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INTRODUÇÃO:
O feminismo teoriza e pratica, desde pelo menos o período iluminista, uma tradição que busca

desnaturalizar qualquer relação causal determinística entre características corporais, faculdades mentais e papéis
sociais. Wollstonecraft, pensadora da primeira onda do movimento feminista, entendia que a mente racional, uma
capacidade humana universal independente e separada do corpo, confere às mulheres iguais direitos naturais em
relação aos homens. No período iluminista, predominava a dicotomia1 entre corpo e mente, segundo a qual o eu é
caracterizado pela razão, e não pelo corpo. Nesse contexto, feministas como Wollstonecraft argumentavam que o
sexo, sendo parte do corpo, é efêmero e contingente. Por isso, sexo não poderia ser tomado como um atributo
definidor do eu, tampouco como justificativa das injustiças políticas cometidas contra as mulheres. No entanto, a
noção abstrata de identidade típica do iluminismo incomodou algumas filósofas feministas posteriores, como
Beauvoir e Rubin, que buscaram noções alternativas para refletir a situação da mulher.

Beauvoir (1970) e Rubin (1993) são reconhecidas por terem introduzido o conceito de gênero na teoria
feminista, que emerge como uma forma de distinguir o sexo dos múltiplos significados culturais que os corpos
sexuados humanos assumem e para “questionar a formulação de que a biologia é o destino” (BUTLER, 2010, p.
24). Na segunda onda do feminismo, a dicotomia entre corpo e mente (característica do período iluminista) não é
superada, mas substituída pela dicotomia entre natureza e cultura. Pois, embora toda sociedade tenha algum tipo de
divisão de tarefas de acordo com o sexo, a atribuição de tarefas a um ou a outro sexo é culturalmente variável — e
a cultura, por sua vez, seria “inventiva” por definição (RUBIN, 1993, pp. 23-25). Essas dicotomias serviram como
objeção ao reducionismo genético, que teve prestígio principalmente na biologia do final do século XIX até a
primeira metade do século XX (FEHR, 2018).2

Butler, endossando a desconfiança feminista com os dados biológicos do sexo, rejeita que a biologia seja
relevante para as investigações sobre identidade de gênero. Mas ela vai além e rejeita a dicotomia entre sexo e

2 Usamos “reducionismo genético” para nos referir à perspectiva segundo a qual “a ação da seleção natural é ‘nada
mais que’ a sobrevivência diferencial dos genes e pode ser reduzida à aptidão relativa média de alelos simples” (LEWONTIN e
LEVINS, 2007, p. 135). Nesse perspectiva, compreender o funcionamento dos genes é necessário e suficiente para explicar a
evolução e padrões comportamentais complexos como a sexualidade (ver SARKAR, 1998). As interações sociais seriam
determinadas pelas propriedades dos indivíduos que, por sua vez, “são determinadas pela interação de seus genes e um
ambiente autônomo, sendo que as propriedades dos genes são determinadas pelas propriedades do DNA, e assim até os quarks”
(LEWONTIN e LEVINS, 2007, p. 135). Desse modo, de acordo com nossos objetivos neste texto, entendemos “reducionismo
genético” como uma perspectiva que pressupõe o determinismo genético. O reducionismo é frequentemente usado para
argumentar que os esforços direcionados contra a desigualdade social baseada no sexo e no gênero são em vão (NICHOLSON,
2000). A intervenção feminista contra o reducionismo genético nos estudos de gênero resultou em diversos avanços na
biologia, inclusive na ressignificação dos conceitos de sexo e de fêmea: a diferença entre os sexos é agora situacional e não
intrínsceca, e a fêmea não é mais passiva e nem um recurso, mas um “agente” (HARAWAY, 1995, p. 39).

1 “Dicotomia” designa uma modalidade de classificação na qual o todo é dividido em duas partes e os elementos do
todo pertencem exclusivamente a uma parte ou a outra. “Dualismo” designa uma concepção segundo a qual a realidade é
composta de duas substâncias irredutíveis entre si: a mental e a material. Todo dualista é dicotômico, mas a inversa é falsa.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1



gênero assumida por suas antecessoras, defendendo que o sexo já é desde o início interpretado social e
culturalmente, de tal modo que a diferença entre sexo e gênero “revela-se absolutamente nenhuma” (BUTLER,
2010, p. 25). Em Problemas de Gênero, o principal texto da terceira onda feminista, Butler questiona a legitimidade
do conceito de natureza e desafia as ciências naturais, radicalizando o projeto de suas antecessoras de
desnaturalizar as práticas sociais e as faculdades mentais. Ela ressignifica a noção de sexo completamente,
extraindo dela qualquer elemento natural. Para ela, o sexo natural não existe, pois não existe natureza.

Embora rejeitando o conceito de natureza Butler consiga obstruir qualquer brecha para o reducionismo
genético, assim ela também obstrui a colaboração interdisciplinar entre a biologia e os estudos de gênero
feministas. De acordo com Moi (1999), o modelo performativo de Butler, embora represente uma série de avanços
na teoria feminista e nas ciências naturais ao criticar a rigidez do conceito mecanicista de natureza, é reducionista
ao defender que sexo é tão discursivo quanto gênero. Butler reduz os fatores legítimos para explicar a manifestação
da identidade de gênero aos fatores psicossociais, relacionados a como as pessoas manifestam sua subjetividade e
interagem entre si. E de acordo com Haraway (1995, pp. 34-35), reduzir o sexo ao discurso implica em perder o
corpo para a “tábula rasa”: o corpo se transforma em uma página em branco para inscrições sociais, inclusive as da
biologia. Embora concordemos que a concepção tradicional de natureza (que a entende como um conjunto de leis
mecânicas simples que determinam o movimento da matéria) não dá conta do caráter criativo da subjetividade,
discordamos que essa concepção tradicional de natureza seja a única concebível.

Aliás, um dos maiores problemas das ciências naturais da atualidade, senão o maior, é conceber uma
perspectiva de natureza que contemple ao mesmo tempo o caráter indiferente da matéria e a capacidade criativa do
sujeito. Como conciliar ao mesmo tempo uma interpretação objetiva de mundo, que inclua o sujeito como objeto,
sem por isso negar a capacidade criativa do sujeito ou separar o sujeito do mundo? Na (filosofia da) biologia, esse
problema chama a atenção para a teoria da evolução e envolve de modo central questões relacionadas ao livre
arbítrio e às condições de possibilidade de transformação política real. Não raro cientistas da natureza se engajam
em pensar em soluções dialéticas para esse problema, tendo em vista desviar tanto do idealismo quanto do
reducionismo. Dentre eles3, destacamos Maturana e Varela, pioneiros do enativismo autopoiético, que tematizam a
tese de constituição mútua entre organismo e ambiente.

Nesta pesquisa, exploramos a continuidade entre a história da natureza e a história humana principalmente
a partir do enativismo linguístico, um desdobramento do enativismo autopoiético de Maturana e Varela, tendo em
vista indicar uma solução não-dicotômica e não-reducionista para o dilema envolvendo a biologia nos estudos
feministas de gênero. Nos posicionamos em favor da revisão de alguns pressupostos do modelo performativo de
Butler, como sua concepção restrita de natureza, e buscamos conceitos alternativos para pensar a situação do corpo
nos estudos feministas de gênero.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Defendendo que os organismos são co-autores de sua própria evolução porque também determinam suas

condições de viabilidade, Maturana e Varela pavimentam o caminho para o desenvolvimento de uma vasta e
diversa (embora ainda recente) tradição enativista. Na perspectiva enativista, pensar sobre a evolução envolve
dedicar uma atenção especial para o impacto da ação dos organismos em diversas escalas temporais de análise.4 De
acordo com a tradição enativista, seres vivos transformam seus ambientes e são transformados por eles ao passo em
que tecem uma teia de múltiplas relações que viabilizam sua sobrevivência e reprodução.

4 Maturana e Varela são críticos ferrenhos do adaptacionismo e proponentes da noção de deriva natural. Enquanto o
adaptacionismo sustenta que a evolução ocorre principalmente por meio de pressões ambientais que selecionam traços mais
adaptados a um ambiente pré-dado, deriva natural sugere que evolução ocorre devido aos modos segundo os quais organismos
e ambiente interagem na criação de condições de manutenção da vida, enfatizando as ações dos organismos. De acordo com
Varela, Thompson e Rosch (2016), o adaptacionismo é incompatível com uma abordagem enativa, pois negligencia a
importância das ações dos organismos na manutenção das suas condições de viabilidade.

3 O problema de tematizar o conceito de natureza e de evolução sem negligenciar a autonomia humana também já foi
abordado por Lewontin e Levins, os biólogos dialéticos, que estão preocupados em desenvolver um naturalismo crítico
(não-reducionista, não-dicotômico e compatível com a teoria crítica), a partir do qual poderíamos tematizar a evolução de
nossa espécie sem recorrer ao determinismo genético. De acordo com os autores, "embora de fato a sociabilidade humana seja,
em si, uma consequência de nossa biologia herdada, a biologia humana é ela mesma uma biologia socializada" (2007, p. 36).
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A tese enativista de continuidade entre corpo e mente se baseia no conceito biopsiquista de produção de
sentido, que é a capacidade de qualquer organismo vivo de contemplar as implicações virtuais de suas ações para
sua própria forma de vida. Por meio da exploração que o organismo faz do ambiente e de sua sensibilidade às
consequências virtuais de suas ações, o organismo constrói suas próprias condições de viabilidade e se mantém
dentro dos limites viáveis para sua manutenção ao longo do tempo, se orientando para o futuro a partir das ações
que se mostraram bem sucedidas no passado. Nesse contexto, a linguagem se constitui como um processo
complexo que emerge a partir dessas capacidades embrionárias de sentido.

A teoria dos corpos linguísticos, também chamada de “enativismo linguístico” (FIGUEIREDO, 2020), é
um desdobramento do enativismo autopoiético que aprofunda e desenvolve a teoria enfatizando seu caráter
linguístico. A partir de uma perspectiva dialética, o enativismo linguístico rejeita as dicotomias corpo/mente e
natureza/cultura em favor da tese de continuidade entre vida e linguagem, que conecta de modo complexo as
dimensões orgânica, sensório-motora e intersubjetiva do corpo linguístico.5 A tese enativista linguística de
continuidade entre vida e linguagem busca explicar a cognição de alta ordem a partir da noção de corpo linguístico,
que naturaliza a linguagem e propõe o rompimento da lacuna entre o corpo e o eu. Por ser uma noção
não-dicotômica e não-reducionista de identidade, e tendo em vista nosso objetivo de reconsiderar o papel da
biologia e do próprio conceito de natureza nos estudos feministas de gênero, a noção de corpo linguístico se
mostrou promissora para reconceber o estatuto do corpo nos estudos feministas de gênero.

Entendemos que é preciso uma interpretação de corpo que inclua de modo central a continuidade entre a
história da natureza e a história dos humanos, sem por isso negligenciar a particularidade criativa da nossa espécie e
a ampla gama de possibilidades transformadoras que dispomos. Enfatizamos a relevância de se considerar, nos
estudos feministas de gênero, tanto fatores psicossociais — i.e., explicações de como o gênero e o sexo se
constituem e se desenvolvem durante a vida de uma pessoa, satisfazendo o nível proximal de análise —, quanto
fatores biológicos — i.e., explicações de como e porque ambos evoluíram na história evolutiva que ocasionou
nossa espécie, satisfazendo o nível distal de análise. É porque nós, seres vivos, nos desenvolvemos e evoluímos
numa longa escala de tempo permeada de uma rede complexa de relações (que muitas vezes envolvem de modo
central o sexo biológico) que um olhar evolutivo nos estudos feministas de gênero não pode ser negligenciado: a
história da vida faz parte da história humana e vise-versa.

Por fim, apesar de desconfiarmos da perspectiva de Butler quando ela recusa a legitimidade do conceito de
natureza e a relevância do estatuto biológico do corpo humano para compreender as noções de sexo e gênero, nos
reaproximamos dela quando ela entende que o corpo “é definido pelas relações que tornam possíveis sua própria
vida e ação”, sendo que “não podemos compreender a vulnerabilidade corporal fora dessa concepção de relações”
(BUTLER, 2016, p. 18, tradução nossa). De modo semelhante, nos reaproximamos de Beauvoir quando ela enfatiza
a condição situada do corpo, na qual o corpo “não é uma coisa mecânica alheia à mente”, sendo que “o ser é o
próprio corpo-no-mundo, ou corpo situado” (MOURA, 2020, p. 16; ver também SIQUEIRA, 2019, p. 80 e URPIA,
2020, p. 392). O corpo é limitante e capacitante precisamente porque é precário e fundamentalmente vulnerável:
sem essa precariedade e vulnerabilidade inerente aos seres vivos, não haveria mentes, história e nem significado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o momento, esta pesquisa produziu, em co-autoria com a Profa. Dra. Nara Figueiredo, um texto

contendo os resultados preliminares da pesquisa (intitulado: Dicotomias do eu: a continuidade entre natureza,
cultura, corpo, mente, sexo e gênero a partir de uma perspectiva enativista), que foi aceito para publicação em
forma de capítulo, no livro Filósofas Brasileiras (Org. Dra. CALADO, E.; CID, R.). Atualmente, estamos
traduzindo a segunda edição desse texto para o inglês. Com esta pesquisa, buscamos contribuir para a colaboração
interdisciplinar entre os estudos feministas de gênero e as ciências naturais, em especial a biologia.

5 A realização do corpo é plástica nas três dimensões que se relacionam no tempo por meio de uma história de
“transformações mutuamente co-determinadas” (DI PAOLO, CUFFARI e JAEGHER, 2018, p. 92). O enativismo rejeita o
dualismo constitutivo, mas isso não significa que não reconheça diferença entre o mental e o biológico, ou entre o biológico e o
social. No entanto, embora essas dimensões gozem de relativa autonomia na medida em que exigem condições específicas para
sua viabilidade, elas operem em conjunto e se influenciem mutuamente.
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