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And then I understood that the question was, rather, do I care? And then I 

understood that the answer is yes, yes, yes: I care because I want you to 

care about me. I care because I have become aware of my absolute 

dependency upon you, whoever you are, for the quality and the outcome of 

my social, my democratic experience 

(June Jordan, em Some of us did not die) 

  



  



 
 

 
 

RESUMO 

 

SILVA, G. B. J. Tensões entre feminismo e direito. 2018. 119 f. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

A dissertação teve como objetivo geral identificar os contornos e principais 

fundamentos das críticas feministas ao direito, ao Estado e a teorias da justiça, 

evidenciando as tensões presentes nas discussões sobre a temática. Para tanto, sistematiza e 

coloca em diálogo os argumentos e posições de duas teóricas: Catharine MacKinnon e 

Martha Nussbaum. O objetivo geral da pesquisa, portanto, foi analisar esses dois projetos 

teóricos distintos e compará-los, a fim de iluminar pontos relevantes da crítica feminista ao 

direito. Os objetivos específicos que orientaram o presente trabalho foram: i) analisar as 

linhas gerais dos diagnósticos das autoras sobre a desigualdade de gênero; ii) compreender 

as diferentes interpretações sobre o papel do Estado e do direito ou formulações 

normativas sobre a justiça que se relacionam com a igualdade de gênero; iii) identificar 

tensões entre feminismo e direito. A primeira autora, Catherine MacKinnon, apresenta um 

diagnóstico de dominação masculina e uma proposta de análise feminista do Estado e do 

direito, formulando um exame crítico das potencialidades e limitações do direito no 

enfrentamento à subordinação das mulheres. Martha Nussbaum também formula reflexões 

a desigualdade de gênero e, ademais, apresenta uma teoria normativa de justiça com base 

numa concepção liberal de feminismo. Por fim, este trabalho explora as relações entre os 

paradigmas teóricos das autoras, bem como mapeia as principais críticas a elas 

endereçadas por outras autoras do campo. O exame das convergências e dos contrastes 

entre as formulações das autoras demonstram a complexidade dos debates sobre os 

horizontes  e estratégias da luta pela igualdade de gênero. A partir dessa análise,  a 

dissertação apresenta, como considerações finais, as tensões que perpassam as relações 

entre direito e igualdade de gênero. 

 

Palavras-chave: Teoria feminista. Gênero. Direito. Igualdade. Discriminação. 

  



  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, G. B. J. Tensions between feminism and law. 2018. 119 f. Dissertation (Master) - 

Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

The main objective of the dissertation is to identify the contours and main foundations of 

feminist critiques of the law, the State and theories of justice, highlighting the tensions 

present in the discussions on the subject. To do so, it systematizes and puts into dialogue 

the arguments and positions of two theorists: Catharine MacKinnon and Martha 

Nussbaum. The general aim of the research, therefore, was to analyze these two distinct 

theoretical projects and compare them in order to illuminate relevant points of feminist 

critique of law. The specific objectives that guided the present study were: i) to analyze the 

general lines of the diagnoses of the authors on gender inequality; ii) to understand the 

different interpretations of the role of the State and the law or normative formulations on 

justice that relate to gender equality; iii) to identify tensions between feminism and law. 

The first author, Catherine MacKinnon, presents a diagnosis of male domination and a 

proposal for a feminist analysis of the state and law, formulating a critical examination of 

the potentialities and limitations of the law in confronting the subordination of women. 

Martha Nussbaum also formulates reflections on gender inequality and, in addition, 

presents a normative theory of justice based on a liberal conception of feminism. Finally, 

this work explores the relationships between the theoretical paradigms of the authors, as 

well as maps the main criticisms addressed to them by other authors in the field. 

Examination of the convergences and contrasts between the formulations of the authors 

demonstrates the complexity of the debates on the horizons and strategies of the struggle 

for gender equality. From this analysis, the dissertation presents, as final considerations, 

the tensions that permeate the relations between law and gender equality. 

 

Keywords: Feminist theory. Gender. Law. Equality. Discrimination.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Entrelaçamentos entre feminismo e direito 

 

 Já há algumas décadas, entrelaçamentos entre teorias feministas ou de gênero e o 

estudo do direito têm sido tecidos por meio de mais diversas abordagens, registros e em 

diferentes níveis de análise. Revelando-se um entrecruzamento bastante produtivo, 

culminou na formação de um campo teórico bastante denso, extenso e heterogêneo
1
 - 

provavelmente em razão da diversidade, transdisciplinaridade e dinamicidade que marcam 

as formulações das teóricas e militantes feministas, que desafiam as linguagens e olhares 

herméticos que marcam os estudos mais tradicionais do direito. Nesse conjunto, 

encontram-se desde análises que tematizam e analisam questões dogmáticas mais 

específicas até estudos de sociologia jurídica e discussões sobre teorias normativas da 

justiça a partir do reconhecimento da especificidade da opressão de gênero. 

Com presença bastante expressiva no debate norte-americano, esse conjunto inclui 

estudos que têm sido denominados de feminist jurisprudence, feminist theory of law ou, 

ainda, feminist legal theory. Embora o desenvolvimento desses estudos não seja uma 

característica exclusiva da academia norte-americana, é perceptível que a produção das 

teóricas desse país têm sido um referencial importante. Autoras como Patricia Williams
2
, 

Frances Olsen, Mary Joe Frug, Martha Minow, Deborah Rhode, Martha Fineman, Drucilla 

Cornell, Ann Scales, Catharine MacKinnon e outras contribuíram para o amadurecimento 

desses estudos em direção à formação de um campo com contornos próprios
3
, revelando a 

insuficiência de análises como as do critical legal studies
4
. Tais teóricas têm, ainda, 

                                                           
 

1
 Sobre a proficuidade dessa relação, Tina Chanter, ao comentar a obra de Drucilla Cornell, aventa que “[...] 

talvez não seja acidente o fato de que é na esfera dos estudos de direito que algumas das mais prementes 

questões teóricas tenham se feito sentir antes de a filosofia delas tratar integralmente” (CHANTER, 2007, p. 

166). 
2
 Patricia Williams é uma das autoras da critical race theory (NERIS, 2017). 

3
 Os livros Feminist Jurisprudence (SMITH, 1993), Feminist Legal Theory I: Foundations and Outlooks 

(OLSEN, 1995a) e Feminist Legal Theory II: Positioning Feminist Theory within the Law (OLSEN, 1995b) 

apresentam um bom panorama dessa produção. 
4
 Para uma descrição dessa relação, ver o artigo Feminist Legal Theory, Critical Legal Studies, and Legal 

Education or "The Fem-Crits Go to Law School" (MENKEL-MEADOW, 1988). 
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desenvolveram diálogos com filósofas como Judith Butler, Iris Young, Martha Nussbaum, 

entre outras. 

A construção deste trabalho se iniciou com a curiosidade e o desejo por 

compreender os caminhos e contornos desses estudos de forma mais aprofundada, em 

especial no que se refere às divergências teóricas e diferenças conceituais que o marcam 

internamente. Quais as estratégias teóricas para a construção de uma crítica feminista ao 

direito? Estão todas as feministas juristas defendendo as mesmas pautas e o mesmo 

diagnóstico acerca da mobilização do direito para enfrentar desigualdades? Se existem 

dissensos, quais são os fundamentos de cada uma das posições? Essas diferenças teóricas 

são relevantes para compreender a prática social e a militância feminista? 

 Foram essas e outras questões que estimularam o início da pesquisa e a busca por 

um objeto. Após incursões iniciais na literatura sobre o tema, ao invés de optar por 

elaborar um mapeamento (com pretensões exaustivas) da literatura que trata das relações 

entre feminismo e direito e que pudesse abordá-la em toda sua complexidade e nuances, 

optei por, nesta dissertação, reconstruir alguns argumentos fundamentais da crítica 

feminista ao direito, focando em obras específicas, a fim de compreender as bases que 

organizam tais debates. 

Para fins dessa dissertação, adotando os critérios desenvolvidos por Deborah 

Rhode, considerei que uma crítica feminista do direito ou do Estado tem três premissas 

centrais: i) em um nível político, elas têm como compromisso promover igualdade de 

gênero; ii) em um nível substantivo, tomam gênero como foco de análise, preocupando-se 

com práticas legais que tem excluído, desvalorizado ou minado as preocupações das 

mulheres, e iii) em um nível metodológico, intentam descrever a realidade de modo que 

englobe as experiências das mulheres e que permita identificar as transformações sociais 

necessárias atingir a igualdade (RHODE, 1990). 

A partir desses critérios, passei a investigar obras que atuassem como referências 

relevantes nesse campo. No estágio inicial da pesquisa, após leituras exploratórias, tratei de 

identificar referências que mobilizassem termos e conceitos comuns sob os quais se 

articulam os extensos debates da crítica feminista ao direito, ao Estado e teorias da justiça. 

Concluída essa fase, elegi duas autoras cujos argumentos com frequência são mobilizados 

por outras teóricas (seja para refutá-los, corroborá-los ou desenvolvê-los): Catharine 

MacKinnon, jurista e ativista norte-americana contemporânea frequentemente associada ao 
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que tem se denominado de feminismo radical, e Martha Nussbaum, filósofa, também 

norte-americana, que apresenta uma versão de feminismo com inspirações na tradição 

liberal. A escolha se revelou profícua na medida em que foi possível traçar diversas 

relações entre as obras das autoras que, embora filiadas a distintas tradições de 

pensamento, mantém preocupações similares. Defini que como objetivo geral da pesquisa, 

a análise e comparação desses dois paradigmas teóricos, com vistas a iluminar pontos 

relevantes da crítica feminista. 

Por fim, cabe ressaltar que os objetivos específicos que orientaram o presente 

trabalho foram: i) analisar as linhas gerais dos diagnósticos das autoras sobre a 

desigualdade de gênero; ii) compreender as diferentes interpretações sobre o papel do 

Estado e do direito ou formulações normativas sobre a justiça que se relacionam com a 

igualdade de gênero; iii) identificar tensões entre feminismo e direito. 

1.2. Estrutura da dissertação 

Além desta introdução, a dissertação é composta por quatro capítulos e concluída 

com breves considerações finais, que organizam os argumentos desenvolvidos no texto, 

sublinhando as questões centrais identificadas durante o estudo realizado. O capítulo 

seguinte é precedido pela última seção desta introdução, na qual são apresentados alguns 

conceitos básicos do feminismo. 

No capítulo Caminhando para uma teoria feminista do Estado?, subdividido em 

três tópicos, reconstruo os principais argumentos de MacKinnon acerca da desigualdade de 

gênero e de sua análise do  papel do Estado na produção dessa desigualdade, questões que 

a autora discute a partir de três temáticas concretas: o estupro, o aborto e a pornografia. 

No capítulo seguinte, Sexo e parâmetros de justiça social, volto-me à análise do 

diagnóstico de objetificação de livro Martha Nussbaum, a sua crítica feminista ao 

liberalismo e sua proposta de uma teoria normativa da justiça. 

Em sequência, o capítulo Tensões em foco busca estabelecer conexões entre as 

posições de MacKinnon e Nussbaum, bem como situá-las em debates desenvolvidos com 

outras autoras feministas. Além disso, busquei organizar uma síntese dessas diversas 

visões teóricas enfatizando especialmente as discussões que relacionam mais diretamente 

ao direito e ao Estado. 
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1.3. Conceitos, desenvolvimentos e debates centrais do feminismo 

O feminismo pode ser descrito com um espectro de teorias e práticas políticas que 

denunciam e enfrentam a subordinação das mulheres. É difícil, no entanto, dar mais passos 

para delimitar bases conceituais comuns a todas as variações do feminismo. Por julgar 

importante retomar alguns dos seus conceitos e debates centrais como forma de introduzir 

o tema central da dissertação, apresenta-se nesta seção uma breve e superficial 

recapitulação dos momentos formadores do feminismo. Nancy Fraser aponta que é 

relevante rever a história do feminismo como forma de aprofundar o diagnóstico sobre a 

desigualdade de gênero e compreender as diferentes gramáticas do imaginário feminista e, 

assim, identificar os potenciais emancipatórios de cada uma delas (FRASER, 2013). 

 Provavelmente, a abordagem das ondas do feminismo é uma das narrativas mais 

disseminadas sobre a história das lutas e das ideias feministas. Geralmente baseada em um 

sentido de progressividade histórica linear, comum em abordagens historiográficas 

tradicionais, destaca certas lutas e atores sociais, suavizando ou inviabilizando tensões 

sociais e destacando certas conquistas políticas. No entanto, pode ser uma forma útil de 

apresentar um breve panorama do desenvolvimento histórico das lutas e ideias do 

feminismo. Assim, lancei mão dessa fórmula para organizar esta seção, ciente do risco de 

limitações e vieses. 

A primeira onda do feminismo é, em geral, identificada com o período que vai de 

meados do século XIX a 1930; a segunda, com o período que se inicia em 1960 e vai até a 

década de 1990, quando se iniciaria a terceira onda. A descrição da primeira onda está 

fortemente ligada à luta pelo direito ao voto feminino travada nos Estados Unidos e na 

Europa
5
 e, ainda, a demandas como liberdade para o exercício de profissões; direito à 

educação; direito à propriedade; direito de exercerem plena capacidade civil. Eram, 

portanto, demandas pela equiparação ao tratamento legal conferido aos homens 

(CHANTER, 2011).  

                                                           
 

5
 Na Inglaterra, o movimento denominado Women’s Social and Political Union, que lutava pelo voto 

feminino, chamou a atenção da opinião pública em 1903 ao utilizar técnicas de propaganda, desobediência 

civil, não violência ativa e violência física. Lá, o direito ao voto foi conquista em 1928. Outro marco jurídico 

ligado ao período é a introdução da 19ª emenda na Constituição Americana em 1920, que consagrou o direito 

das mulheres ao voto. A Nova Zelândia, em 1893, e a Finlândia, em 1906, foram os primeiros países a 

reconhecer o direito das mulheres ao voto. 
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Uma das obras mais identificadas com as reivindicações da primeira onda é o livro 

A Vindication of the Rights of Woman, publicado em 1792 pela inglesa Mary 

Wollstonecraft
6
. Embora datado do século XVIII e com diferenças significativas em 

relação a autoras do século XIX (em especial em relação aos fundamentos), a obra já 

adiantava alguns argumentos que viriam a ser mobilizados no século seguinte para refutar 

a ideia de uma irracionalidade inata das mulheres e denunciar sua exclusão da esfera 

política. A autora argumentou, por exemplo, que havia uma contradição em reconhecer 

uma incapacidade nas mulheres e atribuir a elas a tarefa da socialização e educação moral 

dos filhos (WOLLSTONECRAFT, 2016)
7
. 

Em síntese, os argumentos mobilizados pelos principais movimentos da primeira 

onda defendiam a ideia de que as mulheres não têm limitações inatas e que a causa da sua 

desigualdade eram as convenções sociais e o não reconhecimento dos direitos que já eram 

conferidos aos homens. As mulheres lutavam, então, por uma igualdade formal perante as 

leis, objetivando atingir a paridade com os homens (brancos e proprietários
8
) (CHANTER, 

2011). 

A segunda onda do feminismo é ligada ao período das décadas de 1960 a 1980 e 

também se centra no contexto norte-americano e europeu e é marcado pela emergência do 

women's liberation movement, que teve uma propagação internacional. Nessa onda, as 

feministas tematizavam questões referentes a políticas do corpo, direitos sexuais e 

reprodutivos, violência sexual e doméstica, políticas públicas para desincumbir as 

mulheres do trabalho de cuidado e igualdade salarial (embora essa última já fosse uma 

reivindicação antes da década de 1960). “O pessoal é político” é um dos grandes lemas 

desse período. Por outro lado, essa onda também foi marcada pela denúncia das 

insuficiências e tendenciosidades do feminismo branco e de classe média. Ganham 

                                                           
 

6
 Um documento/manifesto também recorrentemente citado é Déclaration des droits de la femme et de la 

citoyenne  escrita pela francesa Olympe de Gouges em 1971 (pseudônimo de Marie Gouze). O texto, além de 

incluir um chamado às mulheres para lutar por seus direitos e uma denúncia ao caráter excludente da 

Revolução e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também apresentava uma proposta de 

declaração para garantir os direitos das mulheres (GOUGES, 1995).  
7
 Uma nova versão desse argumento viria a ser desenvolvida mais tarde por John Stuart Mill em A sujeição 

das mulheres. O teórico liberal negava atribuir à biologia o que poderia ser explicado como condição social. 

Assim, mulheres devem ter liberdade para atingir os limites do autodesenvolvimento sem interferência 

arbitrária do Estado (MILL, 2004). 
8
 Para uma crítica sobre o racismo do movimento sufragista (e a outros aspectos do feminismo), ver o livro 

Mulheres, raça e classe (DAVIS, 2016). 
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expressão o feminismo negro, os movimentos lésbicos e outros que põe em questão a 

homogeneização das experiências das mulheres.  

Nesse período, a versão assimilacionista do pleito de igualdade com homens, passa 

a ser problematizada e conceitos e teorias passam a ser moldados para compreender a 

subordinação das mulheres. Na década de 1970, o conceito de gênero
9
 passa a ser utilizado 

com frequência para reconhecer que “[...] a identidade não era determinada no nascimento, 

de acordo com alguma natureza intrínseca, mas sim era dependente dos papéis estruturais 

que indivíduos desempenham na sociedade” (CHANTER, 2011). Uma das obras-chave 

associadas à segunda onda é O segundo sexo, de Simone de Beauvoir, publicado em 1949. 

Feminista existencialista, a autora apontou que a condição humana é abordada a partir de 

um ponto de vista masculino. A mulher, a partir desse referencial visto como neutro e 

universal, é vista como a “outra” (BEAUVOIR, 1960). 

Revendo a segunda onda, Fraser aponta que ela é caracterizada por várias tensões 

internas e propõe que sua leitura seja feita em três atos. O primeiro ato, que cobre as 

décadas de 1960 e 1970, tem como cenário a era de ouro do capitalismo, durante a qual os 

conflitos sociais se encontravam relativamente pacificados em razão do êxito temporário 

do Estado de Bem Estar social nos países de capitalismo avançado. Esse Estado, aponta 

Fraser, decorre da institucionalização de um pacto entre as classes no qual se inscrevem 

exclusões. Dissolvido esse cenário de pacificação, inicia-se o período marcado por 

protestos contra a Guerra do Vietnã e a segregação racial. As lutas feministas se articulam 

ao repertório do imaginário radical e expõem que o capitalismo pressupõe um profundo 

androcentrismo e que, mesmo em sua versão da social-democracia, oculta a injustiça de 

gênero. Perturbando as rotinas políticas até então normalizadas, as feministas politizam o 

pessoal e expandem as fronteiras de contestação sobre distribuição socioeconômica para 

incluir discussões sobre trabalho doméstico, sexualidade e reprodução. Trava-se, então, 

uma relação ambivalente com o Estado: ao mesmo tempo em que denunciam a tendência 

de marginalização social inscrita no projeto, buscam também disputá-lo (FRASER, 2013). 

 No segundo ato, que se desenrola durante a década de 1980 e é marcado pela 

ascensão do neoliberalismo, o projeto político radical do primeiro ato perde o referencial 

                                                           
 

9
 Para um relato sobre o desenvolvimento do conceito de gênero, ver o artigo Gênero: uma categoria útil de 

análise histórica (SCOTT, 1995). 
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em torno do qual se estruturava: já não é mais possível disputar o Estado do Bem Estar 

Social e de domar as forças do mercado por essa via. Fragilizadas as possibilidades de 

mobilizar essa gramática, o projeto, então, é substituído pelo vocabulário das políticas 

identitárias, centradas em reivindicações de cunho cultural (demandas por reconhecimento) 

em detrimento daquelas orientadas à igualdade material (demandas por redistribuição). 

Fraser aponta, então, que há, nessa época, uma prevalência da primeira em detrimento da 

última e que ganha força uma versão identitária das políticas por reconhecimento. A autora 

aponta que as primeiras formuladoras das demandas por reconhecimento não colocavam 

esses projetos como uma escolha disjuntiva – ao contrário, buscava uma expansão da 

agenda política e do conceito de justiça. No entanto, no contexto neoliberal, a luta por 

reconhecimento captura o imaginário feminista, ofuscando e subordinando as orientações 

socialistas antes presentes. O segundo ato, resume a autora, seria marcado por uma trágica 

ironia histórica: a passagem do paradigma econômico truncado para o paradigma cultural 

truncado (FRASER, 2013). 

 O terceiro ato, por fim, é marcado pela crise do capitalismo. A economia política 

passa a ocupar novamente o centro do debate e, dessa forma, perspectivas centradas 

somente no reconhecimento perdem credibilidade, impondo-se a necessidade de retomar a 

gramática típica do primeiro ato e as alianças às forças anticapitalistas, mas sem perder de 

vista a necessidade de articulá-lo às demandas que ganharam força no segundo ato. Para 

além da descrição, a autora propõe, assim, um feminismo sensível ao contexto, que articule 

demandas por redistribuição, reconhecimento e representação (FRASER, 2013). 

 O terceiro ato descrito por Fraser é, em geral, denominado de terceira onda, que se 

inicia na década de 1990. Marcada pela maior difusão das teorias queer e decoloniais (que 

já vinham se desenvolvendo antes), o feminismo expande sua agenda política e teórica, sua 

complexidade se aprofunda, permeada por tensões internas e marcada por um processo 

intenso de revisão das suas próprias categorias. Emerge com mais força, nesse período, a 

preocupação de desenvolver diagnósticos e projetos políticos capazes de as diferentes 

opressões e desigualdades. É cunhado o termo e solidificado o conceito de 
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interseccionalidade
10

 e a categoria social mulheres passa a ser fortemente questionada, 

assim como a divisão sexo/gênero
11

. 

Como é possível perceber, o feminismo, no decorrer da história, assumiu diferentes 

feições e projetos teórico-políticos. As obras analisadas nesta dissertação foram formuladas 

nesse último período descrito. Enquanto Martha Nussbaum se filia ao feminismo liberal, 

MacKinnon autoclassifica seu feminismo como “[...] feminism unmodified, 

methodologically postmarxist feminism” (MACKINNON, 1989, p. 259).  Unmodified é o 

termo utilizado para MacKinnon se referir à ideia de que seu feminismo é um feminismo 

substantivo
12

, que conferiria real centralidade à opressão das mulheres ao construir termos 

e conceitos próprios para explicá-la. Busca contrapor-se, assim, ao que seriam os 

feminismos adjetivados, que derivariam seus termos e categorias de outras teorias 

mantendo-os intocados na sua essência. Ainda sim, é certo que a autora desenvolve sua 

posição a partir de uma crítica às insuficiências da teoria marxista (daí a ideia de seu 

projeto ser, em certo sentido, pós-marxista) e se identifica com posições do feminismo 

radical. 

Alison Jaggar caracteriza o feminismo radical, movimento e teoria consolidados na 

década de 1960, como centrado na descrição de um sistema social de dominação 

masculina: 

Feminists for more than 200 years have recognized a sense in which women are 

made rather than born, but radical feminists have driven this insight deeper than 

before and used it as their main tool in constructing a comprehensive critique of 

women’s oppression. Radical feminism argues that gender is not only the way in 

which women are differentiated socially from men; they see it also as the way in 

which women are subordinated to men. The genders are not ‘different but equal.’ 

Instead, gender is an elaborate system of male domination. The theoretical task 

                                                           
 

10
 O termo é cunhado por Kimberlé Crenshaw para formular uma crítica à incapacidade do direito (em 

específico a doutrina da antidiscriminação) de compreender intersecções de raça e sexo (CRENSHAW, 

1989). Para um mapeamento do conceito de interseccionalidade, ver o artigo Más allá de la 

unidimensionalidad: Conceptualizando la relación entre el racismo y el sexismo (KERNER, 2009). 
11

 O trabalho Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade é um das grandes obras que irão 

influenciar esse processo (BUTLER, 2017). Sobre ele, Sara Salih comenta: “As teorizações de Butler sobre a 

identidade performativa têm sido descritas como um elemento indispensável do feminismo pós-moderno [...]. 

GT [Gender Trouble] causa perturbação quando põe em dúvida a categoria ‘do sujeito’ ao argumentar que ele 

é um construto performativo [...].” (SALIH, 2013, pp. 63, 65). 
12

 A expressão unmodified feminism, aliás, é o título de um de seus livros (MACKINNON, 1987). 
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of radical feminism is to understand that system; its political task is to end it. 

(JAGGAR, 1983, p. 83, grifos nossos). 

Sobre o feminismo liberal, Jaggar discorre: 

Liberal feminism has always been a voice, though one that often has gone unhcard, 

throughout the 300-year history of liberal political theory. Consistently over the 

centuries, feminists have demanded that the prevailing liberal ideals should also be 

applied to women. In the 18th century, they argued that women as well as men had 

natural rights; in the 19th century, they employed utilitarian arguments in favor of 

equal rights for women under the law; and in the 20th century, with the 

development of the liberal theory of the welfare state, liberal feminists demand 

that the state should actively pursue a variety of social reforms in order to 

ensure equal opportunities for women. (JAGGAR, 1983, pp. 27-28, grifos 

nossos) 

Essas descrições fornecem o quadro geral (e simplificado) no qual se localizam os 

projetos de MacKinnon e Nussbaum. Finalizada tal contextualização inicial, passaremos à 

análise dos principais argumentos desenvolvidos por cada uma das autoras. 
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2. CAMINHANDO PARA UMA TEORIA FEMINISTA DO ESTADO? 

 

2.1. O diagnóstico de Catherine MacKinnon: gênero como dominação 

Em Towards a feminist theory of the state (1989)
13

, Catharine MacKinnon examina 

interpretações sobre a opressão das mulheres a partir da lente do marxismo para, após, 

elaborar seu próprio diagnóstico sobre a desigualdade de gênero. É seguro dizer que nesta 

obra a autora desenvolve, sobretudo, uma teoria do poder - grande parte do esforço de 

MacKinnon é destinado a descrever uma reflexão sistemática sobre como opera a 

dominação de gênero. Como desdobramento dessa descrição, a autora também propõe uma 

análise do poder estatal à luz desse diagnóstico, na qual discute em que medida o 

tratamento das mulheres pelo direito se caracteriza como mais um instrumento de 

dominação. 

MacKinnon descreve as dinâmicas de subordinação das mulheres como expressão 

de uma dominação sistêmica e estruturante, uma injustiça inerente ao sistema social 

instituído. Para a autora, tanto a teoria liberal quanto a teoria marxista apagam essa 

centralidade. O marxismo atribuiria uma importância secundária à categoria do sexo, a 

subordinando-a à classe. O liberalismo, por outro lado, com uma gramática do sujeito legal 

neutro e de igualdade abstrata, seria incapaz de articular uma solução substantiva para o 

problema de subordinação das mulheres que estrutura a vida social. 

Embora a autora aponte a insuficiência das categorias marxistas para a adequada 

compreensão da desigualdade de gênero, também a adota como ponto de partida para 

desenvolver sua teoria sobre o poder masculino. Assim, embora firme que possíveis 

sínteses entre marxismo e feminismo não são suficientes para formular um diagnóstico 

preciso sobre as dinâmicas de subordinação das mulheres, é certo que o marxismo 

permanece um referencial importante
14

. Não por outro motivo, como já dito, ela classifica 

                                                           
 

13
 Esse trabalho de MacKinnon ainda é a principal síntese de seu projeto teórico (1989). Nele, a autora 

organiza seus argumentos-chave de forma sistemática. Por esse motivo, o elegi como peça-chave da minha 

análise. No entanto, em diversos momentos, outras obras foram utilizadas como fonte complementar, o que 

se revelou fundamental para aprofundar a compreensão sobre alguns tópicos específicos. 
14

 O marxismo permaneceu sendo um referencial importante para sua teoria, sobretudo no que se refere à 

interpretação do poder como algo estrutural, sistêmico e coerente internamente. Além disso, MacKinnon 

menciona que mantém uma preocupação com uma análise social rigorosa e com a identificação das 

possibilidades de mudanças social, salientando uma inspiração na teoria marxista (MACKINNON, 1989). 
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sua teoria como um “feminism unmodified, methodologically postmarxist feminism” 

(MACKINNON, 1989, p. 259). 

As críticas de MacKinnon ao liberalismo se dirigem a cinco dimensões: 

individualismo, naturalismo, voluntarismo, idealismo, e moralismo. MacKinnon afirma 

que, curiosamente, o traço liberalista mais marcante no feminismo não é o idealismo e 

tampouco o individualismo, mas sim o naturalismo. A autora o rejeita enfaticamente
15

 

(MACKINNON, 1989). 

Em relação ao individualismo
16

, que considera a mais profunda e mais óbvia 

característica do liberalismo, MacKinnon acompanha o entendimento do pensamento 

feminista radical ao considerar que é necessário aceitar criticamente a identidade imposta 

pela dominação para então subvertê-la. Dessa forma, uma análise cuja unidade seja o 

indivíduo impediria a compreensão adequada de sua situação por não considerar as 

múltiplas determinações da sua realidade. Assim, “the person in radical feminist thought is 

necessarily socially constituted, affirmatively so through an active yet critical embrace of 

womanhood as identity” (MACKINNON, 1989, p. 46). 

No se que refere ao idealismo e ao moralismo, a autora afirma que eles 

erroneamente sugerem que a razão e a atitude moral são capazes de elaborar soluções e 

transformar problemas sociais como o sexismo, tomando o argumento racional como o 

mecanismo da mudança. Além disso, eles pressuporiam a existência de um pensamento 

correto formulado com bases em regras abstratas. Em contraste, MacKinnon adota a 

posição do feminismo radical que “[...] sees thoughts as constituent participants in 

conditions-more than mere reflections but less than unilinear causes of life settings” 

(MACKINNON, 1989, p. 46). 

Por fim, MacKinnon também faz objeções ao voluntarismo, definido por ela como 

a noção (de caráter descritivo e prescritivo) de que a vida social é autônoma e intencional e 

apenas excepcionalmente sofre interferências externas. Para a autora, essa noção deve ser 

                                                           
 

15
 Esse assunto será abordado na seção 3.1. desta dissertação. 

16
 MacKinnon compreende o individualismo como: “[...] to be a person is to be a unique individual, which 

defines itself against, as distinct from, as not reducible to, any group” (MACKINNON, 1989, p. 45). 
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substituída por um “determinismo político complexo do feminismo radical”
17

 

(MACKINNON, 1989, p. 46).  

Se MacKinnon opõe diversas objeções ao liberalismo, a classe permanece 

importante. Mas a realidade do sexo, na sua visão, não pode ser adequadamente apreendida 

pelas teorias marxistas. Por tal motivo, a autora submete as teorias de Marx, Engels e 

teorias marxistas a um exame, buscando identificar se suas ferramentas conceituais são 

aptas a teorizar adequadamente a situação das mulheres. A autora identifica limitações 

recorrentes como a compreensão do sexo como diferença biológica ou cultural, a 

desconsideração do trabalho doméstico realizado pelas mulheres, a preocupação em manter 

a centralidade da classe sem qualquer perturbação
18

, entre outros. Uma das grandes 

insuficiência apontadas pela autora se refere aos impedimentos de considerar sentimentos e 

atitudes como uma forma de compreensão da realidade - o que, para MacKinnon, é uma 

ferramenta fundamental para as mulheres tomarem consciência da sua própria situação
19

 

(MACKINNON, 1989). 

A falha de Marx seria uma das mais graves. Segundo a autora, ele considerava que 

as mulheres eram biologicamente destinadas ao seu papel social. Engels teria sido mais 

bem sucedido na medida em que viu a subordinação das mulheres como fenômeno social 

passível de mudança, politizando a subordinação feminina. No entanto, embora tenha 

tentando aplicar o materialismo histórico na análise do desenvolvimento da família, o autor 

teria acabou por reificar socialmente o lugar da mulher na medida em que apresentou uma 

versão mitificada da origem da família e deixou de analisar o real papel social das 

                                                           
 

17
 Para MacKinnon, a vida das mulheres deve ser compreendida em sua complexidade que lhe é 

característica. Nesse sentido, ela afirma que “women and women's actions are complex responses to 

conditions they did not make or control; they are contextualized and situated. Yet their responses 

contextualize and situate the actions of others. As an individual self, one .bas little power; but as an other in a 

social milieu, one ultimately has more. Women struggle to transform conditions, but conditions are not 

resisted without means given or seized, nor simply because they are determining, nor because women are 

really free beneath their victimization. With forms of power forged from powerlessness, conditions are 

resisted, in the radical feminist view, because women somehow resent being violated and used, and because 

existing conditions deny women a whole life, visions of which are meager and partial but accessible within 

women's present lives and recaptured past. Women also have access to a clear sense that their lives would be 

better if they were denigrated less and paid more” (MACKINNON, 1989, p. 46) 
18

 A autora afirma que esse tipo de entendimento levou Rosa Luxemburgo a uma defesa estrita das mulheres 

proletárias e à consequente postura de não defender o direito de voto das mulheres (MACKINNON, 1989). 
19

 Segundo MacKinnon, o marxismo concebe a impotência política como algo externo, enquanto as mulheres 

perceberam que a impotência feminina é internalizada: “For example, femininity is women's identity to 

women as well as women's desirability to men - indeed, it becomes identity to women because it is imposed 

through men's standards for desirability in women.” (MACKINNON, 1989, p. 8) 
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mulheres na sociedade da sua época. Da mesma forma, tentativas de síntese entre 

feminismo e marxismo (com o feminismo socialista), para MacKinnon, não teriam sido 

suficientes para superar tais problemas, especialmente porque teriam ocultado os 

antagonismos das duas teorias, redundando numa conciliação forçada que reinscrevia a 

subordinação de uma categoria a outra (sexo à classe, em geral) 
20

 (MACKINNON, 1989). 

Uma reflexão desenvolvida pela autora para compreender o gênero como sistema 

de poder é a especificidade da sua relação com a dicotomia público/privado - que 

constitui um dos temas centrais da teoria feminista. MacKinnon problematiza a versão 

liberal dessa dicotomia, afirmando ela opera em desfavor das mulheres. Para ela, a noção 

de privado tende a naturalizar as violências sofridas pelas mulheres nesse âmbito, 

escondendo seu caráter político; por outro lado, as experiências de todas as mulheres, 

inclusive mais pessoais, reproduzem a estrutura de dominação que também caracteriza 

também a ordem pública. Assim, afirma que as mulheres são dominadas enquanto grupo e 

consequentemente enquanto indivíduos, sendo subordinadas em ambas as esferas. Nesse 

sentido, a divisão, na perspectiva das mulheres, tem pouco poder explicativo, servindo 

apenas descrever a função ideológica da própria divisão entre público e privado, ou seja, 

para mascarar o exercício de poder masculino (MACKINNON, 1989). 

 Ao tratar da concepção de público e privado presente na teoria marxista, 

MacKinnon afirma que ela é igualmente problemática. Se Marx naturalizou o privado 

como domínio feminino, Engels teria sugerido reorganizar tal divisão como forma de 

emancipar as mulheres, a fim de tornar o trabalho doméstico e de cuidados uma produção 

social coletiva e inserir as mulheres na esfera produtiva. MacKinnon afirma que Engels 

identifica a família como a esfera privada e a mulher com esse espaço, enquanto o homem 

é identificado com a produção e a vida pública, desconsiderando a forma pela qual elas se 

determinam mutuamente (o fato de que o modo como as mulheres são tratadas na fábrica 

está conectado com seu papel na família e à divisão em si, que materializa uma estrutura de 

poder específica). MacKinnon afirma que, assim, Engels reproduziu uma visão estanque e 

irreal da divisão entre público e privado. Um recorrente problema da teoria marxista teria 

sido a romantização do amor proletário como forma de amor livre de dominação, 

naturalizando a ideia da família proletária como espaço de resistência contra a 

                                                           
 

20
 Ainda sim, a autora afirma que essas tentativas criaram ideias importantes, a exemplo da divisão sexual do 

trabalho. 
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impessoalidade o mercado. Na visão da autora, a família é para as mulheres um espaço de 

dominação masculina por excelência (MACKINNON, 1989). 

Por tais motivos, a autora se propôs a desenvolver uma teoria da desigualdade de 

gênero. Nela, sexo é visto como uma categoria que organiza a realidade social. Em geral, a 

autora utiliza sexo e gênero como palavras intercambiáveis entre si, pelas quais nomeia a 

categoria central que organiza sua análise social. Cabe ressaltar que a palavra sexo é, em 

geral, utilizada em teorias feministas para designar um conceito que em maior ou menor 

grau pressupõe que há um substrato biológico que diferencia as mulheres e no qual se 

ancora a desigualdade social. MacKinnon se opõe frontalmente a esse tipo de 

entendimento, rejeitando com ênfase a visão de que mulheres são biologicamente 

destinadas a serem subordinadas aos homens e outras versões que atribuem a sexo um 

sentido pré-social
21

. Na sua visão, a identidade feminina é resultado único da subordinação 

às quais as mulheres foram historicamente submetidas. Assim, 

[...] From this perspective, considering gender a matter of sameness and difference 

covers up the reality of gender as a system of social hierarchy, as an inequality. 

The differences attributed to sex become lines that inequality draws, not any kind 

of basis for it. (MACKINNON, 1989, p. 218). 

Apesar dessa posição, a autora, em algumas passagens, assume que a reprodução é 

uma questão-chave para as mulheres
22

 - ainda que recuse qualquer relação de causalidade 

entre características biológicas e o significado social dado a elas. Assim, de modo geral, 

ela rejeita qualquer versão que busque afirmar a autoridade de sexo sobre gênero
23

.  

Mas o não abandono do termo sexo revela um traço mais central da sua teoria: na 

sua visão, a desigualdade de gênero está intimamente ligada à objetificação sexual das 

mulheres, vista como um processo social primário que as constituem como grupo 

subordinado. Sexo, nesse sentido, se refere a uma relação de poder. A autora afirma que “a 

possessão e o uso das mulheres através da sexualização da violação da intimidade e o 

                                                           
 

21
 MacKinnon critica, por exemplo, Juliet Mitchell, afirmando que sua teoria apresenta uma versão 

psicológica do feminismo essencialista (MACKINNON, 1989).  Juliet Mitchell é uma feminista psicanalista. 

Seu trabalho mais famoso é o livro Psychoanalysis and Feminism: Freud, Reich, Laing and Women 

(MITCHELL, 1974). 
22

 MacKinnon também ressalta que nem todas as mulheres engravidam e, assim, isso não é o que define o 

sexo. Afirma, ainda, que, em termos biológicos, sexo é um continuum (MACKINNON, 1989). 
23

 Sobre esse ponto, a autora cita, aliás, o trabalho da bióloga Anne Fausto-Sterling, que problematiza o 

conceito de sexo (MACKINNON, 1989). Para acessar uma versão atual das reflexões de Fausto-Sterling, ver 

o artigo Dualismos em duelo (FAUSTO-STERLING, 2002). 
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acesso a elas é uma característica central da definição social das mulheres como inferiores 

e femininas” (MACKINNON, 1989, p. 195). Não por outro motivo, MacKinnon 

desenvolve o que denomina de uma teoria feminista da sexualidade, uma teoria do poder 

lastreada no sexo.  

Sexualidade, em suas palavras, é “[...] uma construção social do poder masculino: 

definida pelos homens, forçada pelos homens e constitutiva do significado de gênero” 

(MACKINNON, 1989, p. 128). Cabe à teoria feminista, para autora, examinar a 

sexualidade em seu grau mais profundo, com o objetivo de mudar o cenário de dominação 

sexual. Como dito, as políticas sexuais, na visão da autora, possuem uma forte 

centralidade, um caráter primário, na constituição da dominação de gênero: 

A theory of sexuality becomes feminist methodologically, meaning feminist in the 

post-marxist sense, to the extent it treats sexuality as a social construct of male 

power: defined by men, forced on women, and constitutive of the meaning of 

gender. Such an approach centers feminism on the perspective of the 

subordination of women to men as it identifies sex - that is, the sexuality of 

dominance and submission - as crucial, as a fundamental, as on some level 

definitive, in that process (MACKINNON, 1989, p. 128, grifos nossos). 

Ainda nas palavras da autora, “[...] ser estuprável, uma posição que não é biológica 

mas sim social, define o que é uma mulher” (MACKINNON, 1989, p. 178). Nessa análise, 

gênero é  definido, portanto, como um sistema social no qual as relações entre os sexos são 

políticas - ou seja, definem posições de poder. Embora defina o exercício da sexualidade 

como dimensão-chave para compreender a subordinação das mulheres, MacKinnon afirma 

que esse sistema de poder é estrutural e produz efeitos bastante concretos em diversas 

dimensões das vidas das mulheres, se expressando também como dominação econômica, 

reprodutiva, cultural etc. Assim, perpassa essas dimensões, definindo a vida social social e 

a identidade das mulheres. O sexismo, explica a autora, é o poder masculino: ele “[...] não 

significa apenas que homens tratam mulheres mal, embora eles o façam frequentemente, 

mas que é escolha deles fazê-lo ou não” (MACKINNON, 1989, p. 93). 

Na teoria de poder de MacKinnon, a identidade social feminina é um produto do 

processo de constituição da subordinação: 

[...] sexuality is gendered as gender is sexualized. Male and female are created 

through the erotization of dominance and submission. The man/woman difference 

and the dominance/submission dynamic define each other. This is the social 
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meaning of sex and the distinctly feminist account of gender inequality. Sexual 

objectification, the central process within this dynamic, is at once epistemological 

and political. (MACKINNON, 1989, pp. 113-114) 

Como um sistema de poder, o gênero interfere nos processos de subjetivação de 

mulheres e homens. Na teoria de MacKinnon, essa subjetivação é marcada por um 

processo de objetificação, na medida em que “[...] mulheres são definidas como mulheres 

através dos usos sexuais e reprodutivos aos quais os homens desejam submetê-las” 

(MACKINNON, 1989, p. 188). Quanto às possibilidades de resistência a essa dominação, 

a autora afirma que elas se constroem como um processo necessariamente coletivo
24

, a 

partir de um ponto de vista socialmente situado.  

A autora denomina esse processo de consciousness raising, que seria “[...] a 

reconstituição crítica e coletiva do significado da experiência social das mulheres, tal como 

elas vivem ela” (MACKINNON, 1989, p. 183, tradução nossa). Na teoria de MacKinnon, é 

através dessa reconstrução que as mulheres poderiam resistir à dominação
25

. As mulheres 

se descobrem umas às outras enquanto se descobrem como grupo, como pessoas que 

vivem uma realidade social compartilhada: “[...] nossas mentes podiam saber que era real 

porque nossos corpo, coletivamente, viveram isso” (MACKINNON, 2000, p. 689)
26

.  

A autora, a partir da ideia de consciousness raising reposiciona a relação entre 

teoria e prática. Política e saber se tornam um. O feminismo, como prática política, teria 

feito de si mesmo uma teoria, na medida em que elabora uma análise precisa e crítica da 

vida social que parte da experiência concreta das mulheres. Há uma perturbação das 

formas tradicionais de conhecimento, cuja produção tem excluído as mulheres. Nesse 
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 Coletivo aqui equivale a uma consciência que é forjada pelas mulheres enquanto grupo social - e não 

necessariamente a grupos formalmente organizados. Ao descrever práticas políticas que correspondem a esse 

processo, MacKinnon discorre sobre os primeiros grupos de conscientização que emergiram nos anos 60 e 70 

nos locais de sociabilidade comuns das mulheres, nos quais os compartilhamentos de experiências pessoais 

era uma dinâmica sempre utilizada, por meio da qual se passou a tematizar assuntos insatisfações coletivas 

das mulheres que eram tratadas ou percebidas como questões individuais e não políticas. 
25

 MacKinnon sublinha que mesmo individualmente as mulheres não “aceitam” a dominação: “Women's 

view of their own situation is complexly treated in Mill's work. "In the first place, women do not accept it. 

"Yet men place real limits upon women's ability to reject it even within themselves.” (MACKINNON, 1989, 

p. 44). Por outro lado, afirma que somente a formação da consciência, enquanto experiência coletiva, pode 

libertar as mulheres da falsa consciência. 
26

 MacKinnon também critica o marxismo nesse aspecto: “[...] marxist epistemology makes the isolated 

individual a person without consciousness, unthinkable to self as well as for theory, social order, and social 

change” (MACKINNON, 1989, p. 53). 
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sentido, afirma que “the key to feminist theory consists in its way of knowing. 

Consciousness raising is that way” (MACKINNON, 1989, p. 84).  Assim,  a compreensão 

das experiências das mulheres teria exigido uma alteração na própria forma de conhecer, 

causando um deslocamento epistemológico. 

MacKinnon identifica a possibilidade de articulação desse ponto de vista das 

mulheres como uma grande e decisiva ruptura produzida pelo feminismo. Aa partir desse 

processo as mulheres passaram a compreender a si mesmas, libertando-se do ponto de vista 

masculino, explorando de forma crítica o mundo social que habitam e formando uma 

compreensão sobre o modo pelo qual “[...] processo de privação constitui socialização para 

a feminilidade” (MACKINNON, 1989, p. 89).  

Teria sido por meio da conscientização coletiva que o feminismo 

[..] moveu o ponto de referência da verdade e, assim, a definição da realidade 

como tal. A conscientização altera os termos de validação criando comunidade 

através de um processo que redefine o que conta como verificação. Este processo 

dá conteúdo e forma ao ponto de vista das mulheres (MACKINNON, 1989, p. 87) 

Para MacKinnon, essa conscientização envolve uma profunda revisão crítica da 

situação das mulheres, na medida em que o sexismo é onipresente e internalizado. Ela 

ressalta que, por tal motivo, é um equívoco acreditar que superá-lo envolve uma simples 

mudança de mentalidade. A superação possível, para ela, passa por esse processo crítico 

coletivo, que produz um “conhecimento vivido da realidade social de ser feminino” 

(MACKINNON, 1989, p. 89), que, por sua vez, informa a análise feminista. A 

conscientização tem necessariamente, esse duplo aspecto: é teoria e é prática 

concomitantemente, uma prática que revela que o estado das coisas pode ser alterado. A 

autora também afirma que essa teoria é necessariamente particular, concreta, não abstrata, 

situada, e que justamente esse aspecto garantiria sua capacidade de analisar a opressão das 

mulheres em toda sua complexidade (MACKINNON, 2000): 

Situated theory is concrete and changing rather than abstract and totalizing, 

working from the viewpoint of powerlessness to political understanding toward 

social transformation. This posture places the theorist inside the world and the 

work, not above or outside them-which, to be frank, is where the theorist has been 

all along. (MACKINNON, 1989, p. xvi) 
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 É esse processo da criação coletiva de consciência que informa o método utilizado 

pela autora para construir uma crítica feminista do Estado. Através da reconstrução do que 

compreende como o ponto de vista das mulheres que MacKinnon formula um diagnóstico 

da desigualdade e do direito como linguagem estatal. 

 

2.2. Contornos da regulação do estupro, do aborto e da pornografia 

As observações gerais de MacKinnon acerca das relações entre direito e feminismo 

são desenvolvidas a partir da análise de três temáticas específicas (e sua regulação pelo 

direito): o estupro, o aborto e a pornografia. Tais reflexões descrevem formas pelas quais 

categorias jurídicas reproduzem o ponto de vista masculino, interferindo nas dinâmicas 

sociais de subordinação das mulheres. Na discussão sobre o estupro, a autora coloca em 

xeque o conceito de consentimento; na discussão sobre o aborto, o conceito de privacidade; 

por fim, na discussão sobre pornografia, o conceito de liberdade de expressão. Esses temas, 

como já visto, têm uma centralidade na teoria de MacKinnon na medida em que tratam de 

práticas que a autora considera centrais para a política sexual de subordinação das 

mulheres. O objetivo desta seção é descrever, em linhas gerais, as considerações tecidas 

pela autora em relação a cada um dos temas para explicitar de que forma a autora construiu 

sua crítica feminista do Estado e do direito
27

. 

No que se refere ao estupro, Mackinnon, assim como muitas feministas, 

compreende que o estupro não é uma exceção ao comportamento normal dos homens, uma 

transgressão ou falha individual, mas sim uma expressão de um contexto sistêmico de 

violência contra as mulheres. No entanto, em contraste ao que muitas feministas têm 

sustentado, defende que seria uma incoerência afirmar que o estupro não é sexo, mas tão 

somente violência. MacKinnon classifica essa definição do estupro como violência (e não 

sexo) como uma definição feminista liberal - que equivale a uma esterilização política do 

conceito de estupro. Assim, as liberais, na visão da autora, compreendem o estupro “como 

um deslocamento de poder, baseado na força física, que atinge a sexualidade, uma esfera 
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 A análise sobre essas três questões (estupro, aborto e pornografia) é baseada no contexto e direito norte-

americanos da década de 1980. Embora haja diversas especificidades legais e sociais que perpassam as 

considerações da autora, o foco da análise desta dissertação não é se ater a tais diferenças nem refletir sobre 

seu potencial explicativo para outros contextos (e nem mesmo questionar pressupostos e dados empíricos), 

mas sim compreender por meio de quais argumentos e fundamentos a autora formula sua crítica mais ampla 

ao Estado e ao direito. Em suma, estou interessada na estrutura argumentativa interna e no desenho geral da 

crítica desenvolvida por MacKinnon. 
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natural preexistente da qual a dominação permanece alheia” (MACKINNON, 1989, p. 

173)
28

. 

Para a autora, essa definição é problemática por dois motivos: em primeiro, porque 

subtrair o conteúdo sexual dessa agressão ofusca o fato de que ela é expressão da política 

sexual de subordinação sistemática das mulheres (e, assim, desconsidera que define o 

significado social de gênero); em segundo, porque não desafia os limites do conceito de 

consentimento, sugerindo que estupro equivale ao emprego de força física. Por tais 

motivos, essa definição deixaria de evidenciar que o estupro é uma violência de gênero, 

afastando-se da realidade das mulheres, na quais a sexualidade é vivida como uma esfera 

social do poder masculino e na qual o sexo é, sobretudo, uma experiência de dominação 

(MACKINNON, 1989, p. 174). Assim, afirmando que “o estupro não é menos sexual por 

ser violento” (MACKINNON, 1989, p. 173, tradução nossa), a autora aponta a violência 

como elemento integrante do exercício masculino da sexualidade. Não haveria uma relação 

de exclusão ou uma sobreposição ocasional e aleatória entre sexo e violência, mas sim de 

relação de mútua constituição. 

Para MacKinnon, o Estado olha para o sexo do ponto de vista masculino que, por 

sua vez, tende a ver estupro como sexo; assim, “under law, rape is a sex crime that is this 

not regarded as a crime when is looks like sex” (MACKINNON, 1989, p. 172). Segundo 

MacKinnon, embora geralmente definido em termos de defesa da honra, o crime regula, na 

verdade, a monogamia feminina - ou seja, o acesso aos corpos das mulheres 

(MACKINNON, 1989, p. 172). Daí a ideia de que o estupro não é propriamente proibido 

pelo Estado, mas sim regulado por ele. 

Examinando paradigmas implícitos que caracterizam a aplicação da lei de estupro, 

MacKinnon nota que frequentemente, nos casos de estupro, se busca evidências de 

utilização de força e violência - que, para ser consideradas como tais, devem estar em um 

patamar significativamente alto. O Estado, pressupondo que o “sexo aceitável” pode 

envolver uma quantidade significativa de força, internaliza uma visão masculina sobre o 

sexo (o comportamento sexual “normal” é visto como algo que inclui a força e violência), 

                                                           
 

28
 Como exemplo dessa concepção liberal, MacKinnon cita Susan Brownmiller. Segundo a autora, 

Brownmiller, ao enfocar o estupro em contextos de guerra, revoluções e por agentes como a polícia, ou 

motivado por racismo, afasta-se das “circunstâncias normais” da vida cotidiana, o que a impediria de 

enxergar o estupro como expressão de uma política sexual normalizada. Essa leitura de MacKinnon é no 

mínimo questionável (esse ponto é abordado na seção “Tensões entre feminismos” no capítulo 4). 
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ao mesmo tempo em que presume um contexto social no qual as mulheres são livres para 

expressar e viver sua sexualidade. A autora ressalta que compreender o estupro como 

presença de força física também é problemático, na medida em que a violência ou a coação 

podem ser exercidas de formas muito mais sutis. 

MacKinnon aponta que, a despeito de reformas que buscam redefinir o estupro, tal 

problema é difícil de ser superado. A questão-chave continua sendo definir o que é coação 

e, consequentemente, violência, no campo sexual. Segundo a autora, formular uma 

resposta definitiva para essa questão é uma tarefa complexa pois a maioria dos estupros 

guardam muitas semelhanças com demais experiências sexuais - tanto na perspectiva das 

mulheres quanto na dos homens. Sobre isso, Mackinnon afirma que os homens que 

cometem estupro, em sua maioria, estão seguros de que não estupraram ninguém. Para ela, 

daí disso deriva uma sensação de injustiça que homens sentem quando são denunciados - 

eles entendem que a única coisa distinta que fizeram dos demais homens foi serem pegos. 

Na perspectiva masculina, sexo com alguém do seu círculo de relacionamentos pessoais 

não pode ser estupro - é, no máximo, um engano, uma falha na comunicação. MacKinnon 

vê essa percepção como uma posição epistemológica, que deriva das condições materiais 

nas quais o homem se situa. Aquele que domina, em geral, vê sua postura como algo 

normalizado e não como violência
29

.  

A solução geralmente apresentada para diferenciar estupro de sexo, ou seja, para 

verificar se houve coação, é conceito de consentimento. O argumento central de 

MacKinnon sobre o crime de estupro é que esse conceito não é neutro e, mais do que isso, 

que ele é inadequado porque reproduz noções problemáticas sobre sexo. A autora 

argumenta que o conceito de consentimento tem um significado muito próximo a esse na 

medida em que, implicitamente, naturaliza a ideia de que é o homem quem toma a 

iniciativa sexual, enquanto as mulheres exercem controle de forma mais passiva. Dessa 

forma, mesmo a noção de sexo consentido reafirma os termos sobre os quais o sexo se 

constrói como dominação; o modelo ideal é desigual. Assim, a lei, embora enuncie o 

consentimento como um exercício de escolha livre, adota um conceito que reforça uma 
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 A autora também afirma que, na percepção dos homens, é menos gravoso para as mulheres serem 

estupradas por alguém que elas conhecem; para as mulheres, no entanto, tais experiências seriam mais 

traumatizantes, na medida em há uma quebra de confiança. Essa visão, para a autora, revela a normalidade do 

estupro. 
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desigualdade estrutural. Na medida em que sexualidade é relacional - e, especificamente, 

se estabelece relação de poder, o “[...] consentimento é uma comunicação realizada num 

contexto de desigualdade” (MACKINNON, 1989, p. 182).  

Além disso, MacKinnon afirma que o consentimento, dificilmente utilizado para 

aferir a vontade da vítima, passou a ser compreendido como “a qualidade metafísica de 

uma mulher” (MACKINNON, 1989, p. 175). A partir de critérios como perfil da vítima e 

do agressor, relação entre agressor e vítima e outros, que reproduzem estereótipos de 

gêneros e regras sociais que regulam o acesso dos homens aos corpos femininos, se 

presume a ausência ou presença de consentimento. Nesse cenário, prostitutas e mulheres 

casadas estupradas pelos maridos seriam vítimas alvos permitidos (“unrapable”), por 

exemplo. Já crianças brancas, de classe média, seriam alvos protegidos. Por esse processo, 

se estabelecem categorias que dizem quais mulheres poderiam ser estupradas com a 

chancela do Estado. O consentimento de fato passa a ser irrelevante (MACKINNON, 

1989, p. 175). Acerca da intimidade, MacKinnon comenta: 

O estupro - isto é, o sexo marcado pela força que é reconhecida como força - é 

julgado não de acordo com o poder ou a força que o homem exerce, mas de acordo 

com índices de intimidade entre as partes. Quanto mais íntimo for o acusado de 

estupro, menos provável que um tribunal entenda que o que aconteceu foi uma 

violação [...]. (MACKINNON, 1989, p. 185, tradução nossa). 

Ao dividir as mulheres entre esses grupos, o direito introduziria uma lógica 

bastante perniciosa: ele passa a vedar a possibilidade de sexo consentido para mulheres em 

determinadas condições, tornando o consentimento algo impossível, e considera outras 

mulheres como totalmente capazes de consentirem. Essa lógica, que traça uma divisão 

relativamente estanque entre grupos, produzindo um estereótipo da “vítima ideal”, 

impediria de ver a realidade sistemática de subordinação das mulheres e, 

consequentemente, dificultaria, para mulheres vistas como livres ou acessíveis, provarem 

que foram estupradas. Além disso, MacKinnon afirma que esse tipo de especial proteção 

para certas vítimas pode contribuir para reforçar sua vitimização na medida em que a 

interdição a esses corpos aprofunda uma visão erotização sobre eles (na medida em que a 

dominação é erotizada) (MACKINNON, 1989, p. 176). 

Além dos pontos descritos, MacKinnon afirma que em geral a lei busca verificar 

aspectos de não consentimento, resistência e a vontade das mulheres, inferindo-os a partir 

de evidências de violência física e outras manifestações externas de resistência. 
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MacKinnon argumenta que esses padrões de aferição também são problemáticos porque 

desconsidera que muitas mulheres são socializadas para “receptividade passiva” e, em 

muitos casos, frente ao medo do estupro, optam por “se submeter para sobreviver” 

(MACKINNON, 1989, p. 177).  Assim, “a lei do estupro compreende a resposta usual da 

mulher à coerção - aquiescência, a desesperada resposta a circunstâncias desiguais - e 

chama isso de consentimento. Homens forçam as mulheres; mulheres ‘consentem’” 

(MACKINNON, 1989, p. 168). É por isso que, para MacKinnon, considerar estupro como 

violência e não como sexo, significa ignorar o fato de que homens controlam a sexualidade 

das mulheres e as dinâmicas dessa dominação. A autora questiona: “Se ‘não’ pode ser 

tomado como ‘sim’, quão livre um ‘sim’ pode ser?” (MACKINNON, 1989, p. 185). 

 Sobre o direito, MacKinnon afirma que é recorrente o fato de ele apreender as 

experiências das mulheres, conectadas na realidade social por mecanismos de dominação, 

de forma fragmentada. Estupro e agressões físicas contra mulheres no casamento 

costumam ser tratados como violências de ordem distintas - no entanto, para ela, ambos 

são muito similares, não porque violentos, mas porque ambos são sexuais na medida em 

que são formas de exercer a dominação masculina. Para a autora, não só sexo é violência 

contra a mulher como a recíproca é verdadeira - ambos integram processos de objetificação 

das mulheres.  

 MacKinnon também afirma que as leis são tão eficazes em reproduzir o ponto de 

vista masculino. O conceito de estupro não só é reflexo da relação de dominação como 

também um vetor ativo da sua constituição: a maioria das mulheres, ao notar que as 

experiências pelas quais passaram não podem ser reconhecidas como crime, deixaria de 

denunciar, o que reforçaria o poder masculino. Assim, ao mesmo tempo em que há uma 

identidade entre estupro como visto pelos homens e sua definição legal, haveria um 

distanciamento entre as violências sexuais sofridas pelas mulheres e o estupro como 

definido em lei. É por isso que segundo MacKinnon, na visão das mulheres, o estupro não 

é proibido, mas sim regulado: há o estupro ilegal e o estupro legal: “Na medida em que a 

possessão é a questão no sexo, o estupro ilegal será sexo com uma mulher que não é a sua 

[...]” (MACKINNON, 1989, p. 188). 

Sobre tal questão, MacKinnon afirma que o significado do ato para a vítima não é 

levado em consideração para aferir a ocorrência de crime. A percepção do homem sobre o 

desejo da mulher é o que determina se ela foi violada. O direito privilegiaria a versão 
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masculina como relato, ao mesmo tempo em que pressupõe uma verdade unívoca. Para a 

autora, isso evidencia a limitação do direito em buscar “a verdade”. Assim,  

O problema mais profundo é o pressuposto da lei de estupro de que existe um 

único e objetivo estado de coisas, que meramente precisa ser determinado por 

evidências, quando tantas violações envolvem homens honestos e mulheres 

violadas. Quando a realidade está dividida, a mulher é estuprada, mas não por um 

estuprador? Nessas condições, a lei destina-se a concluir que uma violação não 

ocorreu (MACKINNON, 1989, p. 183, tradução nossa).  

Dessa forma, ao não incorporar discussões de gênero como relevantes para 

compreender os fatos, ele estaria fadado a reproduzir acriticamente a visão masculina, 

presumindo como sexo aquilo que o homem diz ser. Segundo a autora, na perspectiva 

masculina, na maioria dos casos de estupro, considera-se que a mulher “[...] teve sexo. 

Sexo não pode ser uma agressão. Mulheres têm sexo todos os dias. Sexo faz uma mulher 

uma mulher. Sexo é para que servem as mulheres” (MACKINNON, 1989, p. 181). A 

autora afirma que essa percepção dos homens se desdobra, por exemplo, no mito do 

estupro como algo perpetrado por um estranho
30

. 

Acerca da discussão sobre eventuais equívocos dos homens ao “colher o 

consentimento”, MacKinnon afirma que a lei de estupro, ao desconsiderar a visão das 

mulheres sobre os fatos e adotar o ponto de vista masculino, retroalimenta e incentiva que 

o sexo seja praticado pelos homens de forma irresponsável quanto à verificação de coação. 

Isso seria especialmente problemático num contexto em que homens não são socializados 

para se importar com o consentimento. A ideia de um comportamento masculino razoável 

reforçaria a naturalização da sua posição de poder, eliminando ou atenuando a 

responsabilização por atos de violência. Assim, 

Ao conceber um prejuízo cognitivo do ponto de vista do estuprador razoável, a lei 

do estupro afirmativamente recompensa os homens com absolvições por não 

compreender o ponto de vista das mulheres em encontros sexuais. 

(MACKINNON, 1989, p. 182, tradução nossa). 
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 Segundo a autora, também seria difícil para um homem compreender que uma mulher pode não consentir 

com sexo depois de já ter feito sexo com ele - ele perceberia isso como uma forma de ludibriar. Também, na 

visão dos homens, haveria um mito de que é difícil se livrar de uma acusação de estupro. Essa crença teria 

fundamento no fato de que há algo que os homens não controlam: o significado do sexo para as mulheres. 
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Em síntese, MacKinnon argumenta que os conceitos e parâmetros jurídicos 

adotados para definir o crime de estupro, em especial o consentimento, enquadram de 

forma incorreta a relação entre sexo, violência e dominação social das mulheres. Para 

MacKinnon, a reformulação desses conceitos jurídicos só pode ser bem sucedida se tomar 

como base uma “análise social substantiva”, já que parâmetros abstratos tendem a replicar 

a visão masculina sobre o sexo. Dessa forma, uma proteção efetiva da dignidade sexual 

das mulheres somente se realizada se adotada a premissa de que sexo ocorre em relações 

desiguais de poder
31

. Nesse sentido, ela afirma: 

O que é razoável um homem acreditar sobre o desejo de sexo por parte da mulher 

quando a heterossexualidade é obrigatória? O que é razoável para um homem 

(acusado ou jurado) acreditar no que diz respeito ao consentimento de uma mulher 

quando ele está vendo pornografia em que o estupro aparece como algo positivo? 

Aquele cuja subjetividade se torna a objetividade sobre "o que aconteceu" é uma 

questão de significado social, isto é, uma questão de política sexual 

(MACKINNON, 1989, p. 183, tradução nossa). 

No que se refere ao aborto, MacKinnon coloca em evidência a distinção entre 

público e privado, explicitando como diferentes visões sobre essas esferas impactam o 

reconhecimento de direitos para as mulheres. Ademais, argumenta que o debate sobre 

aborto tem sido desenvolvido a partir da separação entre controle da sexualidade e 

controle reprodutivo, muito embora sexualidade e reprodução sejam inseparáveis nas 

experiências das mulheres (MACKINNON, 1989). 

De acordo com sua análise, os conservadores interpretam a gravidez como 

irresponsabilidade sexual das mulheres. A visão liberal, por sua vez, defende o direito de 

escolha das mulheres como essencial para sua liberdade e independência econômica, mas 

ignora o fato de que o exercício da sexualidade das mulheres não é livre e que elas não 

detêm um controle real da reprodução - assim, políticas públicas de controle da 

reprodução e aborto não seriam elaboradas pensando nos processos sociais que 

determinam como as mulheres ficam grávidas, ou seja, não se atentam para a desigualdade 

de gênero como estruturante da vida das mulheres (MACKINNON, 1989). 
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 MacKinnon defende que o crime de estupro seja definido como “sex by compulsion”, sendo a força física 

apenas uma das suas formas; além disso, também defende a não utilização do conceito de consentimento 

porque redundante e, por fim, que sejam desconsideradas defesas que sustentam erro de tipo sobre a ausência 

de consentimento (MACKINNON, 1999, p.245). 
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 O que significa dizer que na experiência das mulheres sexualidade e reprodução são 

inseparáveis? Para MacKinnon, a sexualidade das mulheres, como resultado e forma de 

produzir a dominação masculina, é construída como algo passivo ou como objeto, que 

depende da iniciativa e do poder masculino para ser exercida. A socialização das mulheres 

e dos homens é marcada por essa postura. Nesse cenário, mulheres frequentemente não 

usam mecanismos de controle reprodutivo por causa do significado social da experiência 

sexual para elas: como objetos de desejo, as mulheres, geral, não planejam sexo e, 

consequentemente, não planejam o controle reprodutivo. Em outras palavras, não é 

comum que as mulheres, num contexto de dominação no qual elas não escolhem ter sexo 

ou o tem mesmo sem desejo, pensem sobre sua liberdade reprodutiva (MACKINNON, 

1989).  

Assim, a autora se pergunta: se tamanha é a dominação que as mulheres se 

submetem ao sexo mesmo sem desejo, podemos considerar que de fato há alguma 

voluntariedade numa eventual gravidez? Para ela, o fato de existirem métodos 

contraceptivos, por si só, não alteraria a relação de poder entre homens e mulheres e as 

normas sociais que regem a sexualidade das mulheres. MacKinnon questiona: “podemos 

presumir que uma mulher pode controlar sua sexualidade se ela se sente desconfortável 

para interromper a penetração para inserir um diafragma?” (MACKINNON, 1989, p. 

185)
32

. Assim, MacKinnon afirma que, para as mulheres, 

O sexo não se parece muito com liberdade quando parece normativamente menos 

oneroso para as mulheres arriscarem um procedimento indesejável, muitas vezes 

doloroso, traumático, perigoso, às vezes ilegal e potencialmente fatal [o aborto], do 

que se proteger antecipadamente (MACKINNON, 1989, p. 185, tradução nossa). 

 Para a autora, a visão sobre o direito ao aborto, assim como no caso do estupro, é 

moldada pela perspectiva masculina. Para os homens, o acesso ao abortamento significaria 

poder de decisão das mulheres, uma ameaça a seu próprio poder e ao que eles entendem 

como uma continuidade deles mesmos no mundo. MacKinnon afirma que a questão no 

debate sobre aborto não é se o feto é ou não uma forma de vida - mas sim que, qualquer 
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 MacKinnon afirma que outro desdobramento disso é que mulheres que usam métodos contraceptivos são 

vistas como sexualmente disponíveis, mencionando que o uso de diafragma já foi utilizado como uma das 

evidências de que não houve estupro em determinado caso (MACKINNON, 1989). 
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que seja a resposta adotada para isso, ele tem mais valor do que as mulheres num mundo 

em que sua existência não tem tanto valor. Dessa forma, 

A perspectiva a partir da qual feministas têm abordado o abortamento é moldada e 

delimitada pelas mesmas condições de desigualdade sexual que tem feito do 

acesso ao abortamento o problema que ele é. Mulheres não têm conseguido sequer 

arriscar a pensar sobre essas questões em seus próprios termos porque os termos 

não têm sido construídos por elas - no sexo, na vida social e nos tribunais 

(MACKINNON, 1989, p. 186, tradução nossa). 

 MacKinnon centra sua análise no o panorama jurídico norte-americano, afirmando 

como problemático MacKinnon o reconhecimento do direito ao aborto no caso Roe v. 

Wade (1973) com base no direito constitucional à privacidade. Comenta que, no 

entendimento da Suprema Corte, o direito à privacidade protegeria a mulher tanto 

interferência do Estado quanto de um escrutínio moral. Já no caso Harris v. MacRae, ao 

julgar que os programas que participassem do Medicaid não eram obrigados a financiar 

abortamentos necessários, a Suprema Corte decidiu que o direito à privacidade protege a 

escolha da mulher, resguardando-a da intrusão estatal, mas não abrange o dever do Estado 

de remover outros obstáculos - o que se amolda aos pressupostos do Estado liberal. 

Para MacKinnon, a ideia de um Estado que interfira de forma mínima na vida 

social garante um “mundo livre” não se aplica à situação das mulheres, na medida em que 

um mundo livre é aquele em que mulheres pobres não podem abortar (MACKINNON, 

1989, p. 187). Para ela, a ideia de privacidade tem uma tensão entre duas dimensões: 

prevenção da intrusão estatal ou exposição pública e autonomia no sentido de proteger a 

ação individual. O Estado liberal resolve essa tensão identificando como limite para a ação 

estatal uma esfera privada que considera um domínio de liberdade. Assim, ao localizar, 

por exemplo, o casamento, as relações familiares e a decisão sobre o abortamento nessa 

esfera, pretende garantir respeito à intimidade e privacidade. No entanto, desconsidera as 

relações de poder que ocorrem dentro essa esfera. Assim, em muitos casos, a proteção 

dessa esfera privada é, na verdade, 

 [...] meio de subordinar esses direitos a imperativos sociais específicos. Em 

particular, a lógica da concessão do direito ao aborto é consumada na decisão de 

financiamento, reforçando a supremacia masculina em articulação com o 

capitalismo, traduzindo a ideologia da esfera privada no direito individual da 

mulher à privacidade como meio de subordinar as necessidades coletivas das 
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mulheres aos imperativos da supremacia masculina (MACKINNON, 1989, pp. 

187-188, tradução nossa).  

Como na análise do estupro, a ação estatal vista por MacKinnon como construída a 

partir do olhar masculino. Homens controlam a política sexual e o Estado apoia seus 

interesses enquanto grupo político. Então por que o direito ao aborto é reconhecido em 

alguma medida? Para MacKinnon, “o direito ao aborto enquadra as maneiras pelas quais 

os homens se organizam entre si para controlar as conseqüências reprodutivas das relações 

sexuais. A disponibilidade de aborto aumenta a disponibilidade de relações sexuais” 

(MACKINNON, 1989, p. 188). 

Para ela, o desejo sexual tem sido compreendido, desde Freud, como um desejo 

inato reprimido por constrangimentos sociais. Nesse quadro teórico, a desigualdade 

equivaleria à socialização repressiva da sexualidade das mulheres e as consequências que 

lhe são impostas em razão da biologia e da gravidez. Nunca se questiona, entretanto, quem 

define o que é sexual - para MacKinnon, isso ocorre porque a definição da política sexual 

é justamente a forma pela qual os homens submetem às mulheres. Portanto, seus termos 

não podem estar disponíveis para debate. Segundo ela, é por isso que, embora lutas sejam 

formuladas em termos de liberação sexual
33

, a luta por direitos reprodutivos não inclui 

uma demanda expressa pelo direito das mulheres de recusar sexo. Nesse sentido, 

[...] sob condições de desigualdade de gênero, a libertação sexual, nesse sentido, 

não libera sexualmente as mulheres tanto quanto libera a agressão sexual 

masculina. A disponibilidade do aborto remove a verdadeira conseqüência que os 

homens não conseguiram ignorar facilmente, o motivo legitimada remanescente 

que as mulheres têm para recusar sexo além da dor de cabeça (MACKINNON, 

1989, p. 190, tradução nossa). 

Argumenta a autora que a igualdade sexual, em termos liberais, tem sido concebida 

como a luta pelo direito das mulheres terem sexo do mesmo jeito que os homens, ou seja, 

sem a ameaça de terem filhos. Para MacKinnon, o argumento da autonomia do corpo, que 

                                                           
 

33
 Uma versão bastante difundida da crítica à ideia da liberação sexual é a formulada por Foucault 

(FOUCAULT, 1988). Acerca dela, comenta Butler: “Como Foucault deixa claro, a iniciativa culturalmente 

contraditória do mecanismo de repressão é proibidora e generativa ao mesmo tempo, tornando a problemática 

da ‘libertação’ especialmente aguda. O corpo feminino liberto dos grilhões da lei paterna pode se mostrar 

apenas uma outra encarnação dessa lei, que posa de subversiva, mas opera a serviço da auto-ampliação e 

proliferação da lei. Para evitar a emancipação do opressor em nome do oprimido, temos de levar em conta 

toda a complexidade e sutileza da lei, e nos curarmos da ilusão de um corpo verdadeiro além da lei” 

(BUTLER, 2017, p. 164). Vale ressaltar que diversas feministas acusam Foucault de, ao tratar da 

sexualidade, não consideração o processo de diferenciação sexual (FEDERICI, 2017). 
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se pretende gender neutral, ilustra esse problema. Direito ao aborto, nesse registro, é 

vendido como superação das consequências biológicas distintas da reprodução - como se o 

problema estivesse localizado na biologia e não inscrito na dominação que atravessa as 

relações sociais
34

. A autora defende que é necessário reposicionar o problema do aborto a 

partir da perspectiva da desigualdade entre os sexos, deslocando o problema da 

sexualidade do registro da repressão da civilização para o da opressão do homem pela 

mulher.  

A autora também argumenta que a proteção da privacidade se amolda às 

concepções liberais. Contanto que o Estado não interfira, indivíduos livres poderão 

interagir de forma igualitária. Privacidade é, nesse quadro, o valor último do Estado 

negativo e, conceitualmente, essa esfera privada é hermética e não é determinada ou 

construída por nada externo a ela. É pessoal, individual, autônoma - e neutra em relação a 

gênero. A autora aponta, então, que a definição liberal dessa esfera reúne tudo o que as 

mulheres nunca tiveram direito a ter, ao mesmo tempo em que define o domínio de poder 

dos homens. A impossibilidade de discutir a inviolabilidade dessa esfera seria uma grande 

limitação na proteção dos direitos das mulheres:  

Na visão liberal, nenhum ato do Estado contribui para moldar seus alinhamentos 

internos ou distribuir suas forças internas, de modo que nenhum ato do estado deve 

promover mudança. Sua inviolabilidade pelo Estado, compreendida como um 

direito individual, pressupõe que o privado não é já um braço do Estado. Neste 

esquema, a intimidade é pensada implicitamente para garantir simetria de poder. 

Lesões ocorrem por violação da esfera privada, não dentro e por causa dela. 

(MACKINNON, 1989, p.190, tradução nossa).  

Por tais pressupostos, na esfera privada, consentimento tende a ser presumido. Em 

teoria, demonstrar a coerção eliminaria tal presunção. Mas dificilmente se consegue com 

que algo privado seja visto como tal.  A autora afirma que, no direito, o privado é um 

ângulo de visão, uma forma de olhar para uma situação do ponto de vista de quem detém o 

poder sobre ela. Em termos de gênero, o privado torna a força masculina invisível, na 

medida em que “[...] quando o que os homens fazem é privado, sua agressão não é vista 

como agressão, e as mulheres são vistas como alguém que consentiu. [...] para as mulheres 
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 O direito de objeção de consciência é um desdobramento que, para MacKinnon, ilustra as armadilhas 

contidas na abordagem liberal - a qualquer, na sua visão, subestima o desafio de superar o controle 

estabelecido sobre os corpos das mulheres, atacando apenas uma dimensão do problema (MACKINNON, 

1989). 
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a medida da intimidade têm sido a medida da opressão” (MACKINNON, 1989, p.191). 

Assim, a esfera privada seria constituída enquanto privacidade para os homens, mas não 

para as mulheres. Para ela, “o direito à privacidade mantém alguns homens fora da cama 

de outros homens” (MACKINNON, 1989, p.194). Por tal motivo as feministas denunciam 

o fato de que mulheres não tem uma real privacidade para perder ou garantir. A crítica 

feminista das políticas de controle da reprodução e da sexualidade deve, deste modo, 

incluir a reformulação das noções de público e privado.  

MacKinnon aponta que a gramática da privacidade é insuficiente para pensar o 

direito ao aborto, o qual pressupõe condições sociais específicas para ser exercido 

livremente. Se há uma desigualdade socialmente estabilizada, a concretização da 

igualdade irá requerer intervenção substantiva. Argumenta que a real discussão na decisão 

que negou a garantia de acesso aos serviços de aborto legal públicos não era o papel do 

Estado na promoção de direitos sociais, mas sim o reforço do domínio masculino - seja 

dos médicos, pais ou maridos. Preservando esse poder masculino, estabeleceu o direito ao 

aborto como um privilégio a ser obtido na esfera privada, subordinada ao poder 

masculino. Nesse sentido, se a decisão tivesse sido tomada em sentido contrário, “a 

intervenção do Estado teria proporcionado uma escolha que as mulheres não tinham no 

privado, teria contrariado a estrutura a supremacia masculina” (MACKINNON, 1989, 

p.192). O que foi decidido, então, foi preservar uma liberdade de escolha concebida em 

termos masculinos, preservar as escolhas reprodutivas submetendo-as ao poder masculino. 

Para MacKinnon, a esfera privada confina e separa as mulheres (e também um 

espaço de violação). Assim, na visão das mulheres, é uma esfera política, marcada pela 

desigualdade. Na sua visão, mais do que transcender o privado, o feminismo o politiza: a 

experiência privada das mulheres nunca é realmente apenas privada. A divisão entre 

público e privado funciona como ideologia, mas também tem um caráter material, na 

medida em que organiza a vida social e o direito de forma não neutra em termos de 

gênero. Para ela, análises da esquerda e do liberalismo falham ao compreender a opressão 

das mulheres na medida em que nenhuma delas tematizam o privado como um espaço 

central para a política sexual (MACKINNON, 1989). 

Em síntese, a autora argumenta que a esfera privada cristaliza uma distribuição de 

poder específica, retirando-a de discussões e deliberações coletivas. Embora o liberalismo 

a trate como internamente apolítica, ela é tudo menos isso. O direito à privacidade protege 

justamente esse estado de coisas. É uma expressão do fato de que há uma relação de 
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coextensividade entre o poder do homem nesse espaço e o poder estatal. A autora afirma 

que não por acaso temas que o feminismo tem apontado como centrais para compreender 

a subordinação das mulheres (corpo, reprodução, violência doméstica, trabalho doméstico, 

sexualidade, intimidade) têm sido protegidos pela doutrina da privacidade. Essa 

preservação contribuiu para manter as esferas nas quais as mulheres são violentadas de 

várias maneiras. Assim, do ponto de vista feminista, adotar o direito à privacidade como 

estratégia para fundamentar o reconhecimento de direitos, ignorando o significado que o 

privado exerce na ideologia e na realidade de subordinação das mulheres, seria incorrer 

num erro, já que deixaria de desafiar e submeter à verificação coletiva os termos dessa 

subordinação. 

MacKinnon compreende a pornografia como mais do que uma expressão 

simbólica da realidade de subordinação das mulheres. Ela é, em si, uma realidade social 

bastante concreta: “[...] as mulheres vivem em um mundo que a pornografia cria, vivem 

sua mentira como uma realidade” (MACKINNON, 1989, p.204). Para ela, “[...] 

pornografia é uma indústria que produz massivamente violação sexual, acesso, possessão 

e uso das mulheres por e para homens por lucro. [...] Vende-se mulheres para homens 

enquanto e por sexo. É uma forma tecnologicamente sofisticada de tráfico de mulheres” 

(MACKINNON, 1989, p.196, tradução nossa). É também uma forma de política sexual, 

um mecanismo central de subordinação sexual: 

[...] a pornografia, assim como o estupro e a prostituição conectadas a ela, 

institucionaliza a sexualidade da supremacia masculina, que funde a erotização do 

domínio e da submissão com a construção social do masculino e feminino. O 

gênero é sexual. A pornografia constitui o significado dessa sexualidade. Os 

homens tratam as mulheres da forma que eles vêem que as mulheres. A 

pornografia constrói quem elas são. O poder dos homens sobre as mulheres 

significa que a forma como os homens vêem as mulheres define quem as mulheres 

podem ser. A pornografia é essa forma.  (MACKINNON, 1989, p.197, tradução 

nossa). 

Portanto, as preocupações feministas sobre a pornografia, dessa forma, seriam 

preocupações sobre a política sexual e dinâmicas de poder. O paradigma jurídico da 

neutralidade, ao abstrair realidades de poder, trataria pornografia não como uma questão 

de gênero (ou seja, uma questão que afeta as mulheres de forma específica), que disciplina 

atos e práticas, mas uma questão de moral sexual, que disciplina liberdade de expressão. A 

partir dessa chave, ela analisa como leis que regulam a obscenidade são utilizadas pelo 
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Estado para abordar o problema da prostituição. Essas leis mobilizam, segundo a autora, 

um juízo moral - no caso, atrelado ao ponto de vista masculino. 

A autora examina a crítica liberal a tais leis para demonstrar sua incapacidade de 

proteger as mulheres. Segundo ela, tais críticas afirmam que essas leis, por não adotarem 

parâmetros objetivos e abstratos de definição da obscenidade, abrem espaço para a 

subjetividade e parcialidade de quem analisa casos concretos. MacKinnon afirma que essa 

crítica falha em perceber que os julgadores, epistemologicamente, fazem esse exercício a 

todo o momento - é partir dele, aliás, que constroem suas interpretações do mundo a partir 

do ponto de vista masculino.  

Sobre a pornografia, a autora nota que o liberalismo agrega posições distintas. 

Alguns compreendem que a pornografia corrompe o exercício da sexualidade e o 

significado social do erotismo
35

, o que pressupõe que esse erotismo, assim como a 

sexualidade, tem uma existência pré-social. Não se trata de uma crítica voltada aos efeitos 

reais da pornografia. Por outro lado, há diversos defensores liberais da pornografia que a 

defendem como liberação sexual, romantizando-a e/ou a identificando com prazer. Para 

MacKinnon, é uma defesa da subordinação das mulheres, na medida em que “[...] a 

liberação sexual no sentido liberal liberta a agressão sexual masculina no sentido 

feminista” (MACKINNON, 1989, p. 198). Assim, compreender equivocadamente a 

vulnerabilidade das mulheres como disponibilidade sexual produziria sua vitimização e 

objetificação. Por fim, igualmente critica discursos feministas liberais que, como no caso 

do estupro, afirmam que pornografia não é sexo, mas apenas violência. 

MacKinnon adota a teoria de desigualdade de gênero de Andrea Dworkin, na qual 

sexualidade é um construto social marcado pela dominação masculina e na qual a 

pornografia ocupa um lugar central na produção dessa desigualdade ao produzir 

significados de gênero. A pornografia, de acordo com essa visão, não é algo que liberta e 

tampouco algo que distorce a sexualidade. É tão somente o que a sexualidade realmente é; 

ou, mais ainda, é sua melhor descrição. Pornografia, assim, não é fantasia ou simulação, é 

a “realidade sexual” em si mesma (MACKINNON, 1989, p. 198), que “[...] transforma a 

mulher em uma coisa a ser adquirida e usada” (MACKINNON, 1989, p. 199). Para a 

autora, na medida em que mulheres são objetificadas pelos homens, homens têm sexo com 
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 Como exemplo de uma autora que compreende a pornografía como algo que corrompe o desejo, 

MacKinnon cita Susan Griffin (MACKINNON, 1989). 
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uma imagem delas - assim, sexo na vida não é menos mediado do que na arte ou em 

qualquer outra forma de expressão. A objetificação é um processo erotizador. 

Analisando a ideia de obscenidade, MacKinnon afirma que obscenidade é aquilo 

que fazem os homens sentir vergonha ou o que os ameaça, seja porque expõe o caráter 

político da dominação ou porque os coloca como alvos de outros homens:  

Às vezes, parece que o que é obsceno é o que excita certos homens que os homens 

no poder pensam que podem ignorar. Às vezes, parece que o que é obsceno é o 

que faz com que os homens dominantes se vejam como possíveis alvos 

momentâneos da agressão sexual masculina. Às vezes, parece que qualquer coisa 

pode ser feita a uma mulher, mas a obscenidade é o sexo que faz com que a 

sexualidade masculina se pareça má. (MACKINNON, 1989, p. 203, tradução 

nossa). 

A moral sexual é regulada, assim, do ponto de vista masculino, produzindo 

permissões e vetos daquilo que esse ponto de vista vê como ameaçador para seu poder. No 

nível discursivo, essas ameaças são racionalizadas como imoralidade, como um 

comportamento sexual desviante - e, portanto, obscenidade.  Nesse quadro, a obscenidade 

daquilo que produz vergonha também excita os homens, mas é aquilo que os faz sentir 

como pecadores - são os tabus e impedimentos que também produzem excitação. A 

pornografia, que normaliza a submissão das mulheres, é excluída desse domínio e vista 

como um discurso a ser protegido.  Em ambos, obscenidade e pornografia, mulheres são 

sexo. Assim, na perspectiva de MacKinnon, as feministas não estão preocupadas com o 

que a lei vê como imoral, mas sim com mecanismos de subordinação das mulheres - que, 

no caso,  corresponde à erotização da submissão feminina. 

Para a autora, a moralidade liberal, que traduz o ponto de vista masculino, é o que 

informa a postura do Estado na regulação da pornografia e da obscenidade. Ainda que haja 

mudanças na disciplina legal, os pressupostos que estruturam essa postura teriam se 

mantido, reproduzindo divisões entre público e privado, ética e moralidade, que não são 

neutras em termos de gênero. Assim, para a autora, o "[...] discurso conduzido em termos 

de bem e mal que não expõe os fundamentos de gênero desses conceitos reproduz - e 

serve para disfarçar a presença - da posição de poder a ele subjacente [...]" 

(MACKINNON, 1989, p. 200). 

 Normas que disciplinam obscenidade controlam o que e como sexo pode ser 

publicamente visto. MacKinnon descreve que, na sua forma antiga, o direito norte-
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americano repudiava pornografia publicamente, mas ela era consumida no âmbito privado: 

“[...] faça qualquer coisa para as mulheres com impunidade no âmbito privado por trás de 

um véu de negação pública e civilidade” (MACKINNON, 1989, p. 200). 

Progressivamente, as restrições foram sendo suavizadas ao ponto de serem quase extintas - 

houve uma liberalização da doutrina da obscenidade. Pornografia passou a ser 

publicamente celebrada: a prática social deixou de ser algo a ser feito no privado, na 

medida em que se legitimou publicamente: “o terrorismo sexual se tornou democratizado” 

(MACKINNON, 1989, p. 200).  

A autora afirma que tal mudança teria afetado a ilusão do sexo pornográfico como 

algo proibido e perigoso. Assim, conecta essa transformação à escalada de brutalidade 

inserida nos materiais pornográficos: o sexo, como ato de poder, precisa ser retratado com 

tal. Sublinha que, apesar disso, o nível de força empregado nunca se tornou uma questão a 

ser regulamentada - e atribui isso ao fato de que a força empregada contra as mulheres em 

geral não é vista como força, mas sim apenas como sexo (MACKINNON, 1989). 

De forma geral, ela entende que essas novas configurações (a pornografia 

reconhecida publicamente como algo aceitável) encerram uma nova estratégia para 

manutenção da supremacia masculina - tem um caráter adaptativo. Entretanto, ela 

reconhece que, com essa modificação, os conteúdos que definem a mulher enquanto classe 

sexual passaram a ficar disponíveis para análise e crítica pública, deixando de ser um 

“abuso privado secreto” (MACKINNON, 1989, p. 200). 

No que se refere aos conceitos jurídicos que conformam os juízos sobre pornografia 

e obscenidade, MacKinnon afirma que o conceito de homem médio é utilizado para traçar 

os limites do que é considerado aceitável pela comunidade. Essa abstração, aponta a 

autora, pressupõe que é possível existir um ponto de vista neutro. Para ela, é a exatamente 

com o que as feministas se preocupam: mais do que se preocupar com o que é julgado 

desvio moral, trata-se de compreender o conteúdo e processo de legitimação do que é 

entendido como normal e do que não é - porque isso revelaria como se constroem e quais 

são as normas que produzem a subordinação das mulheres (MACKINNON, 1989). 

Para MacKinnon, a pornografia é protegida como liberdade de expressão porque os 

homens estão limitando o poder de outros homens interferirem na dominação que eles 

exercem sobre as mulheres. É um pacto masculino de acesso livre aos corpos femininos. É 

por isso que, para ela, a indefinição do direito é importante nesse caso. Definir os limites 

entre o que está no território da pornografia e o que está no território da obscenidade de 
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forma estanque seria impor constrangimentos a esse poder de livre definição. Assim, ainda 

que haja certos parâmetros, é preciso garantir certa maleabilidade dos termos que regulam 

acesso dos homens às mulheres. O conceito de lascívia, também de difícil determinação, é 

citado como um exemplo disso (MACKINNON, 1989). 

 A autora afirma, ainda, que essa indeterminação é consequência da artificialidade 

desses limites: não há separação entre discurso sexual e conduta sexual ou entre arte 

pornográfica e material obsceno porque todos reproduzem a mesma relação de poder - a 

objetificação das mulheres. São camadas de regulação utilizadas conforme a conveniência. 

Para ela, pode ser comparado à regulação do estupro: assim como, do ponto de vista 

feminista, é complexo distinguir liberdade sexual de coerção sexual, também o é distinguir 

pornografia e liberdade de expressão.  

 MacKinnon defende que o único modo de avançar nessa diferenciação é 

abordar o tema como uma questão de igualdade de gênero de forma direta, sem mediações 

por termos que estão implicados na política de dominação masculina. Assim, não se trata 

de definir pornografia como algo moralmente ofensivo ou degradante e tampouco como 

uma ideia
36

, mas de evidenciar os prejuízos concretos que impõe às mulheres. É por isso 

que a autora se contrapõe ao que identifica como a posição liberal: tratar pornografia 

como liberdade de expressão é tornar invisível a concretude de tais violações. Além disso, 

ela afirma que a perspectiva liberal, assim como no caso do aborto, tutela a pornografia 

como uma questão de proteção à privacidade, desconsiderando que também existem 

relações de poder sexistas dentro da esfera privada - na sua visão, o que é tutelado de fato 

é o poder dos homens acessarem os corpos das mulheres (MACKINNON, 1989). 

 Embora a autora admita, como dito acima, que tornar a pornagrafia algo legal 

trouxe sua discussão para o âmbito público, MacKinnon refuta a ideia de que devemos 

tratá-la como expressão para proteger a pluralidade de ideias e submetê-la à discussão 

coletiva. Para ela, essa visão desconsidera um cenário de extrema desigualdade, no qual 

um grupo social (no caso, as mulheres) é sistematicamente impedido de falar e no qual a 

expressão do grupo dominante constitui, em si mesma, um exercício violento de poder. A 

pornografia, para ela, submete mentes e corpos femininos em um só ato. Nesse cenário, 
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 Para MacKinnon, a ideia de que a pornografia é mero discurso advém de uma visão equivocada acerca das 

diferenças entre palavras e ações, entre atitude e comportamento, que desconsideram o significado social que 

determinado discurso exerce dentro das relações de poder (MACKINNON, 1989). 
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protege-se o poder de expressão de um grupo que já o detém sem qualquer embaraço e “o 

feminismo, a visão dissidente, é excluído pela pornografia” (MACKINNON, 1989, p. 

205).  

A autora também ressalta que, embora a lei de obscenidade não exija nenhum prova 

do mal concreto que ela causa, costuma-se exigir a prova dela quando o assunto é 

pornografia. A visão liberal não ofereceria recursos explicativos que permitam perceber  

os efeitos da pornografia, que seriam danos difusos, coletivos, sistêmicos e contextuais, de 

subjugação e silenciamento coletivo das mulheres - que seria acessível pela experiência 

delas mesmas
37

. Para ela, impor esse paradigma epistemológico é uma consequência de 

adotar o ponto de vista masculino como única forma de conhecimento. Nesse sentido, 

A moral liberal não pode lidar com ilusões que constituem a realidade porque sua 

teoria da realidade, que não possui uma crítica substantiva da distribuição do poder 

social, não pode obter atrás da palavra empírica, a verdade pela correspondência. 

(MACKINNON, 1989, p. 214, tradução nossa).  

MacKinnon afirma que uma das possíveis saídas utilizadas para tratar a pornografia 

de um ponto de vista feminista seria articulá-la em termos de desumanização. Entretanto, 

seria necessário adotar um conceito feminista de desumanização, que supere as 

insuficiências de sua versão liberal - que pressupõe que mulheres são agentes livres. Nessa 

esteira,  reformular a crítica à pornografia significa não proteger as mulheres de violência 

moral, mas sim lutar para que possam exercer poder sobre sua sexualidade e, 

consequentemente, sobre sua autodefinição: “talvez um ser humano, para propósitos de 

gênero, é alguém que controla a definição social de sexualidade” (MACKINNON, 1989, 

p. 205). Para a autora, é necessário conectar essa visão com uma como crítica aos 

conceitos de ser humano construídos com base nas experiências masculinas: 

Mais profunda do que a questão do conceito de pessoa ou a questão da violência é 

a questão do mecanismo social pelo qual a pornografia constrói as mulheres e o 

sexo, definindo o que ‘mulher’ significa e o que a sexualidade significa em termos 

mútuos, excluindo a realidade social das mulheres da definição substantiva de 

pessoa (MACKINNON, 1989, p. 212, tradução nossa).  

                                                           
 

37
 MacKinnon afirma resultados de pesquisas têm demonstrado a relação entre pornografia e seus danos mas 

que permanecem as críticas porque entende-se que as interações não foram suficientemente isoladas para 

provar causalidade. Ela refuta tais críticas afirmando que, na análise social, esse pretendido isolamento é 

impossível. Ela afirma que os danos existem, mas não podem ser percebidos por esse modelo. 
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Para MacKinnon, trata-se, assim, de conectar uma crítica epistemológica com uma 

crítica política, superando a paralisia que acomete muitas feministas pelo medo de munir o 

Estado com um instrumento que pode ser utilizado para fins repressivos. Para autora, o 

Estado já é fortemente repressivo em relação às mulheres e sua suposta neutralidade 

proíbe avanços em direção à igualdade
38

. 

 

2.3. Direito e gênero: o Estado liberal como ponto de vista masculino 

MacKinnon aponta que, na ausência de uma teoria própria, feministas teriam se 

servido ora dos pressupostos da teoria liberal, ora daqueles da teoria marxista, como ponto 

de partida para suas análises sobre o Estado. Para a autora, ambas as saídas se revelaram 

insuficientes ou inadequadas na medida em que nenhuma delas enuncia a especificidade da 

relação das mulheres com o Estado. Essa lacuna explicativa comprometeria as estratégias 

utilizadas para disputar o direito, por impedir a compreensão geral das lógicas estatais 

quando o assunto é gênero. 

A autora descreve que, na teoria liberal, o Estado é visto como uma entidade 

detentora de poder, mas, ao mesmo tempo, como um árbitro neutro frente aos interesses 

sociais conflitantes. Como decorrência, as desigualdades de gênero são concebidas como 

problemas que podem ser enfrentados por meio da racionalidade e da gramática abstrata do 

direito. Para a autora, essa visão limita o imaginário feminista e, assim, as possibilidades 

de demandar alterações transformativas nas políticas e leis. 

Explica a autora que, da teoria marxiana, foram derivadas diferentes leituras sobre 

o Estado: enquanto algumas teorias o concebem como mero reflexo dos interesses da 

classe dominante, outras o definem como um poder específico e relativamente autônomo, 

porém como parte de um todo social-econômico. No primeiro caso, o Estado se torna um 

vetor de dominação e repressão, cenário no qual a lei passa a ser um mero instrumento de 

legitimação da ideologia e qualquer disputa por meio do direito se resumiria a mero 

idealismo ou reforma. Já no que se refere à segunda linha, desenvolvida como uma 

alternativa frente ao reducionismo da primeira, teria a virtude de não classificar todo o 

direito como burguês, por exemplo. MacKinnon, apesar de reconhecer o mérito dessa 
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 MacKinnon defendeu, durante sua trajetória de advogada e militante, a responsabilização civil pelos danos 

causados às mulheres pela pornografia (NUSSBAUM, 1999). 
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tentativa, afirma que ela ainda não foi suficientemente teorizada: as análises esboçadas 

geralmente não explicam o que significa essa autonomia relativa e qual a relação dela com 

os mecanismos sociais de subordinação, nem elucidam a que tipo de interesses esse Estado 

seria permeável.  

Outras perspectivas alternativas sobre a questão padeceriam do mesmo problema. 

MacKinnon faz referência explícita aos teóricos do critical legal studies, criticando-os 

tanto pela falta de uma teoria mais consistente do poder (inclusive de gênero) que embase 

suas críticas como pela ausência de análises das dinâmicas concretas estabelecidas entre 

Estado, racionalidade jurídica e sociedade. A autora afirma que, em razão disso, suas 

críticas sobre o formalismo e objetivismo da racionalidade jurídica são pouco sólidas e 

pouco potentes
39

.  

Limitadas a esse repertório conceitual (marxista ou liberal), afirma MacKinnon, as 

feministas se veriam num jogo de tudo ou nada: ora olham para o Estado como mero 

instrumento de dominação, na posição-limite de abandoná-lo como arena disputável, ora o 

concebem como ferramenta elementar para a promoção da igualdade. Para a autora, ambas 

as posturas são problemáticas: no primeiro caso, as disputas ficariam confinadas à 

sociedade civil (que, segundo ela, para as mulheres, parece mais um estado de natureza), 

no segundo, as feministas se veriam condenadas a disputar o Estado desprovidas de 

qualquer perspectiva estratégica. Para a autora, o que pode informar essa estratégia é 

justamente a análise feminista do Estado: uma reflexão sistemática sobre seu 

funcionamento, que, a partir da experiência concreta das mulheres, coloca em questão a 

especificidade da relação das mulheres com o poder estatal (MACKINNON, 1989).  

Desenvolvendo o que seria essa teoria feminista do Estado, a autora discorre que  

“o estado é masculino no sentido feminista: a lei vê e trata as mulheres como os homens 

veem e tratam as mulheres” (MACKINNON, 1989, pp. 161-162, tradução própria). O 

Estado liberal, na sua visão, produz gênero através de normas, desenhos institucionais e 

políticas substantivas, em favor do poder masculino. No que se refere às normas, 

MacKinnon afirma que elas “[...] recapitulam o ponto de vista masculino no nível do 
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 Sobre isso, é interessante comentar que, na visão de MacKinnon, o conceito de indeterminação da lei não é 

muito útil para “[...] aqueles para quem a lei é demasiado determinada” (MACKINNON, 1989, p. 162, 

tradução própria). 
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design” (MACKINNON, 1989, p. 162, tradução própria)
40

. Esse desenho, segundo a 

autora, é a racionalidade jurídica estabelecida, informada pelo postulado da objetividade. 

Constrangendo ao máximo a aplicação das normas, essa epistemologia supostamente 

garantiria uma aplicação neutra do direito. MacKinnon argumenta que essa neutralidade 

reproduz, na verdade, uma perspectiva parcial (e masculina) da realidade: na medida em 

que concebe os indivíduos como livres e iguais, tomando a experiência como base de 

compreensão da realidade, ignora a existência de relações de poder que torna as 

experiências das mulheres distintas das dos homens. Nesse sentido, afirma que “a 

epistemologia objetivista é a lei do direito
41

. Ela garante que a lei reforçará as distribuições 

de poder existentes quando ela aderir mais ao seu próprio ideal de justiça” 

(MACKINNON, 1989, p. 163, tradução própria).  

Nesse sentido, 

Law, in societies ruled and penetrated by the liberal form, turns angle of vision and 

construct of social meaning into dominant institution. In the liberal state, the rule 

of law-neutral, abstract, elevated, pervasive--both institutionalizes the power of 

men over women and institutionalizes power in its male form (MACKINNON, 

1989, p. 238) 

É por isso que a maioria das reformas para eliminar normas de tratamento formal 

desigual entre os sexos teriam sido possíveis - embora eliminada um diferença de 

tratamento explícita, a tradução do ponto de vista masculino estaria resguardada por uma 

articulação da objetividade com a previsão de direitos que se aplicam a indivíduos 

abstratos, num contexto em que os mecanismos sociais de subordinação das mulheres são 

eficientes o suficiente para garantir a manutenção social da desigualdade. Dessa forma: 

Speaking descriptively rather than functionally or motivationally, the strategy is 

first to constitute society unequally prior to law; then to design the constitution, 

including the law of equality, so that all its guarantees apply only to those values 

that are taken away by law; then to construct legitimating norms so that the state 
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 Para MacKinnon, “a jurisprudence is a theory of the relation between life and law” (MACKINNON, 1989, 

p. 237). Sobre o direito, considera “[...] law as a state practice, one that has also claimed its validity in putting 

generality and abstraction into a particular lived form backed by power and authority” (MACKINNON, 

2000, p. 689). 
41

 Sobre objetividade, MacKinnon afirma que  ”The separation of form from substance, process from policy, 

adjudication from legislation, judicial role from theory or practice, echoes and reechoes at each level of the 

regime its basic norm: objectivity” (MACKINNON, 1999, p. 162). 
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legitimates itself through non interference with the status quo. Then, so long as 

male dominance is so effective in society that it is unnecessary to impose sex 

inequality through law, such that only the most superficial sex inequalities become 

de jure, not even a legal guarantee of sex equality will produce social equality 

(MACKINNON, 1989, pp. 163-164). 

A ideia de um Estado com virtudes passivas (o Estado liberal da liberdade 

negativa) daria dá respaldo a tais características. Concebendo-se como um agente neutro 

que regula interesses e não relações de poder, o Estado assumiria que as circunstâncias 

daqueles que têm poder são a régua a partir da qual o direito deve ser criado e aplicado. 

Dessa forma, “[...] assume que as condições que pertencem aos homens em relação a sexo 

consentido, à privacidade, à voz no discurso moral e à igualdade política são aplicáveis às 

mulheres”. (MACKINNON, 1989, p. 168, tradução nossa). 

Para MacKinnon, essa liberdade negativa é responsável por resguardar zonas de 

poder masculino. Dado o contexto desigual, a liberdade negativa atua como uma garantia 

de liberdade dos homens e se traduz na autorização da dominação das mulheres. 

Afirmando o que denominei de coextensividade entre poder do Estado e poder masculino, 

MacKinnon tece uma crítica à teoria weberiana do Estado - mais especificamente, à ideia 

do monopólio do uso legítimo da força pelo Estado
42

. Para ela, o conceito weberiano “[...] 

pensado para distinguir o Estado como entidade, na verdade descreve o poder do homem 

sobre as mulheres em casa, na cama, no trabalho, na rua, por toda a vida social” 

(MACKINNON, 1989, p. 169, tradução nossa). 

Por outro lado, a autora afirma que demandas por proteção especial não são 

necessariamente uma reversão desse quadro. Apontando que a resistência generalizada em 

reconhecer a mulheres como um grupo subordinado (reivindicação vista como ativismo)  

convive com casos de reconhecimento da mulher como grupo mais frágil a ser tutelado 

(uma visão masculina), MacKinnon descreve esse cenário como evidência de que a 

objetividade que serve ao ponto de vista de masculino suporta acomodar abordagens 

substantivas desde que para reforçar a desigualdade: enquanto a reivindicação do primeiro 

tipo de reconhecimento é vista como ativismo, o segundo caso é visto como um caso de 
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 Essa definição pode ser encontrada em A política como vocação (WEBER, 1982). 
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justiça
43

. A autora ressalta, assim, que análises que opõem neutralidade judicial e 

intervenção judicial como forma de explicar a postura estatal não percebem que “do ponto 

de vista das mulheres, as decisões já são substantivas; a visão que parte de lugar nenhum já 

tem conteúdo” (MACKINNON, 1989, p. 167, tradução nossa).  

Nesse quadro, mesmo previsões legais abstratas de igualdade de gênero, por si só, 

pouco fariam pelas mulheres, na medida em que 

[...] o homem é a referência implícita para a noção de humano e a masculinidade é 

a medida do direito à igualdade. Na sua interpretação convencional, a lei é neutra: 

dá pouca atenção às mulheres que não pode dar aos homens, mantendo a 

desigualdade sexual enquanto aparenta abordá-la. Gênero, assim, é elaborado e 

sustentado pela lei, é mantido como uma divisão de poder. (MACKINNON, 1989, 

p. 168, tradução nossa). 

Portanto, na visão de MacKinnon, uma análise sistemática do direito revela que o 

modo pelo qual o Estado interpreta a realidade é o mesmo modo pelo qual os homens a 

interpretam. Dessa forma, o Estado protege o poder masculino, reforçando-o e o 

estabilizando (o que inclui regular excessos quando necessário para sua manutenção). Para 

a autora, há uma relação de mútua constituição entre realidade legal e realidade social e, 

quanto mais a dominação é socialmente efetiva, menor a necessidade da lei garanti-la de 

forma expressa, restando somente uma necessidade de respaldo implícito e uma função de 

mascarar a desigualdade. O Estado, através das leis, institucionaliza o poder masculino ao 

institucionalizar o ponto de vista masculino. Ao comentar que “estupro no direito é o sexo 

com uma mulher que não é sua”, MacKinnon afirma que: 

[...] as realidades social e legal são coerente e mutuamente determinadas: na 

medida em que o direito não tem interferido de modo efetivo na capacidade dos 

homens de estuprar mulheres nesses termos, tem sido desnecessário prever isso 

como uma regra jurídica expressa (MACKINNON, 1989, p. 167, tradução nossa). 

 O Estado, assim, “[...] is not a discrete location, but a web of sanctions throughout 

society which ‘controls the principal means of coercion’ that structures women's everyday 

lives” (MACKINNON, 1989, p. 169). No seu ponto de vista, o poder sistêmico dos 
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 MacKinnon cita os casos West Coast Hotel v. Parrish e Muller v. Oregon, nos quais se considerou 

constitucional legislação que limita horário de trabalho para mulheres e que legislação de salários mínimos 

para mulher, respectivamente. Afirma que, embora tenha marcado o fim da Lochner era, o que ocorreu foi só 

uma atualização dos termos pelos quais a objetividade é aplicada, sendo seu sentido central mantido. 
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homens sobre as mulheres é organizado pelo poder estatal. Por isso, seria sintomático que 

as normas que operam a normalização quando o controle puramente social se revela 

insuficiente sejam tratadas como normas que não dizem respeito às mulheres. E, não por 

acaso, essas normas são, em geral, aquelas referentes à política sexual: elas regulamentam 

o aborto, a prostituição, a pornografia, o incesto etc. Conceitos como privacidade e 

consentimento seriam construídos a partir da experiência masculina, ignorando-se sua 

inaplicabilidade à realidade das mulheres. 

 Assim, para Mackinnon, o Estado e o direito regulam gênero não de forma 

ocasional, mas de forma decisiva e sistemática: 

State power, embodied in law, exists throughout society as male power at the same 

time as the power of men over women throughout society is organized as the 

power of the state. [...] However autonomous of class the liberal state may appear, 

it is not autonomous of sex. Male power is systemic. Coercive, legitimated, and 

epistemic, it is the regime” (MACKINNON, 1999, p. 188). 

 MacKinnon argumenta que, na perspectiva liberal, duas seriam as vias para, por 

meio do direito, dar algum tipo de resposta à questão das mulheres. Essas vias  equacionam 

gênero a partir do binômio igualdade/diferença, adotando a fórmula aristotélica do 

tratamento igualitário
44

. Assim, as duas opções de tratamento legal oferecidas pela 

concepção liberal de igualdade seriam a neutralidade de gênero e o tratamento baseado na 

diferença.  

A autora afirma que, longe de ser um equacionamento perfeito como pretende a 

teoria liberal, há uma tensão entre ambos os conceitos, que produz contradições: as normas 

de tratamento diferencial não são meros complementos às normas gerais, mas sim produtos 

da sua ineficácia no que se refere à produção de igualdade. Tornar gênero uma fonte de 

classificação legal, por sua vez, é um movimento ambivalente: pode significar uma 

discriminação disfarçada ou um tratamento diferencial justificado. Mas mesmo essa última 

opção também estaria longe de oferecer uma resposta efetiva à desigualdade. A autora 

aponta que o julgamento da legitimidade do tratamento diferencial passa por comparar 

homens e mulheres; nessa análise, o homem é a régua, é a norma já estabelecida e 

reforçada ao se desenhar o tratamento diferencial. Nesse sentido, “equality, in this 
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 Concepção formulada em A política (ARISTÓTELES, 2002). 
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approach, merely had to be applied to women to be attained. Inequality consisted in not 

applying it. The content of the concept of equality itself was never questioned” 

(MACKINNON, 1991a). 

A autora prossegue afirmando que, na perspectiva liberal, o que se consideram 

diferenças biológicas e diferenças sociais essas poderiam informar tratamentos 

diferenciais. Segundo MacKinnon, a tensão característica do conceito de igualdade liberal 

abriria espaço para tratar gênero como diferença numa perspectiva essencialista biológica, 

sob o verniz de leis antidiscriminatórias. A autora argumenta que, nesse sistema de poder 

masculino, as mulheres não se veem como diferentes, mas como subordinadas numa 

relação. A gramática liberal subtrairia o aspecto relacional da desigualdade
45

, tratando-o a 

como uma diferença ou identidade inscrita no próprio sujeito: daí ser vista como tão 

inapropriada na visão de MacKinnon. A diferença é produto da desigualdade, mas essa 

relação é escondida. Assim, as normas que buscam tratar dela tem um caráter de 

racionalização e ocultação das desigualdades. Nesse sentido, tratar as diferenças seria um 

mecanismo interno de atualização desse sistema de desigualdade (MACKINNON, 1989). 

Nesse quadro, argumenta MacKinnon, os homens são a medida, mesmo se 

adotando a ideia de diferença. Neutralidade de gênero equivaleria à posição masculina, 

enquanto diferença é o que falta para alguém estar nessa posição. A autora vê as conquistas 

das mulheres dentro desse sistema como uma negociação: ao mesmo tempo em que 

buscam corrigir exclusões e desigualdades, legitimam o sistema e podem, inclusive 

reforçar padrões internos ao não admitir que os ganhos dessas disputas, nos termos 

estabelecidos, serão sempre parciais
46

. Essa parcialidade frequentemente poderia significar 

uma divisão das mulheres enquanto grupo: algumas poucas teriam mais sucesso pela via 

do tratamento neutro e outras pela do tratamento diferencial, de acordo com sua posição 

social. Isso reforçaria o que ela vê como um mito da igualdade jurídica (MACKINNON, 

1989). 
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 Joan Scott, numa perspectiva filosófica, apresenta bem esse argumento: “A dimensão relacional da 

diferença – seu estabelecimento em contraste com a norma – também tem sido mascarada. A diferença tem 

sido representada como um traço fundamental ou natural de um grupo enquanto a norma padronizada (o 

indivíduo homem branco) não é considerada como possuidora de traços coletivos” (SCOTT, 2005, p. 24). 
46

 A autora cita inclusões de algumas mulheres em ambientes acadêmicos e profissionais como exemplos 

(MACKINNON, 1999). 
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MacKinnon aponta a incapacidade dessa linguagem de lidar com casos em que o 

caráter coletivo da subordinação fica evidente, como no exemplo de setores de empregos 

precarizados totalmente feminilizados. Além disso, a autora afirma que as leis 

antidiscriminatórias só percebem (ou admitem) que exclusões são baseadas no gênero nos 

casos em que a limitação de acesso a direitos é flagrante e gritante ou então nos casos em 

que a diferença é estereotipada
47

. Outros casos problemáticos seriam as proteções 

paternalistas e estigmatizantes que poderiam prejudicar as mulheres
48

 e a exigência de que 

a pessoa protegida deva corresponder a estereótipos femininos para gozar de proteção. A 

autora ainda sublinha outro efeito colateral dessa gramática da igualdade: a partir dela, 

homens começam a reivindicar igualdade alegando que estariam sendo discriminados, 

apesar do contexto generalizado de profunda subordinação das mulheres
49

. Descrevendo 

tais limitações, MacKinnon argumenta que esse paradigma de proteção legal tem 

limitações muito severas, é suscetível a diversas distorções e que, no máximo, oferece 

compensações insuficientes (MACKINNON, 1989). 

A autora critica a concepção de Ronald Dworkin
50

 de igualdade por pressupor que 

o senso de igual valor é algo compartilhado, universal entre todos os humanos. Mackinnon 

argumenta que o senso masculino de valor próprio está intimamente atrelado à 

inferiorização das mulheres. Para MacKinnon, a concepção de Dworkin está fortemente 

presente no paradigma jurídico de igualdade, que, insensível às dinâmicas de subordinação, 

se torna incapaz de diferenciar situações de igualdade de integração forçada. Assim, esse 

paradigma desconsidera que a realidade é dividida pelo gênero e, ao ler as desigualdades 

por uma ótica simplista, reproduz o ponto de vista masculino (MACKINNON, 1989). 

Em suma, o argumento central de MacKinnon é que concepção liberal da igualdade 

de gênero pressupõe que a sociedade já é fundamentalmente igual. Assim, se torna incapaz 

de diagnosticar a desigualdade e abordá-las de forma eficaz. Mesmo quando baseadas em 

assimetrias de poder, leis antidiscriminatórias pressupõe que a correção a ser feita é suprir 

um problema derivado de uma diferença essencial, desconsiderando o aspecto relacional e 
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 Mackinnon cita, por exemplo, a questão da feminização da pobreza e da imposição generalizada do 

exercício do trabalho de cuidados (MACKINNON, 1999). 
48

 MacKinnon cita casos nos quais uma suposta “proteção” se justifica com base numa condição de 

“rapability”, impondo às mulheres o ônus de uma violência a que estão sujeitas (MACKINNON, 1999, p. 

226). 
49

 MacKinnon cita o exemplo da custódia de crianças (MACKINNON, 1999). 
50

 Ver Uma questão de princípio (DWORKIN, 2000). 
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dinâmico da desigualdade de gênero. O direito, então, se pensa como um interventor 

pontual e não uma dimensão constitutiva da realidade. Diferença, para a autora, é a 

dominação reificada. É por isso, no senso comum, normas antidiscriminação não seriam 

vistas como normas de igualdade, mas como normas de proteção especial: mantido esse 

cenário no qual gênero é inviabilizado como sistema político, “protection will be a dirty 

word and equality will be a special privilege” (MACKINNON, 1989, p. 234). 

Frente a esse ceticismo, quais seriam as possibilidades de o direito ser utilizado 

pelas mulheres como instrumento de realização de igualdade, na visão de MacKinnon? Se 

o Estado, na sua visão, adota uma postura de produção organizada do gênero (por meio da 

ação e da omissão) e a gramática liberal do direito se mostra incapaz de articular demandas 

substantivas, o que resta às mulheres? Para a autora, dado que não existe um espaço fora 

desse sistema, a ruptura e o conflito possíveis serão feitos de modo interno a ele. Esse 

tensionamento desse sistema seria realizado por leis e políticas que incorporam o ponto de 

vista das mulheres, denunciando a parcialidade do ponto de vista masculino. O ponto de 

vista das mulheres, para a autora, é aquele realmente capaz de interpretar a sua própria 

subordinação e dar visibilidade a ela. A autora afirma que, a partir dele, conquistas 

pontuais são possíveis (MACKINNON, 1989). 

MacKinnon afirma que, dentro do Estado liberal, não é possível, entretanto, 

erradicar a subordinação das mulheres pela sua própria gramática; entendimento contrário 

seria idealista e elitista. Subentende-se que, na visão de MacKinnon, as reivindicações 

possíveis são, sobretudo, aquelas que buscam limitar o poder dos homens de subjugar as 

mulheres, denunciando tais atos em termos de violência de gênero. A autora argumenta 

que as mulheres não conhecem a igualdade, pois só têm uma experiência social da 

desigualdade; dessa forma, esse imaginário coletivo permite visualizar os meios pelos 

quais barreiras podem ser removidas ou perfuradas. Nomear violências, expor seus 

funcionamentos em seus detalhes, denunciar dinâmicas que mantém as mulheres em 

situação de subordinação e identificar direitos que garantem o poder dos homens violarem 

mulheres seriam tarefas as feministas. Nesse sentido, 

In consciousness raising, women learn they have learned . that men are everything, 

women their negation, but the sexes are equal. The content of the message is 

revealed as true and false at the same time; in fact, each part reflects the other 

transvalued.If "Men are all, women their negation" is taken as social criticism 

rather than as simple description [...]. Reciprocally, the moment it is seen that this 
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life as we know it is not equality, that the sexes are not socially equal, womanhood 

can no longer be defined in terms of lack of maleness, as negativity. For the first 

time, the question of what a woman is seeks its ground in and of a world 

understood as neither of its making nor in its own image, and finds, within a 

critical embrace of woman's fractured and alien image, the shadow world women 

have made and a vision of the possibility of equality (MACKINNON, 1989, p. 

104/105, grifo nosso) 

Ademais, considerando seu diagnóstico sobre a centralidade das políticas sexuais, a 

autora identifica como centrais normas que abordam tais questões, assim como aquelas que 

versam sobre controle reprodutivo e privacidade e segurança pessoal. Sugere, em 

consideração pontual, que uma diversificação dos instrumentos jurídicos a serem usados, 

lançando-se mão, por exemplo, de remédios civis, e dos temas a serem tratados, de forma a 

perturbar dinâmicas legais estanques e uma visão objetificada da realidade 

(MACKINNON, 1989). 

Apesar da crítica dura a leis e concepção liberais de igualdade, MacKinnon 

reconhece que elas promovem uma porosidade do Estado às demandas feministas. 

Igualmente, defende que é possível produzir tensões no uso dessa linguagem através da 

identificação do vocábulo da diferença com a noção de desigualdade e da utilização do 

concreto e do específico como fonte de diagnósticos sobre essa desigualdade. Em suma, 

defende a exposição das limitações da própria linguagem, criticando-se também categorias 

como razoabilidade, abstração etc. (MACKINNON, 1989). 

Concluída a exposição dos pontos-chave da teoria de MacKinnon, passamos a 

analisar as posições de Nussbaum no próximo capítulo. 
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3. SEXO E PARÂMETROS PARA A JUSTIÇA SOCIAL 

 

3.1. Articulando feminismo e liberalismo 

Nussbaum afirma que, não por acaso, as noções centrais do liberalismo são 

amplamente mobilizadas pelos movimentos de mulheres até os dias atuais - creditando 

isso ao que chama de um potencial radical das noções liberais para a realização de justiça 

social. Embora afirme que muitas das críticas feministas ao liberalismo são mal 

articuladas
51

, a autora reconhece outras como críticas produtivas internas - ou seja, críticas 

passíveis de correção, que impulsionam uma atualização do liberalismo. A autora, assim, 

defende a ideia de um liberalismo reformulado capaz de acomodar adequadamente as 

demandas por igualdade de gênero. Com o objetivo de identificar quais são as críticas 

produtivas, Nussbaum submete o que considera como a melhor versão da teoria liberal
52

 

aos principais argumentos dessa crítica (NUSSBAUM, 1999a). 

Sua análise parte do pressuposto de que o liberalismo defende, em suma, 

reconhecimento das pessoas como merecedoras de igual dignidade apenas por serem 

pessoas, não importando qual sua situação social, sendo a fonte primária desse igual valor 

o poder da escolha moral, e a ideia de que esse reconhecimento deve se traduzir num certo 

tratamento dos indivíduos pela sociedade, que inclui o tratamento igualitário e o dever de 

respeitar a liberdade de escolha individual. Assim, na visão da autora, o liberalismo se 

opõe a tratar diferenças moralmente irrelevantes (como raça ou religião) como fontes de 

subordinação social, bem como a formas de organização política que desconsideram o 

bem estar e agência de pessoas individualmente consideradas ou que adotam concepções 

específicas do que deve ser valorado (se opondo a organizações totalitárias, por exemplo). 

O liberalismo, deste modo, persegue a maximização das esferas de escolha dos indivíduos 

no que se refere à expressão da personalidade; interferências, assim, só devem ser 

utilizadas como meios para garantir essa maximização (NUSSBAUM, 1999a). 

Um das críticas que a autora identifica como recorrente é a crítica ao 

individualismo. Argumenta ela que, em muitos casos, essa crítica, na verdade, se dirige 
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 Nussbaum afirma que muitas das críticas feministas ao liberalismo se dirigem a versões que já foram 

superadas dentro da própria teoria liberal (NUSSBAUM, 1999a). 
52

 Não se trata de um projeto de um autor específico, mas de aspectos de teorias diversas. Para a autora, as 

versões do liberalismo que devem ser levadas a sério são, especialmente: a tradição do liberalismo kantiano, 

especialmente o pensamento de John Rawls,  e a tradição utilitarista, especialmente o pensamento de John 

Stuart Mill  (NUSSBAUM, 1999a). 
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ao egoísmo psicológico. Nussbaum defende que a ideia do egoísmo psicológico está longe 

de ser uma posição dominante na teoria liberal e que não é um pressuposto teórico como 

se supõe - são diversos os autores, argumenta, que adotam, como ponto central da teoria, a 

compreensão de que  relações intersubjetivas e comunitárias são instâncias valorizados 

pelas pessoas. E, a despeito da teoria psicológica adotada, consideram, como agentes 

morais, aqueles que enxergam o outro, individualmente considerado, com respeito
53

. 

Assim, qualquer que seja o relato liberal da essência humana, dele não irá derivar 

obrigatoriamente uma postura normativa específica (NUSSBAUM, 1999a). 

Outra versão da crítica ao individualismo
54

, mais sofisticada aos olhos de 

Nussbaum, é a sugestão de que o individualismo se traduz numa postura de 

autossuficiência normativa. Para a autora, compreender o liberalismo nesses termos 

também seria uma distorção, na medida em que adotar o indivíduo como foco primário do 

pensamento político e ético não significa deixar de vislumbrar soluções ou arranjos 

coletivos como alternativas para garantir a liberdade de escolha e a dignidade individuais 

e, tampouco, de valorizar as interações e relações intersubjetivas. Nussbaum também 

argumenta que a presunção segundo a qual individualismo e autossuficiência estão 

intrinsecamente conectados é equivocada. Citando o budismo como um dos exemplos, 

afirma que diversas são as teorias que embasam a ideia de autossuficiência no 

reconhecimento de que o indivíduo não existe como tal (ele é parte de uma unidade supra-

individual, que lhe dá significado, e daí deriva sua capacidade de sobreviver às 

adversidades) (NUSSBAUM, 1999a). 

E, mais importante, Nussbaum considera prematuro o descarte da auto-suficiência 

como objetivo que está implícito nessa crítica e pressupõe a auto-suficiência como algo 

masculino e intrinsecamente problemático. A autora argumenta que tais feministas não 

superaram o ônus argumentativo de explicar em que termos a auto-suficiência é negativa e 

por quais motivos não ela não pode ser mobilizadas pelas mulheres como um objetivo - 

desconsiderando, inclusive, movimentos feministas que lutam pela auto-suficiência 

feminina. Além disso, Nussbaum também argumenta que, mesmo que se reconheça que os 
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 Nussbaum cita Rawls como um exemplo de abordagem não egoísta da natureza humana e Mill e Kant 

como exemplos de abordagens híbridas (NUSSBAUM, 1999). 
54

 Ambas as críticas ao individualismo são creditadas à filósofa Alison Jaggar. 
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indivíduos possam ser auto-suficientes, disso não decorre automaticamente uma posição 

normativa
55

 (NUSSBAUM, 1999a). 

Para Nussbaum, individualismo, no pensamento político, significa compreender o 

indivíduo como uma unidade em si, que tem uma existência e experiência própria, 

particular, e, normativamente, reconhecer que as demandas ou relações coletivas não 

devem ser o alvo básico da política. Como princípio ético, indivíduos, como tais e 

igualmente considerados, devem ser um fim - e não grupos ou coletividades. A autora 

defende, assim, que tais entendimentos não endereçam uma recomendação de 

comportamento egoísta ou essencialmente auto-suficiente às pessoas, mas impõe uma 

preocupação política de distribuição de recursos e oportunidades e de preservação de uma 

esfera de escolhas individual (NUSSBAUM, 1999a). 

Conectando essa discussão com o feminismo, Nussbaum afirma que o 

individualismo pode ter um sentido radical para as mulheres já que, em muitas ocasiões, 

elas não têm sido respeitadas e valorizadas em sua individualidade Várias políticas 

direcionadas às mulheres, por exemplo, teriam como finalidade assegurar direitos a 

famílias ou crianças; além disso, muitas violências vividas pelas mulheres estão 

conectadas a ideias de que elas não são indivíduos em si mesmas, mas sim propriedades 

de outra pessoa ou que servem para cuidar de outras pessoas. A autora afirma que o 

individualismo não serviu as mulheres por ter não ter suficientemente forte 

(NUSSBAUM, 1999a). 

Sobre isso, Nussbaum tece uma crítica aos pensadores liberais que defendem uma 

determinada concepção da dicotomia público/privado que identifica o privado com a 

família e a compreende como uma estrutura livre de hierarquias. Ao deixar de levar o 

individualismo até suas últimas consequências, esse pensamento legitimou a subordinação 

das mulheres, restringindo sua esfera de escolhas (e expondo-as ao estupro marital, por 

exemplo)
56

. Neste aspecto, a autora ressalta como diversos argumentos que buscavam 

manter essa concepção a ideia da família como lugar livre e pacífico adotavam o 

argumento da postura altruísta do homem em relação aos demais membros familiares. 
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 Nussbaum cita Jeremy Bentham como exemplo de um teórico que articulou uma teoria psicológica 

autocentrada com exigentes imperativos morais de altruísmo (NUSSBAUM, 1999a). 
56

 Nussbaum aponta que um dos pensadores que denunciou esse problema foi Mill, em Subjection of Women 

(MILL, 2004). 



64 

 

Para Nussbaum, a crítica feminista da concepção liberal do público e do privado é 

fundamental e deve ser levada muito a sério. No entanto, a autora defende que isso não é 

um problema intrínseco ao projeto liberal, nem algo que demanda uma reforma estrutural, 

mas um erro superável. Para ela, uma radicalização da ideia de individualismo, central 

para o liberalismo, conduziria à superação desse problema, que ocorreu porque “they 

[Becker, Rawls] give people too much credit for altruism and are not worried enough 

about the damages of competition” (NUSSBAUM, 1999, p. 65). Citando a reconstrução 

da teoria liberal formulada pela feminista Susan Okin
57

, Nussbaum descreve que, numa 

concepção liberal de família, homens e mulheres têm que ser considerados como 

indivíduos (deixam de ser vistos como representantes da família) e o sexo não deve ser um 

marcador relevante para determinar qualquer posição ou papel específico (NUSSBAUM, 

1999a). 

Acerca das estratégias mobilizadas pelos movimentos feministas, Nussbaum afirma 

que eles também têm utilizado a defesa de um individualismo forte como forma de 

expandir uma agenda de justiça social: 

In a very similar manner, international women’s activists, taking international 

human rights agencies to task for their neglect of issues such as marital rape, 

domestic violence, marital consent, and women’s hunger, have not moved to 

jettison the language of human rights. Instead, they have insisted that the major 

rights already on the agenda be vindicated for women, and also that rights of 

women to be free from gender-specific abuses be added to the list of human rights. 

Once again, the defect found in international agencies such as the United Nations 

is not that they have stressed individualism too much but that, deferring to 

tradition and male power, they have not done so consistently and deeply enough. 

(NUSSBAUM, 1999, p. 66) 

Como programa político, traduzido nessa forma de mobilizar a linguagem dos 

direitos, o liberalismo, segundo Nussbaum, estaria produzindo transformações 

significativas. Em contraposição a previsões constitucionais e estatutos que considera 

“vagos e aspiracionais” e de pouco valor prático, a autora vê tais iniciativas como 

promissoras porque “they[women] have been winning the right to be recognized as 

separate beings whose well-being is distinct from that of a husband’s” (NUSSBAUM, 
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 Em Justice, Gender, and the Family (OKIN, 1989). 
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1999a, pp. 65-66). Sintetizando, ela conclui que, se aplicada às mulheres, a noção liberal 

de individualismo se torna um feminismo extremamente potente. 

Apesar de todo seu otimismo depositado no liberalismo, Nussbaum se questiona 

acerca de cenários nos quais há uma resistência política generalizada, sustentada tanto 

pelo Estado como na esfera pública em geral, em considerar as mulheres como fins em si 

mesmas. Sem aprofundar suas considerações, a autora afirma que, nesses casos,  

[...] the repeated experience of male irrationality may legitimately cause many 

feminists to find liberal politics insufficiently radical.In the long run, however, it is 

unlikely that liberal ends will be effectively served by collectivist means. Any 

noble ideal, furthermore, can be used as a screen by those who wish to do harm. 

The right response is to expose the abusers, not to discard the ideal. 

(NUSSBAUM, 1999a, p. 67) 

Outra crítica recorrentemente feita pelas feministas ao liberalismo é a crítica à 

abstração, que também é enfrentada por Nussbaum. Na sua leitura, essa crítica se 

desdobra em duas versões: a primeira recai sobre o formalismo dos conceitos do projeto 

liberal
58

; a segunda se dirige ao fato de que a teoria liberal, em geral, pressupõe que o 

conteúdo por ela definido como relevante tem aceitação universal (NUSSBAUM, 1999a). 

Em relação ao formalismo (ideia de que a concepção liberal de igualdade, em razão 

de seu caráter abstrato, é inapta a lidar com a historicidade, a concretude dos contextos 

sociais e suas relações de poder), Nussbaum aponta que ela põe em xeque um ponto central 

da teoria liberal, “[...] whose central goal is to show equal respect for persons despite 

actual differences of power” (NUSSBAUM, 1999a, p.  67). A autora admite que se a 

gramática liberal for aplicada de forma excessivamente abstrata
59

 o objetivo do liberalismo 

pode não ser atingido. No entanto, Nussbaum defende que o receio de que a neutralidade 

liberal irá impedir todo e qualquer reconhecimento da existência de assimetrias de poder 

históricas é irrealista (NUSSBAUM, 1999a). 

Afirmando que a crítica legal de MacKinnon é acertada ao demonstrar os 

problemas de certas racionalidades jurídicas com filiações liberais
60

, ela argumenta que a 
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 Nussbaum afirma que, embora seja uma crítica feita por muitas feministas, se dirige especialmente as 

versões da crítica formuladas por MacKinnon e Jaggar. 
59

 A esse respeito, a autora cita como exemplo as críticas ao caso Brown v. Board que consideram que a 

decisão adotada pela Suprema Corte foi um equívoco do ponto de vista liberal. 
60

 Afirma também que esse tipo de crítica tem sido importante para gerar mudanças legais. 
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autora equivocadamente reduz o liberalismo a tais aplicações superficiais da teoria liberal. 

Nussbaum afirma que o liberalismo tem rejeitado abordagens puramente formais da 

igualdade, desenvolvendo um repertório de conceitos que permitem refletir de forma 

cuidadosa sobre diferença e hierarquia, reconhecendo, por exemplo, a importância dos pré-

requisitos materiais como forma de garantia da igualdade de oportunidade
61

. A despeito de 

afirmar que a crítica ao formalismo é resolvida dentro do liberalismo, a autora aponta que 

tópicos de tratamento diferencial (como ações afirmativas) continuam produzindo diversas 

tensões internas
62

. Defende, sobretudo, que é fundamental uma atenção contínua à história 

e narrativas de grupos em situação de desigualdade, que permita a atualização da 

imaginação liberal (NUSSBAUM, 1999a). 

A segunda versão da crítica à abstração se refere ao pressuposto universalista da 

teoria liberal que, para Nussbaum, é mais profunda e difícil de ser respondida. 

Identificando o comunitarismo como o grande porta-voz dessa objeção, a autora discorre 

que tal crítica denuncia o fato de que as categorias liberais e seus objetivos éticos foram 

construídos a partir de um registro histórico e político determinado. Embora o liberalismo 

pretenda estabelecer um tratamento igualitário, pressupondo-se universal, ele possui uma 

instância normativa que valoriza determinados aspectos da vida humana (a possibilidade 

de escolha, por exemplo), ainda que em nível muito abstrato (NUSSBAUM, 1999a). 

A autora afirma que, ainda que esses valores outros sejam respeitados dentro da 

política liberal, essa adaptação pode não ser vista como suficiente por outros pontos de 

vista. Embora reconheça que esse é um debate político complexo, Nussbaum, evidenciando 

as implicações de tal discussão no feminismo, defende que o liberalismo acomoda um 

espaço considerável para a crítica interna, a expressão de outras identidades e a defesa de 

mudanças. Sobre o comunitarismo, afirma que ele deveria ser analisado com cautela a fim 
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 Como outro exemplo dessa gramática mais sofisticada do liberalismo, Nussbaum também cita a diferença 

entre “formal equality of opportunity” and “truly fair equality of opportunity” proposta por Rawls, que 

incorpora preocupações redistributivas. Além disso, cita um exemplo em que, no âmbito do direito, o 

reconhecimento de uma assimetria social foi utilizada e, dessa forma, uma igualdade formal foi vista como 

injusta. Trata-se de caso no qual foi reconhecida a inconstitucionalidade de uma parte do Hindu Marriage 

Act. Embora não estabelecesse um tratamento formal diferente com base no sexo, os direitos previstos pelo 

texto legal, no contexto de subordinação das mulheres, só eram efetivamente acionados pelos homens 

(MACKINNON, 1989). 
62

 Nussbaum afirma que enquanto libertários são mais resistentes às ações afirmativas, rawlsianos 

consideram que não é só razoável como necessário promover reajustes quando há vantagens derivadas de 

características moralmente irrelevantes (abstração, nesse caso, é vista como incompatível com tratamento 

igualitário) (MACKINNON, 1989). 
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de verificar se também acomoda essa crítica interna de forma a permitir a expressão do 

ponto de vista das mulheres, especialmente em contextos em que elas não tiveram suas 

vozes consideradas na construção do sistema político
63

. Em relação a críticas baseadas em 

raça e classe, ela afirma que a abordagem liberal é conciliável com essas preocupações, já 

que ele é um projeto político que valoriza os indivíduos independentemente de sua posição 

social e está aberto a revisões. Defendendo o liberalismo, Nussbaum afirma: 

Feminism needs to operate with a general notion of the human core, without 

forgetting that this core has been differently situated and also shaped in different 

times and places. We should not overlook the questions raised by these 

differences, and we cannot formulate a just social policy if we do. But insofar as 

feminism denies the value of the whole idea of a human core, it gives up 

something vital to the most powerful feminist arguments (NUSSBAUM, 1999a, p. 

71).  

Outra crítica discutida por Nussbaum se refere à relação entre razão e emoção.  No 

liberalismo, explica a autora, a razão é tida como a fonte primária da igualdade humana; na 

concepção liberal, seres humanos são essencialmente seres racionais. Diversas são as 

feministas que acusam o liberalismo de valorizar a razão em detrimento da emoção
64

.  

Enquanto algumas feministas valorizam a emoção como uma diferença feminina, a maioria 

denuncia como a hierarquização da razão/emoção informa e reforça a divisão (também 

hierarquizada) homem/mulher. Nussbaum demonstra que a questão é objeto de diversas 

interpretações no pensamento ocidental. Enquanto alguns mantêm uma separação firme 

entre emoção e razão, outros a questionam. Essas percepções sobre a relação entre ambas, 

no entanto, não conduzem a posições normativas obrigatórias. A autora então propõe uma 

forma de organizar tais abordagens, de forma a identificar o que está em jogo em cada uma 

delas (NUSSBAUM, 1999a).  

Explica a autora que, na tradição liberal, há teóricos que concebem emoções como 

impulsos ou forças não racionais, reforçando o contraste entre ambos de forma simplista. 
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 Nussbaum conclui que: “It is the disparity between humanity and its social deformation that gives rise to 

claims of justice. And the communitarian vision of persons, in which we are at heart and essentially what our 

traditions have made us, is a vision that leaves reduced scope for feminist critique” (NUSSBAUM, 1999, p. 

71). Assim, acaba defendendo o núcleo ético do liberalismo. 
64

 Sobre as feministas modernas que lutaram pela igualdade argumentando que também eram seres racionais, 

a autora afirma que tomar uma característica inata como base para reivindicações políticas “[...] opens the 

door to radical claims of empowerment for the disempowered” (NUSSBAUM, 1999, p. 72) 
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Eles sofrem fortes objeções feministas (e também de outros teóricos da filosofia e da 

psicologia) porque definem emoção e razão como experiências totalmente apartadas, 

ignorando a realidade das experiências humanas
65

. Ainda sim, esse tipo de análise não 

necessariamente conduziu a uma postura normativa que exclui a emoção como relevante 

para vida moral. Kant e Hume seriam dois exemplos disso (NUSSBAUM, 1999a).  

De outro lado, há aqueles que sustentam concepções cognitivas da emoção, vendo-

as como uma forma de conhecer o mundo. Poucos são os filósofos que adotam essa visão. 

Citando os estoicos, Nussbaum afirma que eles atribuem um caráter negativo às emoções. 

Argumentando que tais visões não se adequaram à objeção feminista, a autora afirma que 

uma análise da emoção que identifique uma dimensão cognitiva, aliada a uma postura 

normativa que sustente o valor da emoção na vida moral ofereceria a melhor abordagem 

para a valorização da emoção. Jean-Jacques Rousseau and Adam Smith seriam dois 

exemplos - embora ambos não tenham uma visão progressista sobre as mulheres 

(NUSSBAUM, 1999a). 

O pressuposto central dessas posições liberais, segundo Nussbaum, é que elas 

defendem que as emoções não devem ser utilizadas como guias da vida sem passar por 

uma avaliação crítica baseada na razão. A autora afirma que é exatamente isso que, para 

algumas feministas, significa a imposição de uma norma masculina que valoriza 

racionalidade em detrimento da emoção. Na visão da autora, é esse o tipo de pressuposto 

normativo do liberalismo que exclui a emoção como uma forma em si mesma positiva de 

experienciar a vida. No entanto, enfrentando a crítica, Nussbaum refuta posições feministas 

que romantizam a emoção como uma experiência pura a qual devemos nos entregar. Para a 

autora, o pensamento racional deve informar o desenvolvimento emocional (NUSSBAUM, 

1999a). 

Nesse sentido, Nussbaum argumenta que uma valorização acrítica da emoção 

também pode reforçar a subordinação das mulheres que estão, por exemplo, acostumadas a 

sacrificar o bem estar próprio em benefício do outro. Para Nussbaum, o pressuposto da 

avaliação racional é reconhecido como um poderoso instrumento para reverter situações 

assimétricas como essa. Sobre a defesa dessa avaliação racional, a autora explicita que ela 
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 Nussbaum aponta que a permanência desse tipo de modelo explicativo provavelmente permaneceu sem 

críticas por muito tempo em razão da estigmatização das emoções como femininas. 
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não é uma sugestão de que as pessoas sejam frias ou egoístas, mas sim a defesa de que as 

pessoas possam façam escolhas a partir do pressuposto de que seu bem-estar é autônomo. 

Isso evitaria situações de injustiça, sobretudo em contextos fortemente hierárquicos 

(NUSSBAUM, 1999a). 

Para Nussbaum, a versão mais poderosa da crítica feminista
66

 sobre razão e emoção 

seria aquela que argumenta que preferências e desejos são, em algum grau, moldados por 

normas sociais (incluindo aquelas que subordinam mulheres). Rousseau e Smith teriam 

seguido a tradição estoica de que humanos são bons e que a inveja e a maldade resultam da 

deformação social. Mill, por sua vez, teria defendido que homens e mulheres são afetados 

pela hierarquia de gênero e que a dominação é internalizada pelas mulheres. Citando o 

argumento de MacKinnon de que homens erotizam a dominação e mulheres a submissão, 

Nussbaum afirma que ela inova ao aplicar essa ideia ao desejo sexual, geralmente 

compreendido como pré-social. Essa seria um desafio feminista ainda não resolvido pelo 

liberalismo: a crítica do desejo (NUSSBAUM, 1999a). 

 

3.2. O diagnóstico de Martha Nussbaum sobre objetificação sexual 

Nussbaum entende que, assim como diversos outros aspectos das vidas das 

mulheres o desejo sexual é moldado por condições sociais injustas. Uma das preocupações 

da autora é produzir interpretações mais profundas sobre os significados sociais de sexo e 

gênero, com o objetivo de embasar decisões políticas e legais sobre tais questões. Ela não 

atribui à questão sexual nenhum tipo de centralidade ou primariedade em relação às 

diversas formas de subordinação das mulheres; da mesma forma, entende que não há nada 

que torne a objetificação sexual mais central que outros tipos de objetificação. Embora a 

autora examine diversas formas de subordinação das mulheres, optei por centrar minha 

descrição do seu diagnóstico sobre a desigualdade de gênero na análise específica sobre 

objetificação sexual, na medida em que permite construir uma articulação mais cuidadosa 

com a análise de Mackinnon (NUSSBAUM, 1999a). 

Nussbaum apresenta o conceito de objetificação sexual como um conceito múltiplo, 

desdobrando-o em sete sentidos independentes. Cada um deles corresponde a certo tipo de 

                                                           
 

66
 Nussbaum cita Catharine MacKinnon and Andrea Dworkin como duas influentes elaboradoras desse tipo 

de crítica  
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interação. Algumas dessas interações são classificadas pela autora como moralmente 

problemáticas, enquanto outras não o são; certas interações poderiam, inclusive, ser 

compatíveis com a ideia de equidade e consentimento. A autora ressalta a complexidade do 

conjunto de atos e condutas geralmente descritos como objetificação sexual, especialmente 

no que se refere a sua interação com outras dinâmicas de poder, como a mercantilização, o 

que o levou a ser abordado de diferentes formas nas teorias feministas (NUSSBAUM, 

1999a). 

A autora afirma que a conduta de tratar uma pessoa como objeto pode envolver sete 

tipos de tratamento: i) instrumentalidade (tratar como uma ferramenta para atingir certos 

fins); ii)  fungibilidade (o objetificador vê o objetificado como algo que pode ser 

substituído); iii) passividade (o objetificador vê o objetificado como incapaz de agência ou 

como inerte); iv) violabilidade (o objetificador vê o objetificado como algo que pode ter 

sua integridade violada); v) negação da subjetividade (o objetificador trata o objetificado 

como algo cujos sentimentos ou sensações não precisam ser considerados); vi) domínio (o 

objetificador trata o objetificado como propriedade, algo que pode ser alienado ou obtido); 

vii) negação de autonomia (o objetificador vê o objetificado como incapaz de 

autodeterminação e autonomia) (NUSSBAUM, 1999a). 

Nussbaum defende que essas formas de tratamento podem estar ou não articuladas. 

A violabilidade pode estar ligada, por exemplo, ao domínio e negação de autonomia, por 

exemplo. A negação de autonomia, vista em muitas teorias feministas como elemento 

necessário do conceito de objetificação, estaria presente em grande parte dos casos. 

Nussbaum argumenta que, embora a autonomia seja uma das noções mais exigentes, seria 

possível um tratamento objetificante com reconhecimento de autonomia, citando como 

exemplo o sadomasoquismo consensual, no qual a pessoa é tratada como violável porém 

como alguém dotada de autonomia. Por outro lado, dificilmente o reconhecimento da 

autonomia pode ser articulado com outras dimensões, como a instrumentalidade. Sobre a 

instrumentalidade, ela afirma que também envolve uma noção moralmente exigente. No 

entanto, “[...] poucas das outras formas de tratamento de objetos seriam claramente 

descartadas pela decisão de não tratar uma coisa como instrumental” (NUSSBAUM, 

1999a, p. 221, tradução nossa). 

A partir desse quadro conceitual, Nussbaum analisa alguns exemplos de 

objetificação não sexual, que serão aqui reconstruídos a fim de explicitar ainda mais os 
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sentidos de cada uma das formas de tratamento. Um deles é o exemplo das crianças. Na 

sua visão, ele envolve, em geral, a negação de autonomia, certos aspectos de domínio e o 

não reconhecimento de agência. A autora também examina o modelo de Marx do 

tratamento de trabalhadores no capitalismo, no qual a instrumentalidade e a ausência de 

plena autonomia seriam centrais e articulados a outras formas de tratamento como 

fungibilidade ao mesmo tempo em que seria reconhecida sua não passividade - na medida 

em que são valorizados como objetos capazes de produzir mercadorias. Pelo mesmo 

motivo, também seria reconhecida sua não violabilidade física, pelo menos a curto prazo 

(já que a exploração da mão de obra, a longo prazo, tende a significar um prejuízo para a 

saúde). Por outro lado, o que a autora denomina de violação espiritual seria a forma 

principal de privar os trabalhadores de exercerem autonomia. Os trabalhadores não seriam 

propriamente propriedade, já que o que é apropriado é o produto de seu trabalho 

(NUSSBAUM, 1999a). 

Por fim, Nussbaum analisa a escravização, definindo-a como um caso de domínio 

que denega autonomia e incorpora necessariamente a instrumentalidade. Esse caso, para 

ela, demonstra que, em relação a humanos adultos, o tratamento não instrumental está 

intimamente conectado com o reconhecimento da autonomia e que o domínio, por 

definição, é incompatível com autonomia. Por outro lado, na visão da autora, os 

escravizados não são tratados como inertes e não necessariamente são vistos como 

fungíveis, violáveis e despidos de subjetividade - ainda que o tratamento como propriedade 

possa frequentemente conduzir a isso. 

Esses exemplos, para a autora, demonstram que há uma certa forma de 

instrumentalidade que nega a autonomia das pessoas, despindo-a de sua humanidade aos 

olhos de quem objetifica. Esse tratamento, por sua vez, autorizaria o objetificador a 

mobilizar qualquer um dos outros tipos de objetificação - ainda que não estejam 

conectados como logicamente necessários. Nussbaum afirma que isso sugere que há algo 

especialmente problemático na instrumentalização, que envolve negar algo fundamental 

para os seres humanos: “[...] the status of being ends in themselves” (NUSSBAUM, 1999a, 

p. 223). No entanto, também argumenta que nem todos os casos de instrumentalização são 

problemáticos - e que a instrumentalidade pode inclusive vir acompanhada de 

consentimento, que pressupõe o reconhecimento de autonomia. O problema seria tratar 

alguém como primariamente ou fundamentalmente instrumento. 
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Nussbaum investiga a relação entre sexo e objetificação a partir do exame da 

análise de Kant sobre sexualidade e casamento. Baseando-se na análise de Barbara 

Herman, a autora afirma que ele vê o desejo sexual como uma força que conduz ao 

tratamento objetificador na medida em que implica na satisfação dos próprios desejos. Esse 

tratamento, na visão kantiana, está conectado tanto a uma negação da autonomia quanto da 

subjetividade do outro. Assim, essas três dimensões (instrumentalidade, negação da 

autonomia e negação da subjetividade) seriam o centro de uma definição kantiana de 

objetificação (NUSSBAUM, 1999a). 

Para Nussbaum, o problema nessa visão é a premissa de que o sexo é 

necessariamente um tratamento objetificador. Ela aventa a hipótese de que o desejo e o 

prazer sexual (tanto masculino quanto feminino) são vistos, por Kant, como sensações do 

corpo que anulam quaisquer atitudes morais e qualquer significado relacional humano. 

Nesse quadro, as pessoas permitiram uma desumanização recíproca a fim de atingir seu 

próprio prazer sexual. Nussbaum afirma que Kant não embasa essa visão do sexo numa 

análise da construção social do desejo sexual. Pelo contrário. A solução apresentada por 

Kant para dirimir a instrumentalização seria o casamento, visto como um pacto por 

respeito mútuo - e não como uma instituição social que molda o exercício da sexualidade. 

A autora também se opõe a análises que compreendem que uma suposta 

fungibilidade do outro por uma parte do seu corpo (identificada como sexual) é 

necessariamente uma forma de desumanizar, na medida em que ela pode vir acompanhada 

de reconhecimento da individualidade da pessoa. Sobre isso, Nussbaum afirma que Kant 

teria considerado essa interação como desumanizadora porque pressupõe que os órgãos 

genitais não integram essa individualidade. Da mesma forma, a autora coloca objeções às 

interpretações segundo as quais há uma completa e inevitável deformação da experiência 

sexual das mulheres, que conduz a uma objetificação necessária e subtrai qualquer 

possibilidade de agência. Nussbaum não nega que há uma desigualdade social que permeia 

a construção do desejo sexual, mas, na sua visão, essa hierarquia opera de modo complexo, 

traduzindo-se não só na objetificação sexual feminina mas também na repressão sexual das 

mulheres (NUSSBAUM, 1999a).  

Concordando com o argumento central de Kant de que o tratamento instrumental 

dos seres humanos é sempre moralmente censurável e que pode ser recorrente na 

experiência das mulheres, afirma que há uma série de outros tipos de objetificação que são 
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classificadas como tal apesar de não serem instrumentalizadores. Ela afirma, por exemplo, 

que tratar alguém como fungível, num contexto em que o outro não é de um grupo 

socialmente marginalizado, pode não ser instrumentalizar, mas somente uma forma de 

viver uma experiência sexual (NUSSBAUM, 1999a). 

Uma análise consequente da objetificação, para Nussbaum, envolve examinar de 

que forma o tratamento objetificador ocorre em situações concretas e analisar os diferentes 

significados sociais de cada tratamento de acordo com suas características, que são 

variáveis. A desumanização assume diversas formas, que não são estanques. Assim, 

compreender de que forma ocorre a objetificação e como ela relaciona com as dinâmicas 

de subordinação das mulheres são medidas fundamentais para evitar que se perpetuem 

formas de objetificação que sejam desumanizadoras. Acerca da pornografia, Nussbaum 

considera que MacKinnon identifica um alvo correto de crítica, mas propõe um remédio 

errado que poderia ser voltar contra o discurso das próprias mulheres, limitando-o. 

 

3.3. Igualdade de gênero e teoria da justiça 

Nussbaum afirma que a dignidade humana é frequentemente violada com base no 

gênero, afetando as mulheres em termos econômicos, de segurança e integridade física 

(incluindo saúde), de acesso à educação e à política, e que, em muitos casos, leis e 

instituições participam ativamente da perpetuação dessas desigualdades. A autora defende, 

assim, que o Estado, reconhecendo essa vulnerabilidade de gênero, deve ter um papel 

ativo na eliminação de obstáculos impostos às mulheres (NUSSBAUM, 1999a). 

Nussbaum propõe uma concepção de feminismo que define como internacionalista, 

humanista, liberal, preocupado com a moldagem social da preferência e do desejo e, por 

fim, preocupado com um entendimento compreensivo, e que seja possível de ser 

articulada com “[...] uma crítica feminista radical das relações sociais” (NUSSBAUM, 

1999a, p. 14). 

O caráter internacionalista evoca uma postura atenta à variabilidade da realidade e 

dos problemas das mulheres em contextos distintos, em especial às mulheres dos países 

subdesenvolvidos, e também atenta às dinâmicas econômicas de distribuição global de 

recursos. 
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O aspecto humanista se refere à posição normativa de que a justiça deve ser 

pensada em termos universais, mas de forma sensível e responsiva às particularidades e 

circunstâncias concretas, como forma de garantir a todos as necessidades básicas e direitos 

humanos. Contrapondo-se ao relativismo cultural, a autora afirma que é necessário 

compreender que, em qualquer contexto, há relações de poder estabelecidas e que, em 

geral, a voz mais forte é a dos homens. Ainda sim, onde está presente a hierarquia, está 

presente o conflito; assim, suspender qualquer análise em nome de proteção de culturas 

locais (em geral compreendidas como monolíticas e homogêneas) seria problemático 

(NUSSBAUM, 1999a). 

Nussbaum, dessa forma, defende o feminismo não como uma luta por justiça para 

as mulheres, mas para as mulheres serem vista como seres humanos. Adotar gênero como 

foco, no entanto, se justificaria em razão da urgente necessidade de interferir na situação 

das mulheres. Assim, “[...] nenhuma teoria da justiça poderia, de forma plausível, se 

chamar a si mesma, se selecionasse um grupo para um tratamento favorável com base em 

uma contingência de nascimento. Isto, então, é uma teoria da justiça humana, e do 

feminismo como um humanismo” (NUSSBAUM, 1999a, p. 9). 

O caráter liberal da concepção feminista de Nussbaum foi mais extensivamente 

abordado na primeira seção deste capítulo. A partir da crítica à teoria liberal, a autora 

busca reconfigurar seus termos. Inspirada principalmente por Kant, Mill, and Aristóteles, 

ela propõe uma nova forma de liberalismo que, na sua visão, corrige as falhas apontadas 

por feministas em relação à teoria liberal. O seu feminismo liberal é definido pela 

articulação da ideia de liberdade com a de igual consideração e respeito aos seres 

humanos, com a alteração central de “[...] adicionar sexo a lista de características 

moralmente irrelevantes” (NUSSBAUM, 1999a, p. 10). Segundo ela, a categoria que teria 

sido até então ignorada porque vista como natural. A autora defende, assim, que o 

universalismo não pressupõe que há verdade metafísica, mas sim que é necessário definir 

um núcleo normativo em termos universais - que deve estar sujeito a uma revisão contínua 

(NUSSBAUM, 1999a). 

A preocupação com a moldagem social da preferência e do desejo é a tradução, em 

termos normativos, da análise feminista que investiga como processos sociais conformam 

e constrangem preferências, emoções e desejos, iluminando a dimensão da subjetividade. 

Para ela, é imprescindível superar o pressuposto das análises e teorias normativas 

tradicionais que entendem que as preferências e desejos como algo dado e não construído, 
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estático e que não interage com as normas sociais. Compreender que existe uma dimensão 

social nos desejos e preferências se torna fundamental, bem como notar as condições de 

injustiça nos quais foram formados. Evocando o argumento de John Stuart Mill, afirma 

que “[...] uma crítica moral da deformação do desejo e da preferência não é antitética para 

a democracia liberal; é, na verdade, essencial para o seu sucesso” (NUSSBAUM, 1999a, 

p. 13). Ainda sim, Nussbaum ressalta que é necessário preservar a individualidade dos 

indivíduos e reconhecer sua capacidade de agência (NUSSBAUM, 1999a). 

A preocupação com um entendimento compreensivo deriva do entendimento de que 

amor, cuidado e compreensão, assim como valores, devem ser fundamentais para a vida 

em sociedade. Nussbaum aceita a crítica de que não se deve naturalizar tais 

comportamentos como femininos, mas se posiciona pela sua valorização enquanto valores 

humanos (NUSSBAUM, 1999a). 

Assim, uma teoria da justiça, na visão da autora, deve ser capaz de responder às 

exigências colocadas por essa concepção liberal de feminismo, atentando-se para a 

situação de desigualdade das mulheres ao redor do mundo. A proposta de Nussbaum é 

articulada por meio da abordagem das capacidades, que, segundo a autora, objetiva “[...] 

not just to distribute some resources around but also to see that they truly go to work in 

promoting the capacity of people to choose a life in accordance with their own thinking” 

(NUSSBAUM, 1999a, p. 68). Afastando-se do modelo utilitário, Nussbaum adota como 

ponto de partida o liberalismo de John Rawls, que pensa a distribuição a partir de uma 

lista de bens e recursos básicos. Para a autora, essa abordagem é mais adequada porque se 

atenta ao fato de que as preferências são socialmente moldadas e que essa modelagem 

pode ter um papel decisivo na perpetuação de desigualdades. A apresenta uma lista 

ampliada, construída a partir da identificação das atividades centrais que comporiam uma 

vida humana digna, oferecendo um repertório para pensar sobre justiça social - servindo 

como parâmetro para informar decisões de política  pública e outras. A lista de Nussbaum 

inclui como capacidades: i) vida; ii) saúde e integridade corporal (que inclui saúde 

reprodutiva); iii) integridade corporal (que inclui não ser agredido sexualmente, ter uma 

vida livre de violência doméstica e poder tomar decisões sobre o próprio corpo); iv) 

sentidos, imaginação, pensamento; v) emoções; vi) razão prática; vii) afiliação humana; 

viii) consideração por outras espécies; ix) prazer/diversão; x) controle sobre o meio 

ambiente. Essas capacidades devem ser pensadas como fundamentais e mínimas para um 

vida boa, maximizando as escolhas individuais. A autora ainda ressalta que sua definição 
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em termos genéricos permite que o conteúdo seja definido de forma sensível aos contextos 

locais (NUSSBAUM, 2011). 
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4. TENSÕES EM FOCO 

 

4.1. MacKinnon e Nussbaum: paradigmas teóricos em diálogo 

Expostas as posições centrais das autoras, serão tecidas, a seguir, considerações 

sobre relações entre elas. Embora MacKinnon e Nussbaum se vinculem a linhas de 

pensamento distintas, ambas se voltam à compreensão de problemas-chave da teoria 

feminista, ora convergindo, ora se afastando uma da outra.  Enquanto MacKinnon defende 

as tensões entre feminismo e liberalismo como insuperáveis (e que esse, portanto, é 

incapaz de articular respostas para a superação da desigualdade de gênero), Nussbaum 

apresenta a tensão entre ambos como produtiva, defendendo uma concepção liberal de 

feminismo. A exposição foi organizada em torno dos seguintes pontos: i) sexo/gênero; ii) 

poder/agência; iii) público/privado; iv) particular/universal; v) 

redistribuição/reconhecimento. 

Em relação à dicotomia sexo/gênero, Chanter resume bem a questão que está 

colocada para o feminismo:  

Uma das distinções fundamentais da filosofia moderna, a separação entre mente e 

corpo feita por Descartes, passou a dar forma à hipótese de que há uma essência 

interna ou verdade de gênero da qual o corpo é uma expressão. Contrariamente a 

esse modelo dualista, bons pós-modernos que somos, aprendemos que não há uma 

essência interna de gênero (mente/espírito) ao estilo cartesiano que o corpo 

expressa, mas apenas uma série de atos performativos que significam e 

ressignificam o gênero. O gênero não é algo que esteja ‘dentro’, uma essência 

preexistente, esperando encontrar sua expressão corpórea. Não há uma verdade 

interna esperando a realização ‘autêntica’ ou ‘apropriada’ em atos corpóreos ou 

materiais’. O gênero é sempre já vivido, gestual, corporal, culturalmente mediado 

e historicamente constituído. (CHANTER, 2011). 

MacKinnon nega a ideia de que existe uma esfera biológica ou pré-social sobre a 

qual se moldam os comportamentos sociais, enfatizando que a identidade feminina decorre 

da dominação e é a reificação da diferença. Ainda sim, a autora destaca a questão 

reprodutiva como importante para compreender a subordinação das mulheres, ressaltando 

que essa característica (capacidade reprodutiva) não é comum a todas as mulheres e que 

dela não deriva dessa nenhum tipo consequência comportamental. Além disso, MacKinnon 
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conecta essa posição com sua objeção ao naturalismo
67

 que, na sua visão seria o traço 

liberal que o feminismo mais teria incorporado
68

. 

Nussbaum não assume a mesma posição: a autora afirma com desembaraço que tais 

diferenças biológicas existem. Ainda sim, na sua visão, é totalmente possível articular o 

reconhecimento dessa instância natural com a ideia de que, a partir dela, é possível 

construir muitas realidades diferentes. Assim, embora preserve a divisão entre natureza e 

cultura, não estabelece entre elas nenhuma relação imediata e causal entre elas, defende 

citando MacKinnon, que os estereótipos de masculinidade e feminilidade são forjados por 

dinâmicas de subordinação das mulheres. Nussbaum também argumenta, por exemplo, que 

é necessário reconhecer uma diferença biológica corporal para justificar estudos sobre a 

especificidade da saúde das mulheres. A autora afirma, no entanto, que é fundamental 

compreender como construções culturais afetam a realidade do corpo (NUSSBAUM, 

1999b). Conforme aponta Ingrid Cyfer, essa concepção do sexo impactaria no seu conceito 

de feminismo da seguinte maneira: 

[...] a identidade de gênero nessas autoras seria resultante da interação entre as 

dimensões biológica e cultural do ser humano. Disso decorre que o feminismo em 

Pateman e Nussbaum não fará reivindicações de reconhecimento de 

identidades nem tampouco de desconstrução do feminino ou do masculino 

(CYFER, 2010, grifo nosso). 

MacKinnon provavelmente desconfiaria da posição de Nussbaum, na medida em 

que mantém uma postura de forte criticismo frente ao naturalismo. A autora entende que 

ele tem atuado, historicamente, como uma armadilha perigosa para as mulheres. Cita, sobre 

esse aspecto, que tutelas especiais de direitos baseados em supostas diferenças biológicas 

feministas têm reforçado a dominação. 

Conectada à questão do conceito de sexo/gênero está a discussão sobre 

objetificação sexual. Examinando as análises das autoras, é possível perceber os 
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 MacKinnon compreende o naturalismo como uma postura epistemológica que corresponde à ideia há uma 

realidade autêntica, objetiva, intangível: “The idea of naturalism, in fact, is that nature is not an idea, but an 

object reality, meaning that it is thing. Sex as biology, gender as physical body, occupies this place in liberal 

feminism. In this view, body originates independently of society or mind; then, to varying degrees but 

invariably and immutably, it undergirds social relations, limiting change” (MACKINNON, 1989, p. 46) 

 
68

 Nesse aspecto, MacKinnon critica Simone de Beavouir, Shulamith Firestone, Susan Brownmiller e teorias 

que feministas que afirmam que as mulheres são definidas pela heterossexualidade, afirmando que seriam  

feministas naturalistas em diferentes graus (MACKINNON, 1989, p. 46). 
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pressupostos implícitos sobre o papel que as dinâmicas da “esfera sexual” desempenham 

na produção ou manutenção dessa desigualdade. MacKinnon confere à objetificação sexual 

uma centralidade na produção e manutenção da subordinação das mulheres, a objetificação 

sexual, na sua teoria, informa a categoria sexo. Em Nussbaum, isso não ocorre: a autora 

reconhece que as mulheres estão especialmente sujeitas a esse tipo de objetificação, mas 

não atribui a ela esse lugar central na produção das desigualdades: 

Because I also agree with Mill that sexual desire itself is shaped by structures of 

power and subordination, I don’t think that the distinction between the “sexual” 

and the “nonsexual” is, or should be, a sharp one. Nor do I think that the 

question which of these forces is primary is very useful. It seems most 

productive to examine women’s subordination in the many areas in which it 

occurs, looking to see in each case what its likely causes and content are. [...] 

assume that motives connected with sex are primary, nor do I claim that they are 

ever out of the picture altogether” (NUSSBAUM, 1999a, p. 13-14, grifo nosso).  

Nussbaum apresenta uma noção muito mais nuançada da objetificação do que a de 

MacKinnon, sustentando que há casos em que tal objetificação convive com o 

reconhecimento de autonomia e consentimento. Assim, nem toda objetificação deve ser 

vista necessariamente como subordinação. Para Nussbaum, enquanto Kant conceberia o 

desejo e o prazer sexual como inerentemente objetificador e como uma instrumentalização 

recíproca, MacKinnon creditaria o caráter instrumentalizador à construção social 

hierarquizada do sexo. Assim, como forma de subordinação das mulheres, o sexo é uma 

instrumentalização assimétrica. 

A crítica central de Nussbaum ao conceito de objetificação de MacKinnon é que ele 

não esclarece quais tipos de interação se caracteriza como tal: ainda que, como em Kant, a 

negação de autonomia seja central, não se explica em que medida as demais características 

do tratamento objetificador (como violabilidade, domínio, fungibilidade etc) o definem e 

se conectam com a negação de autonomia.  Para Nussbaum, isso resulta de uma 

insensibilidade ante a complexidade das relações humanas, problemático na medida em 

que a ausência de um diagnóstico preciso da objetificação dificulta desenvolver estratégias 

para a mudança social Na sua visão, portanto, é necessário, sobretudo, atentar-se para as 

nuances dos tratamentos objetificadores e seus significados contextuais  (NUSSBAUM, 

1999a) 

Com efeito, MacKinnon adota uma concepção bastante ampla da objetificação: 
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To be sexually objectified means having a social meaning imposed on your being 

that defines you as to be sexually used, according to your desired uses, and then 

using you that way. Doing this is sex in the male system. Pornography is a sexual 

practice of this because it exists in a social system in which sex in life is no less 

mediated than it is in representation. There is no irreducible essence, no "just sex." 

(MACKINNON, 1989, p. 140) 

Pornography participates in its audience's eroticism because it creates an 

accessible sexual object, the possession and consumption of which is male 

sexuality, to be consumed and possessed as which is female sexuality. In this 

sense, sex in life is no less mediated than it is in art. Men have sex with their 

image of a woman. (MACKINNON, 1989, p. 199, grifo nosso) 

Nussbaum, embora reconheça a desigualdade social de gênero e assuma que ela 

possa se manifestar por meio da objetificação sexual, se afasta da visão de MacKinnon de 

que sexo é sempre objetificação. Para ela, as mulheres têm capacidade de agência, não são 

meros “repositórios passivos do desejo masculino”
69

, e a relação entre homens e mulheres 

são negociadas e nem sempre objetificadoras. Comentando sobre falsa consciência, 

argumento frequentemente utilizado por feministas radicais para se contrapor a ideia de 

que mulheres podem desejar sua objetificação desumanizadora, Nussbaum afirma que 

parece impossível acreditar que todos os casos de desejo feminino possam (e devam) assim 

ser considerados (NUSSBAUM, 1999a, p. 288).  

Dessa forma, embora Nussbaum concorde com a ideia de MacKinnon de que 

desejo é, em algum grau, socialmente moldado, sua interpretação, desenvolvida a partir de 

uma análise dos mecanismos de objetificação no nível das interações intersubjetivas, é que 

as relações sociais (e sexuais) são mais heterogêneas do que o diagnóstico de MacKinnon 

sugere - elas permitem espaços para negociação e devem ser entendidas de forma 

contextual. Nussbaum, entretanto, não esclarece como a questão da objetificação se 

relaciona com a premissa de que o desejo é socialmente moldado.  

Essa discussão, por sua vez, está conectada com o tópico seguinte: a relação entre 

poder/agência. Embora Nussbaum não apresente uma análise organizada do diagnóstico 

de gênero, é possível reconstruir sua concepção implícita sobre poder a partir, sobretudo, 

da sua análise sobre objetificação sexual. Tal análise evidencia que, na sua visão, a 
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 Expressão utilizada por Tina Chanter em outro contexto, para descrever a visão de Fanon sobre as 

mulheres (CHANTER, 2011). 
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desigualdade de gênero não subtrai a capacidade de agência das mulheres tanto quanto no 

trabalho de MacKinnon. Na medida em que na visão de Nussbaum a subordinação das 

mulheres não é vista como um poder estabelecido em forma de dominação, esse espaço 

para negociação é maior e pode existir mesmo em contextos mais hierárquicos. Daí sua 

aposta no individualismo como capaz de articular uma crítica radical à subordinação das 

mulheres. Assim, a ideia de agência é utilizada com um sentido forte, informando tanto 

suas percepções sobre os processos de subjetivação e de interações referentes à opressão de 

gênero quanto sua proposta normativa
70

. 

Nussbaum, entretanto, defende que esse debate não deve ser feito de forma 

simplista, e que reconhecer a capacidade de agência não significa fechar os olhos para as 

desigualdades, que, no caso do gênero são profundas. Assim, ela afirma que   

In short, no human being should be expected to overcome all potential life 

obstacles, and people who have to fight for the most basic things are precluded by 

that struggle from exercising their agency in other more fulfilling and socially 

fruitful ways. (NUSSBAUM, 1999a, p. 20). 

A autora ainda afirma, explicitamente, que o feminismo radical de MacKinnon 

apresenta uma demanda por igual respeito, na medida em que reivindica que as mulheres 

sejam tratadas como fins em si mesmas – e, assim, pressuporia essa visão sobre agência 

também. De fato, a questão é complexa, mas nos parece que a conciliação proposta por 

Nussbaum entre sua posição e a de MacKinnon se sustente tão facilmente quanto ela 

sugere
71

. Para MacKinnon, ao caracterizar a desigualdade de gênero como dominação, 

enfatizando seu caráter sistemático, persistente e estrutural, essa esfera de agência aparece 

em seu diagnóstico de forma muitíssimo reduzida. Mas a capacidade de as mulheres 

interferirem na realidade social não é negada.  

Esse debate, como sugerido acima, pode ser lido a partir das posturas das autoras 

sobre o individualismo. Ao defendê-lo, Nussbaum enfatiza uma separação forte do 

                                                           
 

70
 Nesse sentido, a autora afirma: “I argue that it needs a somewhat more extensive conception of the basic 

human functions and capacities than many liberal thinkers have used if it is to provide sufficient remedies for 

entrenched injustice and hierarchy. But the goal should always be to put people into a position of agency and 

choice, not to push them into functioning in ways deemed desirable [...] It is this experiential idea of choice 

on which I rely in defending choice as goal, and no argument has yet shown that there is any human being 

who does not desire choice so construed” (NUSSBAUM, 1999a, p. 11). 
71

 Cabe apontar que Nussbaum trata do assunto em uma passagem curta, sem pretensões de aprofundar a 

questão. 
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indivíduo como uma unidade em si e isso conecta seu projeto normativo com sua análise 

social. Tal visão da autora também aparece quando se discute a questão razão/emoção. 

Nussbaum apresenta como solução provisória do problema formulado pelo feminismo 

afirmando que, embora a emoção deva ser considerada uma fonte de compreensão do 

mundo, ela deve estar sujeita a avaliação racional. MacKinnon, por sua vez, ao fazer 

objeções ao individualismo e ao voluntarismo, adota o que denomina de teoria complexa 

de determinação social, defendendo que é não possível compreender a realidade tomando o 

indivíduo como unidade de análise.  

Em MacKinnon, a capacidade de resistência é reconhecida, sobretudo (ou somente, 

talvez), para viabilizar a possibilidade da resistência coletiva, a criação de consciência. Ao 

se questionar por qual motivo as mulheres passam a identificar seu status como mulheres, 

ela afirma que é uma questão não respondida pelo feminismo. Além disso, MacKinnon 

expressamente rejeita a possibilidade de sustentar uma capacidade de agência idealizada, 

tendo em vista uma existência onipresente do sexismo: “This is why interpreting female 

sexuality as an expression of women's agency and  autonomy, as if sexism did not exist, is 

always denigrating and bizarre and reductive [...]” (MACKINNON, 1989, p. 153). Assim, 

o equacionamento entre esses dois elementos (poder/resistência) parece não ficar tão bem 

resolvido na teoria de MacKinnon
72

. 

No que se refere à dicotomia público/privado, Nussbaum acolhe a crítica 

feminista, defendendo que essa separação seja mantida, mas reelaborada dentro do 

liberalismo, preservando-se uma esfera individual. Mais do que isso, argumenta que a 

aplicação forte do conceito de individualidade às mulheres tem um potencial radical para 

eliminar injustiças de gênero que ocorrem em contextos familiares ou de intimidade. O que 

deve ser reformado é concepção de esfera privada como um espaço livre de assimetrias. 

Assim, a estratégia para evitar subordinações não passa por superar a separação entre 
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 Sobre o assunto, MacKinnon afirma: “Consciousness raising is a face-to-face social experience that strikes 

at the fabric of meaning of social relations between and among women and men by calling their givenness 

into ,question and reconstituting their meaning in a transformed and critical way. The most apparent quality 

of this method is its aim of grasping women's situation as it is lived through. The process identifies the 

problem of women's subordination as a problem that can be accessed through women's consciousness, or 

lived knowing, of her situation. This implicitly posits that women's social being is in part constituted or at 

least can be known through women's lived-out view of themselves” (MACKINNON,1999, p. 95). 
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público e privado, mas ressignificá-la a partir dos conceitos do próprio liberalismo. Dessa 

forma, Nussbaum sugere que [...] a dicotomia público-privado seja traduzida como esfera 

pública e esfera da intimidade [...], organizada a partir da ideia de interdependência e não 

de separação estrita (CYFER, 2010). 

Já MacKinnon entende que essa noção de esfera individual como fortemente 

atrelada ao liberalismo, embora reconheça que, assim como esse, teorias marxistas também 

tenham falhado em teorizar o privado como político. A autora embasa sua crítica, 

sobretudo, nas análises sobre o estupro e a pornografia, argumentando que, na prática 

social, noções como privacidade têm sido sistematicamente utilizadas para legitimar o 

poder masculino. MacKinnon defende, assim, que deve haver uma reformulação profunda 

dessa dicotomia a partir da perspectiva das mulheres, que denunciam seu papel central na 

dominação de gênero, e localiza essa posição como situada dentro de uma crítica ampla e 

radical ao liberalismo. No entanto, MacKinnon não examina os projetos feministas liberais 

de atualização dessa dicotomia. Por outro lado, argumenta que, a fim de expor os vieses do 

direito liberal, as mulheres podem colocar sua gramática em xeque reivindicando 

demandas de reconhecimento da sua privacidade. 

Por fim, examinaremos o binômio particular/universal, que também é dos temas-

chave para a teoria feminista. Varikas explica esse dilema da seguinte forma: a 

universalidade carrega em si a tensão entre o “horizonte ou exigência de uma justiça 

generalizável” e o binômio “universalismo como relação de força”/“particularismo como 

negação da pluralidade” (VARIKAS, 2009, p. 266-271). A consagração do “homem 

abstrato” como categoria articuladora do horizonte da universalidade moderna esbarraria 

na concretude dos indivíduos concretos que a aplicam, imersos em relações de poder. 

Assim, prossegue a autora, “[...] em vez de um processo sempre aberto às particularidades 

que o compõe, o universal tendeu a se identificar com o mais forte”, redundando na 

exclusão de grupos da possibilidade de participação do universal. Nesse processo se 

inscreveria uma “relação problemática das mulheres com o universal” (Ibid., p. 267). 

Nussbaum não abre mão do universalismo como dimensão normativa de seu 

humanismo, refutando posições relativistas. Ressalvando que o diagnóstico da 

subordinação de gênero e prática política de MacKinnon demonstram que seu projeto está 

fortemente ancorado numa cultura baseada em direitos e na igual dignidade, Nussbaum 

defende que a autora deve reorientar sua teoria de forma a cumprir um pressuposto 
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universalista e liberal
73

. Dessa forma, argumenta que há certo essencialismo na teoria de 

MacKinnon que precisa ser objeto de crítica, na medida em que baseia seu projeto de 

justiça na categoria mulheres e não na ideia de ser humano (ausência de uma perspectiva 

universalista)
74

. Por outro lado, Nussbaum busca dosar seu universalismo afirmando seu 

humanismo como um projeto universal sensível e responsivo às circunstâncias locais 

(NUSSBAUM, 1999a). Essa conciliação, no entanto, parece ser feita de forma muito 

descomplicada. 

MacKinnon, por sua vez, afasta-se do universalismo ao propor que as demandas 

por justiça reflitam o ponto de vista das mulheres. Para a autora, os projetos universais têm 

perpetuado historicamente a exclusão das mulheres, impondo o ponto de vista dos homens 

como neutro (falso universal). MacKinnon, apesar disso, não esclarece de que forma 

normas ou políticas pensadas para a “mulher universal” evitariam a reprodução de outros 

falsos universais
75

. 

Por fim, em relação ao último ponto, redistribuição/reconhecimento, adotamos a 

definição de Nancy Fraser que concebe dois tipos de injustiça: aquelas relacionadas às 

desigualdades de ordem econômica, como exploração, marginalização e miséria 

(problemas de redistribuição) e aquelas relacionadas a padrões culturais que produzem 

dominação cultural, não-reconhecimento e desrespeito (problemas de reconhecimento). 

Fraser sustenta que ambos estão conectados no nível da análise social e que devem estar 

também articulados num plano normativo, através do dualismo de perspectiva. Também 

afirma que cada um demanda um remédio de justiça distinto (FRASER, 2010)
76

. A 

concepção de justiça de Nussbaum contempla esses dois aspectos ao enumerar capacidades 

que correspondem aos dois tipos de injustiça. Além disso, a autora, de forma recorrente, 

explicita a importância de refletir sobre a questão distributiva em relação às mulheres, 

como a questão da fome feminina, que em geral não é enquadrada como um problema de 

gênero apesar de, em muitos contextos, as duas dimensões estarem muitos conectadas.  
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 Nussbaum, aliás, comenta que MacKinnon é demasiadamente crítica em relação ao Estado e que deve 

considerar que ele é a unidade que representa a escolha humana da convivência em sociedade (NUSSBAUM, 

2006). 
74

  Para uma discussão mais aprofundada sobre feminismo e essencialismo, conforme apontado por 

Nussbaum, ver o livro Feminist Metaphysics, de Charlotte Witt (2011), e o artigo From Practice to Theory, 

or  What is a White Woman Anyway?, de MacKinnon (1991), tratam do assunto (NUSSBAUM, 1999a). 
75

 Esse ponto é retomado na seção seguinte. 
76

 Utilizamos os conceitos de Fraser como um instrumento para iluminar diferentes ênfases nos projetos de 

Nussbaum e MacKinnon, sem a pretensão de discutir o quadro conceitual da autora.  



85 

 

 
 

No que se refere à MacKinnon, devemos ressaltar que a autora não apresenta uma 

teoria normativa da justiça. Dessa forma, apenas podemos estabelecer algumas 

observações colhidas a partir de aspectos implícitos e dos recortes que a autora estabelece 

para a sua análise. Embora a autora desenvolva sua teoria a partir de um referencial 

marxista e afirme ocasionalmente a importância da classe para a análise social, parece 

focar seus esforços principalmente em questões em que a dimensão do reconhecimento 

seja predominante, muito embora mencione pontualmente em seus textos a questão da 

subordinação econômica das mulheres. Além disso, é necessário ressaltar que as questões 

por ela estudadas evidentemente envolvem questões de redistribuição, como fica explícito 

no caso do aborto. Essa dimensão, entretanto, geralmente não é explicitada como uma 

dimensão de sua análise. Ao contrário, o esforço de MacKinnon parece estar voltado a 

provar a especificidade do problema de reconhecimento baseado no gênero. Essa questão 

se evidencia quando a autora reage a teorias que enfatizam a necessidade de um olhar 

interseccional, como passagem a seguir: 

“Beneath the trivialization of the white woman's subordination implicit in the 

dismissive sneer "straight white economically-privileged women" (a phrase which 

has become one word, the accuracy of some of its terms being rarely documented 

even in law journals) lies the notion that there is no such thing as the oppression of 

women as such. […]  to argue that oppression "as a woman" negates rather than 

encompasses recognition of the oppression of women on other bases, is to say that 

there is no such thing as the practice of sex inequality (MACKINNON, 1991b). 

Dessa forma, seria bastante razoável aventar a hipótese de que MacKinnon sustenta 

uma visão mais engessada acerca das interações de injustiças de reconhecimento e de 

injustiças de redistribuição. 

 

4.2. Tensões entre feminismos 

Nesta seção, apresento algumas críticas de teóricas feministas dirigidas a 

MacKinnon e Nussbaum, agregando a escuta de outras vozes do feminismo sobre as 

questões explicitadas nos capítulos anteriores. 
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Em razão da sua interpretação do estupro, MacKinnon foi alvo de muitas críticas, 

especialmente por parte de movimentos que ficaram conhecidos como sex-positive 

feminism ou pro-sex feminism
77

. Essa crítica específica sobre o sexo pode ser localizada 

numa crítica mais ampla direcionada à teoria feminista radical. Com frequência, teóricas 

feministas são acusadas de reduzir a complexidade da desigualdade de gênero a um 

modelo explicativo reducionista (e por isso problemático) das relações de poder. Fraser, 

por exemplo, analisa Carole Pateman nesse sentido
78

, argumentando que o modelo de 

análise domínio/sujeição é incapaz de explicar os mecanismos estruturais mais impessoais 

e as normas culturais mais fluidas que molda a desigualdade na sociedade atual (FRASER, 

1993). 

Embora a abordagem de MacKinnon se diferencie da posição de Pateman em certo 

sentido, por apresentar um modelo ligeiramente mais complexo ao incorporar 

expressamente possibilidades de resistência coletiva, sua teoria do poder não fica imune a 

tal crítica. Amy Allen, por exemplo, argumenta que MacKinnon reduz as relações de 

gênero à dominação, equiparando diversas formas distintas de subordinação
79

. Allen 

afirma que, ainda que persistam algumas reminiscências legais de um passado de 

dominação, a maioria das relações assumiram formas sociais e culturais mais difusas 

(ALLEN, 2001). Wendy Brown  também faz a mesma crítica, afirmando que as categorias 

de MacKinnon representam uma dualidade e uma totalização que não correspondem à 

realidade das dinâmicas de gênero (BROWN, 1995). De fato, as descrições de MacKinnon 

sobre os processos de subjetivação das mulheres revela como a autora descreve as relações 

de poder de forma muito pouco nuançada.  
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 Carol Queen, uma das vozes contemporâneas desse movimento, define esse entendimento sobre a 

sexualidade como “[...] the cultural philosophy that understands sexuality as a potentially positive force in 

one’s life, and it can, of course, be contrasted with sex-negativity, which sees sex as problematic, disruptive, 

dangerous. Sex-positivity allows for and in fact celebrates sexual diversity, differing desires and relationships 

structures, and individual choices based on consent” (COMELLA; QUEEN, 2008, p. 278). Embora defina 

ambos em termos de posição, Queen também defende, nesta entrevista, a possibilidade de criar encontros 

entre as duas posições. 
78

 Carole Pateman é autora da obra O contrato sexual . Nele, a autora argumenta que o contrato social, que 

para além de história ficcional, constitui um modo de compreensão dominante das instituições políticas, 

pressupõe e oculta um contrato sexual, de subordinação das mulheres (PATEMAN, 1993). Fraser argumenta 

que Pateman apresenta uma explicação literal e simbólica da dominação masculina por meio do conceito do 

contrato sexual (FRASER, 1993). 
79

 Allen, sobre o modelo de MacKinnon, afirma “Conceiving of domination on a dyadic model might have 

made sense two centuries ago, when women were viewed as property of their fathers or husbands and the 

legal doctrine of coverture was still in place [...]” (ALLEN, 2001, p. 515) 
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Outro problema relevante apontado por Allen retoma um argumento feito por 

Angela Harris (HARRIS, 1990). Allen argumenta que, ao tratar sexo em termos de 

dominação/submissão, MacKinnon ignora o fato de que algumas mulheres exercem 

posições de poder em razão de assimetrias de classe, raça e sexualidade. Dessa forma, 

ainda que MacKinnon esboçasse uma tentativa de incorporar a questão de raça, seu modelo 

demasiado simplista obstaria uma real consideração dessas questões, sendo adaptado para, 

no máximo, um modelo aditivo. A autora defende que tais problemas demandam uma 

reformulação das concepções de poder e identidade (ALLEN, 2001).  

Com efeito, MacKinnon vê sexo como uma categoria muito homogenia e concebe 

sua interação com outros marcadores sociais da diferença de forma muito mecânica. Se por 

um lado ela vê as sínteses entre marxismo e feminismo como inadequadas, ela não teoriza 

sobre como ocorre essa interação. Além disso, faz um uso problemático de exemplos que 

envolvem raça para provar algum ponto sobre seu conceito de gênero
80

, sem notar que seu 

conceito de sexo não é racialmente neutro
81

. Por fim, a autora desenvolve o que denomina 

de teoria da sexualidade sem trabalhar o problema da heterossexualidade normativa
82

. 

MacKinnon, no fim das contas, subordina outras dinâmicas de desigualdade a sexo
83

. 

Nesse sentido, o feminismo não modificado de MacKinnon parece demandar reformas. 

Cabe notar que, embora sua noção de sexo não seja essencialista do ponto de vista 

biológico, ela inscreve uma essencialização de bases sociais
84

. 

                                                           
 

80
 Por exemplo: “Men as men have generally not had these things done to them; that is, men have had to be 

Black or gay (for instance) to havethese things done to them as men. Men have done these things to women” 

(MACKINNON, 1989, p. 160). 
81

 MacKinnon critica Brownmiller por focar seus estudos em estupros em contextos de guerra, revoluções e 

por agentes como a polícia, ou motivado por racismo, argumentando que a autora assim afasta-se das 

“circunstâncias normais” da vida cotidiana, o que a impediria de enxergar o estupro como expressão de uma 

política sexual normalizada. Essa postura é bem problemática na medida em que MacKinnon traça uma linha 

entre experiências “normais” e outras atípicas, excluindo experiências de determinadas mulheres sem 

questionar a limitação do seu referencial, presumindo uma autoridade para dizer o que é uma violência de 

gênero e o que não é (MACKINNON, 1989). 
82

 MacKinnon apenas menciona que as relações entre pessoas do mesmo sexo não subverte o paradigma 

heterossexual (MACKINNON, 1989). 
83

 Esse trecho exemplifica o entendimento da autora: “Put another way, although a woman's specific race or 

class or physiology may define her among women, simply being a woman has a meaning that decisively 

defines all women socially, from their most intimate moments to their most anonymous relations 

(MACKINNON, 1989, p. 90). 
84

 Cabe apontar que, em seu último livro, Butterfly Politics (MACKINNON, 2017), uma coletânea de artigos 

de autoria da própria autora que descrevem sua trajetória como teórica e militante, MacKinnon apresenta uma 

visão um pouco distinta sobre a igualdade de gênero. Suavizando seu conceito de dominação, a autora afirma 

que a desigualdade de gênero é um sistema social complexo e instável que interage com outros, como classe, 

sexualidade, raça e idade. Além disso, ela reafirma a importância da ação coletiva. Por outro lado ,também 
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Como visto, a teoria do poder de MacKinnon está longe de ser imune a críticas. 

Diferentemente da objeção formulada por Nussbaum, as teóricas indicadas acima atacam o 

relato simplificado de sexo concebido pela autora; já Nussbaum desenha sua crítica a 

MacKinnon a partir do universalismo. Em sentido semelhante, esse universalismo de 

Nussbaum também tem sido alvo de diversas críticas. Iris Young argumenta que a autora 

faz uma defesa apressada do universalismo, subestimando a potencialidade crítica das 

objeções que ela enfrenta. Young esclarece que não está fazendo uma defesa do 

relativismo, mas sim apontando que a autora poderia ter utilizado essa oposição como uma 

tensão produtiva. Sugere, sobretudo, que essa crítica deve ser preservada no nível 

epistemológico: é possível manter o universalismo e perceber a teoria moral como um 

conhecimento situado
85

 (YOUNG, 2001). 

Cabe apontar que, embora MacKinnon tenha resistência ao universalismo, ela o 

defende abertamente quando pretende se contrapor a conceitos que identifica como 

próprios do pós-modernismo. A autora crítica tais teorias afirmando que não possuem um 

referencial descritivo da realidade e consistência teórica, o que as conduziriam a um 

colaboracionismo com a desigualdade. Assim, a autora defende que seu projeto “[...] 

insiste que cidadania igualitária deve incluir o que as mulheres precisam para serem 

humanas, incluindo o direito de não ser sexualmente violada ou silenciada” 

(MACKINNON, 2000, p. 692, tradução nossa). MacKinnon também argumenta que o 

multiculturalismo é forma de defesa da violência masculina. 

Ainda no contexto dessa crítica às teorias pós-modernistas, da mesma forma, a 

autora também modula sua posição sobre a centralidade do gênero, afirmando que nunca 

defendeu uma “narrativa monocausal” que excluísse outras formas de desigualdade 

(MACKINNON, 2000, p. 625, tradução nossa). MacKinnon defende sua concepção de 

sexo, argumentando que nunca afirmou a categoria mulheres como homogênea e sim como 

uma categoria aberta cujo conteúdo é informado pela experiência concreta das mulheres. 

Dessa forma, seria um conceito mutável e ancorado na prática política feminista. Sobre 

esse aspecto, a autora rejeita as críticas de Butler sobre o caráter problemático da 

                                                                                                                                                                                
 

apresenta uma perspectiva mais otimista sobre o direito, afirmando que pequenas ações em contextos 

coletivos podem produzir mudanças sistêmicas. 
85

 O artigo Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial 

discute a ideia de conhecimentos situados (HARAWAY, 1995). 
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identidade
86

. A autora ainda argumenta que sexo é uma categoria relativamente 

estabilizada em razão da persistência de subordinação de gênero – e não em razão de uma 

decisão conceitual. Nesse sentido, considerando problematizações referentes à categoria 

mulheres, a autora afirma “[...] postmodernists have to portray women actually having 

power that men largely have in ordo to confuse people about power” (MACKINNON, 

2000). 

Tais objeções de MacKinnon são reações principalmente a críticas como a de 

Butler, que afirma que “[...] o poder permeia o próprio aparato conceitual que busca 

negociar seus termos” (BUTLER, 1998, p. 16). Butler defende não a renúncia a um 

horizonte universal, mas a necessidade manter uma desconfiança constante acerca dos 

fundamentos teóricos que informam cada posição, de forma a desvelar exclusões que 

derivam dessas delimitações. Nesse sentido, a autora critica um uso acrítico, normalizado e 

estanque da categoria mulheres, afirmando que “[...] as categorias de identidade nunca são 

meramente descritivas, mas sempre normativas e, como tal, exclusivistas” (BUTLER, 

1998). 

Nussbaum também dirige objeções à teoria de Butler, afirmando que ela ignora 

fatos empíricos e vida material e que há uma grave ausência de uma dimensão normativa 

em sua teoria. Para Nussbaum, a resistência em Butler é sempre imaginada como pessoal, 

mais ou menos privada, e não envolve ações organizadas destinadas a mudanças legais ou 

institucionais. Além disso, a autora afirma que a compreensão da categoria gênero como 

uma construção social já vinha há muito sendo assim teorizada e que, nesse sentido, Butler 

nada acrescentaria de inovador à teoria feminista. Ela argumenta, por exemplo, que 

MacKinnon já havia desmistificado a ideia de que o desejo é algo pré-social, algo a ser 

libertado (NUSSBAUM, 1999b). 

MacKinnon também é criticada por outros ângulos. Drucilla Cornell defende que a 

autora é consumida por uma política opositiva. Em linhas gerais, sua crítica a MacKinnon 

repousa, sobretudo, no que ela define como uma incapacidade de afirmar a diferença 

sexual feminina para além da vitimização. Para Cornell, MacKinnon, por conta dessa visão 

reducionista, não seria capaz de articular um programa positivo que permita o 

reconhecimento de “direitos equivalentes”; assim, a teoria de MacKinnon, ao reduzir a 
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 MacKinnon se refere aos argumentos desenvolvidos em Problemas de gênero (BUTLER, 2017). 
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mulher à figura de vítima, somente seria capaz de formular medidas de contenção, sem 

alterar radicalmente uma estrutura que perpetua o privilégio masculino e a subordinação 

feminina (CORNELL, 1991). 

Para Cornell, o programa de MacKinnon (“negative program”) ainda busca 

equiparar os direitos das mulheres ao paradigma masculino de direitos por meio do 

apagamento da diferença sexual. Em sentido contrário, defende a necessidade de valorizar 

a especificidade da diferença feminina. Ao repudiar o feminino, MacKinnon estaria 

aceitando os termos da hierarquia de gênero, que é a base da desigualdade que marca a 

vida das mulheres. A tarefa feminista seria, então, reinventar e afirmar a diferença sexual, 

desafiando a ideia de que só existe um gênero e que os direitos dos homens articulam uma 

agenda completa, na qual basta incluir as mulheres (CORNELL, 1991). 

Embora Cornell concorde com o diagnóstico de MacKinnon acerca do caráter 

estrutural da dominação masculina, ela mantém profundas discordâncias acerca dos 

significados da relação entre liberdade e sexualidade. Para ela, MacKinnon confere um 

sentido negativo às experiências de sexualidade das mulheres, entendimento este que 

impossibilita a realização da igualdade de gênero que ela própria objetiva. Um dos 

argumentos centrais de Cornell é que a libertação das mulheres passa por criar um novo 

imaginário feminista, ou seja, por desenvolver sentidos positivos para a feminilidade e para 

a diferença sexual e valorizá-los. A teoria dos direitos equivalentes de Cornell desafia a 

ideia de que a humanidade deve ser entendida como neutra em relação ao sexo, afirmando 

que, para atingir a igualdade, devemos valorizar a diferença feminina (CORNELL, 1991). 

Para Cornell, a teoria de MacKinnon é internamente marcada por algumas 

contradições. A primeira delas é: se, para MacKinnon, as diferenças são meros produtos 

das relações de poder e, por outro lado, cabe às mulheres consertarem o problema de 

legitimidade do sistema jurídico (que corresponde ao ponto de vista masculino), de que 

forma elas farão isso se a sua identidade de gênero é mera expressão de sua dominação, ou, 

em outras palavras, se ela, ao mesmo tempo em que o proclama, assume a impossibilidade 

de ponto de vista feminista? (CORNELL, 1991). 

A segunda contradição apontada por Cornell se refere à defesa de MacKinnon por 

um programa positivo de intervenção do Estado nas relações de gênero. No entanto, 

segundo Cornell, essa agenda positiva não deveria se limitar apenas aos direitos de 

mulheres não serem sexualmente exploradas. Para ela, MacKinnon não oferece nenhum 
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meio para pensar o que seria essa agenda positiva, já que nega qualquer possibilidade de 

considerar a especificidade da diferença feminina. O feminismo de MacKinnon envolveria 

repudiar o feminino (CORNELL, 1991).  

Cornell, por fim, afirma que, embora MacKinnon negue um essencialismo 

biologicizante, aderindo à teoria do construcionismo social, ela ainda permanece com uma 

visão essencialista, na medida em que concebe uma essência das mulheres inescapável 

imposta pela realidade social patriarcal. Aqui, Cornell realiza a critica à MacKinnon a 

partir da ideia do desconstrucionismo - segundo a qual uma realidade social, cujos 

significados são sempre mediados pela linguagem, nunca será totalizante e, por mais que 

haja dominação, sempre há espaço para uma disputa que a reinterprete. Para Cornell, 

MacKinnon, ao negar essa visão, nega também qualquer possibilidade de uma perspectiva 

feminista. Se não for possível ressignificar o que é a diferença sexual feminina, cuja 

definição foi estabilizada pelo patriarcado, não é possível lutar pela modificação dessa 

realidade. Haveria, então, um reconhecimento da totalização da perspectiva masculina 

(CORNELL, 1991). 

 

4.3. Tensões entre feminismo(s) e direito 

 As tensões entre os paradigmas expostos na seção anterior demonstram que o 

feminismo é um conjunto de teorias que agrega posições muito distintas entre si. 

Discordâncias quanto a concepções de identidade, igualdade, poder, violência, público e 

privado e outras conduzem a diferentes projetos teóricos que, por sua vez, podem informar 

compreensões diversas sobre o direito como forma de promover a igualdade de gênero. 

 Nussbaum compreende que o liberalismo pode ser conciliado com o feminismo e 

que a ideia da individualidade pode ser utilizada como um instrumento de radical 

transformação para as mulheres – ideia essa que, na sua visão, pode informar a elaboração 

de políticas públicas e leis. Não há uma desconfiança generalizada do Estado; pelo 

contrário, a autora o compreende como um ator relevante para construir esferas de escolhas 

para as mulheres. Assim, para Nussbaum, o liberalismo é capaz de articular as demandas 

feministas, desde que se reformule internamente. Ainda sim, a autora reconhece que em 

contextos de generalizada hierarquização de gênero, o repertório liberal e suas formas 

estatais podem deixar as mulheres sem alternativas. Isso, no entanto, é visto como uma 

exceção – ela não se propõe a verificar sua compreensão sobre o Estado e o liberalismo à 
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luz desses casos; tampouco isso é visto por ela como um desafio à conciliação entre 

feminismo e liberalismo que ela propõe. 

 Já a posição de MacKinnon é bem mais crítica. Adotando a diferenciação proposta 

por Eleni Varikas entre a crítica à natureza masculina e à natureza de gênero do Estado 

(VARIKAS, 2014), entendemos que o diagnóstico de MacKinnon analisa essa segunda 

dimensão: mais do que afirmar que o Estado é governado por homens, a autora formulada 

uma descrição sobre os modos pelos quais o Estado fabrica gênero, atuando e modulando a 

reprodução dessas relações de poder. Mas será seguro afirmar que, na visão de 

MacKinnon, o direito pode interferir na dominação de gênero? À primeira vista, a 

descrição de MacKinnon sobre o Estado e o direito parece coincidir exatamente com o tipo 

de leitura cética que credita à teoria marxista: se o Estado é masculino, não poderia 

albergar qualquer demanda feminista. No entanto, a autora intenta modular a força dessa 

resposta, de forma a argumentar que o Estado está suscetível a certas fissuras. A 

construção dessa modulação está conectada ao sentido que a autora dá à afirmação de que 

o Estado é masculino na medida em que ele incorpora um olhar pautado pela objetividade. 

Por um lado, a autora descreve uma coextensividade entre poder estatal e poder 

masculino, que sustenta uma forte tendência de seus termos serem continuamente 

redefinidos e capturados pelo ponto de vista masculino, redundando em uma mera 

atualização do estado de dominação. Por outro, ela afirma que o potencial do direito como 

ferramenta para garantia de direitos estaria, sobretudo, na possibilidade de demandas 

feministas suplantarem esse olhar masculino ao introduzir direitos que nomeiam e 

visibilizam violências contras as mulheres (MACKINNON, 1989). O Estado, assim, é 

visto como permeável a certas disputas, mas em última análise subsiste uma racionalidade 

estatal que garante a manutenção do ponto de vista masculino como dominante. A 

concepção liberal de igualdade e as fórmulas jurídicas que delas decorrem estariam 

capturadas por essas limitações.  

É em razão dessa visão que MacKinnon entende que o conceito de 

indeterminação
87

 do direito desenvolvido por teóricos do critical legal studies não é muito 

útil para explicar a relação entre as mulheres e o direito: para a autora, o direito estaria 

fortemente determinado do ponto de vista masculino. Dessa forma, MacKinnon afirma que 
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 Para uma discussão sobre o conceito, ver Legal Indeterminacy (KRESS, 1989). 
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a linguagem de direitos não pode ser abandonada porque exerce uma forte regulação sobre 

a vida das mulheres. Nesse sentido, seria fundamental disputa-la para lutar contra essa 

dominação: 

It is one thing for upper-class white men to repudiate rights as intrinsically liberal 

and individualistic and useless and alienating; they have them in fact even as they 

purport to relinquish them in theory. It is another to reformulate the relation 

between life and law on the basis of the experience of the subordinated, the 

disadvantaged, the dispossessed, the silenced-in other words, to create a 

jurisprudence of change. In this as in all other respects, the title term toward is a 

considered one (MACKINNON, 1989, p. xiv). 

  É por isso que MacKinnon entende que o projeto feminista em relação ao direito 

deve ter como objetivo limitar o poder masculino de subjugar as mulheres, denunciando 

tais atos em termos de violência de gênero. Na sua visão, o direito, informado pelas 

concepções liberais de igualdade, não é incapaz de garantir uma real igualdade, embora 

essas tornem o Estado mais poroso às demandas feministas. Como visto, a autora 

argumenta que a tarefa feminista é explorar e evidenciar os limites dessa linguagem 

(MACKINNON, 1989). 

 Dessa forma, MacKinnon, a seu modo, afirma que é necessário mobilizar o direito 

– sobretudo para limitá-lo. Assim, embora critique o legalismo
88

, ela o vê como um meio 

de veicular tais demandas feministas. É interessante notar, entretanto, que outras teorias 

críticas do direito têm abordado essa questão por outros ângulos. Rhode, por exemplo, 

aponta que teóricas como Kimberlé Crenshaw, Elizabeth Schneider e Patricia Williams 

têm notado que as limitações que o direito impõe são também uma face da sua força. 

Considerando o papel que ele exerce na regulação de condutas e o apelo que o discurso dos 

direitos tem nas práticas sociais, normas poderiam ser evocadas em relações desiguais para 

promover equiparações. Tais teóricas compreendem que o direito é, geralmente, utilizado 

para proteger interesses de grupos dominantes, mas, ao mesmo tempo, veem nele uma 

possibilidade de utilizar as regras vigentes do sistema jurídico contra esses mesmos 

interesses, subvertendo assim sua aplicação socialmente estabilizada (RHODE, 1993). 

Transpondo para a linguagem de MacKinnon, uma norma masculina poderia ser utilizada 
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 MacKinnon afirma que  “Liberal legalism is thus a medium for making male dominance both invisible and 

legitimate by adopting the male point of view in law at the same time as it enforces that view on society” 

(MACKINNON, 1989, p. 237). 
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por pessoas em situações de subordinação como forma de ver sua autonomia respeitada. 

Natália Neris assim explica a visão de Williams: 

A proposta de que os direitos são inúteis para o progresso político, de que é preferencial 

estabelecer relações informais ou até mesmo que é preciso substituir as demandas por 

“direitos” por demandas que enfoquem “necessidades” – algumas das teses do CLS citadas 

pela autora - não faz sentido para os negros, uma vez que estes têm sua vulnerabilidade 

protegida e têm possibilidade de fugir de estereótipos por meio da utilização da linguagem 

dos direitos. (NERIS, 2017, p. 13). 

 Essa visão pode ser comparada, em certo sentido, da posição de Nussbaum acerca 

do individualismo, que o vê como forma de proteger e ampliar a liberdade de escolha das 

mulheres. Assim, trata-se de aplicar conceitos como privacidade, geralmente usufruídos 

com mais facilidade pelos homens, às mulheres, para proteger esferas até então 

desprotegidas. No entanto, Nussbaum confia ao liberalismo um papel central na realização 

de igualdade, enquanto as teóricas citadas o veem como uma subversão interna possível. 

 Deixando esse ponto um pouco de lado, retornamos a discussão entre MacKinnon e 

Cornell. Conforme aponta Martha Fineman, algumas feministas, frente ao diagnóstico de 

neutralidade e constante readaptação e acomodação da linguagem dos direitos, defendem 

que a questão de gênero seja abordada diretamente como uma questão de diferença 

(FINEMAN, 1995). Esse é o caso de Cornell que, como visto na seção anterior, defende 

uma teoria de direitos equivalentes para garantir a igualdade que, pela sua definição, não se 

caracterizariam como privilégios ou tratamento especial na medida em que uma diferença 

cultural garantiria sua justificação filosófica. A igualdade para as mulheres, assim, seria 

concebida a partir de um paradigma de bem estar, definido positivamente - o que inclui o 

bem estar em relação ao exercício da sexualidade, mas que não deve se esgotar nela, já que 

mulheres são seres humanos plenos e assim devem ser reconhecidos para serem 

consideradas capazes de construir uma nova ordem social (CORNELL, 1991). 

 A crítica de MacKinnon ao liberalismo é vista como frágil por Cornell, que afirma 

que ela é limitada a uma crítica da concepção de igualdade que diversos liberais já rejeitam 

(a exemplo de Dworkin e Rawls). No entanto, Cornell ressalva que concorda com a 

observação de MacKinnon de que os liberais não compreenderam adequadamente de que 

forma a hierarquia de gênero limita nossa imaginação sobre a igualdade. Para ela, os 

teóricos liberais não levam o argumento da hierarquia de gênero tão a sério quanto 
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deveriam. Ainda sim, diversas das reformas legais postuladas por MacKinnon poderiam 

ser articuladas por meio do vocabulário liberal (CORNELL, 1991). 

 Cornell endossa a crítica de MacKinnon à “sameness ideology”, afirmando que as 

mulheres continuam a ter que recorrer à experiência masculina como parâmetro para 

reconhecer o tratamento desigual. Para Cornell, no entanto, a solução é diferente: a 

denúncia da regra masculina passaria por reconhecer a diferença feminina e, dessa forma, 

desafiar a hierarquia de gênero. Assim: 

Equivalent rights are not merely a means to help women become more like men in 

the name of promoting one species undivided by sexual difference. Equivalent 

rights do not have as their sole or even their main goal the creation of a space for 

women in a male world from which we have previously been shut out. Rather, 

they are designed to enable women to value the choices we make about our life 

and work without shame of our ‘sex’. MacKinnon has criticized the patriarchal 

culture which imposes ‘forced sexual choices’. Yet she fails to see that one of 

these forced sexual choices is the very repudiation of the feminine. (CORNELL, 

1991, p. 555).   

 Exemplificando, embora Cornell também entenda que a pornografia é uma 

violência real para as mulheres, ela entende que não é o resultado da dominação totalizante 

dos homens como concebido por MacKinnon, mas antes um mecanismo de violência 

simbólica que repudia o feminino e busca subjugá-lo. Outro exemplo trabalhado por 

Cornell é o do direito ao aborto, que é por ela compreendido como um dos desdobramentos 

do direito das mulheres ao controle de sua capacidade reprodutiva (assim como o livre 

direito à maternidade também o é). Para Cornell, esse é um exemplo muito útil para 

demonstrar a pertinência de sua teoria porque seria um direito das mulheres enquanto 

mulheres. Para defendê-lo, deveríamos pressupor as mulheres como seres sexuais cuja 

liberdade e bem estar não podem ser desconectados de nossos corpos. Nesse sentido, 

inclusive, Cornell concebe o direito ao aborto também como um direito a nossa integridade 

corporal. Ela enfatiza que  

[…] given the difference of our ‘sexual being’, the right to bodily integrity does 

not mean the same rights, but rather the guarantee of its equivalent scope for both 

sexes [...] Rights should not be based on what men need for their well-being as 

sexual beings of the flesh, as if there were only one genre of the human species 

(CORNELL, 1991, p. 555).   



96 

 

 Considerando tanto a posição de MacKinnon quanto a de Cornell, Wendy Brown 

afirma que elas revelam que, para as mulheres, o direito é um paradoxo: enquanto não 

podemos abrir mão dos direitos nos termos da linguagem posta, eles também são 

insuficientes para oferecer a igualdade plena para as mulheres – e, quando os 

reivindicamos, também limitamos nosso imaginário sobre a igualdade. Brown aponta que, 

assim como sugerido por MacKinnon, quando o Estado reconhece direitos de forma neutra 

em relação a gênero, ele em geral reforça a desigualdade já estabelecida, aprofundando ou 

mantendo intacto o status de subordinação das mulheres (BROWN, 2000). Nesse sentido, 

MacKinnon afirma: “gender neutrality means that you cannot take gender into account, 

you cannot recognize, as we once knew we had to, that neutrality enforces a non-neutral 

status quo” (MACKINNON, 1990). 

 Por outro lado, Brown afirma que, em geral, a alternativa que o direito fornece é 

uma regulação da desigualdade (BROWN, 2000), critica esta que é similar a de 

MacKinnon sobre a concepção liberal de igualdade. A ideia de regulação de desigualdade 

parece ser muito útil para a análise feminista do direito porque exige uma postura de 

atenção contínua sobre o modo pelo qual o Estado interfere na vida das mulheres. Além 

disso, ela impõe essa postura autocrítica quanto às categorias utilizadas para reivindicar a 

igualdade e os problemas inscritos nelas (de forma muito semelhante ao que tem 

argumentado Butler
89

). Assim, explica Brown: 

The regulatory dimension of identity-based rights emerges to the extent that rights 

are never deployed "freely", but always within a discursive, hence normative 

context, precisely the context in which "woman" (and any other identity category) 

is iterated and reiterated (BROWN, 2000, p.232). 

 MacKinnon, no entanto, só se atenta para esse aspecto regulatório em relação às 

normas que compreende como masculinas (incluindo as normas que estabelecem 

tratamentos diferenciados a grupos subordinados visando atenuar desigualdades). Em 

relação a sua proposta de normas feministas, esse caráter não é problematizado, na medida 

em que a autora as vê apenas como inibidoras das normas masculinas. 
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 O artigo O parentesco é sempre tido como heterossexual? de Butler exemplifica isso a partir da análise do 

casamento homoafetivo (BUTLER, 2003). 
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 Brown também aponta que as reinvindicações baseadas em categorias de identidade 

tendem a presumir uma homogeneidade dessa categoria e desconsiderar sua interação com 

outros marcadores sociais da diferença (BROWN, 2000). A rigidez e estabilidade que em 

geral acompanham o direito são um meio para formular normas de proteção, mas, ao 

mesmo tempo, é o que produz uma cristalização das formas pelas quais se apreende a 

realidade, tornando-o insensível à complexidade e dinamicidade das relações de 

desigualdade. A autora considera que esse paradoxo deve ser lido com um estímulo crítico 

para pensar as soluções apresentadas na prática social e não uma sentença de que a 

igualdade não é realizável (BROWN, 2000). 

 Movimentos e teorias feministas têm sido uma importante fonte de críticas aos 

regimes constitucionais liberais no que se refere ao combate a desigualdades e 

discriminações, inspirando ou afetando, inclusive, inovações legislativas e decisões 

judiciais. Não é incomum, por exemplo, que esses atores impulsionem a criação de novas 

categorias ou regimes jurídicos, como é o caso, no Brasil, da Lei Maria da Penha. É certo, 

no entanto, que esse universo feminista de forças intelectuais e políticas não é homogêneo 

e tampouco despido de tensões internas. Ao contrário, ao formularem, de forma mais ou 

menos explícita ou enunciada, diferentes modelos explicativos sobre as formas de 

dominação baseadas no gênero, impulsionam reivindicações ou projetos de emancipação 

diversos ou entre si. Essa diversidade e esses conflitos podem ser explorados como tensões 

produtivas ou como frentes e estratégias múltiplas em relação à sofisticação das respostas 

concretas em contextos de desigualdade, permitindo a expansão não só de uma agenda 

concreta, mas o aprofundamento do imaginário feminista. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou organizar e analisar argumentos desenvolvidos por duas 

autoras que tematizam a relação entre feminismo e direito em registros teóricos distintos: 

Catharine MacKinnon e Martha Nussbaum. Colocando-os em diálogo, foi possível 

explicitar pontos comuns e distanciamentos entre tais paradigmas teóricos.  

Expusemos como MacKinnon, agregando elementos do feminismo radical e 

marxista, concebe a desigualdade de gênero como dominação e apresenta uma crítica 

feminista do Estado e do direito como reprodutores do ponto de vista masculino. Neste 

registro, o direito atua como uma forma de legitimação e de reforço mútuo do poder 

masculino e a gramática liberal do direito é incapaz de traduzir adequadamente as 

demandas das mulheres. Nesse cenário, a tensão possível desse sistema seria a disputa por 

normas ou políticas que incorporem o ponto de vista das mulheres e denunciem a 

parcialidade da norma masculina. 

Nussbaum, por sua vez, apresenta uma concepção liberal de feminismo e suas 

conexões com uma teoria normativa da justiça. Essa concepção tem cinco características: 

internacionalista, humanista, liberal, preocupada com a moldagem social da preferência e 

do desejo e, por fim, preocupada com um entendimento compreensivo. Tal concepção, no 

entendimento da autora, é conciliável com uma crítica feminista radical das relações 

sociais. Dessa forma, a autora defende uma reformulação do liberalismo à luz das objeções 

feministas como meio para promover a igualdade de gênero e aposta na potencialidade do 

individualismo como forma de garantir direitos das mulheres. 

Comparando esses dois paradigmas e posicionando-os em relação a outras teorias 

feministas, salientamos os pressupostos, linhas gerais e implicações de cada teoria. Por 

fim, buscando utilizar tais paradigmas para refletir sobre possíveis relações entre Estado, 

direito e feminismo, evidenciamos os tipos de desafios que o feminismo pode apresentar 

para o direito e expusemos como a compreensão dos diversos pontos de vista sobre essa 

relação pode impulsionar a constante crítica sobre o direito e a expansão do imaginário 

feminista. 
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