

voltadas à penalização, sendo o abolicionismo penal um debate que começa a ganhar bastante 

espaço nas reflexões teóricas feministas das últimas décadas (Angela Davis é uma grande 

advogada da tese). O aumento do número de delegacias para a mulher só é de fato eficaz se 

aliado a ações que desconstruam o machismo na sociedade, como discutido em algumas das 

propostas do primeiro capítulo, de forma que, a longo prazo, a própria existência de tais 

delegacias especializadas não seja mais necessária. Além disso, como argumentam Coelho e 

Roure (2014): 

 

Não são só as políticas de enfrentamento da violência as responsáveis por construir 

igualdade e autonomia, mas sim o conjunto das políticas desenvolvidas pelo Estado 

brasileiro, que inevitavelmente atingem as mulheres. Ou seja, as políticas de 

redistribuição de renda, igualdade salarial, garantia de direitos sociais e trabalhistas, 

entre tantas outras, também são essenciais na construção de uma sociedade sem 

violência contra as mulheres (p. 95). 

 

           Ao contrário da visão aberta sobre sexualidade encontrada no primeiro capítulo, onde 

termos como “direitos reprodutivos e sexuais” aparecem e onde a descriminalização do aborto 

é defendida nos textos de alguns candidatos, temos na proposta de governo Geraldo Alckmin 

uma tradicional visão de sexualidade restrita à políticas antinatalistas. O texto propõe 

“fomentar ações voltadas à prevenção da gravidez precoce, adotando estratégias educativas de 

sensibilização de adolescentes e apoio integral no caso de gestação” (p. 11). A interrupção 

voluntária dessa gestação não planejada não está colocada como opção a ser garantida pelo 

Estado. Também não está claro que tipo de ação educativa seria implementada. A proposta de 

governo não se compromete abertamente com o debate de gênero e com educação sexual nas 

escolas. Ações meramente voltadas à redução de estatísticas de gravidez na adolescência, sem 

se preocupar com uma educação para o exercício pleno de uma sexualidade tanto responsável 

quanto satisfatória, correm o risco de apenas sujeitar meninas e mulheres a políticas do medo, 

da culpa e da responsabilização individual. Nem toda educação sexual é emancipatória, ou 
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mesmo eficaz. Tomemos como exemplo o caso das escolas norte-americanas situadas no 

chamado “Cinturão da Bíblia” (estados com maioria conservadora), onde as estratégias 

“educativas” para prevenir gestações precoces envolvem sugerir aos adolescentes a total 

abstinência sexual. Clarisse Paradis (2014) argumenta, a partir das conclusões de Sonia 

Alvarez, que o processo de “tradução político-cultural” das demandas dos feminismos por 

parte do Estado é sempre complicado, como no caso da violência sexista, em que o Estado 

teria incorporado a pauta “por meio da ideia de violência familiar, centrando o problema na 

família e não nas estruturas patriarcais e de desigualdades entre homens e mulheres” (p. 58).  

             Observamos nesse capítulo quatro propostas de governo posicionadas politicamente à 

centro-direita, com propostas econômicas neoliberais e com perspectivas de gênero que 

tratam as desigualdades como acidentais e isoladas, ou mesmo as negam, não admitindo seu 

caráter estrutural e nem suas intersecções com classe e raça. Embora com algumas concessões 

às mulheres, sobretudo no tema da violência doméstica e sexual (tópico menos controverso), 

os textos analisados se restringem a visões privatistas, familistas e ancoradas na ideia de 

complementaridade sexual. A população LGBTI sofre profundo apagamento, a não ser por 

uma breve e genérica menção na proposta de Geraldo Alckmin, também relacionada à 

violência.  

          Amparada em Sonia Alvarez, Clarisse Paradis afirma que é preciso “monitorar políticas 

públicas” para “garantir que tenham conteúdo transformador das desigualdades e que não 

busquem reforçar a opressão das mulheres com concepções familistas e confinadas ao âmbito 

privado” (2014, p. 58). Ademais, conforme Nancy Fraser (2009), uma crítica feminista ao 

neoliberalismo, “adotando uma análise tridimensional de justiça” e integrando “de um modo 

mais esquilibrado as dimensões de redistribuição, reconhecimento e representação”, é 

essencial. Pensando com Fraser, é preciso construir um feminismo e uma perspectiva de 

gênero que advogue por “uma nova ordem política” pós-neoliberal (2009, p. 31), o que 

certamente não virá da visão adotada nas quatro propostas de governo aqui debatidas. 
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CAPÍTULO 3 

 

TERCEIRO REPERTÓRIO: CIDADANIA RELIGIOSA E CRUZADAS 

ANTI-GÊNERO 

 

3.1 - PUTAS, VIADOS, BANDIDOS E FIÉIS: O CONTEXTO DISCURSIVO 

BOLSONARISTA 

 

           Durante a campanha eleitoral de 2018, Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente 

eleito Jair Bolsonaro, declarou em uma publicação na rede social Twitter que toda pessoa 

contrária à candidatura de seu pai só poderia ser “puta, viado ou bandido”
11

. A frase não 

poderia ser mais representativa dos sujeitos eleitos como inimigos da nação na semântica 

discursiva ultraconservadora, politicamente incorreta e espetacularizada do bolsonarismo. 

Quem está contra Bolsonaro, estaria contra os interesses do próprio país. Se nação e família 

tradicional estiveram sempre conectados na construção patriarcal da ideia de Brasil, em 2018 

chegamos ao limite dessa noção, na medida em que LGBTIs e mulheres que não vivem de 

acordo com a moral conservadora hetero-familista passam a ser vistos como não-brasileiros, 

ou mesmo como anti-brasileiros.  

              “Bandidos, putas e viados” são subtipos do velho e conhecido outsider social 

“vagabundos”, podendo encarnar diversos sentidos, explícitos e implícitos na rede discursiva 

do senso comum nacional. No Brasil, como nos lembra Rosana Pinheiro-Machado: 

“Vagabundo” é um significante vazio que pode abarcar muita gente: ambulantes, 

desempregados, pessoas em situação de rua, pobres, nordestinos, putas, LGBTs, 

ativistas, bandidos. O que define o vagabundo não é o trabalho, honestidade ou 

esforço de um sujeito, mas relações de poder estruturadas no eixo raça, classe e 

ideologia. (2019, s.p). 

 

“Bandidos”, “marginais” e “vagabundos”, são signos que compõe o núcleo duro do repertório 

discursivo do conservadorismo. Eles podem ser os negros e negras periféricos, o indivíduo 

que ocupa uma terra improdutiva no campo ou um prédio abandonado na cidade para garantir 

                                                           
11

 Utilizo aqui a grafia da palavra com “i” e não “e”, pois assim ela é utilizada popularmente para se referir de 
forma pejorativa a homossexuais masculinos. 
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sua sobrevivência, o jovem que não limita suas experiências sensoriais pelo proibicionismo, a 

mulher que realiza clandestinamente a interrupção de uma gestação que não quer e/ou não 

pode levar a termo, o professor que protesta contra a militarização de sua escola, ou pode ser 

simplesmente o parlamentar de esquerda que se opõe à reforma da previdência. Prazer, culpa, 

ócio, fruição, sacrifício e sofrimento são as questões morais presentes na oposição entre 

“cidadão de bem” e “vagabundo”. A retórica da extrema-direita que assumiu o poder no 

Brasil parte justamente dessa noção de um país dividido entre os patriotas (“cidadãos de bem” 

que apoiam a visão conservadora em relação a costumes e ultraliberal na economia, proposta 

pelas novas figuras no poder) e os anti-pátria (putas, viados, bandidos, vagabundos). Como 

afirma o filósofo e pesquisador da ditadura militar brasileira Edson Teles (2018): 

O pano de fundo da militarização na história recente é a ideologia do inimigo interno 

elaborada na ditadura e potencializada nas últimas décadas. A democracia manteve a 

concepção de segurança pública cmo a guerra contra o inimigo, este variando entre 

“bandidos”, militantes de movimentos sociais, jovens negros e pobres, loucos, 

traficantes, pessoas LGBTIs, indígenas. (p. 70). 

 

            Para Michel Foucault (2014), o discurso e os regimes de verdade próprios a um 

modelo societário produzem seus efeitos de poder através da construção de identidades e de 

alteridades (eu e o outro, nós e eles). A identidade nacional, por exemplo, projeta a ideia de 

que entre fronteiras territoriais definidas por um marco jurídico haveria um “nós”, que se opõe 

a “eles” (os estrangeiros). A ficção nacional produz abstrações como as de “povo brasileiro”, 

“cultura brasileira” ou “identidade brasileira”. “Nós os brasileiros pensamos assim e fazemos 

assim”, diferentemente dos argentinos ou dos norte-americanos. O discurso científico, 

incluindo a sociologia, integra as práticas discursivas hegemônicas que constróem identidades 

nacionais. O pensamento social brasileiro teve grande relevância para a produção de uma 

ideia de Brasil e dos brasileiros, em obras clássicas como as de Gilberto Freyre, Sérgio 

Buarque de Hollanda e Darcy Ribeiro.  

            A identidade nacional está frequentemente atrelada a modelos de identidade racial, 

étnica e também de gênero. “Indianos” ou “mexicanas” são tomados pelo discurso 

hegemônico colonial-racista-patriarcal como categorias raciais, de gênero e culturais 

homogêneas e indiferenciadas. No caso do gênero, a masculinidade e o eu-homem são 

construídos como opostos-complementares à feminilidade e ao outro-mulher, e a família 

tradicional se ergue simbolicamente como sustentáculo de uma nacionalidade patriótica. Na 

polarização política recentemente desenhada no Brasil, parcela dos chamados conservadores 
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se percebe como os verdadeiros brasileiros (patriotas) e como homens e mulheres de verdade, 

legítimos (aqueles que aceitam o suposto caráter inato/natural das relações de gênero e vivem 

de acordo com os papéis atribuídos a casa sexo). Esse grupo constrói sua identidade em 

oposição à esquerda progressista, às feministas e aos LGBTIS – que não representariam a 

verdade, mas sim a ideologia, o falseamento, a tentativa discursiva de inverter a realidade 

(“ideologia de gênero”, “ideologia marxista”, etc), sendo vinculados à tentativa de destruição 

da nação, de todo o tecido social costurado desde a colonização. 

             Retomando uma retórica do século passado, as novas direitas militantes constróem 

uma ideia de identidade nacional e de nacionalismo sobre o alicerce do risco comunista, 

representado pela cor vermelha. O título de um dos tópicos da proposta de governo de 

Bolsonaro estampa o slogan muito repetido por ele: “A nossa bandeira é verde-amarela” e traz 

a frase “Queremos um Brasil com todas as cores: verde, amarelo, azul e branco” (s.p). O texto 

afirma que será um país multicolor (o que alude às diversas matrizes étnico-raciais no país, à 

diversidade de práticas e costumes culturais e à pluralidade de ideias), mas limita as cores a 

apenas quatro, aquelas contidas na bandeira nacional. Observamos aqui a restrição do que é 

ser brasileiro de verdade (e quem será aceito e considerado pelo governo como brasileiro, 

inclusive para fins de proteção e políticas públicas) enquanto apenas aqueles que estiverem no 

polo do verde-amarelo, e não do vermelho. O simbolismo dessas cores foi bastante 

mobilizado desde as manifestações pró e contra o impeachment de Dilma Rousseff, até a 

campanha eleitoral de 2018, opondo sujeitos de direita (que se manifestavam geralmente 

usando verde e amarelo, bandeiras do Brasil e camisas da seleção brasileira de futebol) e 

sujeitos de esquerda (onde o vermelho é a cor tradicional de partidos e bandeiras). 

              Putas, viados e bandidos, sujeitos-invasores que ameaçam a coesão nacional, 

precisarim, assim, ser eliminados (metafórica ou concretamente), pois representam a 

“ideologia” contra a verdade, essa última emancipatória. A “ideologia” de gênero ou  

“marxista” (referências preferenciais no discurso da extrema-direita) estariam supostamente 

nos escravizando e a libertação viria por meio da “verdade” professada pelas fontes 

alternativas de direita, como no trecho encontrado na proposta de governo de Bolsonaro:  

“Precisamos nos libertar. Vamos nos libertar!” (s.p). É importante ressaltar como o 

conservadorismo – desde os catecismos da Igreja Católica até o recente evangelismo 

bolsonarista – se apropria da definição marxista de ideologia (enquanto mascaramento da 

realidade, diferentemente de concepções de ideologia como toda ideia produzida socialmente) 

e o faz justamente para transformar o “marxismo” (termo usado de maneira bastante ampla e 
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inexata para incluir qualquer tese anti-essencialista e/ou que denuncie injustiças sociais) em 

ideia perigosa que deve ser expurgada do espaço público.  

            Nesse contexto das novas direitas e de sua retórica paranóide de expiação do inimigo 

contaminante, feministas e sujeitos LGBTIs parecem ser o novo conteúdo escolhido para 

preencher o sempre flexível e polissêmico “comunistas”, palavra que desde o macarthismo 

encarna o risco do inimigo interno, se constituindo como um signo que comporta tudo e 

qualquer coisa, a depender de como o enunciador o elabora e constrói seus sentidos, e que tem 

sido amplamente utilizado no discurso da extrema-direita. Como afirma Sonia Correa sobre o 

último período eleitoral (2018): 

No Brasil, gênero como comunismo, e vice-versa, flutuaram livremente no denso 

espaço cibernético da campanha, cada um desses elementos alimentando a 

imaginação política e a adesão de diferentes grupos de potenciais eleitores. Se 

„ideologia de gênero‟ forneceu a cola para juntar as muitas formas de „corrupção 

moral‟, „comunismo‟ funcionou como um significante de „coisas ruins‟ (corrupção, 

petismo, proteção do Estado em detrimento do mérito) que vão ser „varridas‟ quando 

a administração que se instala em janeiro de 2019 implementar suas políticas 

individualistas, privatizantes e amplamente favoráveis às forças do mercado. (p. 9). 

 

              Na retórica bolsonarista, o perverso comunista, inimigo da nação e falso brasileiro, 

pode ser desde o deputado de esquerda que propõe a progressividade de tributos, até a garota 

de 15 anos que se manifesta nas redes digitais contra o assédio sexual nas ruas. Logo na 

primeira página de sua proposta de governo encontramos o enunciado “Um governo que 

devolva o país aos seus verdadeiros donos: os brasileiros”. O que indica tal afirmação? 

Presume-se a partir do texto que o país teria sido tomado de assalto por não-brasileiros. Mas 

quando, como e quem teria feito isso? Um mergulho mais profundo na retórica do candidato e 

de seus aliados ao longo do tempo nos dá uma possível interpretação. O Partido dos 

Trabalhadores, assumindo o poder por mais de uma década, teria entregue o país aos não-

brasileiros. Os não-brasileiros, como mencionamos acima, são todas as putas, viados, 

bandidos, vagabundos, negros, indígenas, feministas, “abortistas”, pobres beneficários de 

programas sociais, entre outros que no discurso da direita conservadora teriam recebido o que 

não lhes seria de direito. 

             Nessa perspectiva, o Brasil e seus recursos naturais e financeiros seriam “direito 

adquirido” da classe média branca cristã proprietária, e isso teria sido supostamente usurpado 

por jovens negros cotistas, mães pobres que recebem Bolsa-Família, trabalhadoras domésticas 

com carteira assinada, transsexuais com direito ao uso do nome social, mulheres amparadas 
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pela Lei Maria da Penha, jovens feministas que não permanecem em relacionamentos 

abusivos, entre outros “comunistas”. O pesquisador americano Michael Kimmel (2013), ao 

estudar homens brancos norte-americanos com perfil de extrema-direita, elabora a 

interessante conclusão de que esses sujeitos teriam um sentimento de “agrieved entitlement”, 

uma sensação intensificada de direito adquirido. Tais indíviduos alimentariam a percepção de 

que tiveram seu emprego (que era de direito) “roubado” por uma mulher imigrante, ou de que 

tiveram “sua” vaga (de direito) na universidade “roubada” por uma jovem negra. É justamente 

esse sentimento que identificamos na proposta de Jair Bolsonaro, quando se afirma que se irá 

devolver o Brasil aos brasileiros verdadeiros. Invertendo o discurso de inclusão e de 

solidariedade social com os mais vulneráveis, afirmado pela centro-esquerda – onde ações 

reparadoras como as cotas raciais são concedidas em reconhecimento aos privilégios da 

branquitude em nossa sociedade – as novas direitas acusam as minorias de serem os 

verdadeiros privilegiados, associando-as às elites corruptas. 

               Mas o que entendo aqui como “bolsonarismo”? A antropóloga Rosana Pinheiro-

Machado (2018) define “bolsonarismo” como uma categoria que teria ultrapassado a própria 

figura de Jair Bolsonaro, correspondendo a “uma nova roupagem do discurso conservador” no 

Brasil (p. 2). Em pesquisa realizada em bairros periféricos de Porto Alegre, entre 2013 e 2017, 

Rosana Pinheiro-Machado e Lucia Mury Scalco (2018) observaram como jovens rapazes 

teriam aderido ao bolsonarismo por se sentirem inseguros em relação às expectativas e 

processos recentes de questionamento das masculinidades hegemônicas, sobretudo com o 

boom feminista dos últimos anos: 

 

Um dos fatores que nos parece decisivo para a formação de uma juventude 

bolsonarista é justamente essa perda de protagonismo social e a sensação de 

desestabilização da masculinidade hegemônica. Isso fica bastante evidente em 

nossas rodas de conversa mais desconstraídas, quando os meninos recorrentemente 

chamam muitas meninas de “vagabundas” e “maconheiras”. Tal modo pejorativo 

não é nenhuma novidade na sociabilidade juvenil – a diferença é que agora muitas 

dessas meninas reivindicam um papel político e público de forma mais contunde. 

(PINHEIRO-ROCHA; SCALCO, 2018, P. 9). 

 

 

 Para Pinheiro-Rocha e Scalco (2018) o bolsonarismo pode ser parcialmente explicado 

como “reação à emergência das pautas identitárias” (2018, pg. 2). As pesquisadoras definem o 

processo como um efeito de verdadeira mistificação. Jair Bolsonaro teria se tornado um 

“símbolo quase totêmico”, ou uma “marca”, que autorizaria, sobretudo para jovens rapazes 

insatisfeitos com a falta de oportunidades sociais e com mudanças culturais trazidas pelo 
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feminismo, “o retorno a uma posição de poder masculina” (PINHEIRO-

MACHADO;SCALCO, 2018). 

Em sua obra “Angry white men: American Masculinity at the end of an era” (2013), o  

mencionado pesquisador estadunidense Michael Kimmel argumenta como as consequências 

da política neoliberal – que se intensifica após os anos 80 (com o desmonte do chamado 

Estado de Bem Estar Social nos E.U.A e na Europa) e que destruiu redes coletivas de 

proteção – associada ao rancor do homem branco de classe média contra a conquista de 

direitos por mulheres, LGBTIs, negros e imigrantes, estaria contribuindo para a propagação 

de ativismos do ódio e  aumento da adesão a grupos extremistas com  ideias neofascistas ou 

mesmo neonazistas, incluindo uma forte militância contra a igualdade de gênero.  

 Kimmel (2013) afirma que o discurso conservador de extrema-direita, tão apelativo 

ao “homem branco enraivecido”, passa pela noção de que é preciso restaurar a masculinidade, 

a branquitude e o próprio país. O slogan de Trump, “Let´s make America great again” 

(Tornemos a América grande de novo), teve eco também na campanha de Jair Bolsonaro no 

Brasil, com os dizeres “Queremos um Brasil grande de novo”. Como sustenta Kimmel, a frase 

de efeito sobre devolver a nação a um suposto passado idílico esconde, na verdade, o real 

significado (percebido pelo eleitor mais radicalizado) de um retorno a um passado onde 

homens, brancos e possuidores (aqueles com patrimônio) não teriam seus privilégios 

ameaçados ou contestados por mulheres, negros, indígenas e outras minorias.  Nesse 

enquadramento discursivo, a política do pluralismo de ideias, da diversidade sexual e da 

tolerância multicultural seria vista como fator emasculador, que estariam destruindo  a honra 

masculina, a ordem sexual  “natural”, a família e até mesmo a nação. O que se percebe nesses 

contextos discursivos é a mobilização política de uma masculinidade militante, ou 

“masculinidade ideológica” – conceito utilizado por Joshua Roose em livro a ser publicado 

ainda em 2019. Conforme o pesquisador australiano em entrevista
12

: 

 

Ideological masculinity may be best understood as a self-sustaining 

political narrative centered on male victimhood, dispossession and depravation. In 

its full ideologically-driven manifestation, it is radical, seeking to promote a return 

to a perceived period of male supremacy, now lost to women‟s rights and self-

effacing men. It seeks to punish women who have “stepped out of line” through 

sexual, physical or verbal assault in the real world, or online. I consider ideological 

masculinity, in its most radical manifestations, to constitute an emerging form of 

violent extremism. Imagine a set of concentric circles. At ground zero, there are 

groups such as the Incel (involuntary celibates) movement that encourage extremes 

of physical and sexual violence against women who have deprived them of their 

“rights” to reproduction and sexual pleasure. Incels are very active online but their 

                                                           
12

 Deccan Chronical, 28 de agosto de 2018, s.p. 
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violent extremism has already escalated to terrorism in cases such as the Toronto 

van attack by Alek Minassian in April and the Ell 

iot Rodger attack at the University of California in 2014. Close to ground zero, 

perhaps within the same circle, we see threats to rape and murder women in online 

environments on the basis of their political perspectives. Female commentators, 

particularly self-identified feminists, in the social media landscape are routinely 

subjected to threats of rape and murder that are both designed to evoke fear and 

force them back to the domestic sphere. The violent language and actions of 

ideological masculinity fit neatly into the definition of violent extremism as “the 

beliefs and actions of people who support or use violence to achieve ideological, 

religious or political goals”. This includes terrorism and other forms of politically-

motivated and communal violence and it also includes the language and symbolic 

behaviours that threaten or support such violence. (ROOSE, 2019, s.p). 

            

  

Conforme verbete no “Dicionário da Crítica Feminista”, organizado por Ana Gabriela 

Macedo e Ana Luísa Amaral (2005), masculinidade se constitui como uma área de 

investigação que tem por objetivo a observação dos atributos específicos relacionados a 

percepções culturalmente delimitadas sobre identidades sociais construídas sobre a noção de 

dimorfismo sexual. Para as autoras, os estudos sobre masculinidades têm compreendido e 

devem compreender os diferentes tipos de masculinidades, considerando orientação sexual, 

classe, raça e etnicidade, e também como essas relações entre tipos diversos de 

masculinidades se organizam “em sistemas tensos de hegemonia/subalternidade” (2005).  

As posições de poder e as formas de ser homem em nossa sociedade são complexas e 

múltiplas, estando intimamente relacionadas a outros marcadores sociais e também à 

possibilidade de resistência e transformação, havendo “modos de subjetivação masculinos 

inovadores” que constantemente competem com as formas tradicionais e ameaçam a 

hegemonia (MORENO, 2016). Além disso, como reforçam Medrado e Lyra, quando 

pensamos masculinidades, a ideia de responsabilização individual dos sujeitos homens corre o 

risco de reproduzir uma essencialização das relações entre homens e mulheres como são 

agora. Para os autores é necessário lembrar que: 

A dominação masculina dos homens sobre as mulheres e sobre o feminino não 

possuiu autoria única, mas uma constelação de autores, que inclui, além dos homens, 

a mídia, a educação, a religião, as mulheres e as próprias políticas públicas. Em 

outras palavras, partimos da perspectiva de que o poder coletivo dos homens não é 

construído apenas nas formas como os homens interiorizam, individualizam e o 

reforçam, mas também nas instituições sociais (p. 826, 2008) 

 

            Evitando a categorização homogeneizadora de homens ou mulheres como realidades 

concretas ou estado fixo, parto da perspectiva de Iris Marion Young, de que homens e 

mulheres são “coletivos sociais” caracterizados pela experiência semelhante de um “corpo 
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vivido” em um “contexto sócio-cultural específico”, um “corpo-em-situação”(YOUNG, 2003, 

p.4). Young sustenta que é preciso evitar uma lógica da identidade que se construa em termos 

de substância e partir da noção de identidades construídas em processo e relação (relacionais), 

podendo se modificar ao longo do tempo. Para Daniel Welzer-Lang, a masculinidade em seu 

padrão heterossexista é um “modelo político de gestão de corpos e desejos” (2001, p. 468). 

Tal política constrói o gênero relacionalmente. 

          O repertório masculinista do bolsonarismo, que parte da constante ativação de pânicos 

morais e de um discurso do excesso (BARROS, 2016), se ancora em uma política paranóide 

(KIMMEL, 2013). Michael Kimmel define política paranóide como aquela promovida a partir 

de dispositivos psicológicos que utilizam narrativas conspiratórias, como a noção de que um 

certo plano malévolo (até diabólico, no discurso para atingir setores neopentecostais) teria 

infiltrado o governo e as instituições, e seria necessária uma ação drástica para nos salvar do 

perigo apocalíptico. No caso da campanha de Jair Bolsonaro no Brasil, é possível ver como o 

medo e a paranoia são mobilizados utilizando a propagação alarmista de narrativas falsas e 

exorbitantes, como a ideia de que o PT desejaria ter o poder para infiltrar o comunismo no 

país, ou como a insistência nos riscos de um suposto e escandaloso “kit gay” sendo 

distribuído pelo próprio governo nas escolas, para perverter crianças. A idéia de perversão de 

menores é uma ferramenta utilizada pela política paranóide de extrema-direita há décadas. Foi 

um argumento frequente contra a homossexualidade nos anos 60 e 70 e, mais recentemente, 

foi mobilizada nas campanhas nacionais contra o casamento igualitário e a adoção de crianças 

por casais homoafetivos, na França e na Itália. Atualmente, por exemplo, Bolsonaro e 

seguidores acusam a esquerda de ser a favor da legalização da pedofilia. O exagero, o 

escandaloso e o absurdo têm, assim, um lugar central no repertório discursivo de extrema-

direita. 

De acordo com Diana Luz P. de Barros, o excesso e o excessivo são características 

inerentes aos discursos de intolerância, como acompanhamos na retórica da extrema-direita 

(2016, p. 8). A hipérbole, a metáfora, o escatológico, o apocalíptico e o absurdo são elementos 

presentes no discurso do excesso, adotado pelas novas direitas. A mobilização de fortes afetos 

como o ódio, o nojo e o medo funciona como combustível de tal discurso excessivo de 

intolerância ao diverso, chegando a estratégias extremas como a construção do outro como 

contaminante, doente, contagioso, o que produz alta repulsa contra esse outro e o consequente 

desejo de isolá-lo ou eliminá-lo. Em declaração recente, Bolsonaro afirmou que retiraria o 

Nordeste da “doença do comunismo”. Seu filho, Eduardo Bolsonaro, afirmara dias antes que 
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as mulheres de direita seriam mais belas e “mais higiênicas que as de esquerda”. Barros 

(2016) define que: 

 

Do ponto de vista da organização narrativa, o discurso intolerante é, sobretudo, um 

discurso de sanção aos sujeitos considerados como maus cumpridores de certos 

contratos sociais: de branqueamento da sociedade, de pureza da língua, de 

heterrossexualidade, de identidade religiosa, etc. (p. 8). 

 

 

Barros (2016) afirma que, pautada pelas “paixões do ódio e do medo”, a semiótica dos 

discursos do excesso e dos discursos intolerantes se configura por percursos temáticos e 

figurativos que se repetem. Débora Messenberg realiza um interessante inventariado do que 

classifica como “ideias-força” repetidas no campo semântico da extrema-direita brasileira, 

representado pelo antipetismo, pelo conservadorismo moral e pelo ultraliberalismo como 

doutrina econômica. Algumas das ideias-força, ou percursos discursivos, levantados são: 

“corrupção, bolivarianismo, família tradicional, resgate da fé cristã, patriotismo, 

anticomunismo, combate à criminalidade, Estado mínimo, privatizações e oposição às cotas 

raciais” (MESSENBERG,2017, p. 633). Para o pesquisador Luís Felipe Miguel, a nova direita 

brasileira e seus setores “mais extremados” estariam divididos em três vertentes: 

“libertarianismo, fundamentalismo religioso e a reciclagem do antigo anticomunismo” (2018, 

p. 19). 

A política paranóide (KIMMEL, 2013), canalizada por um discurso do excesso 

(BARROS, 2016), pode ser observada nitidiamente na propaganda bolsonarista. Por sua 

tendência à informalidade, alternando entre discurso falado e escrito, a internet é apontada por 

Barros como meio bastante fértil para a produção e distribuição de enunciados excessivos e 

discursos de intolerância.  Redes sociais como Facebook, ferramentas como Youtube e 

aplicativos como Whatsap , devido ao seu próprio modelo de negócios baseado no número de 

cliques/acessos, tendem a ampliar justamente os enunciados excessivos/hiperbólicos, bastante 

característicos dos discursos de extrema-direita. Conforme ressaltam Pinheiro-Machado e 

Scalco (2018) sobre o papel da internet na adesão ao bolsonarismo: “O que é interessante 

perceber é que essa ética do apelo à ordem, que parece tão pouco transgressora para uma 

vivência juvenil, na verdade vem embrulhada em um pacote estético de memes, piadas e uma 

gramática de internet que consegue atingir os jovens.” (p. 10). 

Os enunciados excessivos e paranóides não se limitam ao espaço livre e dificilmente 

fiscalizável da web. Eles constituíram a espinha dorsal da proposta de governo oficial 

apresentada por Jair Bolsonaro. Encontramos em uma das páginas de sua proposta de 
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governo, por exemplo, a imagem do mapa do Brasil com os símbolos do comunismo soviético 

(foice e martelo) e uma menção ao “Foro de São Paulo” (conhecido repertório repetido 

obsessivamente pela extrema-direita), com a argumentação de que estados brasileiros com 

governantes que teriam supostamente participado do Foro de São Paulo teriam taxas de 

homicídio mais altas. Na mesma página, o PT é associado às FARC colombianas. O texto-

proposta de Bolsonaro afirma: “As FARC participaram do Foro de São Paulo, fundado pelo 

PT e pelo ditador cubano”. Atesta-se ainda que cidades geridas por governantes de esquerda 

teriam implementado  uma suposta “bolsa crack” (s.p).  

 

 
Imagem extraída do tópico “Vamos aos fatos”, da proposta de governo oficial registrada pela 

candidaturaJair Bolsonaro. Disponível em: http://www.tse.jus.br/. 

 

 

 

É interessante ressaltar que tais informações extravagantes e infundadas integram um 

tópico que tem como título  justamente “Vamos aos fatos”. Assim, teorias conspiratórias são 

apresentadas pela extrema-direita bolsonarista como “fatos”, enquanto fatos históricos 

comprovados (como as torturas e desaparecimentos na ditadura militar brasileira) e produções 

de conhecimento elaboradas com rigor científico-metodológicosão colocados sob suspeita, 

acusados de serem “ideológicos”.  A “verdade”, na retórica bolsonarista, é anti-iluminista, 

deixa de ser construída sobre as bases da confiança nas instituições seculares e na ciência, e 

passa a depender de quem a enuncia. Verdadeiro/fato é aquilo que é enunciado pelos agentes 

de confiança, as pessoas vinculadas à direita, ao tradicionalismo cristão-familista. Do outro 

lado, ideologia/falsidade é tudo que é proferido pelos agentes chamados de “esquerdistas” 
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(feministas, LGBTIs, integrantes de movimentos sociais, parlamentares de partidos de 

esquerda, social-democratas e até liberais moderados).  Nota-se que essa retórica se apropria 

dos mesmos elementos da crítica pós-colonial e pós-estruturalista à ciência ocidental, mas 

para atacar parte dos sujeitos subalternos, já excluídos dessa ciência hegemônica. A anti-

ciência parece ser, assim, a epistemologia do bolsonarismo. 

Como sustentam Jorge Chaloub, Pedro Lima e Fernando Perlatto (2018), “uma 

perspectiva profundamente crítica da história nacional” e afeita a “teorias da conspiração”  (p. 

12) faz parte da linguagem da direita contemporânea. Os autores destacam ainda como esse 

estilo argumentativo é inspirado nos polemistas norte-americanos de extrema-direita. A 

influência dos padrões discursivos da alt-right estadunidense nas eleições de 2018 no Brasil 

ficou evidente, não só pela presença da Cambridge Analytica e pelas relações de Steve 

Bannon com a família Bolsonaro, mas pela adoção de repertórios temáticos do Tea Party e de 

slogans típicos de movimentos norte-americanos como o anti-imigração, os supremacistas 

brancos, os ativistas pelos “men´s rights” (direitos dos homens)  e os apoiadores de Donald 

Trump. 

 

 

3.2 –  ENTRE O SAGRADO E O PROFANO: TRÊS PROPOSTAS DE GOVERNO 

 

         Iniciei esse capítulo a partir do simbólico tweet de Eduardo Bolsonaro (as redes sociais 

se tornaram canal quase oficial de declarações não só dos filhos, mas do próprio presidente) e 

de uma discussão sobre o repertório discursivo bolsonarista, mas o discurso conservador anti-

gênero na campanha de 2018 não se limitou ao político do PSL. Dentro da classificação 

discursiva sobre gênero que estabeleço nessa pesquisa, encontramos aqui outras duas 

propostas de governo que rejeitam uma perspectiva social, construcionista de gênero, 

assumindo uma visão ultra-tradicional e essencialista sobre gênero, sexualidade e família . Ao 

longo desse terceiro e último capítulo, além de discutir a proposta de governo do presidente 

eleito, analiso também de governo das candidaturas José Maria Eymael (Democracia Cristã) e 

Cabo Daciolo (Patriota). A presença de candidados militares ou ligados à segurança pública 

nas eleições de 2018 foi maciça, sendo o Cabo Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos um 

exemplo bastante representativo desse movimento em direção à retórica da ordem. Daciolo 

começa sua carreira política no PSOL, tendo ganho notoriedade por seu protagonismo na 

greve dos bombeiros cariocas em 2011, e caminha gradativamente para a direita 

conservadora, sustentado em um discurso vinculado ao neopentecostalismo. 
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           A proposta de governo da candidatura Eymael (DC) – advogado, empresário, ex-

constituinte e ex-deputado federal do Rio Grande do Sul, que já se lançou cinco vezes como 

candidato à presidência da república – contém nove páginas sob o título “Diretrizes gerais de 

governo para construir um novo e melhor Brasil”. O texto se divide em vinte e sete 

pontos/propostas. Já a proposta para um possível governo de Cabo Daciolo (Patriota) – 

bombeiro militar e ex-deputado nascido em Florianópolis – conta com dezesseis páginas e o 

curioso título “Plano de nação para a colônia brasileira”, o que em certa medida está alinhado 

à retórica histriônica e conspiratória que o candidato adotou em todas as suas manifestações 

públicas de campanha. O texto se desdobra em sete pontos e uma conclusão. Por fim, o plano 

de governo da candidatura Jair Bolsonaro (PSL) – militar da reserva, ex-deputado e atual 

presidente do Brasil, nascido em São Paulo – possui oitenta e uma páginas e leva o título de 

“O caminho da prosperidade. Proposta de plano de governo”.  O texto se subdivide em 

diversos capítulos, sem numeração.  

Se no capítulo dois observamos como a ideia de uma cidadania sacrificial reveste os 

programas de candidados de centro-direita, nesse terceiro capítulo ela também se faz presente, 

mas associada a um outro tipo de cidadania. Regina Facchini e Horacio Sivori (2017) 

destacam que as novas mobilizações políticas de direita acontecem a partir de uma “cidadania 

religiosa”, que seria 

um processo de reconfiguração da cidadania determinada pelo religioso, tendo como 

eixo articulador  a defesa de uma ordem moral universal na mobilização e na 

proteção das crenças religiosas em oposição aos direitos sexuais e reprodutivos. As 

figuras do „cidadão‟ e do „crente‟ se imbricam nesse ativismo, de três modos: na 

defesa de uma comunidade moral ameaçada pela „cultura de morte‟ e a „ideologia de 

gênero‟, na mobilização dos cidadãos enquanto crentes em defesa de uma ordem 

sexual e social, e na reinterpretação e expansão do alcance da „liberdade religiosa‟ e 

da „ objeção de consciência‟ como estratégia de resistência à „sexualização da 

cidadania‟. ( p. 7). 

 

No caso brasileiro, a cidadania religiosa mobilizada em 2018 mescla a ideia de bom cristão 

com a ideia de boa política, de política não corrupta, jurando sob a Bíblia Sagrada – e não 

mais sob a Constituição – as promessas de campanha. José Eymael é filiado a um partido cujo 

nome já indica um projeto de “Democracia Cristã”, ou seja, o próprio vislumbre de uma 

experiência institucionalizada de cidadania religiosa. Cabo Daciolo ficou conhecido no 

período eleitoral pela repetição do slogan “Glória a Deus” e o texto da proposta defende que o 

país deve ser reconstruído sobre “bases que honrem a Deus”, encerrando o capítulo de 

apresentação com os dizeres “Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso senhor Jesus 
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Cristo! Amém” (s.p). De forma semelhante, Jair Bolsonaro se elegeu com o mote “Brasil 

acima de tudo, Deus acima de todos”, posicionado como cabeçalho em todas as páginas do 

texto da proposta de governo. A página de abertura da proposta cita um versículo bíblico do 

livro de João: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” (8:32) – como afirmei 

anteriormente, a ideia de verdade, em oposição à “ideologia”, é um recurso muito relevante no 

discurso maniqueísta do bolsonarismo. Ao longo de todo o texto da proposta do PSL, imagens 

de mãos que parecem rezar ilustram as páginas. Em alguns casos são mãos adultas que 

seguram a pequena mão de uma criança (referência à ideia de família, defendida intensamente 

pelo candidato), em outros trechos são mãos que se abrem mostrando as palmas, remetendo às 

conhecidas imagens sacras das mãos de Cristo.  

 

 

 

Imagem extraída da proposta de governo oficialmente registrada pela candidatura Jair Bolsonaro. Disponível em: 

http://www.tse.jus.br/. 

 

 Embora prevista legalmente, a laicidade do Estado brasileiro nunca foi 

plenamente efetivada e garantida. Contudo, a íntima fusão entre cidadania e lealdade religiosa 

(cristã) que presenciamos nas eleições de 2018 é inédita nos 30 anos de nova república. A 

própria soberania da nação, enquanto delicado entrelaçamento de poderes que tem por missão 

a garantia do Estado Democrático de Direito, é rebaixada diante da figura de “Deus”, que 

estaria “acima de todos”. O trecho “Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o senhor”, Salmos 

33:12, fecha a proposta de governo da candidatura Cabo Daciolo. O político chegou a propor, 

durante seu mandato como deputado federal, que se incluísse “uma nação sob Deus” na 
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abertura da Constituição Federal do Brasil, um dos episódios que levou à sua saída do PSOL. 

No repertório discursivo da cidadania religiosa a ideia de justiça social, perspectiva sempre 

almejada pelos eleitores e frequentemente propagandeada pelos candidatos em eleições 

anteriores, é substituída pela noção de justiça divina. O vocabulário dos “direitos”, tão 

utilizado nas propostas do primeiro capítulo, é substituído pela ideia de “valores” e de 

“sagrado” (dentro de uma moral cristã); e a “decência” é evocada, não só como signo de ética 

na política e responsabilidade com a coisa pública, mas também em um sentido moral mais 

amplo, com uma implícita referência a costumes.O texto vinculado a Cabo Daciolo afirma na 

primeira página: “O Brasil não é uma anarquia. É um país de decência e ordem”. O texto da 

candidatura Jair Bolsonaro se inicia propondo “um governo decente, diferente de tudo aquilo 

que nos jogou em uma crise ética, moral e fiscal”. Considerando a importância que gênero 

assumiu na campanha, com acusações em torno de supostos “kits gays” e rechaço ao 

reconhecimento da identidade de pessoas transsexuais e travestis, a “anarquia” e a crise 

“moral” a que se referem os candidados podem ser lidos aqui como a tolerância à diversidade 

sexual e o questionamento dos papéis tradicionais de gênero. Imoralidade e indecência 

aparecem na retórica aqui em questão associadas tanto a situações de corrupção, quanto à 

liberdade sexual e modos alternativos de viver as relações de gênero. Aqui, um político que 

desviou verbas da educação é colocado no mesmo patamar que um casal de mulheres lésbicas 

que adotou uma criança. 

 Substituindo a ideia de cidadania (do repertório dos direitos individuais e sociais) 

pela noção de “moral”, em um resgate da retórica militarista, conservadora e nacionalista do 

período ditatorial, encontramos nas propostas de governo dos candidatos Eymael e Cabo 

Daciolo, e em declarações de Jair Bolsonaro, propostas de intervenções no currículo escolar 

do ensino básico a partir dessa retórica da moral e do civismo. No tópico sobre educação, a 

proposta Eymael de governo propõe “Introduzir, no ensino fundamental, a disciplina 

Educação Moral e Cívica” (p. 4), curso imposto nos anos de chumbo e que substituiu, naquele 

período, disciplinas mais críticas como Sociologia e Filosofia. A noção de uma necessidade 

de moralização da sociedade, começando pelas crianças no espaço escolar, onde elas estariam 

sujeitas – desde a gestão petista – à uma suposta perversão sistemática a partir do 

“gramscismo”, da “ideologia de gênero” e do “marxismo cultural” (proposta de governo J. 

Bolsonaro), é bastante  presente. O termo “bolchevismo cultural” emerge discursivamente na 

Alemanha nazista e, de acordo com Carapanã (2018), ressurge mais recentemente a partir do 

seguinte contexto: 
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Quem trouxe a narrativa do marxismo cultural de volta ao mainstream político 

foram dois ideólogos conservadores norte-americanos: Pat Buchanan e William S. 

Lind. Ambos fizeram parte de um esforço para criar um “conservadorismo cultural” 

como estratégia eleitoral. Com o iminente fim da Guerra Fria era necesário criar 

uma estratégia eleitoral que estivesse afastada do debate econômico, já que o 

liberalismo se tornara consenso na direita e na esquerda anglo-saxãs. Lind achava 

que era mais importante que os conservadores abraçassem uma polícia mais centrada 

em valores culturais (educação, família, moralidade). A ideia de um “marxismo 

cultural” criava um adversário comunista praticamente onipresente: na educação 

pública, na mídia, nos ativistas dos direitos civis, na indústria do entretenimento, etc. 

(p. 39).  

 

 A proposta da candidatura Jair Bolsonaro propõe “Mais matemática, ciências e 

português, sem doutrinação e sexualização precoce” (s.p). O ataque orquestrado da extrema-

direita e de grupos religiosos às discussões de gênero e à educação sexual nas escolas tem 

partido da acusação de que isso seria imoral, associando a categoria gênero diretamente à 

noção de erotização de crianças e adolescentes, em um claro exemplo de discurso do excesso 

e política paranóide – como discuti anteriormente. A acusação de que a esquerda promoveria 

nas escolas e universidades uma “doutrinação ideológica” acompanha a retórica bolsonarista, 

das propostas para educação até o tópicos sobre Defesa Nacional, onde seu texto-proposta 

declara que a esquerda utilizou a “doutrinação ideológica” com “clara intenção de 

desconstruir as Forças Armadas” (s.p). Sobre o papel importante das escolas e da educação no 

repertório discursivo da extrema-direita, Chaloub, Lima e Perlatto afirmam: 

A linguagem neoconservadora defende uma radical separação entre o Estado e a 

formação dos valores, mesmo os fundamentos para uma ordem republicana. 

Rompem-se os vínculos entre educação e cidadania, que remetem ao Rousseau do 

Emilio. Em tal discurso, a educação perde qualquer função de formação de cidadãos 

e construção de grandes debates públicos e passa a ser vista como transmissão de 

uma série de técnicas, como é a intenção de propostas como o “Escola sem Partido”, 

fortemente abraçado pela bancada evangélica no congresso, hoje um dos 

protagonistas da linguagem neoconsrvadora. Em chave antirepublicana, o 

neoconservadorismo recusa a noção de esfera pública e reserva suas reflexões ao 

terreno exclusivo da religião e da família. (2018, p.11). 

 

 Aqui, onde gênero ocupa o lugar do profano, o sagrado é frequentemente 

lembrado, e é associado principalmente à ideia de família (tradicional) e de reprodução 

heterossexual. A proposta de governo Cabo Daciolo (Patriota), em um parágrafo sobre a 

família, afirma que sujeitos “sorrateiros” querem “destruir o que há de mais sagrado na 

sociedade, simplesmente para dominar e oprimir”, e conclui afirmando que isso seria a 

“desmoralização da pátria” (s.p) – a ideia de dominação e opressão por meio da “ideologia” 
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de esquerda ou de gênero, que aparece aqui, é bastante semelhante ao discurso de “submissão 

ideológica” e de Brasil escravizado pela “ideologia”, que encontramos em Jair Bolsonaro. 

Para o ex-bombeiro, o Estado deve “oferecer à sociedade brasileira condições para que a 

família se mantenha nos padrões para os quais foi por Deus estabelecida” (s.p). O texto 

vinculado ao Patriota destaca ainda que a recuperação da soberania brasileira (para o 

candidato o país teria perdido sua soberania com a esquerda no poder, voltando a ser colônia, 

como indica o título da proposta), “também recai na acentuação da promoção dos valores da 

família e, sobretudo, dos valores cristãos” (s.p). Condenando a descriminalização do aborto, a 

proposta de Jair Bolsonaro traz como um de seus subtítulos o slogan “O fruto da vida é 

sagrado” e afirma também que a família “é sagrada e o Estado não deve interferir em nossas 

vidas” (s.p), o que pode ser lido, a partir do que conhecemos e analisamos de seu repertório, 

como argumento contra a educação de gênero nas escolas e a favor de que apenas as famílias 

discutam esses temas com seus filhos, por considerá-los assuntos de “educação moral”, algo 

que nessa retórica estaria separado do resto da educação formal. A suposta intervenção do 

Estado na família, contra a qual Bolsonaro e outros políticos conservadores advogam, seria a 

educação para a igualdade de gênero e para a tolerância com a diversidade sexual.  

 A família como lugar privilegiado de produção e reprodução da moral tradicional 

na sociedade (aquela que seria a suposta costura que mantém inteiro o tecido social) aparece 

também na proposta de governo Eymael (DC). O texto afirma: “O resgate e a proteção dos 

valores éticos da família e a satisfação plena de suas necessidades serão o fundamento, a 

inspiração e o objetivo permanente da Social Democracia Cristã, no exercício da presidência 

da República” (p. 1). O texto do DC propõe ainda reduzir o atual número de ministérios, mas 

criar um adicional: o Ministério da Família. Como sabemos, como presidente eleito, Jair 

Bolsonaro criou um ministério que agrupa, entre outras finalidades, a de ser um Ministério da 

Família, conduzido atualmente pela controversa pastora evangélica Damares Regina Alves. O 

referido ministério, que abarca também a pauta das mulheres e dos direitos humanos, é um 

passo na direção do desmonte de políticas efetivas para mulheres e traz uma clara mensagem 

sobre a perspectiva de gênero familista e moralizante do atual governo. Em seu discurso de 

posse a ministra proferiu, simbolicamente, que “menina veste rosa e menino veste azul”, uma 

radicalizada afirmação da posição essencialista e conservadora sobre gênero que prevalecerá 

no governo do PSL. 

          Como discuti anteriormente nessa dissertação, o modelo tradicional de família aqui 

exaltado se vincula não só a uma cidadania religiosa, mas também responde perfeitamente aos 
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interesses da cidadania do sacrifício imposta pelo neoliberalismo, como apontado no capítulo 

2.  Embora o programa Jair Bolsonaro seja o mais declaradamente ultraliberal em sua 

orientação econômica, sendo a perspectiva adotada para a economia pelos textos das 

candidaturas Daciolo e Eymael mais moderadamente “social-democrata”, o modelo de família 

defendido pelas três propostas impõe às mulheres o mesmo lugar sacrifical que os programas 

neoliberais do segundo capítulo. Nas palavras de Flávia Biroli: 

Chamo a atenção para o fato de que o conservadorismo moral é um elemento, mas 

junto com ele avança a valorização da família como unidade privada que assume 

responsabilidades de que o Estado se esquiva. Trata-se da conjugação entre a agenda 

moral contrária à igualdade de gênero e a agenda neoliberal, que reforça a lógica de 

mercado e compromete diretamente uma lógica na qual o cuidado seja possível e as 

relações sejam mais equânimes, sobretudo numa perspectiva que conjugue gênero, 

raça e classe. (2017,p. 104). 

 

 

3.3-   IDEOLOGIA DE GÊNERO: A NOVA GRAMÁTICA CONSERVADORA 

 

                O sintagma “ideologia de gênero” foi lido ou escutado pelos brasileiros 

incessantemente nos últimos anos, sobretudo na campanha eleitoral de 2018. Ao longo da 

apresentação, a proposta de governo de Cabo Daciolo (Patriota) afirma enfaticamente: 

 

Não é possível conceber que a família em seus moldes naturais seja destruída, que a 

ideologia de gênero e a tese da legalização do aborto sejam disseminadas em nossa 

sociedade como algo normal; que até mesmo a pedofilia seja estimulada... (s.p) 

 

Jair Bolsonaro também é um entusiasta do termo, e o utiliza sempre na associação com a ideia 

de “doutrinação” e de um suposto aparelhamento ideológico das escolas, chamando gênero, 

em sua proposta de governo, de “ideologia perversa”. Eleito, fez menções à “ideologia de 

gênero” tanto na cerimônia de posse quanto em outras declarações posteriores. No discurso
13

 

de posse prometeu “unir o povo, valorizar a família, respeitar as religiões e nossa tradição 

judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, conservando nossos valores”. Em fala para 

apoiadores no parlatório do Palácio do Planalto no mesmo dia, o presidente declarou que  

“Não podemos deixar que ideologias nefastas venham a dividir os brasileiros. Ideologias que 

destroem nossos valores e tradições, destroem nossas famílias, alicerce da nossa sociedade.”, 

                                                           
13

 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/01/01/bolsonaro-primeiro-
discurso-presidente-congresso.htm 
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em referência implícita à noção de “ideologia de gênero”. A crítica ao “politicamente correto” 

enquanto tentativa de fazer a sociedade aceitar a igualdade de gênero e a igualdade 

racialtambém aparece na proposta de governo de Jair Bolsonaro e em seu discurso de posse. 

Para Sarah Bracke e David Paternotte (2018): 

El embate contra el género se sustenta em el lenguage político de la „resistência 

contra la corrección política‟ y nuevas formas de totalitarismo. El género seria el 

lenguage em código de uma conspiración global a través de la cual las elites 

corruptas intentan derribar el mundo tal com ha sido siempre y tomar el poder para 

imponer valores pervertidos y minoritarios. (p. 10). 

 

             A perspectiva hegemônica e conservadora sobre gênero em nossa sociedade (que 

inclui o dimorfismo sexual e a suposta essência da identidade de gênero) aparece no aparato 

discursivo das propostas analisadas nesse capítulo enquanto regime de verdade, em oposição à  

“ideologia de gênero”, que seria a tentativa de negar a suposta essência e afirmar a construção 

social do gênero. Os regimes de verdade são construídos simbolicamente na linguagem, nas 

práticas cotidianas ritualizadas, nos corpos, na conjugalidade, no trabalho, na sexualidade e na 

cultura como um todo. A noção de regime de verdade aparece nos escritos do filósofo francês 

Michel Foucault (2014). Diferentemente de autores que definiram verdade/ciência como 

realidade concreta em oposição à ideologia (como na matriz marxiana), Foucault sustenta que 

toda crença tida como verdade em uma sociedade é uma construção discursiva, situada sócio-

historicamente. Os discursos disponíveis estariam em constante disputa para ocupar o lugar de 

regimes de verdade hegemônicos. O catálogo de crenças e de repertórios de ações, a serem 

adotados pelos sujeitos em resposta a cada contexto comunicativo em uma determinada 

sociedade, se relaciona diretamente às relações de poder ali encontradas. Compreendendo 

verdade como a regulamentação dos enunciados que circulam socialmente, o filósofo francês 

afirma que a “verdade” produz efeitos de poder. Como afirma o autor: 

 

Há um combate “pela verdade”, ou , ao menos, “em torno da verdade” entendendo-

se, mais uma vez que por verdade não quero dizer “o conjunto das coisas 

verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar”, mas o “conjunto das regras segundo as 

quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos 

de poder”; entendendo-se também que não se trata de um combate “em favor” da 

verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel econômico-político que ela 

desempenha. (2014, p.53). 

 

A expressão “ideologia de gênero” no discurso neoconservador se apropria de uma 

determinada perspectiva sociológica que opõe ciência X ideologia, e inverte esses lugares 
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construídos tradicionalmente pelas ciências humanas (onde a religião é considerada 

ideológica e a produção de conhecimento acadêmica é considerada verdadeira),  acusando a 

ciência do gênero (teorias de gênero, teoria queer, teoria social feminista) de serem a 

verdadeira ideologia. Os advogados da perspectiva da “ideologia de gênero” usam assim, de 

forma bastante astuta, as próprias armas teórico-conceituais da academia para atacar a crença 

no conhecimento científico e em sua “verdade” potencial. Como argumentam Mónica 

Cornejo-Valle e J. Ignácio Pichardo (2017):  

 

Orwellianamente, este juego de distorsión semántica intenta menoscabar las 

connotaciones positivas del término género (asociadas a la igualdad entre hombres y 

mujeres como valor) al tiempo que impone nuevas connotaciones negativas: 

asociándolo al concepto de “ideología” que equiparan a “falsedad” (frente a su 

discurso “verdadero” e identificando el término “género” hacia lo que la Iglesia 

Católica llama “una cultura de la muerte”. (p. 6). 

 

 

             Voltando à Michel Foucault, o que observamos, portanto, no debate sobre gênero no 

Brasil recente – que se reflete nas propostas de governo aqui analisados – são não só disputas 

pela hegemonia de uma determinada definição de gênero (disputa entre regimes de verdade 

sobre gênero), mas uma disputa em torno do próprio significado de “verdade”. Exatamente 

como em Althusser, esses agentes “anti-marxistas” e anti-gênero também acreditam na escola 

como um aparelho ideológico de Estado, onde estaria o epicentro da construção social de 

quais conhecimentos prevalecerão como verdades em uma sociedade. Para eles, a esquerda 

enquanto Estado teria imposto aos jovens em idade escolar uma ideologia, e não a verdade de 

gênero (que para eles é o essencialismo, o sexo como verdade ontológica, a 

heterossexualidade compulsória, a complementaridade sexual como projeto divino e a família 

tradicional como modelo social ideal). Paradoxalmente, ao defender essa perspectiva, 

terminam por se alinhar também a um certo construcionismo, pois admitem que as verdades 

não se impõem naturalmente aos indivíduos – como revelações divinas – mas precisam ser 

ensinadas, construídas, reproduzidas através da socialização dos humanos em espaços como a 

escola, a mídia, etc. 

             De acordo com Richard Miskolci e Maximiliano Campana (2017), o discurso da 

“ideologia de gênero” faz parte de uma “contraofensiva político-discursiva poderosa contra o 

feminismo e sua proposta de reconhecimento e avanço em matéria de direitos sexuais e 

reprodutivos”, conformada por um “um campo discursivo de ação conservador transnacional 

que objetiva barrar avanços dos direitos humanos ” (p. 730). Para os autores, o termo ganha 
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relevância principalmente em contextos nacionais com as seguintes características:  “1- a 

partir da virada do milênio; 2- emergiram em países que passaram a ter governos de esquerda; 

3- deflagaram-se em torno de reformas educacionais e legais” (p. 734).O poder legislativo foi 

o espaço embrionário desse processo de restauração conservadora. Já há algum tempo, tanto 

pesquisadores quanto agentes políticos do campo progressista, olhavam com atenção especial 

e preocupação para o crescimento de bancadas religiosas que têm como principal ativismo a 

oposição às pautas de direitos sexuais e reprodutivos. O discurso da “ideologia de gênero” 

aparece como elemento agregador bastante eficaz para esses grupos, aglutinando em torno de 

si uma série de motes e significados que flutuavam no campo semântico da direita 

conservadora.  

              Observamos no Brasil esse debate se intensificar sobre as deliberações do PNE em 

2014 (Plano Nacional de Educação), nas discussões sobre o novo currículo do Ensino Médio 

em 2017, e de forma geral com as acusações de  suposta “doutrinação ideológica” nas escolas 

nos últimos três anos. Desde 2015, as câmaras municipais e assembleias legislativas têm se 

tornado verdadeiros campos de guerra, com acaloradas audiências públicas e aprovação de 

projetos de lei que censuram as pautas de gênero e sexualidade nas escolas. O movimento 

chamado “Escola Sem Partido” obteve sucesso aprovando legislação favorável a seus 

interesses em diversos entes da federação, mesmo que algumas tenham sido já ou venham a 

ser contestadas no Supremo Tribunal Federal. A negação violenta do gênero é muito 

importante no contexto de disputas discursivas que aqui encontramos. Isso pois, como afirma 

Vladimir Safatle, “a negatividade sempre foi uma astúcia daqueles que compreendem que a 

liberdade passa pela capacidade de destituir o Outro da força da enunciação dos regimes de 

visibilidade possíveis” (2017, p. 105). No caso discutido aqui, como em outros, essa 

“liberdade” é exercida como força para imposição de regimes de visibilidade hegemônicos, 

quase sempre conservadores. 

             A origem e popularização do termo “Ideologia de gênero”, e o que chamamos no 

título dessa dissertação de um sentimento generofóbico,  têm sido atribuídos à diversos atores. 

Destaca-se frequentemente a importância do livro “The gender agenda”, de Dale O´Leary, 

que em 1997 acusava a teoria de gênero e as feministas de atacarem a suposta natureza da 

heterossexualidade e das relações entre homens e mulheres; e também do livro posterior de 

Jorge Scala, “La ideologia del género” (2010). O ano de 1997 é também o ano em que o papa 

Bento XVI (Joseph Ratzinger) começa a utilizar o termo, reagindo às plataformas de ação que 

se originaram nas Conferências de Cairo e de Beijing. O papa João Paulo II (Karol Wojtyla) e 

suas definições sobre a complementaridade sexual, discutidas no capítulo dois dessa 
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dissertação, também abriram caminho para o desenvolvimento da atual perspectiva 

generofóbica da Igreja Católica. Um documento que teve profunda relevância foi o 

“Documento de Aparecida”, produto da V Conferência Geral do Episcopado Latino-

Americano e do Caribe, em 2007: 

 

O documento de Aparecida estabelece uma agenda comum contra o que denomina 

“ideologia de gênero”, algo que foi exposto primeiramente pelo cardeal Ratzinger e 

logo retomado em outros documentos oficias da Igreja, como foi o Conselho 

Pontifício para a Família (Família, matrimônio e uniões de fato, 21 de novembro de 

2000), e posteriormente, na Congregação para a Doutrina da Fé, “Carta aos bispos 

da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na Igreja e no mundo 

(maio de 2004). Em suma, com o documento de Aparecida, a batalha contra a 

“ideologia de gênero” era declarada em toda a América Latina. (CAMPANA; 

MISKOLCI, 2017, p. 728). 

 

 

A estratégia e o efeito da narrativa da “ideologia de gênero” é a de produção de um 

pânico moral. Os pânicos morais, como ferramentas de controle e de mobilização política, são 

definidos por Carla Machado, sustentada na conceitualização clássica de Stanley Cohen 

(1972) enquanto contextos em que “uma condição, episódio, pessoa ou grupo de pessoas 

emerge para ser definido como uma ameaça aos valores e interesses sociais, a sua natureza é 

apresentada de uma maneira estilizada e estereotípica pelos mass media” (2004, p. 61). A 

autora afirma ainda que esse processo teria como consequência a criação de: 

 

[...] uma imagem demonizada do grupo desviante, que o retrata como atípico e 

anormal, em contraste com uma imagem idealizada e e hiper-normativa do pano de 

fundo social. Esta é portanto e por excelência, a fase de cristalização dosfolk devils – 

bodes expiatórios para o problema, que representam a encarnação viva do Mal. 

(MACHADO, 2004, p. 62). 

 

             Atores sociais que desafiam por completo a norma cisheterossexual, como a cantora 

drag queen Pablo Vittar, são exemplos de agentes escolhidos para concentrar no imaginário 

popular o medo social da desestabilização da noção “natural” do gênero. Durante a campanha 

eleitoral de 2018, diversas fake news circularam vinculando a cantora ao Partido dos 

Trabalhadores. A intensidade do pânico moral gerado pela noção de “ideologia de gênero” 

(verdadeira generofobia) pode ser observada também na reação agressiva à visita da filósofa 

feminista Judith Butler ao Brasil, em novembro de 2017.  Autora da obra “Gender Trouble” e 

chamada pelos conservadores de “mãe da ideologia de gênero”, Butler viera ao país para falar 

sobre tema completamente diverso. Com retórica excessiva e violenta, os grupos contrários à 

presença da filósofa queimaram bonecas de bruxas com a imagem sobreposta do rosto de 

Butler em frente ao local do evento e chegaram a agredí-la fisicamente no aeroporto, 
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acusando-a de integrar um plano orquestrado para promover o “colonialismo sexual” através 

de uma “cultura antifamiliar” voltada para uma “ideologia da morte” (BUTLER, 2017).A 

ação de tais grupos no caso da visita de Judith Butler pode ser pensada a partir da tese de 

Carla Machado, que sustenta: 

 

Hoje em dia os fenômenos de pânico moral assumem uma natureza essencialmente 

performativa, correspondendo a formas discursivas localizadas e transitórias, 

adaptadas ao objetivo de alcançar a visibilidade e a voz pública, através da difusão 

midiática. (MACHADO, 2004, p. 76). 

 

               Observamos essa mesma estratégia nas ações pontuais da militância conservadora 

nos casos da exposição Queer Museu e da performance no MAM, e também na natureza das 

fake news criadas e disseminadas, como a de que governos de esquerda teriam distribuído 

mamadeiras cujo bico seria moldado no formato de genitais. Travestis e transsexuais têm sido 

os alvos preferenciais do pânico moral gerado em torno da noção de “ideologia de gênero”. O 

debate sobre o uso de banheiros públicos por essa população de acordo com o gênero com o 

qual se identificam, e não com o sexo registrado no nascimento, tem gerado debates 

inflamados. A discussão sobre banheiros envolve os percursos discursivos clássicos dos 

pânicos morais: a ideia do outro contaminante, a perversão de crianças e a violação de 

mulheres. Carla Machado (2004) aponta que o pânico moral é frequentemene uma resposta a 

uma crise de hegemonia. Como venho argumentando ao longo dessa dissertação, os discursos 

conservadores sobre gênero passam por um acirramento justamente por se perceberem em 

risco diante da força e do impacto que as teorias de gênero e os feminismos têm tido na 

sociedade brasileira nos últimos anos, definindo novas identidades, expectativas e 

possibilidades de existência. 

          A retórica familista, conservadora, anti-gênero, privatista, punitivista, militarista 

enacionalista que observamos nas propostas de governo discutidos nesse capítulo saiu 

vitoriosa das urnas em outubro de 2018. A eleição de Jair Bolsonaro e de diversos 

parlamentares e governadores vinculados aos percursos discursivos de extrema-direita que 

aqui analisamos parece inicialmente representar um ataque quase fatal à categoria analítica 

gêneroe à luta pela igualdade de gênero no Brasil. Contudo, como apontam Bracke e 

Patternote, ironicamente, "las movilizaciones le dan más realidad al género como concepto, lo 

hacen más sólido, dado que esta oposición al género reafirma su existencia y relevancia” 

(2018,p. 11). A política de negação do gênero o coloca a todo momento em evidência, 
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afirmando sua importância e nos fazendo refletir coletivamente sobre o que parecia natureza 

pressuposta e inconteste.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Dada a complexidade e profunda atualidade do tema, essa pesquisa é um projeto 

inacabado. A classificação que desenvolvi aqui, dividida em três repertórios principais de 

gênero, atende a fins analíticos limitados e certamente não é suficiente para descrever todas as 

nuances dos discursos de gênero encontrados nas propostas de governo dos candidatos. Devo 

afirmar, por exemplo, que fora do recorte estabelecido com propósito analítico, Guilherme 

Boulos e Marina Silva mais se distanciam do que se aproximam quando o assunto são direitos 

sexuais e reprodutivos; que Ciro Gomes é visto com desconfiança e ambiguidade por grande 

parcela das feministas; que as declarações públicas de Álvaro Dias (e não sua proposta de 

governo oficial aqui analisada) o colocariam mais ao lado do repertório do terceiro capítulo 

do que do segundo; ou que Eymael é bastante moderado quando comparado a Jair Bolsonaro 

e a Cabo Daciolo.  

Nenhuma classificação refletirá perfeitamente a complexidade da realidade social, até 

porque acredito que a realidade também se constrói por meio da linguagem que a descreve. O 

objetivo dessa dissertação de mestrado, e de toda pesquisa em ciências humanas, não é o de 

desvelar ontologias, de expor uma suposta natureza escondida dos objetos. A teoria social 

opera racionalizações, constrói conceitos, produz sentidos e oferece diagnósticos possíveis 

sobre as sociedades humanas. O que tentei elaborar aqui foi um panorama geral do contexto 

discursivo sobre gênero nas eleições de 2018, a partir de um recorte muito específico, a saber, 

os textos registrados oficialmente como propostas de governo dos treze candidatos à 

presidência da república. 

Considerando os limites de uma dissertação de mestrado, foi necessário fazer escolhas 

temáticas para as discussões em cada capítulo. Entretanto, na realidade há sempre entre-

diálogos e atravessamentos, e um tema não se resume a apenas um candidato ou grupo de 

propostas de governo. A temática do neoliberalismo, por exemplo, foi destacada com maior 

ênfase no segundo capítulo, mas está presente também nas críticas dos candidatos do primeiro 

capítulo e nas propostas econômicas dos candidatos do terceiro capítulo. Não há uma 

discussão iminentemente moral no terceiro capítulo e uma discussão essencialmente 

econômica no segundo. Esses elementos se mesclam, constituindo um ao outro. Até porque, 
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como aponta o filósofo Vladimir Saflate, “o neoliberalismo é um discurso moral”, que coloca 

a “coragem como virtude” (2017, p. 25) – coragem aqui sendo a sujeição ao risco e à 

privação. O tipo de sacrifício moral exigido pela lógica do terceiro capítulo, de uma 

austeridade sobre o corpo e uma determinada economia dos desejos (viver a moral cristã na 

sexualidade) está bastante ligada, por exemplo, ao tipo de cidadania sacrificial que as 

propostas de governo do segundo capítulo exigem. Max Weber (2004) já nos alertava sobre a 

íntima relação entre a austera ética protestante e o espírito do capitalismo. 

Um olhar sociológico e feminista sobre as treze propostas de governo constatou que 

gênero foi categoria central nas eleições de 2018. Mesmo para negá-la, foi preciso recorrer a 

essa importante categoria de análise social. Há, em curso, uma disputa discursiva em torno 

dos significados de gênero e das possibilidades de existência a partir do gênero. Ressalto 

ainda que os três repertórios aqui analisados, como quaisquer discursos que circulam 

socialmente, possuem fronteiras flexíveis. Há antagonismos, mas também atravessamentos 

entre as propostas de governo. Os repertórios respondem uns aos outros, dialogam entre si, e 

só se tornam objetos de sentido pleno na relação uns com os outros, na interdiscursividade. 

Gênero como verdade científica, gênero como ideologia, gênero como revolução ou gênero 

como perversão, são discursos que emergem das propostas e que só se constróem em relação. 

Como afirma Fiorin (2002), todos os discursos possuem uma “função citativa em relação a 

outros discursos”, de forma que: 

Se um discurso cita outro discurso, ele não é um sistema fechado em si 

mesmo, mas é um lugar de trocas enunciativas, em que a história pode inscrever-se, 

uma vez que é um espaço conflitual e heterogêneo ou um espaço de reprodução. Um 

discurso pode aceitar, implícita ou explicitamente, outro discurso, pode rejeitá-lo, 

pode repetí-lo num tom irônico ou reverente. Por isso é que o discurso é o esapço da 

reprodução, do conflito ou da heterogeneidade. AS relações interdiscursivas podem, 

assim, ser contratuais ou polêmicas. (FIORIN, 2002, p. 45). 

 

Apontar essa interdiscursividade não significa, contudo, aderir a um relativismo absoluto, 

onde se ignore as diferenças monumentais entre esses repertórios (diferenças que opõe 

projetos de sociedade antagônicos) e se subestime os perigosos impactos dos repertórios 

neoliberal e neoconservador para a promoção da igualdade de gênero.  

A forte negação do poder explicativo da categoria gênero pela extrema-direita parece 

ter levado os candidatos que se colocam no polo oposto a reforçarem sua defesa da igualdade 

de gênero. A pressão dos movimentos feministas também foi responsável pela notoriedade da 

pauta nas últimas eleições. Como afirmei ao longo do texto, mesmo a recusa da categoria 
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gênero, sua negação, termina por afirmá-la enquanto conceito potente de grande circulação 

social. A perspectiva de gênero e seu debate, ainda que sob ataques, fazem desmanchar no ar 

as certezas aparentemente sólidas da sociedade. O fato de essas relações, antes consideradas 

naturais, estarem sendo colocadas em questão tão vigorosamente que precisam ser a todo 

tempo negadas com a mesma intensidade pelo ativismo da narrativa da “ideologia de gênero”, 

já nos mostra que foram e continuam a ser produzidas instabilidades, que abrem rachaduras 

difíceis de serem reparadas pelo neoconservadorismo. Como concluem Bracke e Patternote 

(2018), a noção de “ideologia de gênero” e o ativismo em torno dela “está atrapada em unas 

ataduras de las que no puede escapar: sigue teniendo como premisa el rechazo al género sobre 

la base de los vínculos conceptuales que el género como categoría há establecido...” (p. 16). A 

resposta anti-gênero, fortemente vinculada a uma hipermasculinidade militante, se desloca em 

um movimento de revés às conquistas do feminismo, de contra-ofensiva (ou backlash, como 

se referem autoras anglo-saxãs) em um momento em que se produz transformação social 

intensa nas relações de gênero. Masculinidades hegemônicas em crise e a tentativa de 

conservar o poder masculinino constituem, portanto, parte substancial da motivação do 

contra-ataque anti-gênero. 

Destaco ainda que, embora discussões de gênero e repertórios dos feminismos 

encontrem lugar nos programas vinculados ao espectro de centro-esquerda, ou progressista, 

isso se dá ainda de forma incompleta, insuficiente e conduzido/liderado por agentes 

masculinos, brancos e de classe média/alta – o que se reflete na ausência de amplitude 

consubstanciada/interseccionada e na ausência mesma das vozes de sujeitos subalternizados 

por relações desiguais de raça, gênero, etnia e sexualidade,  nesses programas de governo. 

Não só há mais candidatos homens, como há também uma perspectiva política ainda 

masculinista entre os programas do primeiro repertório. Gênero e raça ainda são vistos como 

categorias assessórias nas análises de conjuntura, nas discussões sobre projetos de sociedade, 

nas propostas de ação e nos debates teóricos dentro do campo da esquerda de forma geral. 

             Da primavera feminista ao inverno generofóbico, observamos nos repertórios 

analisados intrincadas disputas de poder em torno da definição da categoria “gênero”– como 

redentora ou como perversa, como transformadora ou como liberal, como verdade ou como 

ideologia. A linguagem, para Helena Nagamine Brandão (2012), “é lugar de conflito, de 

confronto ideológico” e o sentido só é produzido “no processo de interlocução” (p. 108), se 

transformando em cada determinada formação discursiva. Não posso deixar de dizer também 

que essa própria dissertação de mestrado é um discurso de gênero, parte de um lugar 
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interessado, e está igualmente produzindo enunciados que contribuem para a construção de 

determinados significados sobre gênero. 

O objetivo desse trabalho, e sua maior contribuição, foi lançar um olhar atento sobre o 

trânsito dos diversos discursos de gênero na política nacional – discursos de resistência, mas 

também discursos de dominação e de retrocesso – de forma a fornecer não só um diagnóstico, 

mas também ferramentas para o enfrentamento das ameaças que determinados discursos 

representam para o projeto dos direitos humanos, da cidadania igualitária e da justiça social. 

As pistas e caminhos aos quais me levou o curso da análise me permitem concluir que está 

definitivamente em aberto a disputa discursiva em torno dos sentidos de masculino e feminino 

e de suas relações no Brasil atual, como mostram a resistência de jovens feministas, de 

LGBTIs periféricos, de novos e antigos agentes políticos progressistas engajados e das 

ousadas produções acadêmicas sobre o tema, que não cessaram e não cessarão com o 

resultado das urnas em 28 de outubro do ano passado. Isso não significa, contudo, que não 

devamos nos manter em estado de alerta. Certamente aqueles e aquelas que se preocupam 

com os direitos humanos, com a justiça social e com a igualdade de gênero no Brasil 

encontrarão enormes barreiras e ameaças nos próximos anos. Espero que a produção de 

conhecimento sobre o tema, como a realizada nessa pesquisa de mestrado, possa contribuir de 

alguma forma para esse enfrentamento. 
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