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O  objetivo  desta  antologia  é  trazer  a  matéria,  especialmente  a  materialidade  do  corpo 
humano e do mundo natural, para o primeiro plano da teoria e prática feminista. De fato, isto não é 
pouca  coisa  e  esperamos  que  esta  coleção  provoque  intenso  debate.  A  materialidade, 
particularmente aquela dos corpos e das naturezas, tem sido um local extraordinariamente volátil 
para a teoria feminista – tão volátil,  na verdade,  que a regra orientadora de procedimento para 
muitos  dos  feminismos  contemporâneos  exige  um  distanciamento  de  si  mesma, tanto  quanto 
possível, do reino contaminado de materialidade refugiando-se dentro da cultura, do discurso e da 
linguagem.  Nossa  tese  é  a  de  que  a  teoria  feminista  está  num  impasse  causado  pela  virada 
linguística contemporânea no pensamento feminista. Com o advento do pós-modernismo e do pós-
estruturalismo, muitas feministas se voltaram para os modelos de construtivismo social. Elas têm se 
centrado no papel da linguagem na constituição da realidade social, demonstrando que as práticas 
discursivas  constituem a  posição  social  das  mulheres.  Elas  têm se  envolvido  em produtivas  e 
amplas análises e na desconstrução de conceitos que definem e derrogam as mulheres.

A  virada  para  o  linguístico  e  discursivo  tem  sido  enormemente  produtiva  para  os 
feminismos. Isto tem fomentado complexas análises e interconexões entre poder, conhecimento, 
subjetividade e linguagem. Tem permitido às feministas compreender o gênero a partir de uma nova 
e frutífera perspectiva. Por exemplo, isto tem permitido às feministas compreender como o gênero 
tem sido articulado com outros marcadores voláteis, tais como classe, raça e sexualidade, dentro do 
sistema cultural da diferença que funciona como a linguagem (à la  Ferdinand de Saussure). As 
rigorosas desconstruções de Jacques Derrida e Luce Irigaray (especialmente dentro do Speculum of  
the  Other  Women)  têm exposto a  lógica  perniciosa  que  lança  as  mulheres  como subordinadas, 
inferiores, um espelho do mesmo, ou quase invisível. Na vanguarda desta virada para o linguístico 
está  a  influência  do  pensamento  pós-moderno  na  teoria  feminista.  A força  do  feminismo pós-
moderno está em revelar que, desde a sua criação, o pensamento ocidental tem sido estruturado por 
uma  série  de  dicotomias  generadas.  Os  feminismos  pós-modernos  têm  argumentado  que  a 
dicotomia homem/mulher informa todas as dicotomias que fundamentam o pensamento ocidental: 
cultura/natureza,  mente/corpo,  subjetivo/objetivo,  racional/emocional  e  inúmeras  outras.  As 
feministas pós-modernas têm também argumentado que é imperativo não se mover de um lado da 
dicotomia para o outro, para reverter o privilégio dos conceitos, mas desconstruir a dicotomia em si  
mesma, se movendo para uma compreensão que não se baseie em oposições.

A teoria e a prática feministas têm sido significativamente enriquecidas por estes insights 
pós-modernos.   As análises  pós-modernas  têm revelado a  responsabilidade  de definir  e  fixar  a 
identidade da “mulher” em qualquer localização ou de tentar  afirmar a superioridade do feminino 
sobre  o  masculino. Na  verdade,  dentro  da  teoria  queer,  especialmente,  o  “feminino”  e  o 
“masculino” foram produtivamente libertados das amarras,  impugnados e reimplantados.  Mas é 
agora evidente que o movimento para o linguístico, particularmente na sua variante pós-moderna, 
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tem  sérias  responsabilidades  bem  como  vantagens.  Em  resumo,  o  pós-modernismo  não  tem 
cumprido a sua promessa como uma fundamentação teórica para o feminismo. Embora os pós-
modernismos afirmem rejeitar todas as dicotomias, existe uma dicotomia que eles parecem abraçar 
quase  sem  questionar:  linguagem/realidade.  Talvez  devido  à  sua  centralidade  no  pensamento 
modernista, os pós-modernos estão muito desconfortáveis com o conceito de real ou o material. 
Enquanto que a epistemologia do modernismo está fundamentada no acesso objetivo ao mundo 
real/natural,  os pós-modernistas argumentam que o real/material  é  inteiramente constituído pela 
linguagem; que o que nós chamamos de real é um produto da linguagem e tem a sua realidade 
apenas  na  linguagem.  Em seu zelo  para  rejeitar  o  fundamento  modernista  na  matéria,  os  pós-
modernistas viraram para o polo discursivo como a fonte exclusiva da constituição da natureza, da 
sociedade e da realidade. Muito longe de desconstruir as dicotomias da linguagem/realidade ou da 
cultura/natureza,  eles rejeitaram de um lado e abraçaram do outro.  Apesar de muitas teorias de 
construtivismo  social  reconhecerem  a  existência  da  realidade  material,  esta  realidade  é 
frequentemente colocada como um domínio inteiramente separado da linguagem, do discurso e da 
cultura. Essa presunção da separação tem significado, na prática, que a teoria feminista e os estudos 
culturais têm se centrado quase que totalmente sobre o textual, o linguístico e o discursivo.

Os defensores do pós-modernismo argumentariam que esta é uma leitura equivocada da 
posição pós-moderna ou mesmo que nós não podemos identificar uma única posição pós-moderna 
em todo  o  caso.  Teóricos  tais  como Gilles  Deleuze  e  Michael  Foucault,  de  fato,  adaptaram o 
material em seu trabalho. Seu uso do material, além disso, tem se refletido no trabalho de outros 
teóricos.  William  Connolly,  por  exemplo,  emprega  a  materialidade  de  Deleuze  em  seu 
Neuropolitics (2002) e teóricas feministas tais como Claire Colebrook e Ladelle McWhorter têm se 
baseado em Deleuze e  Foucault  para lhes  permitir  se envolver  com a materialidade de formas 
significantes e reveladoras. Mesmo assim, a força material do trabalho de Deleuze, e especialmente 
de Foucault, é muitas vezes esquecida por causa do foco exclusivo sobre o discursivo. Além disso, a 
tendência em enfocar sobre o discursivo às custas do material tem sido particularmente evidente nas 
versões  feministas  do  pós-modernismo.  Judith  Butler,  talvez  a  feminista  pós-moderna  mais 
evidente, é frequentemente criticada pela sua “perda” do material, especificamente da materialidade 
do corpo. O debate feminista sobre o seu  Gender Trouble  (1990) e  Bodies That Matter  (1993) é 
evidência,  aos  olhos  de  muitas  feministas,  de  que  o  feminismo pós-moderno recuou frente  ao 
material. [1]

Este recuo da materialidade tem tido sérias consequências para a teoria e prática feminista. 
Definir a materialidade, o corpo e a natureza como produtos do discurso tem enviesado discussões 
destes  tópicos.  Ironicamente,  embora  tenha  havido  uma  tremenda  demonstração  de  produção 
acadêmica sobre “o corpo” nos últimos vinte anos, quase todos os trabalhos nesta área têm estado 
confinados às análises dos discursos sobre o corpo. Embora ninguém negasse a importância atual da 
crítica e rearticulação discursiva para as acadêmicas feministas e as políticas feministas, o reino 
discursivo é quase sempre constituído de forma a excluir a atenção aos corpos vivos e materiais e  a  
práticas corporais em desenvolvimento. Um grupo emergente de teóricas feministas sobre o corpo 
está argumentando, no entanto, que precisamos de uma maneira de falar sobre a materialidade do 
corpo como sendo ele  mesmo uma força ativa e algumas vezes recalcitrante.  As mulheres  têm 
corpos; estes corpos têm dor assim como prazer. Eles também têm doenças que estão sujeitas a 
intervenções médicas que podem ou não curar aqueles corpos. Precisamos de uma maneira de falar 
sobre  estes  corpos  e  a  materialidade  que  eles  habitam.  Ao  enfocar  exclusivamente  sobre  as 
representações, a ideologia e o discurso se excluem a experiência vivida, a prática corporal e a 
substância material de consideração. Torna-se quase impossível para o feminismo se envolver com 
a medicina ou com a ciência de formas inovadoras, produtivas e afirmativas – a única via disponível 
é a via bem estabelecida da crítica. Além disso, agrupando ou negando a materialidade pode, na 
realidade, inibir o desenvolvimento de uma compreensão robusta da própria produção discursiva, 



uma vez que vários aspectos da materialidade contribuem para o desenvolvimento e transformação 
dos discursos. Considere a formulação de Donna Haraway neste volume do “material-discursivo”, 
que recusa a separação dos dois.

As feministas ambientais há muito tempo insistem que os feminismos precisam considerar 
mais  seriamente  a  materialidade  do  mundo  mais-que-humano.  A principal  corrente  da  teoria 
feminista tem, no entanto,   na maioria das vezes, relegado o ecofeminismo a lugares distantes, 
temendo que qualquer aliança entre o feminismo e o ambientalismo só pudesse ser fundada sobre 
um relato ingênuo e romântico de realidade  [2]. Como Stacy Alaimo argumenta em Undomestic  
Ground: Recasting Nature as Feminist Space  (2000), as teorias feministas predominantes, desde 
Simone de Beauvoir até Gayle Rubin e Monique Wittig, têm perseguido um “voo da natureza”, 
implacavelmente desemaranhando a “mulher” do suposto solo do essencialismo, do reducionismo e 
da estase. O problema com esta perspectiva, no entanto, é que quanto mais as teorias feministas se 
distanciam  da  “natureza”,  mais  a  própria  “natureza”  é  implicitamente  ou  explicitamente 
reconfirmada como a areia movediça traiçoeira da misoginia. Claramente, as feministas que são 
também ambientalistas não podem se contentar com teorias que reproduzem o próprio dualismo 
natureza/cultura que têm sido tão prejudicial – não apenas para a natureza não-humana, mas a várias 
mulheres,  pessoas  do  Terceiro  Mundo,  povos  indígenas,  pessoas  não  brancas  e  outros  grupos 
discriminados. Ao invés de perpetuar o dualismo natureza/cultura, que imagina a natureza como 
sendo o solo inerte para a exploração do Homem, devemos reconceitualizar a própria natureza. A 
natureza não pode mais ser imaginada como um recurso flexível para a produção industrial ou para 
a construção social. A natureza é agente –  ela age e tais  ações têm consequências tanto para o 
mundo humano quanto para o não-humano. Precisamos de formas de compreender a agência, o 
significado e o poder transformador em curso no mundo – formas que respondam por uma miríade 
de “intra-ações” (nos termos de Karen Barad) entre os fenômenos que são  materiais, discursivos, 
humanos,  mais-que-humanos,  corporais e/ou tecnológicos. Uma vez que a difamação da natureza e 
o desrespeito pela materialidade não podem ser inteiramente desagregados, o feminismo material 
requer profundas – mesmo surpreendentes - reconceitualizações de natureza.

Uma das áreas mais significativas de descontentamento dentro do feminismo são os estudos 
feministas  da  ciência.  Inicialmente,  as  críticas  feministas  da  ciência  se  concentram  sobre  o 
androcentrismo da ciência – as construções, as perspectivas e as epistemologias masculinas que 
estruturam a prática científica. Seguindo os estudos sociais da ciência, as feministas argumentam 
que os conceitos científicos constituem a realidade que estudam, que a ciência, tal como as outras 
atividades  humanas,  é  uma  construção  social.  Apesar  da  persuasão  desta  posição,  no  entanto, 
questões começaram a surgir sobre a viabilidade desta abordagem. As feministas e outros críticos da 
ciência começaram a explorar abordagens alternativas que trazem o material de volta para a ciência 
sem  perder  os  insights  do  construtivismo  social.  O  “novo  empirismo”  de  críticas  da  ciência 
feminista  como  Sandra  Harding,  Helen  Longino,  Lorraine  Code,  e  Lynne  Hankinson  Nelson 
representam  as  tentativas  de  se  manter  um  elemento  empírico  e  material  sem  abandonar  a 
construção social.  

Também significativo, o recente trabalho nos estudos da ciência promete “fazer a matéria ter 
sentido1”  de  forma  mais  significativa.  Teóricos  tais  como  Bruno  Latour  e  Andrew  Pickering 
começaram  a  desenvolver  teorias  inovadoras  que  combinam  a  construção  social  com  uma 
compreensão da ontologia e agência do mundo material. Ao invés de focalizar  a epistemologia dos 
conceitos científicos, eles viraram o foco para a ontologia e para a materialidade. Feministas críticas 
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necessidade de reconceitualizar  matéria e a de frisar sua importância, traze-la para o centro da teorização feminista.



da ciência como Donna Haraway e Karen Barad desenvolveram teorias que definem o humano, o 
não-humano, o tecnológico e o natural como agentes que, em conjunto, constroem os parâmetros de 
nosso mundo comum. Elas demonstraram que esta interação tem implicações de grande alcance 
para o lugar das mulheres e de outros neste mundo. Elizabeth A. Wilson também insiste na atual e 
mútua  co-constituição  de  mente  e  matéria.  Seu  livro  Psychosomatic:  Feminism  and  the  
Neurological Body (2004) se recusa a meramente criticar a neurociência a partir de uma perspectiva 
cultural,  e  em  vez  disso  traz  relatos  detalhados  do  corpo  neurológico  para  dar  suporte  ao 
pensamento feminista.

Nossa intenção nesta antologia é abordar a doença  que, na teoria e prática contemporânea 
feminista,  resultou na perda do material. Mas a nossa intervenção neste debate é muito específica. 
Muitas  vozes  na  comunidade  feminista  protestaram  contra  a  perda  do  material.  Muitas  têm 
argumentado que nós devemos desenvolver teorias que tragam o material de volta para a teoria e 
prática feminista;  no entanto,  poucas foram bem sucedidas em desenvolver estas teorias. Nossa 
intenção na compilação desta antologia tem sido a de procurar aquelas poucas. Temos procurado 
teóricas que não simplesmente lamentam a perda do material, mas, em vez disso, tentam formular 
abordagens que resolvam este problema. Os ensaios que coletamos aqui estão procurando definir o 
que  Bruno Latour  chama de  um “novo acordo”,  uma nova forma de  entender  a  relação entre 
discurso  e  matéria  que  não  privilegie  o  primeiro  pela  exclusão  do  ultimo.  Karen  Barad  tem 
argumentado que devemos “construir um lastro” contra a tendência no feminismo de definir a teoria 
como um jogo irrestrito. Esta coleção é destinada a ser um elemento chave daquela construção.

Reunimos pensadoras que estão tentando ir além da construção discursiva que lidam com a 
materialidade. Um elemento central daquela tentativa, no entanto, é construir em vez de abandonar 
as lições aprendidas na virada linguística. O novo acordo que nós estamos procurando não é um 
retorno ao modernismo. Em vez disso, ele realiza o que os pós-modernos não conseguiram fazer: 
uma desconstrução da dicotomia material/discursivo que retém ambos os elementos sem privilegiar 
qualquer um deles.  As teóricas reunidas aqui  têm trabalhado para rever os paradigmas do pós-
estruturalismo, do pós-modernismo e dos estudos culturais de maneira que possam, de forma mais 
produtiva, considerar a agência, a força semiótica e a dinâmica dos corpos e naturezas. O aspecto 
mais assustador de tais projetos é o de radicalmente repensar a materialidade, a própria “substância” 
dos corpos e  naturezas.  O trabalho inovador destas teóricas e  de muitas  outras  constitui  o que 
estamos chamando de “virada material” na teoria feminista, uma onda da teoria feminista que está 
levando a sério a matéria. [3]

A mudança material na teoria feminista abre muitas questões fundamentais sobre ontologia, 
epistemologia,  ética  e  política  que  são  exploradas  nos  ensaios  deste  volume.  As  "feministas 
materiais" querem saber como podemos definir o "real" na ciência e como podemos descrever a 
agência não-humana em um contexto científico.  As teorias emergentes feministas que exploram 
essa perspectiva estão redefinindo a nossa compreensão das relações entre o natural, o humano e o 
não-humano. Elas estão desenvolvendo teorias nas quais a natureza é mais do que uma construção 
passiva social e é, desta forma, uma força agencial que se interage com e muda os outros elementos 
da mistura, incluindo o humano. Para estas teóricas, a natureza revida (bate-de-volta), de maneira 
que não podemos prever, o golpe dos seres humanos e das máquinas que eles constroem para a 
explorar. As teóricas feministas do corpo querem definições de corporeidade humana que possam 
explicar como o discursivo e o material  interagem na constituição dos corpos. Elas exploram a 
questão do não-humano e do pós-humano na natureza e sua relação com o humano. Um dos tópicos  
centrais nesta abordagem é a questão da agência, particularmente a agência de corpos e naturezas. 
Feministas materiais exploram a interação entre cultura, história, discurso, tecnologia, biologia com 
o "ambiente", sem privilegiar qualquer um desses elementos.

O  feminismo  material  abre  também  novas  perspectivas  éticas  e  políticas.  Redefinir  o 



humano e o não-humano têm implicações éticas:  os discursos têm consequências materiais  que 
exigem respostas éticas. A ética deveria estar centrada não só naqueles discursos, mas também nas 
consequências materiais. O feminismo material sugere uma abordagem ética que desloca o impasse 
do relativismo cultural. O relativismo cultural implica que todas as posições éticas são iguais, que 
não devemos fazer qualquer julgamento intercultural. Este impasse tem impedido as feministas que 
querem revelar os abusos contra as mulheres em outras culturas. Uma ética material implica, ao 
contrário, que podemos comparar as próprias consequências materiais reais das posições éticas e 
formular  conclusões  a partir  daquelas  comparações.  Podemos, por  exemplo,  argumentar  que as 
consequências materiais de uma ética são mais favoráveis ao desenvolvimento dos seres humanos e 
não-humanos do que as consequencias de uma outra ética. Além disso, a ética material nos permite 
mudar o foco dos  princípios éticos para as práticas éticas. As práticas são, por natureza, ações 
encarnadas e situadas.  As práticas éticas,  que se desdobram no tempo e ocorrem em contextos 
particulares, convidam o reconhecimento e a  resposta a fenômenos materiais esperados,  bem como 
inesperados. As práticas éticas particulares, localizadas tanto temporalmente quanto fisicamente, 
podem também permitir uma abertura para as necessidades, o significado e a vivacidade do mundo 
mais-que-humano.  As  práticas  éticas  –  em oposição  aos  princípios  éticos  –  não  procuram  se 
estender  sobre  e  acima  das  realidades  materiais,  mas,  em  vez  disso,  emergem a  partir  delas, 
levando-se  em conta  múltiplas  consequências  materiais.  Embora  um enfoque  sobre  as  práticas 
éticas não seja fundacional no sentido modernista, ele nos permite comparar os efeitos materiais 
daquelas práticas de uma maneira não permitida por uma abordagem estritamente discursiva.

O feminismo material também requer uma nova dimensão política. As decisões políticas são 
inscritas  nos  corpos  materiais;  estas  marcas  têm  consequências  que  demandam  uma  resposta 
política por parte daqueles cujos corpos estão marcados. A discussão de Karen Barad (1998) das 
consequências políticas da invenção e do uso do ultrassom para estudar os fetos em gestação é um 
exemplo excelente da política vinculada pelo feminismo material.  O uso do ultrassom sobre os 
corpos de mulheres grávidas tem repercussões políticas para todas as mulheres em nossa sociedade, 
redefinindo tanto  a  “vida”  quanto  os  “direitos”  em um contexto  político.  O trabalho de  Barad 
também ilustra outro aspecto do feminismo material: a interface entre o científico, o tecnológico, o 
político e o humano. É impossível separar nitidamente estes elementos; eles estão  prensados2 juntos 
(nos termos de Andrew Pickering) numa mistura de prática política e social e esta prensagem  tem 
dimensões materiais, políticas e éticas.

O feminismo material também transforma a política ambiental que está, claro, intimamente 
relacionada  à  ciência  ambiental.  De  fato,  a  “verdade”  das  afirmações  científicas  sobre  meio 
ambiente  afeta  a  direção  das  decisões  políticas.  Definir  todas  as  afirmações  científicas  como 
construções sociais igualmente válidas não fornece aos ambientalistas um meio de argumentar pelas 
suas posições. Os debates atuais sobre o aquecimento global em que os politicos conservadores 
tentam desacreditar uma verdadeira avalanche de dados científicos de todo o mundo é um exemplo. 
Claramente, a política ambiental exige uma compreensão renovada de que a ciência pode revelar 
conhecimentos indispensáveis sobre as criaturas não-humanas, os ecossistemas e as outras forças 
naturais. Ao contrário dos relatos modernistas e até mesmo pós-modernistas a respeito do “pano de 
fundo”, nos termos de Val Plumwood, o mundo natural – imaginando-o como um mero recurso para 
o progresso tecnológico ou para a construção social – o feminismo material deve insistir que a 
natureza seja considerada uma atriz notável dentro do reino da política, assim como da ciência. 
Catriona Sandilands, em The Good-Natured Feminist: Ecofeminism and The Quest for Democracy, 

2 NR:O verbo 'mangled' foi traduzida aqui como 'prensados' em observação a um dos usos do substantivo 'mangle'. No 
entanto, Andrew Pickering dá um sentido complexo a seu termo, que é definido, entre outras coisas como “dialectic of  
resistance and accommodation”, minha sugestão é que entendamos esse conceito como aquele 'bater-de-
volta' ou 'revide' apresentado pelas autoras na página anterior no sentido de que é uma eterna tensão  
entre uma força de acomodação e uma força de resistência. 



propõe, por exemplo, um projeto democrático radical que deveria abrir espaço para a natureza na 
política,  não como uma “presença positiva e  construída pelos seres humanos,  mas como Outro 
enigmático e ativo” (1999, pág. 181). Sandilands reformula a paisagem política para imaginar as 
conversas democráticas em curso nas quais a natureza não-humana pode participar de formas não-
discursivas.

Além disso, pensar através da materialidade co-constituída da corporalidade humana e das 
naturezas não-humanas nos oferece possibilidades para transformar o próprio ambientalismo. Ao 
invés de centrar a política ambiental  num modelo do selvagem – que separa os seres humanos da 
natureza e sustenta as formulações anti-ambientalistas que contrapõem, por exemplo, determinadas 
corujas a madeireiros – começar com a materialidade coextensiva dos humanos e não-humanos 
oferece múltiplas possibilidades para forjar novos caminhos para o meio ambiente. Os movimentos 
por justiça ambiental, por exemplo, situam “o ambiente” não em algum lugar distante, mas dentro 
de casas, escolas, locais de trabalho e vizinhanças. Estes movimentos revelam que pobres, povos 
indígenas e pessoas não-brancas carregam uma carga desproporcional de substâncias tóxicas. Traçar 
o tráfico de toxinas envolve análises científicas/econômicas/políticas/éticas dos reinos e grupos de 
interesse  até  agora  imaginados  separadamente,  por  exemplo,  aquele  da saúde,  da  medicina,  da 
segurança ocupacional, dos direitos de deficientes físicos e da justiça ambiental, assim como os 
ambientalismos “tradicionais” dedicados ao bem-estar dos animais selvagens. A mesma substância 
material,  neste  caso,  uma  toxina  específica  tal  como  o  mercúrio  ou  dioxina,  pode  afetar  os 
trabalhadores que a produzem, o bairro em que é produzida, os animais domesticados e selvagens 
que  a  ingerem e  os  seres  humanos  que  comem os  animais  que  a  ingeriram.  Começar  com as 
substâncias  materiais  ao  invés  dos  grupos  sociais  já  constituídos  pode,  na  verdade,  permitir  a 
formação de condições e alianças políticas inesperadas.

As teorias emergentes de materialidade desenvolvidas no feminismo material são cruciais 
para cada aspecto do pensamento feminista: os estudos da ciência, os feminismos ambientais, os 
feminismos corporais, a teoria queer, os estudos das deficiências físicas, as teorias de raça e etnia, a 
justiça ambiental, o feminismo (pós-)marxista, os estudos da globalização e os estudos culturais. Os 
ensaios nesta antologia são um primeiro passo na direção não apenas de articular estas teorias, mas 
integrá-las no que equivale a um novo paradigma para o pensamento feminista. Nossa tese é a de 
que este paradigma está atualmente emergindo e que é um movimento necessário e emocionante 
para  o  feminismo  contemporâneo.  Enquanto  este  volume  reúne  algumas  das  teorias  mais 
provocantes e inovadoras do novo “feminismo material”, nenhum volume pode esperar  representar 
todos os pontos de emergência, assim, este volume deveria ser lido em diálogo com o trabalho de 
Luce Irigaray, Rosi Braidotti, Myra J. Hird, Susan Wendell, Ladelle McWhorter, Val Plumwood, 
Susan Squier, Lynda Birke, Mette Bryld, Nina Lykke, Gloria Anzaldúa e outras. Esperamos que esta 
coleção encoraje leitoras a forjar suas próprias conexões entre os ensaios incluídos aqui e o trabalho 
de outras acadêmicas feministas que insistem no significado, na força e no valor da materialidade.

Os ensaios na primeira parte do livro, “Teoria Material”, delineiam os amplos parâmetros 
das questões que confrontam os feminismos materiais. Elizabeth Grosz assume uma questão que 
tem sido tabu nos relatos feministas da ciência – a teoria evolutiva de Darwin – e argumenta que ela 
pode ser útil para o feminismo. Grosz argumenta que as feministas precisam de um relato complexo 
e sutil do que a biologia é, e de como a biologia facilita e torna possível a existência cultural. Para 
atingir este objetivo, ela afirma, as feministas devem incorporar a teoria biológica mais influente do 
século XIX – a teoria da evolução de Darwin. Grosz identifica aspectos do pensamento de Darwin 
que podem ser usados para desenvolver uma abordagem feminista da biologia. Seu argumento nos 
oferece um tipo de modelo de como devem funcionar as “novas” críticas feministas da ciência. 
Nada está fora do limite; todas as possibilidades são consideradas e, de forma mais importante, a 



materialidade do sujeito da ciência é fundamental.

O assunto do ensaio de Claire Colebrook é o que ela chama de “novo vitalismo”. Embora 
ela rejeite o vitalismo conservador de pensadores tais como Bergson, Colebrook afirma que um 
materialismo feminista radical deve estar fundamentado em um vitalismo redefinido.  Colebrook 
discute  o  trabalho  de  Elizabeth  Grosz  juntamente  com  Marx,  Hegel,  Bergson,  Judith  Butler, 
Michael  Foucault  e  Gilles  Deleuze,  analizando as  reverberações  filosóficas  e  políticas  de  suas 
concepções de matéria. Cada análise produz importantes insights para a redefinição da matéria. No 
que diz respeito a Marx, Colebrook argumenta que o conceito marxista de materialismo dialético 
contraria a despolitização da história ao enfatizar as necessidades corporais. A releitura dela das 
críticas feministas da matéria levou-a a reformular a matéria como uma “diferença positiva”. Suas 
ousadas  formulações  consideram a  sério  a  matéria  da  corporalidade  recusando-se  a  postular  a 
substância  do  corpo  como  uma  mera  lousa  em  branco  para  as  construções  sociais.  De  fato, 
Colebrook enfatiza a dimensão em que a matéria em si mesma pode alterar esses sistemas. Ela 
conclui com uma imagem de uma crítica de arte feminista e de uma política feminista que “liberte a 
matéria do humano através do humano”.  

O  ensaio  de  Susan  Hekman  apresenta  um  argumento  em  favor  do  movimento  da 
epistemologia para a ontologia no pensamento feminista contemporâneo. Argumentar que o foco  na 
epistemologia tem tido efeitos prejudiciais, Hekman afirma que devemos abraçar uma perspectiva 
ontológica que traga o material de volta para o primeiro plano do feminismo. O argumento-chave de 
Hekman é que devemos repor uma visão da linguagem como constituidora da realidade por uma 
que  defina  este  relacionamento  em termos  de  revelação.  Se  nós  definimos  a  linguagem como 
realidade reveladora, ela argumenta, nós podemos reter uma noção da materialidade do mundo sem 
abandonar os insights da construção social. Hekman usa esta perspectiva para desenvolver o que ela 
chama de uma ontologia social do sujeito, uma abordagem que define a identidade como material e 
social.

Muitas das autoras nesta coleção se apóiam no trabalho de Karen Barad para embasar 
suas abordagens. Seu ensaio incluso aqui deixa claro o porquê da teoria dela ser tão central para esta 
perspectiva emergente. O objetivo de Barad é articular “como a matéria vem a importar” e definir o 
que  ela  chama  de  “performatividade  pós-humana”.  O  conceito  dela  incorpora  o  material  e  o 
discursivo, o humano e o não-humano, o natural e o cultural, enquanto desafia estas dicotomias e a 
naturalização destas categorias. Barad identifica sua posição como um “realismo agencial”, uma 
posição  que  ela  deriva  a  partir  do  trabalho  de  Niels  Bohr.  Longe  de  rejeitar  os  insights  pós-
estruturalistas sobre a linguagem, Barad incorpora estes insights ao mesmo tempo que revela onde 
teóricos tais como Foucault e Butler ficam a dever. A teoria poderosa e influente de Barad revela as 
forças únicas do “feminismo material” que estamos defendendo.  

A segunda  parte  do  livro,  “Mundo  Material”,  aborda  o  objeto  principal  da  ciência:  a 
natureza.  A “natureza” da ciência,  no entanto,  está emaranhada com a natureza da filosofia,  da 
política, da literatura, e da cultura popular. As múltiplas, sobredeterminadas e potentes noções de 
natureza raramente têm sido neutras quando se trata de raça, gênero ou sexualidade. Os feminismos 
têm  tido  por  muito  tempo  que  combater  a  “natureza”  da  misoginia  –  o  próprio  alicerce  do 
essencialismo, do determinismo biológico, da homofobia e do racismo. Assim, as associações de 
longa  data  e  perniciosas  entre  “mulher”  e  “natureza”  na  cultura  ocidental  –  associações  que 
raramente são vantajosas tanto para a mulher como para a natureza – fizeram da “natureza” um 
terreno traiçoeiro para o feminismo. E ainda, como várias de nós temos argumentado, distanciar o 
feminismo da categoria de natureza apenas serve para calcificar a natureza como uma base sólida 



para a infraestrutura heterossexista. Enquanto que a maioria dos feminismos pós-modernos e pós-
estruturalistas  têm procurado  separar  “mulher”  de  “natureza”  –  por  razões  significativas,  com 
certeza – o feminismo material procura uma profunda redefinição e transvalorização da natureza. A 
natureza,  como  entendida  pelo  feminismo  material,  raramente  é  um  recurso  inexpressivo  e 
silencioso  para  as  façanhas  da  cultura.  Nem ela  é  o  repositório  do  sexismo,  do racismo,  e  da 
homofobia. Ao contrário, ela é uma força ativa e significativa, um agente em seus próprios termos; 
um reino de culturas múltiplas, inter e intra-ativas. Este tipo de natureza – uma natureza que não é, 
expressamente, a imagem do espelho da cultura – está emergindo a partir dos campos sobrepostos 
do feminismo material, do feminismo ambiental, da filosofia ambiental e dos estudos culturais do 
ambiente.

O trabalho de Donna Haraway, que tem sido essencial para o desenvolvimento de todos os 
campos  mencionados  acima,  oferece  completas  e  convincentes  transformações  da  categoria  de 
natureza. A divisão natureza/cultura é impensável dentro do universo conceitual de Haraway, um 
universo que está repleto de “atores materiais-semióticos” e ricas e reveladoras figuras tais como o 
ciborgue, o esperto coiote e o Onco Mouse. O ensaio dela neste volume assume a questão sobre o 
que significa a “natureza” nas complexas práticas da sociedade contemporânea. As estórias com as 
quais  ela  começa  o  ensaio  ilustram que  a  nossa  compreensão  de  natureza  deve  ser  capaz  de 
incorporar  povos  situados  historicamente,  os  outros  organismos  e  os  artefatos  tecnológicos.  A 
“natureza” deve abranger demarcação e continuidade entre atores que são humanos e não-humanos, 
orgânicos e inorgânicos. A prática das “conversas do outro mundo” – nas quais várias entidades 
não-humanas participam como sujeitos, ao invés de objetos – fornece um modelo para as relações 
éticas que respeitam a diferença e permitem a mútua transformação.

  Em “Porosidade Viscosa: testemunando o Katrina”, Nancy Tuana reúne os temas-chave 
desta coleção. Primeiro, ela articula as bases teóricas que inspiram os Feminismos Materiais: o que 
ela chama de ontologia interacionista da viscosidade porosa. Esta posição teórica rematerializa o 
social  e leva a sério a agência do natural.  Ela está voltada para o processo do devir  em que a 
unidade é dinâmica e sempre interativa, e a agência está difusamente promulgada em complexas 
redes de relações. Em segundo lugar, ela fornece uma brilhante ilustração de como a porosidade 
viscosa atua ao “testemunhar” o Katrina. A sua análise inclui diques, o Corpo de Engenheiros do 
Exército, o aquecimento global, o furação, as políticas locais de Nova Orleans, os sambaquis, o 
governo federal, as políticas raciais e as populações pobres e deficientes de Nova Orleans. Em um 
argumento convincente, Tuana ilustra como a “dança da agência” reúne todos estes elementos no 
fenômeno que chamamos de “Katrina” e como a sua interação destrói as nossas divisões nítidas 
entre seres humanos e não-humanos, biológico e cultural. O ensaio de Tuana articula graficamente 
as implicações teóricas e práticas da perspectiva que estamos desenvolvendo.

Vicki Kirby oferece um argumento intrépido para reconceituar a natureza da natureza ao 
considerar a possibilidade de que o que temos chamado de cultura “foi realmente natureza desde 
sempre”.  De  fato,  compreender  a  natureza  através  dos  valores  e  termos  da  crítica  (cultural) 
contemporânea, tal como articulação, reinvenção e a cacofonia de mútliplos agentes significativos, 
permite a Kirby desalojar a suposição de que todos os argumentos naturalizantes são inerentemente 
conservadores.  Uma  vez  que  a  natureza  não  é  mais  considerada  como  o  reino  das  verdades 
prescritas, imutáveis e regressivas, o feminismo pode cuidadosamente reconsiderar se a fusão, até 
agora negativa, de “mulher” e “natureza” pode realmente oferecer possibilidades para discutir a 
questão das origens. 

Tanto Stacy Alaimo quanto Catriona Mortimer-Sandilands situam os corpos humanos dentro 



de  contextos  ambientais,  interpretando  os  processos  e  eventos  humanos  como  inseparáveis  de 
relações e interconexões biofísicas específicas. O ensaio de Alaimo argumenta que imaginando a 
corporalidade humana como transcorporalidade, em que o humano se abre para o mundo mais-que-
humano,  sublinha  a  medida  na  qual  a  substância  corporal  do  humano  é,  em  última  análise, 
inseparável do “ambiente”. O espaço-tempo da transcorporalidade é um local tanto de prazer quanto 
perigo – os prazeres do desejo, da surpresa e da emergência vívida, assim como dos perigos da dor, 
da toxicidade e da morte.  Alaimo foca,  no entanto,  sobre os corpos tóxicos, argumentando que 
embora eles não sejam algo para se celebrar, os corpos tóxicos podem ajudar a teoria feminista a 
lidar com o falso dilema de ter que escolher entre uma valorização romantizada dos corpos e das 
naturezas ou um voo anti-essencialista a partir dos fundamentos de nosso ser. Como um exemplo 
particularmente vívido de espaço transcorporal, os corpos tóxicos insistem que o ambientalismo, a 
saúde humana e a justiça social não podem ser desunidos, uma vez que estão todos continuamente 
emergindo a partir de zonas de intra-atividade (nos termos de Barad) que são tão biológicas quanto 
políticas,  tão materiais  quanto  são sociais.  Alaimo promove feminismos transcorporais  que nos 
encorajam  a  imaginar  nós  mesmas  em  intercâmbios  constantes  com  o  “ambiente”  e, 
paradoxalmente,  talvez  imaginar  um “espaço  epistemológico”  que  permita  para  ambos  devires 
imprevisíveis de outras criaturas e os limites do conhecimento humano.

Catriona Mortimer-Sandilands começa seu ensaio,  “Paisagem, Memória e Esquecimento: 
Pensando  através  do  Corpo  (de  Minha  Mãe)  e  do  Lugar”,  analisando  recentes  debates  na 
fenomenologia ambiental que destacam as “relações entre corpo, mente e paisagem”. Ela se afasta 
da   maior  parte  da  fenomenologia  ambiental  ao  insistir  sobre  as  “relações  tecno-históricas 
particulares entre os corpos humanos e os outros”. Seu amplo ensaio entrelaça filosofia ambiental, 
uma  análise  do  romance  A Map  of  Glass de  Jane  Urquhart,  relatos  científicos  da  doença  de 
Alzheimer e um relato pessoal e poético da vida de sua mãe com Alzheimer. Ela argumenta, contra 
David Abram, que, de fato, nós não “perdemos todos os traços da fisicalidade ambiental de nossas 
memórias”. E ela nos exorta a considerar como nós podemos “cultivar uma consciência e respeito 
deste processo através de nossas filosofias e ativismos ambientais”.

O grupo final de ensaios, “Corpos Materiais”, enfoca a questão de como a teoria feminista 
pode repensar  a  materialidade  da  corporalidade  humana.  Embora  tenha  havido uma verdadeira 
explosão acadêmica dentro da teoria feminista e dos estudos culturais feministas sobre “o corpo”, a 
maioria esmagadora destes trabalhos analisam discursos e representações – exclusivamente. Este 
universo textual às vezes  parece estar a mundos de distância da materialidade vivida e muitas vezes 
barram a substância e agências inesperadas da corporalidade. No entanto, os feminismos materiais 
que consideram a fisicalidade do corpo humano em relatos estão emergindo.

A discussão de Tobin Siebers sobre as deficiências físicas se baseia em um dos pilares do 
pensamento  pós-estruturalista:  a  rejeição  da  experiência.  Siebers  questiona  o  banimento  pós-
estruturalista  da experiência, perguntando se esta estratégia é radical ou reacionária. Contando com 
a teoria realista emergente de identidade, Siebers argumenta que as identidades sociais são tanto 
construídas como reais. Ele conclui que a experiência das pessoas com deficiência física incorpora 
identidades que podem conter reivindicações legítimas por conhecimento e que, este conhecimento 
uma vez verificado, é uma arma valiosa contra a opressão das minorias.

A questão da identidade e das políticas identitárias é também o foco do ensaio de Michael 
Hames-García.  Examinando  as  contradições  entre  as  concepções  sociais  e  biológicas  de  raça, 
Hames-García  argumenta  que  o  que  é  necessário  agora  é  a  experimentação  criativa  com  as 
identidades raciais  ao invés de seu abandono.  Contra as críticas da política identitária,  Hames-



Garcia  desenvolve  a  tese  de  que  as  identidades  raciais  podem  ser  úteis,  produtivas  e 
transformadoras; seu potencial politico progressivo pode beneficiar a partir de um relato substantivo 
de  sua  realidade  material.  Voltando-se  para  a  teoria  de  Castells  dos  “projetos  de  identidade”, 
Hames-Garcia  conclui  que  precisamos  de  projetos  de  identidade  racial  criativos  mais  do  que 
precisamos de argumentos filosóficos contra raça.

Suzanne Bost volta sua atenção para os corpos na forma como eles aparecem nos escritos 
autobiográficos recentes de feministas latinas. A intervenção de Bost é usar os estudos sobre as 
deficiências físicas para examinar a questão do deslocamento dos corpos no trabalho de Gloria 
Anzaldúa e Cherrie Moraga. Explorar um território  de forma exclusiva em termos de raça e sexo, 
Bost revela  como os relatos destas autoras de dor,  enfermidade e deficiência física evidenciam 
novas  dimensões  no  feminismo  latino.  Usando  as  “políticas  permeáveis  e  migratórias”,  ela 
argumenta que os sujeitos deficientes físicos nos trabalhos de Anzuldúa e Moranga falam sobre 
objetivos do feminismo latino melhor do que as políticas de identidade.

Elizabeth  A.  Wilson  questiona  a  forma  como  as  críticas  feministas  dos  produtos 
psicofarmacêuticos enfatizam o social em vez do biológico. Estes relatos, tanto na escrita feminista 
acadêmica quanto na popular, criticam os estabelecimentos médicos e farmacêuticos – assim como 
a cultura mais ampla – por tranquilizarem o descontentamento (social) das mulheres. Wilson tem 
uma  abordagem  muito  diferente  da  questão  dos  produtos  psicofarmacêuticos.  Ao  enfocar 
diretamente os efeitos biológicos específicos dos antidepressivos SSRI e SNRI, Wilson constrói 
posições feministas inovadoras que confundem as compreensões tradicionais de mente e corpo. 
Mais notavelmente,  talvez,  ela  sugere que é possível  compreender o processo psicoanalítico da 
“transferência” ocorrendo em um nível microbiológico. Se a “cura pela fala” pode ser entendida 
como orgânica, tanto biológica assim como mental, então as nossas compreensões mais básicas de 
“mente” e “matéria” precisam ser radicalmente reescritas. O ensaio de Wilson demonstra como um 
compromisso  firme  com as  especificidades  biológicas  pode  permitir  aos  estudos  feministas  da 
ciência produtivamente desafiar as posições feministas estabelecidas.

A peça de Susan Bordo, “Cassie’s Hair”, fornece uma conclusão adequada para o volume. 
Tal como a análise de Tuana do Katrina, Bordo fornece um exemplo de como o biológico e o social 
interagem. Bordo contrasta concepções abstratas de “diferença” com o sentido de diferença que 
desenvolve a partir de práticas específicas que trazem a pessoa ao contato com a materialidade – 
neste caso, a materialidade do cabelo birracial de sua filha. O feminismo há muito tempo sustentou 
que mesmo as íntimas relações familiares podem ser infundidas com forças políticas, mas o ensaio 
de Bordo sugere que a fisicalidade dos corpos pode, ela mesma, nos convidar para compreensões 
mais complexas de como o pessoal, o politico e o material são traçados em conjunto.

Um dos  aspectos  mais  emocionantes  deste  volume específico  é  o  de  que  ele  revela  as 
notáveis intersecções entre acadêmicas trabalhando em áreas separadas. Ao fazê-lo, ele estimula 
conversas produtivas entre os campos do feminismo corporal, feminismo ambiental e os estudos 
feministas da ciência. A leitora pode notar, por exemplo, que a maioria dos ensaios neste volume 
aborda não apenas o tópico da parte em que ele aparece, mas também os tópicos das outras duas 
partes. Os esquemas de categorização e organização são sempre provisórios, certamente, mas talvez 
a sobreposição e o diálogo emergente entre os ensaios são também um resultado do próprio tópico, 
para a observação da materialidade que apaga os limites do senso comum entre humano e natureza, 
corpo e ambiente, mente e matéria. Em resumo, levar a sério a matéria implica nada menos do que 
repensar por meio das categorias fundamentais da cultura ocidental. Neste processo, estas categorias 
podem se tornar quase irreconhecíveis. Assim, esperamos que este volume ofereça uma resposta 



substancial ao recente chamado de Teresa de Lauretis em Critical Inquiry para “quebrar o cofrinho 
do  bem guardado  esquema  conceitual  vigente  e  reinstalar  a  incerteza  em todas  as  aplicações 
teóricas, começando com a primazia do ‘cultural’ e suas muitas ‘viradas’” (2004, pág. 368). Tal 
incerteza exige risco, certamente, uma vez que o espectro do essencialismo continua a assombrar o 
feminismo. Pensamos que os riscos valem a pena, no entanto, desde que o corpo emergente do 
pensamento que nós estamos chamando de “feminismo material” prometa ousadas, provocadoras e 
poderosas reconceitualizações do terreno material de nossos mundos compartilhados. 

NOTAS

[1]  Mais uma evidência de descontentamento pode ser encontrada nas críticas recentes do anti-
essencialismo feminista. Muitas têm argumentado que neste momento a denúncia de essencialismo 
tornou-se uma rígida ortodoxia, mais proibitiva e controladora do que produtiva. Os debates sobre o 
essencialismo  são  quase  sempre,  em  algum  nível,  debates  sobre  a  natureza  e  a  força  da 
materialidade.  
[2] É  irônico  que  o  feminismo  pós-estruturalista  e  o  pós-moderno  tendam  a  se  distanciar  da 
categoria de natureza uma vez que, como Verena Andermatt  Conley afirma, “a força motriz do 
pensamento  pós-estruturalista  está  indissociavelmente  ligada  à  ecologia”  (1997,  pág.  7).  Ao 
demonstrar  como  a  ecologia  tem  influenciado  os  pensadores  pós-estruturalistas,  Conley 
radicalmente revê os entendimentos predominantes destas teorias.

[3]  Outras discussões importantes do “novo materialismo” incluem Susan Squier  e Melissa M. 
Littlefield (2004) e Myra J. Hird (2004a, 2004b). O “novo materialismo” se sobrepõe ao que nós 
chamamos de “feminismo material”. Ver também a edição especial de  Feminist Theory  (vol. 5.2, 
2004) editada por Squier e Littlefield que enfoca  o “novo materialismo” dentro dos estudos da 
ciência. Os “feminismos materiais” e o “novo materialismo” também se sobrepõem ao que Iris van 
der Tuin (2006) nomeia de “Terceira Onda do Materialismo”. É importante distinguir o que estamos 
chamando de “feminismo material” – que está emergindo primariamente a partir  do feminismo 
corporal, do feminismo ambiental e dos estudos da ciência – do feminismo “materialista”, que surge 
a partir de ou é sinônimo de feminismo marxista. Mesmo que muitas das teóricas do que estamos 
chamando de “feminismo material” tenham sido influenciadas pela teoria marxista, pós-marxista e 
de estudos culturais, a sua definição de “materialidade” não é, ou não é exclusivamente, marxista. 
Para  mais  informação  sobre  o  feminismo  “materialista”,  ver  o  trabalho  de  Christine  Delphy, 
Michele Barret, Annette Kuhn, Ann Marie Wolpe e Rosemary Hennessy. Gerald Landry e Donna 
MacLean distinguem o “feminismo materialista” do feminismo marxista  ao notar  que o ultimo 
“mantém as contradições de classe e as análises de classe como sendo centrais”, enquanto que o 
primeiro também enfoca “raça, sexualidade, imperialismo e colonialismo e o antropocentrismo” 
(1993, pág 229). Teresa Ebert, em Ludic Feminism and After: Postmodernism, Desire, and Labor in  
Late Capitalism, critica os feminismos pós-estruturalistas e pós-modernistas, argumentando que seu 
“materialismo lúdico” percebe a materialidade como “signo/textualidade ou como a matéria  do 
corpo”,  assim  deslocando  a  concepção  marxista  de  matéria  como  “a  práxis  do  trabalho  e  as 
contradições e os conflitos de classe em que está sempre envolvida” (1996, pág. 34, 35). Mesmo 
que trabalho e classe permaneçam conceitos essenciais para as análises e as críticas feministas, eles 
não podem abranger a materialidade da corporalidade humana ou, certamente, da natureza não-
humana.
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