
O VISÍVEL E O INVISÍVEL EM GÊNERO: ESCRITAS SOBRE 

MULHERIDADES 

 

Quatro mulheres, quatro pesquisa, quatros escritas, quatro histórias, quatro 

maneiras de abordar a mulheridade, vertentes diferentes que acabam se confluindo em ao 

menos um ponto, a violência, a dor. Mariana de lima Braune parte de sua experiência 

como mãe, em sua dissertação de mestrado, A VISIBILIDADE DO INVISÍVEL: 

REVELANDO A MATERNIDADE, discute a maternidade como um destino visto como 

natural, e também a influência da imagem, a maneira com a qual a mulher é remetida na 

fotografia. Braune busca identificar as linhas de força que sustentam a imagem 

naturalizada da maternidade como condição inexorável ao ser mulher. Susan Sontag 

(2004) nos convida a pensarmos, de forma crítica, sobre como essa fonte inesgotável de 

imagens, que nos bombardeia constantemente, acaba nos impactando sem que nem 

mesmo percebamos, sendo, ainda, a imagem, uma prova incontestável da realidade que, 

segundo ela, essa produção de imagens é capaz de suprir uma ideologia dominante que 

exerce uma mudança social a partir da mudança dessas imagens. As imagens têm um 

papel de fundamental importância na constituição, assim como na possibilidade de 

transformação da sociedade, sendo ferramentas valiosas, manipuladas para atender aos 

interesses da sociedade capitalista, uma vez que atuam, em nós, ao passo que somos 

impactados por elas, nos moldando de forma a atender à esses interesses. A maternidade 

é uma espécie de qualidade construída em nós, mulheres, desde a mais tenra idade, 

construindo o desejo por ocupar esse lugar que é, tão valorizado na nossa sociedade. No 

entanto, por outro, encobre uma dimensão gigantesca de exploração, de violência, de 

desvalorização, de submissão, de opressão, de controle, de dominação, de tantos males 

soterrados pelas inúmeras imagens da mulher-mãe reluzente, serena, em admiração à sua 

prole. Esse modo de uso das imagens, construídas de modo a revelar apenas aquilo que 

convém,  faz parte de um mecanismo de grande importância para a construção do desejo 

por essa maternidade que é distorcida pela romantização; capturando a nós, mulheres, por 

meio dessa armadilha, para dentro de um regime cruel de exploração que não nos fora 

revelado e silenciando – naturalizando – as violências que a mulher é submetida. O papel 

da mulher na reprodução social exercendo uma “dupla jornada” do trabalho doméstico 

(WOLF, 2020, p.44-45) é essencial ao capital que extrai de seu ventre a força de trabalho 

necessária para a manutenção do próprio sistema capitalista, “embora uma mulher tenha 



um emprego remunerado em horário integral, ela ainda faz todo ou quase todo o trabalho 

não remunerado que fazia antes” (WOLF, 2020, p.44). Dessa forma, não há como 

combatermos a exploração da mulher e as tantas opressões dirigidas à elas, à nós, 

mulheres, sem que, com isso, combatamos, também, as estruturas dessa sociedade 

capitalista e o próprio sistema – perpassando, para isso, as imagens construídas com a 

intenção de nos orientar no mundo (FLUSSER, 2018, p.17), ditando modos de ser e estar 

em uma determinada configuração de mundo. 

Isabela Lima, discorre sobre o fenômeno da violência sexual contra as mulheres 

na dissertação: VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHERES: DA 

INVISIBILIZAÇÃO AO PERTENCIMENTO, e propõe aprofundar e ampliar o olhar da 

Psicologia a respeito deste tipo de violência, compreendendo que o alcance desta nos 

indica que não se trata apenas de um crime perpetuado por alguém violento ou 

monstruoso como muitas vezes retrata a mídia, mais que existe um campo que permite e 

até incentiva a perpetuação deste tipo de crime. Nosso objetivo mais amplo é buscar 

compreender as estruturas que alicerçam a violência sexual contra a mulher, 

contemplando o entrelaçamento das dimensões subjetivas, históricas e sociais deste 

fenômeno para propor uma discussão que considere esses aspectos em sua compreensão 

e manejo. Dialogando com Maurice Merleau-Ponty, Franz Fanon, Gloria Anzaldúa, entre 

outros, o trabalho propõe que essa perspectiva filosófica contribui para uma compreensão 

do fenômeno da violência sexual contra a mulher que ultrapassa aquelas fundadas em 

relações de causalidade e que redundam em ações prescritivas.  Entendemos que tal 

fenômeno abriga em si dimensões complexas, uma tessitura de aspectos sociais, políticos, 

econômicos, de gênero, raça e classe social.  

Quando pensamos sobre questões estruturais de gênero e raça que sustentam o 

fenômeno da violência sexual, compreendemos que é preciso olhar para as forças, as 

relações de poder históricas, subjetivas e objetivas que são alicerce da sociedade atual. 

Entendemos que muito já tem sido desvelado e muitas tentativas são feitas no intuito de 

combater a violência. No entanto, não é uma questão apenas de legislar em favor da 

mulher, ou de propor tratativas objetivas. Em nossa sociedade é compreendido e 

difundido que a violência sexual é algo da ordem do inaceitável socialmente. Assim como 

o racismo é compreendido como algo nocivo. Entretanto essa compreensão racional não 

é suficiente para que esses fenômenos deixem de existir, eles permanecem numa zona de 

invisibilidade.  



As tramas que desenham a violência sexual são muito mais estreitas, minuciosas 

e profundas, permeando nossos corpos e vivências de formas que nem nos damos conta. 

Como cidadãos e profissionais de psicologia, é preciso fazer um exercício ativo para não 

nos prendermos nessas tramas e reproduzimos as estruturas da violência de gênero e 

racial, mesmo quando somos também vítimas destas. 

Uma das formas de fazer isso é visibilizar essas estruturas para poder combatê-

las, abrir a escuta aos silêncios que fazem com que a violência possa continuar sendo 

perpetuada, o seu perpetrador continue sendo protegido e essas estruturas mantidas para 

o contínuo privilégio de poucos. Assim como promover ativamente o combate das 

estruturas e falas que perpetuam a violência, para que novas vozes possam emergir. 

Nesse sentido, a fenomenologia nos empresta uma perspectiva que considera 

nosso engajamento na situação enquanto profissionais, nossos corpos e como esses, num 

contínuo de ação e afetação são capazes de transformar nossa experiência no mundo. A 

fenomenologia crítica da qual nos utilizamos neste trabalho nos revela ainda o quanto 

está contém em si o antídoto para a não sedimentação dos seus conceitos fundamentais, 

a partir da atualização diante da experiência no mundo, que se move e se transforma a 

cada segundo. 

Flavia F Silva, busca na tese, SER MULHER E O TORNAR-SE MULHER:  

COMO NARRATIVA GESTUAL DE SI, trabalhar a experiência de ser mulher, também 

numa perspectiva de uma espécie de natureza dada, em contraponto com natureza 

Merleau-Pontyana. Pensar o que é o ser mulher, ou melhor, como é ser mulher, afinal o 

que faz uma mulher Ser-mulher? Sua voz menos grave, seu corpo curvilíneo, seu ventre 

que gera vida, a ausência de determinados pelos, a presença de seios, os hormônios 

secretados, entre tantos outros caracteres? A mulher de voz grossa seria menos mulher? 

A de corpo gordo, ou sem seios, ou mesmo as inférteis seriam, por esse motivo, mais ou 

menos mulher? Como se houvesse uma gradação alcançável, e o ser-mulher fosse 

valorativamente definido. Veremos nessa pesquisa que de determinada forma tal escala 

de valor existe, apoiando uma certa forma de pensar gênero. 

Até o fim do séc XVII predominou no pensamento europeu e ocidental a teoria de 

sexo único de Galeno (apud Laqueur, 2001), se refere à mulher como um homem 

invertido e menos desenvolvido, por falta do chamado calor vital: seu pênis não teria se 



projetado para fora do corpo, ficando embutido no aparelho pélvico de maneira invertida. 

De acordo com Galeno (apud Laqueur, 2001) o calor vital seria essencial para procriação: 

era necessário que pela fricção dos corpos do homem e da mulher se gerasse o calor do 

orgasmo, o que faria a mulher alcançar a possibilidade de reprodução. Havia nessa 

maneira de definir o feminino um caráter do valor hierárquico, de uma determinada 

natureza, em que ser mulher significaria ter um corpo menos evoluído, frio, imaturo, o 

corpo tido como perfeito seria o masculino. O homem precisaria complementar o que a 

natureza deixou imaturo, aquecer o corpo frio da mulher, para que novas vidas fossem 

geradas. As definições, ao longo da história, sobre o que significa ser mulher e sobre as 

distinções de gênero estão entrelaçadas com as diferentes perspectivas sobre as noções de 

natureza e cultura. 

A temporalidade envolvida no que se refere a sexo, abarca a construção do regime 

patriarcal, o controle dos corpos na idade média, a influência judaico-cristã na concepção 

de uma natureza que narra a biologia de uma determinada maneira e envolve também 

aspectos econômicos da história da humanidade, como afirma Federici (2017) “se na 

sociedade capitalista a “feminilidade” foi construída como uma função-trabalho que 

oculta a produção da força de trabalho sob o disfarce de um destino biológico, a história 

das mulheres é a história das classes” (p.31), a autora analisa não só a perspectiva cultural 

como um dos pilares fundadores das chamadas identidades sexuais, mas também as 

relações de classe, e poderíamos dizer também de raça. Trocando em miúdos, sob o 

pretexto biológico de que o corpo feminino [branco] seria frágil as mulheres foram 

destinadas ao trabalho doméstico e a reprodução, porém as classes mais baixas, e em 

especial as mulheres negras, eram colocadas como corpos mais fortes e por esse motivo 

poderiam se destinar ao trabalho nas lavouras, fábricas e etc. Teríamos uma teia de 

tessitura complexa e abrangente para pensarmos a categoria gênero. Não há aqui a 

pretensão de desvendar todos os nós que se entrelaçam, mas de trazer a tona a existência 

de tamanho emaranhado no que tange os fundamentos das dicotomias de gênero e sexo. 

Estamos aqui nos referindo a uma determinada maneira de pensar o organismo, 

em que uma verdade dita cientifica é naturalizada em nome de uma determinada maneira 

de encarar aquilo que é natural, ou seja, cabe perguntar ao que estamos nos referindo 

como natureza. Porém nesta lógica dualista há um predomínio da verdade cientificista, 

de uma verdade mensurável, testável, em nome de uma determinada maneira de fazer 

ciência. Nos referimos a natureza como exterioridade a nós mesmos, como se não 



fizéssemos parte dela, a pensamos com um tom de superioridade, como se ao pensarmos 

a natureza estaríamos desvendando por completo algo que não fazemos parte. 

Beauvoir (2016/1945) coloca a questão “o que é ser mulher?” já na introdução do 

vol. I, sua primeira possibilidade de resposta se refere a ter um útero, ser uma matriz. O 

que se questiona aqui seria uma maneira de ser mulher que exige determinada postura, 

gestos, um conjunto de expressões que são permitidas ou proibidas as mulheres. E caso 

alguma mulher desafie essa forma corre o risco de não ser vista como mulher, mas como 

uma espécie de aberração, bruxa, prostituta, um ser inadequado de alguma maneira.  

Se a função fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos 
também a explica-la pelo ‘eterno feminino’ e se, no entanto, 
admitirmos, ainda que provisoriamente, que há mulheres na Terra, 
teremos que formular a pergunta: o que é ser mulher? 
O próprio enunciado do problema sugere-me uma primeira resposta. Se 
quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: ‘Sou uma 
mulher.’ Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá 
qualquer outra afirmação.” (BEAUVOIR, 2016, p.11)  
 

A filósofa marca assim a necessidade de se anunciar “mulher” como base para 

toda trajetória de ser-mulher, partindo do pressuposto que historicamente os homens 

seriam ao mesmo tempo positivo e neutro, como sendo um ser absoluto que não precisa 

ser anunciado, tendo no caráter homem já sua obviedade. Enquanto ser uma mulher 

aponta para sua diferença a partir desse ser absoluto, é mais fria, imatura, fraca, “a ponto 

de dizermos “os homens” para designar os seres humanos...” (Beauvoir, 2016, p.11). 

Chamo atenção para o fato de que atualmente há um movimento acadêmico, a partir dos 

estudos feministas, de não mais usar signos como “homem”, “sujeito”, como sinônimo 

de ser humano. A tese em construção, pensa natureza e cultura de maneira quiasmática, 

como na concepção de Merleau-Ponty (2006), que irá afirma que “A ideia de Natureza 

como exterioridade acarreta de imediato a ideia de Natureza como sistema de leis.” (p.12) 

– ou seja, na concepção clássica de natureza – haveria um sistema de leis que regeria 

nossa existência, de modo que nossos corpos seriam regidos por tal conjunto de leis. 

Pensar gênero nesse contexto traz a ideia de que o corpo com determinado código 

genético, ou determinados caracteres, seria um corpo homem ou um corpo mulher. Dessa 

forma a cultura não estaria envolvida no sexo, sendo algo natural. O que iremos trazer 

nesse trabalho é uma forma de pensar natureza como historicidade, cercada e movida na 

e pela cultura, não como um a priori, mas algo em movimento, que cria e é criada. Por 



esse motivo é essencial pensar a relação natureza e cultura, para pensarmos a orientação 

sociocultural movimentando-se em sua complexidade. 

Por último trazemos aqui a pesquisa de Lis Simões, DO SILÊNCIO À 

EXPRESSÃO: A ARTE COMO RECURSO DE RESISTÊNCIA E REEXISTÊNCIA 

DAS MULHERE. Lis afirma que a experiência criativa e a possibilidade de encontro com 

a alteridade são experiências importantes que poderão envolver processos de subjetivação 

e compreensão de si e de outras mulheres. A arte pode auxiliar nesse processo sendo um 

fenômeno disparador da experiência sensível dentro de uma perspectiva fenomenológica. 

Assim, há a possibilidade de despertar e engrandecer reflexões com relação às 

desigualdades, às violências e opressões sofridas em decorrência do sexismo presente na 

estrutura patriarcal. A experiência criativa pode, também, fortalecer a união entre as 

mulheres, buscando proporcionar sororidade, sendo esta, fundamental no 

empoderamento.  

É importante que sororidade seja pensada de forma ampla e plural, considerando 

as diversas nuances que diferem as mulheres de acordo com suas características, 

contextos e histórias. Para entender a experiência de vivenciar a dominação masculina de 

forma não universal, é necessário uma visão interseccional, que nasce do feminismo 

negro e considera, também, a experiência de mulheres negras em uma perspectiva que 

engloba atravessamentos que vão além da opressão de gênero, incluindo as relações de 

raça, classe, etnia, idade, sexualidade e as demais relações interpessoais entre as 

mulheres. Todas as mulheres sofrem as violências do patriarcado, mas não da mesma 

maneira (AKOTIRENE, 2020). 

Merleau-Ponty (2000) compreende que a nossa relação com o mundo se dá dentro 

do mundo, onde existem duas dimensões: uma visível, e uma outra invisível, que só 

podemos explorar corporalmente, através do sentir. A dimensão invisível é atravessada 

por várias linhas de forças, e de ideias encarnadas. La está também a dimensão carnal, a 

dimensão da linguagem, forças e ideias encarnadas no mundo que estão entranhadas nos 

nossos modos de ver, perceber e sentir. Assim, compõem um fundo, uma estrutura, dentro 

do nosso campo relacional. A dimensão invisível é o intermundo que nos liga a todos, 

uma forma de perceber que não é possível transformar em tese/em objeto, pois nos escapa, 

é fugaz e, ao mesmo tempo potente e muito sensível (ALVIM, 2019). 



Este estudo pretende trabalhar com a fenomenologia dentro de uma perspectiva 

crítica. Adotando, portanto, uma postura não apenas filosófica, mas também política 

fazendo com que o seu objetivo final não seja “apenas interpretar o mundo, mas também 

mudá-lo” (p.16). Para Guenther (2019) uma postura política é: 

“uma luta pela libertação das estruturas que privilegiam, naturalizam e 

normalizam certas experiências do mundo enquanto marginaliza, patologiza e 

desacredita outras. Essas estruturas existem em muitos níveis: social, político, 

econômico, psicológico, epistemológico e até ontológico. Ambos estão "lá fora" 

no mundo, nos padrões e exemplos documentados de dominação racista hetero-

patriarcal, e também são intrínsecos à subjetividade e intersubjetividade, 

moldando a forma como nós percebemos, percebemos os outros e o mundo. Em 

outras palavras, eles são os padrões que vemos quando estudamos coisas como 

taxas de encarceramento e também os padrões de acordo com os quais vemos. 

Como uma prática política transformadora, a fenomenologia crítica deve ir além 

de uma descrição da opressão, desenvolvendo estratégias concretas para 

desmontar estruturas opressivas e criar ou amplificar formas diferentes, menos 

opressivas e mais libertadoras de Ser-no-mundo” (GUENTHER, p.15, 2019. 

Tradução nossa). 

A fenomenologia crítica compreende, então, que o patriarcado, o racismo e a 

heteronormatividade, assim como as demais formas de dominação e opressão são 

estruturais, e portanto, são vendidos como verdades quasi-transcendentais, se 

aproximando da ideia de verdade apodítica que orientam as nossas formas de ver e de dar 

sentido, assim, naturalizam violências e criam normas sociais que colonializam, excluem 

e invisibilizam corpos e pessoas. 

As determinações sociais são linhas de forças silenciosas e invisíveis do mundo que 

sustenta e estrutura o visível. Mas não precisamos ser passivos a elas. Existe a 

possibilidade de agir. As determinações sociais se encontram com a possibilidade de ação 

quase como em um quiasma (encontro das diferenças, ponto para a visibilização de algo), 

nos mobilizando para a transformação, para a reexistência. Podemos entender os 

quiasmas como choques que criam diálogos, como as placas tectônicas que ao se 

movimentarem em direções opostas se colidem e aos poucos formam ilhas. O encontro 

com o outro, com a diferença, com aquilo que não gostaríamos de olhar nos causa espanto, 



nos surpreende. Esse estranhamento nos afeta corporalmente, nos mobiliza em uma 

direção criativa, de transformação. 

Na pesquisa de Simões, compreende-se que o encontro, a arte e a experiência 

criativa sejam a abertura para a exploração do sensível, capazes de “movimentar o corpo 

para um tipo de expressão que faça falar o silêncio e visibilizar o invisível, instituindo 

novas formas de ver e sentir” (ALVIM, 2019, p.14). A questão da invisibilização que 

ocorre por conta de relações colonizadoras só poderá ser superada se o que existir nas 

linhas de forças do nosso fundo comum forem ideias que transformem a lógica 

estruturante de dominação. 

E assim, em um grupo de pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

da UFRJ, quatro pesquisadoras, mulheres se encontram com uma orientadora e pensam 

juntas, e também com o grupo de pesquisa como um todo, as diferentes faces de 

naturalização de violências infringidas no corpo mulher, na existência mulher, em suas 

muitas intersecções, em nossa raça, nossa orientação de desejo, expressão gestual, classe, 

entre outras tantas. E assim, pensando, pesquisando e escrivivendo (como nos diria 

Conceição Evaristo) vamos Reexistindo.   

 

 

 

 

 

 

 


