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Corpo e Conhecimento na Saúde Sexual: 
uma visão sociológica 

Karen Giffin 

Introdução 

Pretendo, aqui, explorar relações entre o ressurgimento do feminismo nos anos 60, a 

transformação do paradigma científico (a crise da razão) e a definição de direitos sexuais. 

Capra identifica, nesta mudança de paradigma, uma transformação profunda de 

percepção nas sociedades ocidentais, apontando o feminismo como u m movimento 

de "minorias criativas", entre outros que desafiam o velho paradigma (Capra, 1982:26). 

Enquanto ele explica o engajamento das mulheres no novo paradigma "holístico e 

ecológico" como função de valores advindos da sua antiga identificação com a natureza, 

discutirei suas atividades teóricas/conceituais, argumentando que o feminismo está 

re-inventando uma ciência não-binária1 como parte de uma ampla luta social pela re-

significação. Mesmo com contestações internas, e em u m processo não-linear 2, está 

superando o binarismo com u m novo paradigma de conhecimento que é relacional e 

dialético, e que reconhece diferenças sem ser relativista. 

Excluídas das atividades científicas (a não ser como objeto da ciência binária), as 

mulheres, quando entraram neste campo, fundiram sujeito e objeto em busca explícita 

do autoconhecimento, objetivo até então ausente na epistemologia científica (Code, 1991). 

1 Marilyn Frye (1996) recupera o termo "dualismo", argumentando que "dualidades genuínas... são plurais 

e abertas, não representam uma totalização...". 
2 Não estou argumentando que existe somente um feminismo, mas que as variadas vertentes compõem um 

campo de referência para todas, apesar das suas "crises de identidade" (termo usado por Alcoff, 1988). Na minha 

discussão, a ênfase é dada às idéias provenientes da linha de teoria feminista às vezes denominada standpoint. 



A sexualidade, u m dos primeiros assuntos a serem interrogados neste processo é 

também u m dos mais perigosos, dada sua importância nas relações homem/mulher 

mais íntimas, onde o 'outro' pode também ser visto como 'minha cara-metade'. Agora 

colocada na agenda feminista como direito, a definição da saúde sexual não tem avan

çado além do abstrato, apesar do novo perigo da ADDS feminilizada, da prostituição infan

til internacionalizada no turismo sexual, da violência sexual globalizada contra mulhe

res e crianças etc. 

Pretendo mostrar o lugar das experiências reprodutivas e sexuais femininas na 

conformação do novo paradigma, recuperando sua importância no desenvolvi

mento de uma ciência da práxis e da ética. Argumentarei que é preciso usar esta 

ciência para reforçar valores femininos na sexualidade. Senão, reproduziremos 

uma sexualidade conceituada no velho paradigma e baseada na separação corpo/ 

mente, que está sendo representada como (e transformada em) mercadoria na socie

dade de consumo atual. 

Nas palavras de Rosi Braidotti (1994:95): 

o movimento de mulheres colocou na agenda questões sérias com respeito às estrutu

ras, os valores, e os fundamentos teóricos do sistema que elas, e outras minorias, estão 

sendo convidadas a integrar. A linha de frente deste questionamento é tanto ético-

político como epistemológico: qual o preço da 'integração? Quais os valores que mu

lheres feministas propõem ao velho sistema? Quais representações de si mesmas vão 

opor àquelas já estabelecidas? 

Ciência e gênero 

Já não é novidade apontar que condição essencial à epistemologia e à ciência até 

então dominante é a ontologia cartesiana do sujeito científico que, capaz de superar 

seus valores e sua condição corporificada, se separa do seu objeto. Este paradigma 

binário procede pela separação e hierarquização não só de sujeito/objeto, subjetivida

de/objetividade, mas, também, de mente/corpo, razão/emoção, ideal/material, cultu

ral/natural, social/biológico e homem/mulher, vistas como categorias opostas e es

tanques. Separando teoria/prática e ciência/sociedade, separa também a ciência da 

política, dos valores e da ética, almejando conhecimentos tidos como objetivos, abs

tratos e universais, produzidos em um espaço fora da vida social normal 3 . 

Dialeticamente, onde mais avançou, acabou por produzir o início da sua própria 

negação: na física quântica. 

3 A discussão desta questão importante na história das ciências sociais não será recuperada aqui. 



Também dialéticas foram a contestação da perene identificação da mulher com 

o biológico/natural/corpo/emoção e a descoberta da sua condição de objeto de uma 

ciência "androcêntrica", que permitiu ao feminismo perceber a relação de duas vias 

entre conhecedor e objeto conhecido. Isto é: os homens, ao fazerem esta ciência, 

(re)produzem a hierarquização dos gêneros; definindo "a outra", definem a si mes

mos, (re)produzindo seu próprio poder. Ε uma produção saber/poder baseada nes

tas representações diferenciadas, em que o sujeito e o conhecimento são mutua

mente constituídos. 

O feminismo confrontou esta ciência e a definição naturalizada da identidade 

feminina com a análise da sua própria vivência. Este movimento significa uma sub

versão do modelo de conhecimento anterior em vários níveis, iniciado com o objeti

vo do autoconhecimento, da fusão de sujeito e objeto, mencionado anteriormente. 

Ao contrário do método científico, o processo começou com os grupos de reflexão 

(consciousness-raising): em vez do isolamento cognitivo do indivíduo (ou da mente) 

pensante, a formação de uma coletividade com uma práxis. Aqui, os insumos do 

processo são as vidas cotidianas das participantes, especialmente suas próprias 

vivências corporais mais íntimas na área da sexualidade/reprodução que t inham 

sido silenciadas socialmente. Estas vivências corporais - da menarca, menstruação, 

sexualidade, contracepção, aborto, gestação e parto - serviram de parâmetro de dife

renciação aguda dos homens e, por isso mesmo, facilitaram a auto-identificação 

entre as mulheres, cujas diferenças sociais eram freqüentemente grandes. A partir 

disto, o processo de inclusão da questão da mulher em muitas disciplinas acadêmicas 

subverteu a tendência à especialização e fragmentação que predomina na ciência 

binária e promoveu uma conversa com muitas vozes e perspectivas, capaz de compor 

uma visão nova, pluralista e multifacetada. 

Desta forma, nasceram juntas a percepção da opressão e da possibilidade de trans

formação: a partir da auto-identificação coletiva como "mulher", elaboração de uma 

crítica ao significado naturalizante/biologizante de "mulher". Esta crítica estabeleceu 

"mulher" como categoria política, com uma proposta de produção de conhecimento 

em que o objeto a ser estudado (mulher) ao mesmo tempo deve ser re-significado. 

Dos grupos de reflexão, surgiu um grito de guerra: "o pessoal é político!". Esta formu

lação sintetiza um questionamento do velho paradigma de conhecimento, cujos múl

tiplos significados estão sendo elaborados ainda hoje (Frye, 1996). Nas palavras de Sandra 

Harding (1986:251): "Nunca, nem nos nossos sonhos mais desvairados, imaginávamos 

que teríamos que reinventar tanto a ciência como a própria teorização, para entender 

a experiência social de mulheres." 

Podemos dizer que estes grupos viveram uma experiência algo contraditória nos 

termos das dicotomias: a partir da examinação de experiências vividas como altamente 

subjetivas e individuais (inclusive corporais) a "construção social" de gênero foi per-



cebida. A subjetividade, que seria um fenômeno individual, foi revelada como também 

coletiva; e coletivamente caracterizada como sem poder, subordinada, ou desvalorizada, 

mas, ao mesmo tempo, como tendo o potencial de transformar esta própria definição. 

Nesse processo, enquanto o conhecimento gerado a partir da reapropriação da 

vivência própria é o ponto de partida, há uma relação não determinante entre estas 

experiências e a "mulher" transformada/resignificada. Em uma formulação posterior: 

"homem" e "mulher" são categorias ao mesmo tempo "vazias" (pois não têm conteúdo 

fixo) e "transbordantes" (como todos os conceitos, em iluminando alguns aspectos da 

realidade, escondem outros) (Scott, 1989). São criados com "conteúdos" variados atra

vés da história, mas nas suas variadas versões patriarcais, sempre como criações dos 

homens (identidade na diversidade). 

O conceito de "gênero", portanto, insiste analiticamente na importância da relação, 

do social e do poder, mas deixa em aberto o conteúdo empírico que é historicamente 

(re)elaborado - agora fora e dentro dos estudos de gênero. Do ponto de vista desse 

processo, as categorias analíticas da teoria feminista, como todos os conceitos, devem 

ser vistas como produções situadas historicamente. 

Os estudos de gênero procedem à investigação de relações mutuamente constituídas (ou 

dialéticas) entre os termos dobinarismo: se o pessoal é político, então, individual/social, 

biológico/social, subjetividade/objetividade, ideal/material, razão/emoção, público/privado, 

produção/reprodução etc, são todos passíveis de ser estudados como mutuamente constitu

ídos. O que o velho paradigma separou, o novo está relacionando-e de uma forma dialética. 

A reapropriação da própria vivência é uma rejeição do conhecimento objetivo do 

velho paradigma, como produto e como processo. Desta maneira, o autoconhecimento 

almejado é tanto um fenômeno coletivo como individual: "eu como mulher". Tanto o 

sujeito como o objeto deste processo são coletivos, compostos a partir do auto-reconhe¬ 

cimento como "mulher" em ambos os níveis. 

Foi esta praxis que levou ao aparecimento analítico posterior de "outras" mulheres 

(lésbicas, negras, do terceiro mundo etc.) e à necessidade/possibilidade de incorporação 

destes outros pontos de vista numa elaboração continuada - de experiências "de mu

lheres", no âmbito que, todas concordam, ainda é o feminismo (ou, mesmo, os femi¬ 

nismos: identidade na diversidade). 

Esta identidade na diversidade foi, desde o início, algo a ser re/construído politica

mente. Como abordado por Teresa de Lauretis (1994), este é um conhecimento pessoal, 

íntimo, analítico e político: 

o método analítico e critico feminista (é) a prática da autoconscientização. Pois a compre

ensão da condição pessoal de ser mulher em termos sociais e políticos e a constante 

revisão, reavaliação e reconceitualização dessa condição vis-à-vis a compreensão que 

outras mulheres têm das suas posições sociossexuais geram um modo de apreender a 

realidade social como um todo que é derivado da conscientização de gênero (...). 



Nas palavras da Donna Haraway (1994), "a experiência das mulheres" é uma "ficção" 

(o conteúdo varia) e u m "fato político crucial" (ainda assim, permite a auto-identifica

ção e o engajamento no feminismo). 

O conhecimento não transcende, mas está enraizado em vivências e interesses e no 

mundo social. 

emerge uma visão de fatos objetivos, abertos a múltiplas interpretações, analisáveis de 

várias perspectivas. Fatos podem mudar e evoluir em processos de interpretação e 

crítica; então 'realidade' é aberta à estruturação social (...) fatos (...) são tanto subjetivos 

quanto objetivos. (Code, 1991:45) 

Ε importante observar que, ao mesmo tempo em que esta visão desconstrói o 

paradigma científico anterior, concluindo que a subjetividade é uma parte integral do 

conhecimento objetivo, tampouco coaduna com o relativismo do pós-modernismo 

radical que não permite uma tomada de posição ética (Lengermann & Niebrugge¬ 

Brantley, 1990). Isto, porque a subjetividade no feminismo é coletiva e estruturada soci

almente por meio de experiências de mulheres, sendo ao mesmo tempo dedicada à 

transformação das estruturas de subordinação. 

Os conhecimentos, assim como as experiências, são parciais mas coletivos, situa

dos pelas estruturas sociais (gênero, raça/etnia, classe etc.) que se entrecruzam nas 

identidades individuais e coletivas das mulheres. Não são nem abstratos e universais e 

nem referidos a uma subjetividade individual e/ou fragmentada. 

Somente o processo histórico permitiu avançar para o delineamento desta perspec

tiva, em que a subjetividade humana é concebida como propriedade emergente de 

uma experiência historicizada, produto do engajamento contínuo na realidade social, 

um lugar de construção mútua de conhecimentos e de valores (Alcoff, 1988). Se esta 

praxis feminista antecedeu sua própria teorização, como argumentado por Frye (1996), 

isto é apenas coerente com sua visão epistemológica/ontológica em que o conheci

mento e o conhecedor se constróem mutuamente. 

Imaginar, nos anos 90, que o sujeito do feminismo dos anos 60-70 era transparente 

ou inocente é uma posição que desconhece sua própria história e as dificuldades envol

vidas em enfrentar esta complexidade e lutar para criar, de dentro das contradições da 

ordem patriarcal/industrial/capitalista vigente, o que nela era irrepresentável: a mulher 

sujeito da significação (que significa, em vez de ser significada por outros). 

Corpo e poder na sociedade capitalista 

Se, no início do processo, a maior parte das investigações foi dedicada a esmiuçar as 

estruturas de subjugação e a falta de poder, isto foi historicamente necessário para 

poder percebê-las e desmascarar o sistema de sexo-gênero que foi criado e negado no 



velho paradigma. Não era a mulher a "rainha do lar", espaço ideologicamente 

equacionado com a criação dos filhos e com os valores supostamente mais importantes 

nas sociedades de tradição patriarcal? Não foram elas, inclusive, vistas como símbolos 

do amor e da moral? Não eram "damas primeiro"? 

A resposta feminista foi: sim e não! Abase da primeira ressignificação foi necessari

amente uma identificação e uma recusa, tanto das fraquezas como dos poderes dados 

pela ordem patriarcal. A luz do capitalismo então em pleno vigor, ser "rainha do lar" já 

não satisfazia. 

Nos grupos de reflexão, as vivências corporais específicas de mulheres na menarca, 

na menstruação, na sexualidade, na gestação e parto, na contracepção e no aborto 

levaram o movimento ao consenso nas demandas para o controle do corpo por meio da 

contracepção e do direito ao aborto legal (e, na sua formulação atual, para a saúde sexual 

e reprodutiva). 

Em contraste, a temática da legislação trabalhista específica criou uma polêmica e 

representou u m dilema que ilustra bem o cerne de uma ambivalência feminista com 

respeito às especificidades do corpo feminino: reivindicar direitos específicos no traba

lho poderia servir para aumentar a discriminação contra mulheres; ignorar as diferen

ças significaria escamotear uma desvantagem das mulheres perante as exigências feitas 

aos trabalhadores em geral. 

O controle do corpo reivindicado tem, então, múltiplos significados. Expressa uma 

consciência nova do corpo colonizado por outros - homens, corporação médica, cien

tistas, por exemplo - representantes da tradição de poder patriarcal. Explicita u m desejo 

por uma igualdade na sexualidade separada da reprodução, livre da ameaça da gravidez 

indesejada. Controlar a fecundidade é, por outro lado, condição para uma igualdade 

maior na esfera profissional, em que o papel feminino na reprodução humana signifi

ca interromper carreiras, diminuir o tempo e a energia disponível para o trabalho 

remunerado, enfim, significa concorrerem condições desiguais no mercado de traba

lho, nestas sociedades organizadas conforme as exigências da produção. 

Ε importante lembrar que a saída da subordinação era conceitualizada globalmente 

na demanda feminista para igualdade nos termos dos valores de fato dominantes nestas 

sociedades, todos localizados na esfera pública: emprego, renda, escolaridade, profissão, 

representação política. Seria necessário (tanto ideológica como materialmente) con

quistar este espaço, mesmo se não suficiente. Se as feministas brasileiras foram a esta 

luta pública "carregando consigo, escondidas, as raízes no privado" (Oliveira, 1983), isto 

ilustra uma postura bem mais geral que predominou no início do movimento: as 

especificidades femininas vistas como "desvantagens", pois assim são na sociedade em 

que a reprodução é subordinada à produção (Chahaud & Fougeyrollas-Schwebel, 1987) 

e os valores dominantes são referidos à esfera pública. 



Apesar da importância das experiências corporais específicas na conformação das 

identidades individuais e das subjetividades, que são percebidas como sendo também 

sociais e coletivas, a especificidade do corpo feminino é desvalorizada na teoria (no 

conceito de gênero) e na rejeição da identidade de reprodutora. 

Poderemos dizer que, neste processo, o feminismo reconheceu o corpo feminino 

para dizer "não" a ele? Não é isto o que se exige nas sociedades que subordinam a 

reprodução à produção, organizadas em função do lucro e não da qualidade de vida 

da população? Não é este u m preço da integração na esfera pública deste sistema? 

Aceitar a identificação do feminino com a esfera de reprodução (a mulher como 

mãe) e enfatizar os valores considerados femininos pela ordem vigente (as relações 

familiares e interpessoais, o cuidar do outro, a afetividade etc.) não seria aceitar o status 

quo! Do ponto de vista dos valores patriarcais, sim. Mas do ponto de vista da organiza

ção material da sociedade capitalista/industrial, que é caracterizada pelo processo de 

individualização da força de trabalho e fragmentação das estruturas familiares, lutar 

pela valorização da esfera de reprodução representaria uma verdadeira inversão da 

ordem vigente. 

O movimento de mulheres surgiu dentro deste processo histórico de radical re

organização das sociedades ocidentais. Enquanto os valores patriarcais são compatíveis 

com a importância da família como base organizadora da produção material e da re

produção humana, o processo de industriabzação retira a produção da família, tornan

do-a uma instituição dependente (Giffin, 1994). Isto provoca grandes transformações, 

tanto na base dos poderes masculinos (e femininos) anteriores, como no significado 

dos corpos na produção material e na reprodução humana: a importância da força 

física na produção, assim como a importância da geração de filhos, são relativizadas 

neste sistema, agora no processo de globalização. 

O(s) corpo (s) no(s) conhecimento (s) 

A crise da razão é conseqüência do privilégio dado, historicamente, ao puramente 

conceituai ou mental, em detrimento ao corporeal; isto é... a inabilidade dos conheci

mentos ocidentais em conceber seus próprios processos de produção (material), pro

cessos que simultaneamente são baseados em, e negam, o papel do corpo. (Grosz, 1993) 

No paradigma dominante, a oposição dos termos binários razão/emoção, mente/ 

corpo ou consciência/corpo permitiu privilegiar a idéia do "puramente mental" na pro

dução do conhecimento. Entre as muitas conseqüências disto, três devem ser destacadas. 

Em primeiro lugar, a ciência é considerada como um plano transcendente, abstra

ída da vivência concreta de homens e mulheres, e, portanto, livre de valores e subjetivi

dades. Tais conhecimentos, não sendo "localizáveis", são "irresponsáveis" em termos 



éticos (Haraway, 1988). E m contraste, os conhecimentos "situados" do feminismo 

explicitam os seus interesses. 

Em segundo lugar, os sujeitos humanos, neste modelo, são representados como essen

cialmente solitários, isolados e auto-suficientes (Code, 1991:52). Além do individualismo: 

a ilusão objetivista torna a refletir uma imagem do eu (self) como autônomo: uma 

imagem do indivíduo 'para si própria' (...). É este investimento na impessoalidade (...) 

que constitui a arrogância particular (...) do homem moderno, e ao mesmo tempo 

revela sua subjetividade peculiar. (Keller, In: Lengermann & Niebrugge-Brantley, 1990) 

Aprender a não perceber nossas emoções torna mais plausível "o mito da investiga

ção desapaixonada" (Jaggar, 1989). É neste sentido que toda epistemologia (teoria do 

conhecimento) implica uma ontologia (visão do ser conhecedor). 

Embora este paradigma se presuma universal, o feminismo aponta que este ideal de 

objetividade (e sua crise) é - simbólica e historicamente - referido ao masculino e, na 

vida social, "reflete a auto-suficiência para a qual os meninos são preparados" (Code, 

1991; ver também Bleier, 1984). Não há como ignorar, porém, que esse estilo de subje

tividade, individualista e impessoal, e os seus objetos de conhecimento também pode

riam representar u m preço da integração de mulheres nas atividades de produção do 

conhecimento, sob o velho paradigma. Ao menos, coloca uma contradição para quem 

valoriza as questões da reprodução, do cuidar e do amar. Haraway (1990) aponta que as 

premissas de individualismo e auto-suficiência colapsam mais dramaticamente na 

reprodução humana (ver também Schott, 1993). 

Finalmente, em terceiro lugar, a desvalorização do corpo e das emoções nesta visão 

do conhecimento é generalizada para outros aspectos da vida nas sociedades onde este 

paradigma é dominante. Na síntese de Marilena Chauí, a herança cartesiana "reprime o 

corpo através da sua concepção do conhecimento". Recuperado no interior da ideologia 

burguesa, como conjunto de processos fisiológicos, o corpo é coisificado, transformado 

em mercadoria, na compra e venda de força de trabalho e de sexo (Chauí et al., 1981). 

Ε quais as implicações para a sexualidade? Muriel Dimen (1989) refere-se à "redu

ção do desejo" nas sociedades modernas, patriarcais e individualistas e à ambivalência 

do relacionar-se (relatedness), que é visto como "dependência" neste contexto que valoriza 

a autonomia e a impessoalidade. Ela pergunta: 

Onde há (...) espaço para a intimidade, para o conhecimento e expansão do eu que é 

alcançado através do conhecimento do outro? De que maneira são criadas expectativas 

de prazer sensual, nesta economia que explora as pessoas e a natureza, ao mesmo 

tempo em que promove o enriquecimento pessoal? 

Maria Rita Kehl argumenta que o grito de desejo dos anos 60 foi assimilado pelo 

capitalismo, em que o sexo é elemento de adaptação à sociedade de consumo. Nestas 

sociedades, o corpo-máquina é vigiado pela consciência, e as defesas neuróticas são 



reforçadas em u m sexo-teatro que "serve basicamente a um empobrecimento afetivo 

da relação sexual" (Chauí et al., 1981; ver também Feuerstein, 1994). Ainda na tradição 

de Marcuse, Ilene Philipson aponta que o capitalismo moderno moldou a sexualidade 

e a idéia de liberação sexual para seus próprios fins, e que a ideologia do playboy, que 

promove o sexo sem compromisso afetivo, tem avançado desde os anos 50 (Philipson, 

1984). Em vez de "relações" sexuais, a sociedade de consumo promove "atos" sexuais 

dirigidos a objetos sexuais (Mantega, 1979). 

Do ponto de vista dos gêneros, a tradição patriarcal identifica o masculino com a 

razão, regulador e conhecedor da sexualidade feminina, que é objeto deste conheci

mento no paradigma binário: "sexualidade e conhecimento estão numa dinâmica re

cíproca de poder e legitimação mútua para os homens" (Breitenberg, 1993). 

Apesar de assegurar o poder social, alguns custos da identificação masculina com esta 

razão (binaria) são sugeridos por Victor Seidler. Sendo que as emoções são desvalorizadas 

e identificadas com o feminino, ameaçam a identidade de gênero masculina. Em função 

disto, os homens temem a intimidade, preferindo manter o autocontrole sobre as emo

ções, o que é considerado, inclusive, como "maturidade moral". Neste cenário, a sexuali

dade para os homens é "transformada em 'ρerformance' e separada da intimidade e do con
tato pessoal" (Seidler, 1987; para alguns dados atuais, ver Bozon, 1995). 

Nesta tradição, a sexualidade feminina tem sido definida (pelos homens) "tanto em 

oposição como em relação à masculina" (Lauretis, 1993). Vista historicamente como 

passiva e voltada para a reprodução, não há concepção do desejo feminino; a sexualida¬ 

de feminina valorizada responde aos desejos de outros, não é u m desejo ativo (Rubin, 

1975; Holland et al., 1994; Haraway, 1994). 

Nas palavras de Teresa de Lauretis (1994), a subjetividade feminina hoje emergente 

se encontra en-gendrada em uma relação com a sexualidade que é absolutamente 

irrepresentável nos termos dos discursos hegemônicos sobre a sexualidade e sobre o 

gênero. Sendo uma visão de "outro lugar", é u m "ponto cego" que não é reconhecido 

como representação. 

Já para Philipson (1984), onde o sexo impessoal é visto como norma, o desejo sexual 

de mulheres - que freqüentemente é caracterizado pela aversão ao sexo impessoal e pela 

necessidade de uma intimidade e de uma proximidade - é visto como inadequado. Uma 

análise do "discurso ausente do desejo feminino" nos Estados Unidos conclui que este 

discurso teria de ser baseado nos significados construídos socialmente pelas mulheres, e 

teria de levar em conta a sua "consciência dual", expressão da dialética que existe entre 

seus desejos e as definições dominantes do masculino e do feminino (Fine, 1988). 

No paradigma binário, incapaz de conceber uma integração consciência/corpo ou 

razão/emoção, a sexualidade é entendida como fenômeno natural e biológico que, 

junto com as emoções, é banida do plano descorporificado do conhecimento tido 

como abstrato e universal. 



No pós-modernismo de Deleuze, Foucault, Derrida e Lyotard, o determinismo 

discursivo- ver o corpo como apenas um efeito de práticas discursivas de sujeitos des-

engendrados (Schott, 1993) - é revelado como perfeita imagem invertida do velho 

paradigma (Haraway, 1988) e nova expressão do antigo hábito masculino de transfor

mar mulheres em metáfora (Braidotti, 1994). 

Negando o gênero, ou seja, a história da opressão e da resistência política das mulhe

res e a contribuição epistemológica do feminismo para a redefinição da subjetividade e 

da socialidade, estas teorias desconstroem o sujeito de tal maneira a "reposicionar a 

subjetividade feminina dentro do sujeito masculino, seja lá como for definida". (Lauretis, 

1994). Nas palavras de Susan Bordo (1993), insistir na total indeterminação de signifi

cados no mundo social representa, também, "uma fantasia de escapar da condição 

situada da humanidade" (a fantasy of escape from human locateddness). 

Na teoria feminista, em contraste, o corpo é visto como "interface entre o material e 

o simbólico" (Schott, 1993) e a sexualidade é conceitualizada como "fenômeno 

relacionai", "um interface com o m u n d o e com outras pessoas e... densa zona de 

interação" (Bleier, 1984), uma forma de relação com o mundo que é tanto corporal 

como aprendida. 

Nesse processo dialético, emerge u m novo sujeito da significação, que insiste em 

que processos corporais diferenciados por sexo são inevitavelmente significados em 

todas as culturas (Grosz, 1993) e que o corpo não pode ser pensado, a não ser como 

masculino ou feminino (Krais, 1993). Este sujeito explora "as raízes sensuais e emocio

nais da cognição" (Schott, 1993) e o "potencial epistêmico das emoções" Jaggar, 1989). 

Nas palavras de Scheper-Hughes & Lock (1987): 

as emoções envolvem tanto sentimentos, como orientações cognitivas, moralidade 

pública, e ideologia cultural... prevêem um importante 'elo perdido' capaz de relario-

nar corpo e mente, indivíduo, sociedade, e corpo político ... são o catalisador que 

transforma conhecimentos em compreensão humana... 

Estas conceitualizações são instrumentos de conhecimento que refletem os signifi

cados dados a experiências corporais de mulheres; dependem destas experiências para 

dizer que os corpos e as emoções são importantes no conhecer e nos conhecimentos. 

Recuperando o corpo não somente como objeto conhecido, mas como aspecto do 

sujeito que sente, conhece, e age eticamente (Sobchack, 1995), re-coloca a ciência 

como empreendimento necessariamente expressivo de valores, seja de forma oculta 

(no velho paradigma), seja explicitamente (no paradigma emergente). 

O que é a saúde sexual no entender deste sujeito da significação, que percebe a 

dialética entre indivíduo/coletivo, mente/corpo e razão/emoção? 

Negando corpos, emoções, sentimentos e valores como fontes de conhecimento, o 

paradigma binário produz uma fragmentação da própria experiência e do 

autoconhecimento (Seidler, 1987). A linguagem dos direitos individuais e da autono-



mia, além de abstrata e individualista, reflete os valores sexuais que estão sendo promo

vidos na sociedade de consumo, em que os atos sexuais são referidos a objetos sexuais. 

Na fragmentação produzida pelo espelho binário, o masculino é representado como 

sexualmente ativo, mas incapaz de uma relação íntima; o feminino como voltado para 

as relações íntimas, mas não como sujeito sexual. A teoria feminista aponta a possibili

dade de ambos serem sujeitos sexuais voltados para o autoconhecimento através do 

conhecimento do outro, na relação sexual. 

Então, se a energia dita sexual é a energia das relações, o desejo esta necessidade, e o 

contato sensual um meio direto material de comunicar, menos 'dividido', mais direto 

que as palavras... se então o corpo comporta um orgasmo de relações, por que não 

aspirar a gozarem todos os sentidos, de preferência? (Rochefort, 1978) 
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