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0 TRAFICO DE MULHERES: 

notas sobre a 'economia politica' do sexo1 

A literatura sobre as mulheres - feminista e anti-feminista- é uma longa ruminaçâo sobre a questao da 
nature'Z.a e gênese da opresslio e da subordinaçao social das mulhcres. A questao nâo é insignificante, jaque as 
resposcas dadas a ela determinam nossas visôes do futuro e nossa avaliaçao sobre o faro de saber se~ realisra ou 
nao esperar uma sociedade sexualmente igua.litaria. Mais importante ainda, é que a analise das causas da 
opressaodas mulheres esta na base dequalquer determinaçâo do que precisamentc teria queser modificado para 
se alcançar umasociedade sem hierarquia de gênera. Assim, se a agressao e a dominaçâo inatas masculinas estao 
na raiz da opressao feminina, um programa feminista Ùeveria logicamente requercr o extcrmfnio do sexo ofensor 
ou enrao, algum projeta eugênico para modificar o seu carater. Seo sexismo é um subproduro do apetite 
inexonivel do capitalismo por lucro, entao o sexismo feneceria no advenco de uma revoluçao socialista bem 
sucedida. Se a derrota hist6rica rn u ndial das m ulheres ocorreu pela mâo de u ma revolta patriarcal armada, en tâo 
é tempo das guerrilheiras Amazonas começarem um treinamenro nos Adirondacks. 

Exclui-se do escopo deste arrigo conduzir uma crftica elaborada de algumas explicaçôes arualmente 
difundidas sobre a gênese da desigualdade sexual- teorias como a da evoluçao vulgariz.ada, exemplificada no 
Th~ Imp~rial Animal, a hipotética subversao dos matriarcados pré-hist6ricos ou, ainda, a rencativa de extrair 
todos os fen6menos da subordinaçio social do primeiro volume de 0 Capital Em lugar clissa, quero esboçar 
alguns elementos de uma explicaçao alternaciva para o problema. 

Cerca vr:z. Marx perguncou: "0 que é um escravo negro? Um homem de raça negra. Esra explicaçâo é tâo 
boa quanto a outra: um negro é um negro. Ele se corna um escravo somenre em certas relaç6es. Uma mâquina 
de fiar algodâo Jenny, é uma maq uina de fi ar algodao. Ela s6 se torna capital em certas relaç6es. Retirada dessas 
relaç6es, nao~ mais capital, assim como o ouro emsi nao édinheiro, ou açucar nâoé opreço doaçUcar. " (Marx, 
1971 b:28) Poder-se-ia entao parafrasear: o que é uma mulher domesticada? Uma fêmea da espécie. Uma 
explicaçâo é tâo boa quanta a outra: uma mulher é uma mulher. Ela s6 se toma uma doméscica, uma esposa, 
uma mercadoria, uma coelhinha, uma proscituta ou ditafone humano em certas relaçoes. Retirada dessas 
relaçôes, ela nâo é mais companheira do homem do que o ouro, em si mesmo, é dinheiro ... etc. 0 que sao en tao 
essas relaçôes através das quais uma fèmea torna-se uma mulher oprimida? 0 ponta de partida para começar 
a desemaranhar o sistema de relaç6es pelo quai as mulheres se rornam a presa dos homens, esta em sobrepor 
os trabalhos de Claude Lévi-Strauss e de Sigmund Freud. A domesticaçao das mulheres, sob outra& 
denominaçoes, esta Iargamente discutida por ambos em suas obras. Lendo-se esses rrabalhos, começa-se a 
adquirir o sentido de um aparato social sistemâtico que toma as fêmeas coma matérîa-prima e modela as 
mulheres domesticadas como produros. Nem Freud, nem Lévi-Strauss vêem seus trabalhos sob esta luze 
éertamente nenhum dele$ lançaria um olhar crftico sobre os processos que descreve. & anâlises e descriçoes 
desses au tores deverp ser lidas, portanto, de modo semelhante à leitura que Marx fez dos economistas pollticos 
dâssicos que lhe antecederam (sobre este assunta, veja-seAlthusser e Bali bar, 1970: 11-69). Freud e Lévi-Strauss 
sâo, de alguma forma, analogos a Ricardo c Smith: des nao vêem as implicaçôes do que estao dizendo, nem a 
crftica impl!cita que seus rrabalhos podem gerar, quando submeddos a um olhar feminista. Ainda assim, eles 
fornecem instrumentas conceituais corn os quais é poss{vel construir descriçôes da parte da vida social que~ o 
locus da opressâo das mulheres, das mi norias sexuais ede determinados aspect os da personalidade hu mana nos 
indiv{duos. A falca deum termo mais elegante, nomeio este aspe eco da vida social de "siscema de sexo/gênero". 
Adoto como definiçâo prdiminar deum ' 'sisce·ma de sexo/gênero": um conjunto de arranjos através dos quais 
uma sociedade transforma a sexualidade biol6gica em produros da arividade humana, e Jt"a ·quai estas 
necessidades sexuais transformadas sâo sarisfeitas. 

· 0 objetivo deste ensaio é alcançar uma definîçâo mais completamente desenvolvida do sistema de sexo/ 
gênera, ucilizando uma lei tura algo idiossincratica e exegética de Lévi-Strauss e Freud. E aqui escou. usando a 
palavra excgérica deliberadamenre. 0 dicionario define "exegese" como uma "explanaçâo crftica ou ana.lise; 
particularmente a interpretaçâo da Sagrada Escritura" . As vezes, mir'lha leitura de Lévi-Strauss e Freud é uma 
inrerpretaçâo livre que se move do conteudo explfcito de um texro até seus pressuposros e suas implicaçôes. 
Minha leitura de certos rextos psicanaUticos é filrrada pelas lentes fornecidas por Jacques Lacan, cuja 
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intcrpretaçâo da cscritura freudiana foi fortemcnre înfluenciada por Lévi-Scrauss2• 

Volcarci, mais adiantc, ao rcfinamento da definiçao de um sistcma de scxo/gênero. Primeiramcnce, 
entretanro, procurarei demonstrar a neccssidade de um cal conceito, através da discussao do fracasso do 
marxismo classico para e.xpressar ou conceituar plcnamcnte a opressao sexual. Esce,fracasso resulta do faco de 
que o marxismo, enquanto ceoria da vida social, é rclativamence pouco preocupado corn o sexo. Na visao de 
Marx sobre o mundo social, os seces humanos sao crabalhadores, camponeses ou capitalistas; que eles também 
sejam homcns c mulhcrcs, nao é visto como muito significante. Em constrasce, nos mapas da realidade social 
dcsenhados por Freud e Lévi-Strauss, ha um profundo reconhecimenco do lugar da scxualidade na sociedadc, 
assim como de uma profunda diferença entre a experiência social de homens c mulhcres. 

MARX 

Nao existe ncnhuma ceoria que dê conta da oprc:ssâo das mulhercs - na sua incerminavcl variedadc c 
mon6tona similaridade arravés das culturas e ao longo da hi.sc6ria- corn o mesmo poder cxplicativo que tem 
a ceoria marxisca da oprcssao de classe. Nâo é, portanto, surprcendentc quemuitas tcntativas tenham sido fei tas 
no scucido de aplicar a an :il ise marxista à quescao das mulheres. E ha muitas formas de fazê-lo. T em-sc 
argumentado que as mulhercs sâo uma força de trabalho de reserva para o capitalismo, que os salarias geralmentc 
mais baixos das mulhercs forncccm uma mais-valia extra para um emprcgador capitalista, que as mulheres 
servem aos objetivos do consumismo çapitalista no seu pape) de administradoras do consumo familiar, e assim 
por diantc. 

No en canto, uma série de artigos tem procurado fazer al go mais ambicioso: localizar a opressao das mulhcrcs 
no coraçao da dinâmica capicalista ao apontar a relaçâo encre o trabalho doméstico e a reproduçio da força de 
crabalho (ver Benscon, 1969; Dalla Costa, 1972; Larguia e Dumoulin, 1972; Gerstein, 1973; Vogcl, 1973; 
Secombe, 1974; Gardiner, 1974; Rowntree, M. &j., 1970). Fazer isso é localizar as mulheres diretamente na 
definiçâo do capitalismo, o processo através do quai o capital é produzido pda ex:traçao da mais-valia do trabalho 
pelo proprio capital. 

Em suma, Marx argumentou que o capitalismo se diferencia de todos os outros modos de produçio em 
funçao do seu objetivo unico: a criaçio e ex:pansao do capital. Enquanto ou cros modos de produçao poderiam 
enconcrar seus prop6sitos criando coisas ûteis para satisfazer as neccssidades humanas, ou produzindo um 
excedente para uma nobreza dominante, ou ainda, produzindo para garantir sacdflcios suficicntes para a 
veneraçio dos deus es, o capitalismo produz capital. 0 çapitalismo se constitui oum conjunto de rdaçôes sociais 
- formas de propriedade etc. - nas quais a produçâo ad ota uma forma talque transforma dinheiro, cois as e pessoas 
em capital. E o capital é uma quantidade de bens ou dinheiro que, quando trOQda por trabalho, se reproduz 
e aumenta de valor pda extraçâo de trabalho nao-pago da mao-de-obra, ou mais-valia, incorporando-o. 

"0 resultado do processo de produçao capitalista nao é um mero produto (valor de uso), nem uma men::adoria, 
ou seja, um valor de uso que possui um valor de troca. Seu resulcado, seu produto é a criaçio de mais-valia para 
o capital e conseq uentemente a transfonnaçao de dinh ciro ou mercadorias cm capital." (Marx, 1969:399). 

A tro~ entre capital e crabalho que produz a mais-valia c, porcanto, o çapital, é cxtrcmamcnte cspcdfica. 
O(A) trabalhador(a) recebe um salario; o capitalista recebe as coisas que o trabalhador ou trabalhadora fabricou 
duran te o seu tempo no emprego. Seo valor total das coisas que o(a) trabalhador(a) fabricou exceder o valor 
do salario, o objetivo do capitalismo foi alcançado. 0 capitalista reccbc de volta os custos do salario mais um 
incrcmcnto que é a mais-valia. lsto podc ocorrer porque o salaria é dccerminado nâo pelo val or daquilo que o(a) 
trabalhador(a) fabrica, mas si~ pelo valor daquilo que é neccssario para mantê-lo(a) cm atividadc- ou scja para 
reproduz1-lo(a) dia ap6s dia, c para a rcproduçao do conjunto da força de trabalho de uma geraçâo à outra. 
Assim, a mais-valia é a difercnça entre o que a classe trabalhadora produz na sua totalidade e a quantidade destc 
total que é recidada na manutençao da pr6pria classe trabalhadora. 
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"0 capital alicnado no intcrcâmbio pot força de trabalho é transformado cm mcios desubsistênda, cujo consuma 
setvc para reprodurir mUs<:ulos, netvos, ossos, cérebros dos trabalhadorcs existences e para produzir novos 
rrabalhadores ( ... ) 0 consumo îndividual do crabalhador continua scndo, pois, um momcnto da produçio e 
reproduçio do capital, quer ocorra dentro, qucr fora da oficina, da fabrica etc., quer dcntro, quer fora do proccsso 
de trabalho, ClCatamcnte como a limpcza da miquina." 
(Mane: 1988b: 149). 

"Dada a e:xistência do individuo, a produçio da força de rrabalho consiste em sua pr6pria rcproduçao ou 
manutcnçlo. Para sua manucençio, o indiv{duo vivo precisa de certa soma de meios de subsistência ( ... ) A força 
de trabalho sô sc realiz.a, no cntanco, mediantc sua cxcerioriz.açio, da sô sc aciona no trabalho. Por mcio de sua 
ativaçao, no trabalho é gasco, porém, decerminado quantum de mûsculo, nctvo, cércbro ccc ... humanos que 
precisam set tepostos." (Marx, 1988a: 137). 

A quantia difcrcncial entre a reprodu~JiO da força de trabalho c scus produros depende, portanto, da 
dccerminaçâ.o do que é necessario para rcproduzir aquela força de trabalho. Marx tende a formular ~a 
determinaç.ao corn base na quantidade de mercadorias- comida, roupa, habitaçâo, combust!vcl- que seriam 
ncccssâria.s para mantet a saudc, a vida ca força deum rrabalhador. Entrctanto, cssas mcrcadodas prccisam scr 
consumida.s ames de sercm cransformadas cm substâncias de manutençâo, e clas nao sâo imcdiatamente 
consum(veis na forma em que sâo adquiridas pelo salaria. Essas coisas requerem um trabalho adicional antes 
que possam ser transformadas cm pcssoas. A comida precisa ser cozinhada, rou pas limpas, camas fei tas, lcnha 
cortada etc. 0 trabalho doméstico é, portanto, uma peça-chave no proccsso de reproduçao do t rabalhador do 
quai a mais-valia é extraida. Sendo as mulhercs qucm usualmentc rcaJiza o trabalho doméstico, ela.s sâo 
articuladas ao nexo global da mais-valia, condiçâo sine qua non do capitalismo, através da reproduçâo da força 
de trabalhol. Pode-sc ainda argumentar que, uma vez que o crabalho doméstico nao é remuncrado, o trabalho 
das mulheres no lar contribui para a quantidade final de mais-valia realizada pclo capitalista. Entretanto, 
explicar a utilidadc das mulhcres para o capitalismo é uma coisa; afirmar que esta utilidade explica a gêncse d:o. 
opressâo da mulhcr é outra bastantc difcrente. f.. cxatamente, a partir dcste pomo que a an:ilise do capitalismo 
deixa de esclarecer muita coisa sobre as mulhcrcs c sua oprcssâo. 

As mulheres sao oprimida.s cm sociedadcs que, por maior que seja o csforço de imaginaçao, nâo padern ser 
descritas como capitalistas. No vale do Amazonas e nos altiplanos da Nova Guiné, as mulhcres sâo 
frequentemente mantidas nos seus lugares pot meio de estupro coletivo, quando os mecanismos ordinarios de 
intimidaçâo masculina sc demonscram insuficientcs. "Nôs domamos nossas mulheres corn o pau", disse um 
homem Mundurucu (Murphy, 1959). Os relatos ecnogrificos estao repletos de praticas cujo efeito é de manter 
as mulheres "nos seus lugares": cultos parahomens, inidaçâo secreta, conhedmentos ocultos masculinos etc ... 
E a Euro pa p ré-capiralista e fcudal dificilmen te pode scr considerada uma socic:dade onde nao existia o sexismo. 
0 capitalismo apenas se apropriou e recidou noçôes de masculino e feminino que o antecedem por séculos. 
Nenhuma an•Uise da reproduçâo da força de trabalho sob o capitali$mO podc cxplicar a pcltica de enfaixar os 
pés, os cintos de ca.stidade ou nenhum demento da inacrcdilavd panoplia de indignidades rebuscada.s c 
fetichiuda.s, sem fa! ar daquelas mais corn uns que têm si do infligidas às mulheres cm v:irios momcntos elu gares. 
A anâlise da rcproduçâo da força de trabalho nem mcsmo explica por que sio as mulheres quem usualmcnte 
reaJiza o trabalho doméstico cm casa, c nao os homens. 

Nesta luz, é interessante retornar à di$cussao proposta por Marx accrca da rcproduçâo da força de trabalho. 
0 que é necess;irio para reproduzir o trabalhador é determinado, em parte pelas nccessidades biologic:as do 
organismo hu mano, em parte pelas condis:ôcs flsic:as do lugar onde de vive, e cm parte pela tradiçâo cutural. 
Marx observou que a cetveja é necessâria para a rcproduçâo da classe trabalhadora na Inglaterra, assim como 
o vinho o éna França. 

"Por outro lado, o âmbito das assim chamadas necessidades basicas (do trabalhad.or], assim como o modo de 
sua satisf..çao, é de mesmo wn produto hist6rico c depende, por isso, gran demente do nf v el cultural de um pars, 
emre outras coisas também, esscncialmentc sob q uc condiçôcs, portanto, corn que habitos e aspiraçôcs de vida, se 
constitui a classe dos trabalhadorcs livres. Em antitese às outras mercadorias, a determin~o do valor da força 
de trabalhado contém, por conseguinte, um elemento hist6rico e moral." (Marx, 1988a: 137, ênfasc minha). 
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Ë, precisamentc, esse "clemcnto hist6rico c moral" que determina que uma "esposa" encontre-se entre as 
neccssidades deum trabalhador, que destina as mulhcres e nao os ho mens a rcalizar as tarefas domésticas c define 
o capicalismo como herdeiro de uma longa tradiçio na qual as mulhcres nao hcrdam, nao lideram c nâo falam 
corn deus . .Ë esse "elemento hist6tico e moral" que dotou o capiralismo de uma heranç.a cultural de formas de 
masculinidade e feminŒdadc. Ncssc "e1cmcnto hist6rico c moral" esta rcsumido o inteiro dom{nio do scxo, da 
sexualidade c da oprcssâo scxual. E a brcvidade Jo comentario de Marx serve apcnas para cnfatizar a vasta ârca 
da vida social que este abrange c nâo examina. Apcnas sujeitando esse "demento hisc6rico e moral" à analise 
é que a escrutura Ja opressâo sexual podc scr ddineada. 

ENGELS 

Em A Origtm da Famllia, da Propritdade Privada t do Estado, Engds vis ual iza a oprcssao sexual co mo parce 
daquilo que o capitalismo he rda de formas sociais anteriores. Mais ain da, Engels incegra o sexo e a sexualidadc 
na sua teoria da sociedade. A Origtm é um livro frustrante. Como noutras obras do século XJX acerca do 
casamento e da famflia, corn as quais faz. eco, as evidências que aprcscnta A Origtm tor nam-na fragil para o !cil or 
que esta familiariz.ado corn dcsenvolvimentos mais recentes na antropologia. Encrccanto, é um livro cujo 
consideravd insight nao deve sc obscurecido pelas suas limitaçoes. A idéia de que as "relaçoes de sexualidade" 
podcm e devem ser distinguidas das "rdaçôes de produçio" nao é a menor das intuiçoes de Engels: 

"De acordo corn a concepç.W macerialista, o f.uor decisivo da hist6ria é, em ultima instincia, a produçio e a 
reproduçâo da vida imediata. Mas essa produçio e essa reproduçio sio de dois tipo.s: de um lado a produçâo de 
meios de ex.is~ncia, de ptodutosalimentfcios, habita.çao e instrumcntos necessarios para tudo isso; de outro lado 
a produçio do bornem mesmo, aconcinuaçâo da espéde. A ordem social cm quevivem os ho mens dedetermînada 
época ou determinado pals esta condicionada por essas duas espécies de produçio: pelo grau de desenvolvimento 
do trabalho, de um lado, e da famllia, de outro( ... )" (Engels, 1987:2, ~nfase minha). 

Essa passagem indica um rcconhccimento importante: um grupo humano precisa fazcr mais do que 
simplesmente agir reordenando o mundo natural de maneira a vestir-sc, corner esc aquecer. Chamamos 
geralmente de" economia'' o sistema através do qual elementos do mu ndo na tura! sao transformados em objet os 
de consumo hu mano. Entretanto, as necessidades satisfeitas pda atividade econômica- mes mo no sentido mais 
rico, no sentido f11arxiano- nao exaurem as demandas humanas fundamencais. Um grupo humano precisa se 
reproduzir, de geraçio em geraçio. As necessidades da sexualidade e da procriaçio precisam ser satisfeitas tanto 
quan to as necessidades de co mere uma das deduçôes mais 6bvias que podem ser formuladas a partir dos dados 
amropo)6gicos, é que tais necessidades nâo sao sacisfeitas em nenhuma forma "natural", o que vale tarnbém 
para a necessidade de alimentar-se. Forne é forne, maso que se considera comida é cuhuralmente determinado 
e obtido. Toda .sociedade possui alguma forma de atividade econômica organizada. Sexo é .sexo, maso que se 
considera sexo é igualmcnte determinado e obtido culturalmente. Toda sodedade conta ainda corn um sis tema 
de sexo/gênero: um conjunto de arranjos através dos quais a macéria-prîma biol6gica do sexo e da procriaçio 
hu manas é mol dada pela intervcnçao humana e social e satisfeita de forma convcndonal, pou co importando 
o quâo bizarras algumas dessas convençôes podem parecer4. 

0 dom{nio do sexo, do gênero e da procriaçio humana tem sido sujeito a uma continua emil enar atividade 
social que o transformou. Sexo co mo o conhecemos- idcntidade de gêncro, dcscjos e fantasias sexuais, conceitos 
de inBncia - é, em .si mes mo, um produ co social. Precisamos entender as relaçôcs de sua produçao, csquecendo 
temporariamente as comidas, as coupas, os autom6veis e os radios·ttans{stores. Na maior parte da cradiçao 
marxisra, e mesmo no livro de Engels, o conccito de "segundo aspecto da vida matecial" tem sido 
tendcncialmcnrc apagado para sc diluir no pano de fundo ou, simplcsmcntc, ser incorporado nas noçôes 
habituais de "vida material". A .sugestao de Engels nunca foi devidamence desdobrada e refinada co mo se fazia 
necessario. Mas elc, de faro, indicou a existênciaca importânciada vida social que eu prefiro chamardc "sistcma 
de sexo/gênero". 
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Outros nomes têm sido propostos para o sistcma de sexo/gêncro. As alternativas mais comuns sâo "modo 
de reproduçao" e "patriarcado". Pode parcccr tola uma discussâo sobre tcrmos, mas ambos podcm causar 
confusâo. As três conceituaçôes se dcstinam a estabdeccr uma distinçlo entre sistemas "cconômicos" e siscemas 
"sexuais", e a indicar que os sistemas scxuais têm uma œrta autonomia c nao podcm sem pre scr explicados em 
termos de forças econômicas. "Modo de rcproduçao", por cxemplo, tcm sido proposto cm oposiçao ao 
conhccido "modo de produçao". Mas esta tcrminologia vincula a "cconomia" à produçâo e o sistcma sexual 
à "rcproduçio". Ela reduz a riqueza de cada sistema, jaque "produç6cs" e " rcproduç6es" ocorrem cm am bos. 
Qualquer modo de produçao envolve a rcproduçao- de instrument os, da força de trahalho e das rdaçôcs' sociais. 
Nao podemos relcgar todos os aspectos multifacctados da rcproduçâo social ao sistcma scxual. A substituiçao 
de cquipamentos é um exemplo da rcproduçao na cconomia. Por outro lado, nao podcmos limitar o sis tema 
scxual à "rcproduçio" ncm no scnticlo social do tcrmo, ncm no scu scntido biologico. Um sistcma de scxo/ 
gêncro nâo é apenas o momcnto reprodutivo deum "modo de produçâo". A formaçâo da idencidadc degêncro 
é um cxcmplo de produçao no dom!nio do sistcma scxual. E um sistcma de scxo/gêncro cnvolvc muito mais 
que "rdaçôcs de procriaçâ.o", rcproJuçao no scntiJo biolOgico. 

Introdu~iu-sco tcrmo "patriarcaJo" paraJifcrcnciaras forças que mantêm oscxismo de outras forçassociais, 
como o capitalismo. Maso uso de "patriarcado" obscureceoutras distinçôes. Scu uso é ani.logo ao uso do termo 
capitalista para se refcrir a todos os modos de produçao, quando o mérito do rcrmo "capitalismo" reside 
exaca.mente em permitir a discinçao entre os di fe rentes sistemas arravés dos quais as sociedades sao providas e 
organizadas. Toda socicdade contém algum sistema de "economia pol!cica". Tal sistcma pode scr igualit:irio 
ou socialista. Ele podc ser cstratificado cm classes, e nc.~te caso, a classe oprimida podc consistir de servos, 
camponeses ou escravos. A classe oprimida podc set constituida também de trabalhadorcs assalariados c, neste 
caso, o sis tema em qucstao poderi ser denominado propriamente de "capitalista". 0 poder do rcrmo reside na 
implicaçao de que, de fato, existcm alrernativas ao capicalismo. 

De maneira similar, qualq uer socicdade dispôe de mecanis mos sisccmaticos para li dar corn o sexo, o gênera, 
os bebês. Tal sistema pode set sexualmente igualir:;irio, pelo menos em tcoria, ou pode scr "escratificado de 
acordo corn o gênero", coma parece acontecer coma maioria dos sisccmas conhecidos. Mas é importante
mes mo diantc de uma historia dcprimente- mantcr a distinçâ.o entre a capacidadc ca nccessidadc humanas de 
cciar um mundo scxual e as formas empfricas opressivas nas quais mundos scxuais cêm sido organizados. 0 
conceico de patriarcado resume os dois significados no mesmo ter mo. J a a noçao de sis tema de sexo/gênero, por 
outro lado, é um termo neutra que diz tespcito a um dominio precisa, indicando simulcaneamente que a 
opressao nao é inevicavel neste dom(nio, mas sim produto das rdaçôes sociais espedficas que a organizam. 

Finalmente, existcm sistemas estratificados de acordo corn o gênera que nao podem ser adequadamentc 
descritos co mo pafriarcais. Muitas sociedades na Nova Guiné (En ga, Maring, Ben a Ben a, HuH, Md pa, Ku ma, 
Gahuku.Gama, Fore, Marind Ani rn, ad naUJeam; ver Berndt, 1962; Langness, 1967; Rappaport, 1975; Read, 
1952; Meggie, 1970; Glasse, 1971; Strathern, 1972; Reay, 1959; Van Baal, 1966; Lindenbaum, 1973) sao 
malvadamente opressoras em relaçao às mulheres. Entrctanto, o poder dos homcns nestcs grupos nio sc funda 
nos scus papeis enquanto pais ou patriarcas, mas na sua qualidade coletiva de homens (machos), que se ancora 
em cultos sccretos, casas dos ho mens, guerras, red es de ttocas, conhecimento ri tuai e procedimentos de iniciaçâo 
divers os. Patriarcado é uma forma espedfica de dominaçio masculina, e o uso do termo deveria ser confinado 
aos gru pos pasto rais e nô mad es co mo os do V dho Testa men to, de onde o ter mo provém, ou a gru pos similares. 
Abraao foi um patriarca - um homem velho, cujo podcr absoluro sobre csposas, crianças, rcbanhos e 
dependentes era. um dos aspectos da instituiçao da paternidadc, tai como definida pelo grupo no quai ele vivia. 

Qualquer queseja o termoque ucilizemos, o importante é dcsenvolver conccitos para dcscrever adeq uadamence 
a organizaçâo social da sexualidade ca reproduçao das canvençôes de sexo e de gênero. Precisamos perscguir 
o projeto que Engels abandonou ao localizar a subordinaçao da mulher num desenvolvimcnto dentro do modo 
de produçaos. Para tanto precisamos imitar Engels mais cm seu método do que cm seus resultados. Ele abordou 
a tarefa de analisar o "scgundo aspccto da vida marerial'' por meio deum escudo de uma teoria dos sistcmas 
de parentesco. Sistemas de parcntcsco sao e fazcm muicas coisas. Mas clcs sao constru!dos a partir de formas 
concreta.s de sexualidadc socialmente organizada, c as reproduzem. Os sistcmas de parcntesco sao formas 
obscrvâveis e emp{ricas de sisremas de sexo/gênero. 
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PARENTESCO 

(sobre o papel desempenhado pela sexuaJidade na transiçao do ma<:aco ao "homem") 

Para um antropologo, um sisccma de parentcsco nao é uma listagcm de parentes biologicos. É ames um 
sistema de cacegorias c status que muicas vezcs conrradiz as relaçocs gcnécicas reais. Hâ dûzias de cxemplos nos 
quais os statusde parcntcsco, dcfinidos socialmentc, tomam prcccdênciasobre a biologia. 0 costume Nuer de 
" casamento de mulher" é um caso desta ordem. Os Nuer definem o statusde pai como pertcnccntc à pessoa 
em nome de qucm o preço da noiva é dado pela mac sob forma de gad o. Portanto, uma mulhcr pode ser casada 
corn outra mulhcr c scr, ao mesmo tempo, o marido de sua cs posa e o pai dos filhos dcsta, a despcito dela nao 
ser o inseminador (Evans-Pritchard, 1951:1 07-9}. 

Nas sociedades pré-Estado, o parenresco é o idioma de inrcraçao social, organizando a acividade cconômica, 
polftica c ceri monial, hem como a scxual. Assim, as obrigac;6cs de uma pessoa, rcsponsabiJidadcs c privilégias 
cm rclaçao a outras, sâo definidas cm tcnnos de parentcsco mu tuo ou falca destc. A troca de bcns e scrviços, 
produçao c distribuiçâo, hostilidade e solidaricdade, rico c ccrimônia, tudo ocorrc dentro da cstrurura 
organizacional de parcntcsco. A uhi<tuidadc e a eflciência adaptativa do parcntesco têm condu:ûdo muitos 
antropologos a considerat sua invcnçao, ju n ra mente corn a invcnçao da linguagem, co mo sen do dcsenvolvimcntos 
que decisivamcnte marcaram a dcscontinuidadc entre os hominfdeos semi-humanos c os scrcs humanos 
(Sahlins, 1960; Livingstone, 1969; Lévi-Strauss, 1969) . 

Enquanto a idéia da importância do parcntcsco gozado estatuto de ser o primciro princfpio em antropologia, 
o funcionamcnro intcrno dos sistcmas de parcntesco vern scndo, ha muito tempo, um foco de inccnsa 
controvérsia. Ossistemas de parcntesco variam largamcntc de uma cul tura à outra. Contêm toda sorte de regras 
espantosas que dctcrminam corn qucm uma pessoa pode ou nao sc casar. Sua complexidade interna é 
estonreante. Sistcmas de parentcsco têm desafiado, por dc:cênios, a imaginaçao antropol6gica para que ela tente 
explicar os tabus do incesto, o casamcnto entre primas cruzados, os termos de'· descendência, rclaçocs de 
intimidade forçada ou evitada, dâs es~cçôes, ta bus sobre nomes- a pan6plia de ftens cncontrada em descriç6es 
de sis ternas de parentesco existent es. No século XIX, vârios pensadorcs procuraram es crever relatos explicativos 
a respcito da naturcza c da hist6ria dos sistemas scxuais humanos (ver Fee, 1973). Dentre estes, ressalta-se 
Ancient Soâ~ty. de Lewis Henry Morgan. Foi este livro que inspirou Engels a escrevcr A Orig~m da Familia, 
da Propriufade Privada ~ do EsttUbJ. A tcoria de Engels bascia-sc no relato de Morgan sobre parcntcsco e 
casamento. 

Retomando o . projeta de Engels de extrair uma teoria sobre a opressio sexual do estudo do parenresco, 
contamos com a van tagcm da maturaçâo da ctnologia desdc o século XIX. Contamos tam bém corn a vanragem 
da existência de um livro especial e particularmcnte apropriado a este dcbate, cscrito por Uvi-Strauss: As 
/I$truturiiS Ekmentarts do Parenttsco. Esta ob ra é a mais arrojada versao, no século XX, do projeto do século XIX 
de en tender ocasamento humano. Trata-se deum livro no quai o parentesco é explicitamente concebido como 
.sendo uma imposiçao da organiz.açao cultural sobre os fatos da procriaçao biol6gica. Ele estâ pcrmeado pela 
comprecnsâo da impord.ncia dasexualidade na socicdade hu mana. Trata-se de uma dcscriçao dasociedade que 
nâo en ca ra o su j eito hu mano co mo abstrato, sem gênero. Pelo con trârio, o suj eito hu mano, no trabalho de Lévi
Strauss, é sem pre ou masculine ou feminino, cos destinas sociais divergentes dos dois sexos podem, portanto, 
ser traçados. No momento em que Lévi-Strauss vê a essência do sis tema de parentes co consistindo na troca das 
mulhcrcs entre homens, ele controi uma impUdta teoria da oprcssâo sexual. Oportunamente, este livro é 
dcdicado à mcm6ria de Lewis Henry Morgan . 
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"PRECIOSA E VIL MERCADORIA" 
(Monique Wittig) 

As Estruturas Ekmentares do Parentesco é uma importante afirmaçao sobre a origem ca nacurcza da socicdadc 
humana. É um tratado sobre os sistcmas de parentelico de aproximadamcnte um tcrço do globo ctnografico. 
No mais fundamcntal, trata-se de uma cencativa de discernir os prindpios cstruturaîs do parcntesco. Lévi
Strauss argumenta que a aplicaçâo dcstcs prindpios (rcsumidos no ultimo capftulo 'das Estruturas Ekmentare$) 
aos dados sobre parentesco revela uma 16gica inteligfvd dos tabus e das rcgras de casamento que tèm si do causa 
de pcrplcxidade c mistificaçao dos antrop6logos ocidcntais. Ele constr6i um jogo de xadrcz de tal complcxidade 
que nâo podc ser rccapitulado aqui. Mas duas de suas peças de xadrcz sâo particularmente rclcvantes para as 
mulheres: a "dâdiva" e o tabu do inccsco, cuja articulaçâ.o dual constirui~sc no seu conccito de troca das 
mulhercs. 

Ar Estruturas Elementares constitui, cm parte, uma interprctaçâo radical de outra famosa teoria da 
organizaçio social primitiva, isto é, o .E"nsaio sobre a Dddiva de Mauss (V cr também Sahlins, 1972:cap. 4). Foi 
Maussqucm teorizou primciro o significado deum dos mais notavds traços das sociedadcs primicivas: a medida 
em que o dar, rcceber e rerribuir presentes domina a rclaçao social. Em tais sociedadcs, toda sorte de coisas 
circulam como croca • alimenros, fcitiços, rimais, palavras, nomes, ornamencos, instrumentos e podercs. 

"Tua pr6pria mac 
Tua pr6pria irmâ 
T eus pr6prios porcos 
Teus pr6prios inhamcs que cmpilhaste 
Tu nao podcs comê.Jos. 

As mies dos outros 
As irmas dos ouuos 
Os porcos dos outras 
Os inhamcs dos outras qué des empilharam 
Tu podes comê.los." 
(Arapesh, citado em Lévi-Strauss, 1982:65) 

Numa transaçao tfpica de presentes, nenhumgrupo ganha alguma coisa. Nas ilhas Trobriand, cada famflia 
mancém uma plantaçao de inhamc e toda fam!lia come inhame. Mas o inhame que uma fam!lia cultiva c:: o 
inhame que ela come nao sao os mesmos. Na época da colhcita, um homcm manda os inhames que cultivou 
para a casa de sua irma, enquanto a sua pr6pria casa é suprida pclo irmâo de sua csposa (Malinowski, 1929). 
Yisto que tal procedimento parece ser inûtil do ponta de vista da acumulaçlo ou do comércio, sua l6gica rem 
sido procurada cm outro lugar. A proposta de Mauss é que o significado da doaçâo deum presente é que elc 
exprcssa, afirma ou cria um v{nculo social entre os parcciros de uma troca. A doaçao deum presente confere 
aos participantes uma rclaçâo espccial de confiança, solidaricdadc c ajuda mûtua. AJguém podc solicitar uma 
relaçao de amizadc através da oferta de um presente; a accitaçâo implica na vontadc de retribuir o presence e 
a confirmaçao da rclaçao. A troca de prcsen tes podc ser também o idioma da corn petiçao c rivalidade. Ha rn u itos 
ocem pl os nos quais uma pessoa hu miJha outra, dando-lhe mu ito mais do que ela podc ret ri bu ir. Al gu ns sistcmas 
poHticos, tais como os sistemas de Big Mandas terras aleas da Nova Guiné, cstao baseados numa troca que é 
dcsigual no piano material. Alguém que aspira scr Big Man qucr dar mais bcns do que podc ser recribuido. Em 
troca, ele rcccbe prestfgio poUtico. 

Embora Mauss c Lévi·Strauss cnfatizcm os aspectos de solidariedadc da troca de presentes, os outros 
objctivos atendidos pela doaçao de presentes apcnas reforçam o fato de que ela é, cm toda parte, um meio de 
comércio social. Mauss considerou os prc~cntcs como os flos do discurso social, o meio pclo quai tais sociedades 
mancinham-se unidas na ausência de insrituiçôcs governamentais espccializadas. "0 presente é o modo 
primitivo de alcançar a paz que, na sociedade civil, é assegurada pclo Escado ( ... ). Ao compor a sociedade, o 
presente era a liberaçao da cultura." {Sahlins, 1972:169, l65). 
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A teoria da rcciprocidade primiciva Lévi-Strauss acrcscenta a idéia de que os casamentos sao a mais 
fundamental forma de troca de presentes, na quai as mulhercs sao os mais preciosos dcntre des. Ele defende que 
o tabu do incesto seria mdhor compreendido como um mecanhmo para asscgurar que rais trocas sc realizcm 
entre familias centre grupos. Visto que a cxistência dos cabus do inccsro é universal, maso conteudo de suas 
proibi~ôes variivel, des nao podem scr explicados como tcndo por objerivo impedir a ocorrência de 
acasalamcntos geneticamcnte pr6ximos. Antes, o tabu do inccsto impôc a finalidade social da exogamia e da 
ali an ça sobre os even ros biol6gicos do sexo e da procriaç3.o. 0 ta bu do incesto divide o uni verso da cscolha scxual 
em categorias de parceiros scxuais pcrmicidos e proibidos. E.~pccificamcnrc, arravés da proibiçao de uniôes 
dentro deum grupo, de obriga à ttoca marital entre grupos. 

"A proibiçâo do uso scxual da filha ou da irmâ ob riga a dar cm casamcmo a filha ou a irmâ a um outro homem 
c, ao mcsmo tempo, cria um Jireito sobre a filhaou a irmadcste oucro homcm.( ... ) A mulher que n6.s rccusamos 
c que nos é rcrusada ja corn isso se ofercce.'' (Lévi-Strauss, 1982:91) 

"A proibiçâo do inccsto é men os uma rcgra que proibe casar-sc corn a mac, a irma ou a fu ha do que uma regr<~. que 
obriga a dar a mae, a irmâ ou a fùha. Ë a regra do dom por exœlência( ... )" (lbid.:522). 

Prcsentear mulhcrcs rem um resultado mais profundo do que ode outras transaçocs de presences, porque 
o rdacionamento cstabdccido dcsta forma nâo é apcnas de reciprocidadc, mas de parcntesco. Os parcciros da 
troca tornam-sc afins, e scus dcsccndcnres scrao parentes de sanguc:"Dois grupos podcm unir-se mediantc 
relaçocs amistosas e trocar presences, embora disputem e combat<~.m entre si mais carde, maso inrercasamento 
liga·os de man cira permanente" (Lévi-Strauss, 1982:522). Assim co mo é o C<Uo de outras doaçôcs de presentes, 
os casamentos nem sem pre sao tâo simplesmente atividades para fazcr a paz. Os casamentos podem ser al cam ente 
competicivos, scndo muitos os parentes afins que lutam entre si. Contudo, no scncido gerai, a argumentaçao 
é de que o tabu do inccsto resulta numa ampla rcde de rclaçôcs; um conjunto de pessoas, cujas conexôes, umas 
corn as outras, constitucm uma estrutura de puentesco. Todos os outros niveis, quantidades e dire~oes de troca 
~ inclusive as crocas hostis- sao ordenadas por esta es tru tura. As cerimônias decasamento rcgistradas naliteracura 
ecnografica sao roomenros dcncro de uma incessante e ordenada procissao na quai mulheres, crianças, conchas, 
palavras, gado, nomes, peixcs, ancescrais, dentes de baleia, porcos, inhamcs, feiciços, danças, esteiras etc ... 
passam de mao cm mao, dcixando cm seu castro os laços de compromisso. 0 parentesco é organizaçio, e 
organizaçao confere poder. Mas quero é organizado? 

Se as m ulheres sâo os ob jet os da transaçâo, sao os homens entao que, ao da-las e recebê-las, estâo li gad os entre 
si, tornando-se a {llulher um condutor da relaçâo ao invés deum parcciro ncla6• A troca das mulheres nâo implica 
necessariamente que estas estejam reificadas, no sentido maderno, jâ que os objecos no mundo primitivo estâo 
imbufdos de qualidades altamente pessoais. Mas ela implica uma distinçao entre o presente e o ofertante. Sc 
as mulheres sao os presentes, Cntao sao os homens os parceiros da troca. E é aos parceiros da troca, e nao aos 
presentes, que a troca redproca confere scu poder quase mlstko de ligaçâo social. As relaçôes deste sistema sao 
tais que as mulheres nao estao cm posiçâo de aproveitar os beneflcios de sua pr6pria circulaçao. E se as rdaçoes 
especificam que sao os homens que trocam as mulheres, sâo des os beneficiados corn o produto de tais trocas 
~ a organizaçao social. 

"A rdaçâo global de crcx:a que constitui o casll.fnento nao se esrabclece entre um homem e uma mulher, como se 
cada um dcvcsse e cada um recehcsse aigu ma coisa. E.stabelccc-se entre dois grupos de homens, e a mulher al figura 
comoumdosobjctosdatrcx:aenaocomoumdosmcmbrosdosgruposcntreosquaisatrcx:ascrcaliza.Iscoévcrdadc, 
mesmo quando sao lenclos cm consideraçâo os sentimcntos da moça, como alias habirualmcnte acontccc. 
Aquiescendo à uniao propos ta, a moça precipita ou permit ca opcraçâo da troal, mas nao pode modificar a naturc:za 
data." (Lévi-Strauss, Ibid.: 155)7. 

Para entrar numa troca de presentes como parceiro, a pessoa devc ter algo para dar. Sc as mulhcrcs estao à 
disposiçâo dos homens para doaçâo, das nâo estâo em posiçio de dispor de si mcsmas para sc dar. 
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"Que mulhcr", cisma um jovcm Mel pa do Norte, "é sufidentemcntc forte para lcvantar-secdizcr 'Façarnos moka, 
vamos cncontrar csposas c porcos, vamos dar nossas filhas aos homcns, vamos guerrear, vamos marar nossos 
inimigos!' Nao, absolucamcnte nao!( ... ) clas sao pcqucnos lixos que ficam cm casa simplesmcnce, você nao vê?" 
(Strathern, 1972: 161 ). 

Que mulhcrcs, real mente! As mulbcrcs Md pa, de qucm falava o jovcm, nao podem conscguir cs posas, elas 
sao as esposas, e o que clas conscgucm sao maridos, um assunto toralmente difcrcnte. As mulhercs Melpa nao 
podcm dar suas filhas a hom cns, pois clas nao têm os mesmos dircicos sobres suas fi lhas que scus parentes 
masculinos têm, isto é, di rcitos de doaçao (apcsar de nao scrcm dircitos de propricdade). 

A ''troca das mulheres" é um conccitosedutor c podcroso. Ë. atrativo, na medidacm quccle coloca aoprcssao 
das mulhercs dentro de sistemas sociais, em lugar da biologia. Além disso, d e nos sugcrc procurar o ulcimo locus 
da oprcssâo das mu lhcres no trafico destas, cm lugar do crafico de mcrcadorias. Ccrtamcnte nao é difkil 
cnconcrar cxcmplos ctnogr:ificos c hist6ricos do trâfico de mulhcres. As mulhercs sao dadas cm casamento, 
ganhas nas bacalhas, rrocadas por favorcs, cnviadas co mo tribu co, comcrdalizadas, compradas cvcndidas. Longe 
de screm confinadas ao mundo "primitivo", estas praticas parecem apenas tornar-sc mais afirmadas e 
comcrcializadas nas socicdades mais "civilizadas". Naturalmcncc, homcns sao também traficados- mas como 
cscravos, prostitutos, estrclas do atlctismo, servos ou corn C)Ualqucr ourro esraruro social catastr6fico, antes que 
como homens. Mulhcres sao uansacionadas como escravas, servas c prostitutas, mas também simplesmcnte 
como mulhcrcs. Esc os homcns têm sido .~ujcitos scxuais - trocadorcs - c as mulheres scmi-objetos scxuais -
presentes- durame a maior parte da hist6ria hu mana, cncio muicos cos cumes, clichês e traços de personalidadc 
parecem rer muito senrido (entre outros, o curioso costume pclo quai o pai cntrcga a noiva). 

A "troca das mulhcrcs" é também um conccito problematico. Como Lévi-Strauss defende que o tabu do 
in ces cocos rcsulcados de sua aplicaçao constitucm a origcm da cultura, podc-sc deduzir que a derrota hist6rica 
mundial das mu Ut cres ocorreu coma origcm da cultura, e é um pré-rcquisito da cul tura. Scsuaani.lisc é adotada 
em sua forma pura, o programa feminista deve induir uma tarefa até mais oncrosa que a cxterminaçio dos 
homcns; ela devc procurar livrar-se da culcura e subsituf-Ia por alguns fenômenos inteiramente novas na face 
da terra. En tretan co, seria u ma proposiçâo dubia, na melh or das hi p6teses, argumentar que se nâo hou vesse troca 
da.s mulheres, nao ha veria cultura, se nâo por outra razao, pelo fato de que a cultura é, por defmiçao, inventiva. 
Permaneceaté passfvcl de debatc que a "troca das mulheres" descreva adcquadamente toda a evidência empfrica. 
dos sîscemas de parencesco. Algumas culturas, tais como a cultura Leie e a culcura Luma, trocam mulhcres 
explfcita e abcrtamente. Noueras culturas, a troca das mulhcres podc ser inferida. Noueras - particularmente 
naquelas de caçadorcs e colerores, exdufdas da amostra de Lévi-Strauss - a efipida do conccito rorna-se 
intciramentc qu~tionavel. 0 que fazcr corn um conceito que parccc ser tâo util c, no cntanto, tao diflcil? 

A "troca das mulhcrcs" nâo é uma definiçâo de culcura, nem um sistcma em si mesmo e por si mesmo. 0 
conceito é uma aprecnsao acurada, porém condcnsada, de ccrtos aspcctos das relaçôcs sociais de scxo e gênera. 
U rn sis tema de parentesco é uma im posiçâo de fins sociais sobre u ma parte do mundo natural. T rata-se portamo 
de "produçao" no scntido mais gerai do termo: uma modelagcm, uma transformaçâo de objetos (neste caso, 
pessoas) para e por um prop6sito subjctivo (a respeito deste sentido da produ~o, ver Marx, 197l:c80-99). Ele 
tcm suas pr6prias relaçëics de produçao, discribuiçâo e troca, as quais incluem certas formas de "propricdade" 
sobre pcssoas. Estas formas nao sâo direitos de propricdade privada exdusiva, mas difcrcntcs tipos de direitos 
que varias pessoas têm sobre outras. k transaçocs de casamcnto - os presentes c coisas que circulam nas 
cerimônias, marcan doum casamento -sao uma rica fonte de informaçâo para determinar exatamente qucm tem 
que dircitos sobre quem. Nao é d ifldl deduzir destas transaçôes que, na maioria dos casos, os direitos das 
mulheres sâo considcravdmcntc mais rcsiduais que aqucles dos homcns. 

Sistemas de parentcsco nao trocam meramcntc mulheres. El es ttocam acesso sexual, cstatutos geneal6gicos, 
ancestrais c nomes de linhagcm, direicos e pessoas - homens, mulheres e crianças - cm sis ternas concretos de 
relaçôes sociais. Estas rclaçôcs sem pre indu cm certos direitos para os hom ens, ou tros para as mulhercs. A "troca 
das mulhercs" é uma abreviaçio para cxpressar que as rclaçôes sociais deum sistema de parentesco espedficam 
que os homens têm ccrcos dircitos sobre suas parentes c que as mulhcres nao têm os mcsmos direitos sobre si 
mesmas ou sobre scus parentes do scxo masculino. Neste sentido, a "troca das mulhcres" é uma percepçâo 
profunda deum sisrema no quai as mulhcres nâo têm dirdtos plcnos sobre si pr6prias. A troca das mulheres 
corna-se uma ofuscaçao, sc ela for vista como uma ncccssidadc cultural, c quando é usada como um simples 
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instrumcnro através do quai uma anilisc de um sisccma parcicular de parcntcsco é abordado. 
Sc Lévi-Strauss cs ca corrcro cm ver a croca das mulhcrcs como um prindpio fundarncncal de parcntesco, a 

subordinaçio Jas mulhcres podc scr vista como um produto das rclaçôc.s através das quais scxo c gêncro sâo 
organi..zados e prod uz.idos. A oprcssao cconômica das mulheres é deriva da~ sc cu ndiria. Mas hâ u ma '' cconomia" 
do sexo c gêner o. co que nos neccssicamos é de uma cconomia polltica dos sis cernas scxuais. Precisamos cs tu dar 
cada socicdade para dcterminar os mccanismos exacos pelos quais sâo produ:ddas e mantidas convençôes 
particulares sobre a scxualidade. A "troca das mulhcrcs" é um passo inicial na conscruçio de um arsenal de 
conceitos através dos quais siscemas scxuais possam ser descritos. 

AVANÇANDO NO LABIRlNTO 

Mais conceitos podcm ser derivados do ensaio de Lévi.Strauss "A familia", onde ele incroduz outras 
consideraçôes na sua ani.li.se do parentcsco. Em Al E!truturas El~mmtar~s do Parmusco, ele dcscrcvc regras c 
sistemas de combinaçâo scxual. Em "A Fam!lia" , de lcvanca a qucscio das pré-condiç6cs nccessirias para os 
sistemas de casamcnto operarem. lndaga ainda sobre quais sao os ripos de " pcssoas" rcqucridos pd os sistcmas 
de parentcsco, medianrc uma anilise da divisâo scxual do trabalho. 

Embora rodasocicdadcdisponhadc algum ripodc divisio das carcfas porscxo, aatribuiçiodcqualqucrcarcfa 
cspec{fica para um scxo ou outro varia cnormcmentc. Em alguns grupos, a agriculcura é trabalho das mulhcres, 
em outros, trabalho dos homcns. Ha socicdadc.s cm que as mulhcrcs carrcgam os fardos pesados, coutras em 
que sao os homens. Exisccm até cxcmp!os de mulhcrcs caçadoras e gucrrciras c de homcns rcaliz.ando as tarefas 
relativas aos cuidados à.s crianças. De uma pcsquisa sobre a divisao do trabalho por sexo, Lévi-Strauss condui 
que ela nâo é uma cspccializ.açio biol6gica, mas que dcve haver algum oucro prop6sito. Este prop6sico, scgundo 
de defende, é assegurar a uniao dos homens c das mulheres, fazcndo corn que as menores unidades 
economicamentc viavcis, contenham pelo menos um homem e uma mulhcr. 

"0 fato de que ela (a divisao soc:ual do trabalho) varia interminavclmcntc de acordo corn a socicdadc sdecionada 
para escudo, mostra que( ... ) é apenas o simples fàto da sua existência que é misceriosamence exigido; a forma. sob 
a quai da chega a cxistir sendo compleramence irrclcvame, pdo men os do ponto de vista de qualquer neœssidade 
natural.( ... ) a divisâo scxual do trabalho nada mais é que um artifkio para inscituir um cstado de rcdprocidade e 
de dependência entre os scxos." (Lévi-Strauss, 1971:347 -48). 

A divisio do trabalho por sexo pode, dcstc modo, scr vista também como um "tabu'': um tabu contra a 
mesmice entre homens c mulheres, um tabu dividindo os sexos cm duas cacegorias reciprocamence exdusivas, 
e um ca bu que exacerba as diferenças biol6gicas entre os sexos e que, em conscquência, cria o gênero. A divisao 
do crabalho pode também ser vista co mo u rn tabu contra arranjos sexuais difcrentes daq udes que en volvem pelo 
menos um homem e uma mulher, impondo assim um casamento hecerosscxual. 

A argumcntaçio em "A Fam!lia" coloca cm questionamcnco radical todos os arranjos sexuais humanos, nos 
quais nenhum aspecta da sexualidade é admicido co mo "nacural" (Hern, 1960, constr6i uma argumencaçio 
similar para uma explanaçao inteiramente cultural da desvaloriz.açâo da condiçao de canhoro). Antes, codas as 
formas de sexo e gênero sio tomadas como sendo instituidas pdos imperatives dos siscemas sociais. Oesta. 
perspecciva, mes mo A.t Estruturas Ekmmtarts do Parmtesco pode servis co co mo assumindo certas pré-condiçôes. 
Em termos escritamcntc l6gicos, uma regra proibindo alguns casamcncos e impondo ouuos, pressupôe uma 
regra que exija o casamento. E o casamcnco pressupôe individu os dispostos a sc casar. 

Ë interessante levar este cipodc empreendimento dcdutivoaté mais longe do q ueo faz Uvi·Strauss, e explicar 
a escrutura 16gica subjacentc a toda sua ani.lise de parcntcsco. No n!vel mais gcral, a organiz.açio social do sc:.xo 
repousa sobre o gênero, a hecerossexualidade obrigat6ria e a coerçâo da scxualid2.de feminina. 

Gênero é uma divisao dos sexos social mente imposta . .Ë um produco das relaçôes sociais de scxualidade. Os 
sistemas de parentcsco rcpousam sobre o casamcnto. Portanco cles transformam machos c fêmeas cm "homcns" 
e "mulheres", cada qual uma mctadc incompleta que s6 podc encontrar a completude quando un ida à outra. 
Homens e mulhcrcs sâo de cerro difcrcntcs. Mas des nio sâo tâo difcrcntcs quanto o dia e a noire, a terra e o 
céu, o yi ne o yang, a vi dac a morte. Oc fa co, do ponco de vista da nacurcz.a, ho mense mulhcrcs sao mais pr6ximos 
entre si do que qualqucr um dos dois cm relaçio a uma outra coisa.- por cxemplo, moncanhas, cangurus ou 
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coqueiros. A idéia Je que homens c mulhcrc.s sâo mais Jifercntcs encre si do que cada um o é de qualqucr outra 
coisa, devc virde algum oU(ro lugar que nâo a nacurcza. Mais ainda, apcsar de cxisrir uma difcrença média encre 
homcns c mulheres numa variedadc de caractcrfsticas, a escala de variaçôes descas caracccr{sticas moscra uma 
parte considcrâvcl de sobrcposiçôcs. Havera scmprc mulhcrcs mais aleas que alguns homcns, por cxemplo, 
apesar de que, cm média, os homcns scjam mais altos do que as mulhcres. No encan co, a idéia de que homens 
e mulheres sâo duas cacegorias mucuamcncc cxdusivas dcvc advir de ou rra coisa que urna inexistence oposiçâo 
"natural"8

• Longe de ser urna cxpressâo de difcrenças nacurais, a idcncidadc de gêncro cxclusiva é a suprcssao 
de similaridades nacurais. Ela rcqucr repressao: nos hom ens, da vcrsao local das caracterfsticas "fcmininas", 
quaisquer quescjam elas; nas mulhcres, da definiçâo local das caractcrfsticas "masculinas". A divisao dos scxos 
rem por cfeito reprimir alguns dos traços de pcrsonalidade de virtualmencc todo mundo, homcns c rnulheres. 
0 mesmo sistcma social que oprimc as mulhcrcs nas suas rclaçôcs de croca, oprime todo mundo pela sua 
insiscência numa divisio rfgida da pcrsonalidadc. 

Além disso, os indivfduos sio gcrados a fim de garantir o casamcnto. Lévi~Scrauss chcga perigosamcntc pcrto 
de dizer que a heccrossexualidadc é um processo instirufdo. Se os imperacivos biolôgicos e hormonais fossem 
tâo subjugantes quanto a mirologia popular o apresenca, seria praticamcnrc desncccssârio assegurar as uniôes 
hecerossexuais por mcio de uma intcrdepcndência cconômica. Mais ainda, o tabu do inccsto prcssupôc um tabu 
prévio e men os explfcico contra a homossexualidadc. A proibiçâo dcalgumas u niôcs hctcrosscxuais implica num 
tabu contra uniôes nao-heterosscxuais. Gêncro nao é apcnas urna idcntificaçio corn urn scxo; de também supôe 
que o dcsejo scxual scjadirccionado ao outro scxo. A divisâo sexual do trabalho cs râ implicada nos dois aspcccos 
do gênero ~ela os cria homcm c mulher, cos cria heterossexuais. A suprcssao do cornponente hornossexual da 
sexualidade hu mana c, co mo corolario, a op ressâo dos homossexuais é, porranto, u rn produ to do mes mo sis tema 
cujas regras e rc:laçôcs oprimem as mulhercs. 

De fato, a situaçâo nâo é tao simples, c iseo fica claro quando sc passa do nivd de generalidades para a analise 
de sistemas scxuais cspecfficos. Os siscemas de parcntesco nao apenas cncorajam a hcrerosscxualidade em 
detrimenco da homossexualidade. Em primeiro lugar, formas espccfficas de hetcrossexualidadc podem ser 
requeridas. Por exemplo, alguns sistcmas de casamento têm uma regra de casamento obrigatôrio entre primos 
cruzados. Em cal sistcma, a pessoa nâo somente é hcterosscxual, mas "prim~cruzad~sexual". Se a regra 
especifica ainda que o casamenco deve ser entre primos cruzados matrilaterais, encâo um homem sera orientado 
sexualmente para a filha do irmâo de sua mae (moth~ri·broth~r's~daughter~sccual), cnquanto uma mulhcr seri 
oriencada sexualmence para o filho da irma de seu pai lfath~r's~sister's#soTz.stxual). 

Por outro lado, as prôprias compicxidades de um sistema de parcntcsco podcm resultar em formas 
particulares de homossexualidadc institudonalizada. Em muitos grupos da Nova Guiné, homens e mulheres 
sio considcrados .tâo inimigos entre si que o perfodo em que uma criança do sexo masculino passa no ucero, 
nega sua masculinidade. ]a que, supôe~se, a força da vida do macho reside no sêmen, o menino podc superar 

os efeitos malévolos de sua hist6ria fetal através da obccnçâo edo consumo de sêmcn. E iseo se da acravés de uma 
associaçâo homossexual com um parcncc homem mais velho (Kelly, 1974; ver também Van Baal, 1966; 
Williams, 1936). 

Nos sistemas de parentesco em que o preço da noiva determina o status do marido c da esposa, os simples 
pré- requisicos de casamento e gênero podem scr sobrepu jados. Encre os Azande, as mulhcres sao monopolizadas 
pdos homens mais velhos. Um homcm jovem, que tenha meios, pode entretanto, tomar um menino camo 
csposa, enquanto espera rer mais idadc. Ele simplesmente paga um prcço da noiva (cm lanças) pdo menino, 
que cntio converte-se cm esposa (Evans~Pritchard, 1970). No Dahomey, uma muiher podcria tornar~sc 
marido, se ela possufsse o prcço da noiva ncccssario (Hcrkovicz, 1 937}. 

0 "travestismo" institucionalizado dos Mohave pcrmitia que uma pessoa mu de deum para oucro scxo. Um 
bornem anatômico podia transformar-sc cm mulher por meio de uma cerimônia espccial, assim como uma 
mulhcr anatômica podia, pelo mcsmo modo, tornar~sc homem. A(o) travcscida(o), en tao, coma va uma es posa 
ou esposo dcseu pr6prio scxo anatômico, edo scxo socialmentc oposto. Estes casamencos, que n6s chamariamos 
de homossexuais, cram considcrados hctcrosscxuais pclos padrôcs Mohave, isto é, uniocs de scxos socialmentc 
dcfinidos como opostos. Sc compararmos corn a nossa socicdadc, este arranjo todo pcrmitia uma grande 
margcm de libcrdade. Entrctanto, uma pessoa nao podia serum pou co de ambos os gêneras- de{ a) podcria ser 
masculino(a) ou fcminino(a), mas nao um pouco de cada (Dcvercaux, 1937; ver também McMurtric, 1914; 
Soncnschcin, 1966). 
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Em todos os c.xcmplos acima descritos, as normas de divisâo Je gêncro c hctcrossc.xualidadc obrigatoria es tao 
presentes, mcsmo cm suas cransformaçocs. Estas Juas rcgras aplicam-sc igualmcntc para a cocrçâo imposta aos 
comportamcnto e pcrsonalidadc masculinos c fcmininos. Os sisrcmas de parcntcsco ditam alguma modclagcm 
da sc.xualidaJc para os dois scxos. Mas poJc-sc Jeduzir Je As Esrruturas El~mcntaru do Par~ntesco que mais 
coerçâo é aplicada às mulhcrcs do que aos homcns, quando clas sâo prcssionadas a servir ao parcntcsco. Sc as 
mulheres sao trocadas, em q ualq uer sentido q uese tome este termo, as dfvidas marie ais sâo corn pu tadas ern carne 
de mulher. Uma mulher dcvc rornar-sc a parceira scxual de algum homcm a quem ela é devida como retorno 
de um casamcnto antcrior. Sc uma mcnina csd. prometida na infincia, sua recusa a participar como adulta 
provoc.aria uma ruptura no fluxo de dfvidas c compromissos. Para umaoperaçâo facile condnua de ral sistema, 
seria mclhor que a mulher cm qucstâo nio ti vesse muitas idéias proprias sobre a pessoa corn quem ela gostaria 
de dormir. Do ponto de vis ta do sistcma, a sc.xualidade feminina prefcrida seria aqucla que correspondessc ao 
descjo de outros, cm lugar daquela que ativamcntc descjassc c procurasse uma rcsposta. 

Esta generalidade, assim co mo as outras sobre gênero c heterosscxualidadc, é também sujeita a consided.vel 
variaçio c jogo livre nos sisrcmas rcais. Entre os mais claros cxemplos ctnognHicos de rroca das mulheres 
cncontram-sc os Leie e os Ku ma. Em am bas as culrura.s, os ho mens estâo pcrpetuamcnrc cngajados cm csqucma.s 
que nccessicam que des cenham um controle coral sobre os destinas sexuais de suaS parentes. A maior parte do 
drama presente ncssas socicdades consiste na rcncaciva das mulhercs de cvadirem-se do controle scxual de scus 
parentes ho mens. No en canto, a rcsiscência fcminina nos Jois casos é scvcramcncc circunscrita (Douglas, 1963; 
Reay, 1959). 

Uma ûlrima gcneralidadc podcria scr prcnunciada como uma conscquència da troca das mulhcres sob um 
sisccma no qua! os dircitos às mulhcres sao retidos pelas homcns. 0 que aconteccria corn a nossa mulher 
hipocétic.a, caso esta nao a penas recusasse: o homem para o qua! cs cava promerida, mas pedisse uma mulher no 
lugar dde? Se uma simples recusa causa va perturbaçâo, uma du pla recusa seria insurrecional. Se coda mulher 
esta promccida a algum homem, nenhuma remo dircico de dispor de si propria. Se du as mulheres conseguissem 
desvencilhar-se do nexo da dfvida, duas outras teriam que ser cncomradas para subsciruf-la.s. Enquanto os 
homens tivcrcm direicos sobre as mulheres que as mcsmas nao possuam sobre si proprias, seri plaus!vel esperar 
que a homossexualidade entre as mulheres seja razâo de maior repressao do que entre os homens. 

Em resumo, al gu mas generalidades basic.as sobre a organizaçio da sexualidade h umana podcm scr derivadas 
de uma exegese das teorias de parentesco de Lévi-Strauss. Sao das: o tabu do inccsro, a hctcrosscxualidade 
obrigacoria e uma divisao assimétrica dos sexos. A assimctria de gênero - a difercnça entre quem faz a croca e 
o objeto da troca - acarreta cocrçâo sobre a sexualidadc feminina. Os sistcmas concretos de parentesco têm 
convençoes mais espedficas, que variam enormemence. Enq uanto dcterminados sistcmas s6cio-sc.xuais variam, 
cada um é espec:Ifico, e os indivCduos no seu seio rerâo que se conformar corn um conjunto finito de 
possibilidades. Cada nova geraçao dcvc aprcndcr a transformar-se em seu destina sc.xual, cada pessoa seri 
codificada corn seu apropriado status dencro do sistema. Seria cxtraordinârio para um de n6s assumir 
calmamence que poder!amos ser convencionalmente c.asados corn uma filha do irmao da mie, ou corn um filho 
da irma dopai. No encanco, existcm grupos nos quais cal futuro marital é cido como evidente. 

A ancropologia e as descriçôes sobre sisccmas de parcntesco nâo explîcam os mecanismos pelos quais a.s 
crianc;as sâo impregnadas corn as convençoes de sexo ede gêncro. A psicanalise, por oucro lado, é uma ccoria 
sobre a reproduçâo do parencesco. Ela descreve os rcslduos deixados nos indivfduos pela confrontaçâo corn as 
regras e regulaçôes da scxualidade da.s sociedades em que nasceram. 

A PSICANALISE E SEUS DISSABORES 

A batalha entre a psic.anâlise c os movimcntos de mulhcres e de homosscxuais tornou-se lcgendâ..ria. Em 
parte, este confronta encre rcvolucionarios sexuais c o (stablishmmtclfnico foi dcvido à evoluçâo da psicanili.sc 
nos Esrados Unidos, onde a tradiçâo clin ica fctichizou a anatomia. A criança é conccbida co mo viajando acravés 
de estâgios orgânicos até que atinja scu destina anatômico e a posiçâo missioniria. A pratica dinica tem visto 
corn frequência sua mi.ssao como scndo o rcparo de indivCJuos que de algum modo pcrdcram o rumo de scu 
objetivo "biol6gico". Transformando a Ici moral cm Ici ciencCfica, a priticaclfnica agiu para impor a convençio 
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sexual sobre scus participantes indisciplinados. Ncstcsentido, a psicanilisc tornou-se, corn frequência, mais do 
que uma tcoria dos mecanismos da reproduçao de arranjos scxuai.s; ela foi um destes mecani.smos. Jâ que o 
objecivo das revoltas feminista e homos.scxual é desmantclar o aparato de regulamentaçio scxual. uma cdtica 
da psicanalisc cornou-se oportuna. 

Mas a rcjeiçao de Freud pclos movimentos de mulhcres ede homossexuais cern raizcs mais profundas na 
rejeiçâo pela psicanalise de seus pr6prios insights. A liccratura clfnica é o lugar onde sâo mdhor documcncados 
os efeitos sobre as mulheres dos sis ternas sociais dominados pel os homens. De acordo corn a orcodoxia freudiana, 
acingir a feminilidade ''normal'' impinge custo.s severos às mulheres. A teoria da aquisiçio do gênero poderia. 
ter sido a base de uma crftica do.s papéis sexuais. Em lugar disso, as implicaçoes radicais da ceoria de Freud cêm 
si do reprimidas radicalmen te. Esta rendência é evidente mes mo nas form ulaçôes originais da rcoria, mas ela vern 
sendo cxacerbada ao longo do tempo acé o ponto em que o potencial para uma ccoria psicanalftica crftica do 
gênero esta visivel a penas na sintomatologia de sua negaçio- uma racionalizaçio intrincada do.s papéis sexuais 
co mo el es sao. Nâo é o prop6sito des te artigo conduzir uma psicanâlise do inconscience psicanaHtico; mas es pero, 
de fa.to, demonstrar que este existe. Mais ainda, o salvamento da psicanâlise de sua pr6pria repressao 
autopromovida nâo é a hem da boa rcputaçio de Freud. A psicanilise contém um ûnico conjunto de conccicos 
para compreender homens, mulhcres ca sexualidade. E uma rcoria da scxualidade na socicdade humana. De 
forma mais importante, a psic.a.nilise fornccc uma descriçio dos mccanismos pelos quais os scxos sao divididos 
c dcformados, de co mo bebês bisscxuais, andr6ginos, sâo transformados cm mcninos c mcninas9• A psicanalisc 
é uma teoria feminista manquü. 

THE OEDJPUS HEX 

Até o final dos anos '20, o movimento psicanallrico nao havia daborado uma teoria diferenciada do 
desenvolvimcnto fcminino. Em vez disto,tinham sido proposta.s variantes deum complexo de "Electra", par& 
as mulheres, no quai a c:xperi~ncia. feminina era pensada como uma. ima.gem espelhada do complexa de .Ë.dipo 
descrito para os homens. 0 menino amava sua mac, mas desistia dda por medo da amcaça de castraçâo pdo 
pai. A menina - pensa va-se- amava o pai, mas desistia dde por medo da vingança materna. &sa formulaçio 
tinha como pressuposto que ambas as crianças estavam sujcitas a um impcrativo biol6gico cm pro! da 
hererOs.sexualidade. Era também assumido que, antes mcsmo da fase edipiana, as criança.s jâ fossem "pequenos" 
homens e "pequenas" mulheres. 

Freud havia ~pressado reservas sobre o fato de se salrar para conclusôes a rcspeito de mulheres a. partir de · 
informaçôes colecadas de ho mens. Mas suas objeçôes permaneceram gerais até a dcscoberca da fase pré-edipiana 
na.s mulheres. 0 conceito de fase p ré-edip iana permiciu a Freud e Jeanne Lam pl de Groot formularem a teoria 
psicanalftica classica da feminilidade10• A idéia de uma fase pré-edipiana nas mulheres produziu um 
deslocamento dos prcssupostos biologicamence derivados que sustentam as noçôes de um comple.xo de 
"Electra". Na fa.sc pré-edipiana, crianças de am bos os sexos eram psiquicamente indistingu{veis, o que 
significava q uc sua diferenc:iaçio cm criança.s mas cu linas e feminin as ti nha que ser explicada. em vez de assumida. 
As crianças pré-edipiana.s eram descriras como bissexuais. Ambos os sexos cxibiam o compleco espectro de 
atitudes libidinais, ativas e pa.ssivas. E para crianças de ambos o.s .sexos, a mie era o objeco do desejo. 

Particularmente, as caractcrf.slicas da menina pré~cdipiana dcsafiavam as idéias de uma hctcrosscxualidadc 
e identidade de gênero primordiais. Jâ que a ativîdade libidinal da menina estava dirigida à mae, sua 
heterosscxualidade adulta tinha que ser explicada. 

"Seria uma soluç.âo idealmente simples, se pudéssc:mos supor que, a partir de detennin~ idade em diante, a 
influência fundamental da atraçio reclproca entre os saos se fn sentir e impele a mullieninha para o homem ( ... ) 
Nâo haveremo.s de enconcrar as coisas cao fâœis assim; mal sabemo.s se pod.emos acreditar corn scriedade no poelee 
do quai os poetas falam canto e com tanto entusiasmo, o qual, porém, analiticamente nio podc ser investigado em 
maior profundidade." (Freud, 1976b:147). 
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AJém do mais, a mcnina nio manifcsrava uma atitudc libidinal "fcminina". Ji que o scu dcscjo pela mac 
cra ativo c agrc.ssivo, scu accsso final à "fcminilidadc" tinha também que scr explicado: 

"De acordo corn sua naturcza pcculiar, a psicanâlise nâo tenta dcscrcvcr o que é a mulher ( ... ) mas sc cmpcnha cm 
indagar comoé que a mulhcrsc forma, co mo a mulherscdcscnvolvcdcsdc a cri an ça dotada de disposiçio biscxual." 
(Freud, 1976b: 144) 

Resumindo, o desenvolvimento feminino nao podia mais ser romado como um reflexo da biologia. Em vez 
disco, tinha se tornado imensamentc problem:itico. E. na sua cxplicaçao da aquisiçio da "feminilidadc" que 
Freud cmprcga os conceitos de invcja do pênis c de castraçâo que cnfurcceram as feministas dc.sde que de os 
incroduziu. A menina afasta-sc da mace reprime us demcntos "ma.sculinos" da sua libido como resultado do 
seu rcconhecimcnto de que ela é castrada. Ela comparascu pcqucno dit6ris ao pênis maior, c diante da evidente 
capacidadc supcrior des ce para sacisfazer a mac, sc cnrcda na invcja do pênis c num scntimcnco de infcrioridadc. 
Ela desiste da sua luta pela mace assume uma posiçio feminina passiva frcncc ao pai. 0 rclato de Freud pode 
ser lido como afirmaçao de que a fcminilidade é uma consequência das difcrcnças anacômicas corre os scxos. 
Por isso, ele foi acusado de dcterminismo biol6gico. No entanto, mcsmo nas suas versoes mais biologizanrcs 
a respcito do complexa feminino de cascraçio, a "inferioridadc" das parres genitais da mulhcr é um produto 
do contexto situacional: a menina sc sente menos "equipada" para possuir e satisfazer a mac. Sc a lé.sbica pré
cdipiana nio fosse confrontada pda hccerosscxualidadc da mac, ela podcria cxtrair condusoc.s difcrcntes a 
respeiro do status rdativo dos scus gcnitais. 

Freud nunca foi rao dcterminista biol6gico quanto alguns osustentam. Ele cnfatizou rcpetidameme que coda 
a sexualidadc adulta rc.sulcava deum dcscnvolvimcnto pstquico, nao biol6gico. Mas scus escritos sio muitas 
vezes ambfguos, e seu emprego das palavras deixa campo abcrto para intcrpretaçocs biologizances que cêm sido 
tao populares na psicanilise americana. Na França, por outro lado, a tendênda na teoria psicanalfdca cern sido 
de desbiologizar Freud, ede conceber a psican.Uise como uma tcoria da informaçio, em vcr. de teoria de orgâos. 
Jacques Lacan, o instigador desta linha de pensamento, insiste que Freud nunca prctcndeu dizer nada sobre a 
anatomia e que, cm lugar disco, a ceoria de Freud cratava de linguagem c dos significados culturais impostos 
à anatomia. 0 debatesobre o "verdadeiro" Freud é extremamente interessante, mas nao émeu prop6sico aqui 
trazer minha contribuiçao. Prcfiro reformular a reoria classica da feminilidade na tcrminologia de Lacan, ap6s 
introduzir aJguns elemencos no jogo de xadrez conceitual de Lacan. 

PARENTESCO., LACAN E 0 PHALLUS 

Lacan sugere que a psicanilise é o cstudo dos rastros fincados na psique dos indivCduos como rcsultado de 
sua conscriçio dentro dos sistemas de parencesco. 

"Nio ésurprccndcntc que Lévi-Strauss, ao sugerirquc as csrrucuras de linguagcm estio implicadas nas lei.s sociais 
que regulam os laços macrimoniais e o parentcsco, comeœ a pcnetrar no ccrrcno mcsmo cm que Freud situa o 
inconsciente?" (Lacan, 1968:48) 

"Pois, aondc mais localizaras dcterminaçOes do inconsciente, senio nos quadros nominaisondeseenraizam os laças 
matrimoniais e o parentcsco ( ... ) Co mo alguém podcria comprcendcr os conflicos analLticos c scu prot6tipo edipiano 
fora da.s normas que fixaram- muito antes que o sujcito tenha vindo ao mundo- nao somcmc: scu dcscino como 
wnbém sua idcncidadc?" (Ibid.: 126) 

"Ë ai, precisamente, que o complao de Ë.dipo ( ... ) poele ser considerado, nesta concxâo, como dcrerminando os . 

limires que a nossa disciplina arribui à subjctividadc, ou scja, aquilo que o sujcito podc sabcr de sua pr6pria 

participaçio inconsciente no movimcmo das complexas cmuturas de laços marrimoniais, ao verific.ar os cfcitos 
simb6licos, na sua cxiscência individual, do movimcnco rangcncial na dircçio do inccsto." (Ibid.,:40) 
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0 parcntcsco é a cultura.lizaçao da sexualidadc biol6gica no nlvcl da sociedadc; a psicanilisc dcscrcve a 
transformaçio da scxualidadc biologica dos indivlduos na mcdida cm que cles sio cnculturados (enculturaud). 

A terminologia de parcnccsco concém informaçôcs sobre o sis tema. Os tcrmos dc'parcnccsco dcmarcam status 

c indicam alguns dos atributos dcstcs. Nas ilhas Trobriand, por excmplo, um homcm chama as mulhcres de 
seu ela pdo rer mo de" ir mi". Elc chama as mulheres dos cl as nos quais de podesc casar deum ccrmo indicando 
esta possibilidade. Quando o jovcm rapaz Trobriand aprcndc estes ccrmos, elc aprendc quais as mulhcres que 
ele pode desejar sem risco. No esquema de Lacan, a crise cdipiana ocorre quando a criança aprende as regras 
scxuais embutidas nos tcrmos da linguagcm que designam a familia cos parentes. A crise começa quando a 
criança compreende o sistcma e seu lugar nde; a crise esd. resolvida quando a criança aceita este !ugar e accde 
a de. Mcsmo se a criança recusa seu lugar, elc ou ela nao pode cscapar do conhecimcnco deste. Antes da f.ue 
edipiana, a sexualidadc da criança é inst~vd c rdativamentc nao csrruturada. Cada ctiança contém codas as 
possibilidadcs scxuais disponfveis à expressao humana. Mas, cm qualqucr socicdade, apenas algumas dcstas 
possibilidadcs serao cxpressas, cnquanto que outras serao concidas. Quando a criança dcixa a fase edipiana, sua 
libido e identidade de gênera têm sido organizadas cm conformidadc corn as rcgras da cultura que a esta 
domesticando. 

0 complcxo de Ëdipo é um aparato para a produçio Je personalidadc .scxual. Ë um crulsmo di1.cr que as 
sociedadcs inculcarâo nos scus jovcns os traços de caritcr apropriados para assumir os assumas da sociedadc. 
E. P. Thompson( 1 963), por cxcmplo, fa! a da trans formaçâo da cs tru tu ra da personalidadc da classe trabalhadora 
inglesa, quando os arcesaos foram cransformados em bons opcrarios da industria. Assim, da mesma maneira que 
as formas sociais de mio-de-ob ra requerem ccrcos cipos de pcrsonalidadc, as formas sociais de sexo c gênera 
cxigcm ccrcos cipos de pcssoas. Nos termos mais gerais, o complcxo de Édipo é uma maquina que modela os 
tipos aproprîados de indivfduos scxuais (ver também a discussio das formas difcremes de "individualidade 
hist6rica", in Althusser e Bali bar, 1970:112, 251-53). 

Na teoria lacaniana da psicanilise, sao os cermos de parentcsco que indicam uma cstrucura de relaçôes que 
determinari o pape! de qualquer îndiv!duo ou objeto dentro do drama cdîpiano. Por cxemplo, Lacan faz uma 
discinçio encre a "funçâo do paj' ' e um pai, em particular, que personifica esta funçâo. Da mcsma forma, faz 
uma diferenciaçâo radical encre o pênis e o phallus, encre o orgâo e a informaçao. 0 phailus é um conjunto de 
significados que sao conferidos ao pênis. A diferenciaçâo encre phallus c pênis, na rerminologia psicanal!tica 
francesa contemporànea, cnfatiza a idéia de que o pênis nâo podcria e campouco dcsempenha o papd que lhe 
é atribuido na cerminologia dassica do complexa de cascraçio11

• 

Na terminologia freudiana, o complexo de Ëdipo a presenta du as alcernativas para uma criança: ter um pênis 
ou ser castrado. Em contraste, a tcoria lacaniana do complexa de castraçao dcixa para rcis toda c qualqucr 
referència à realidade anatômica. 

"A teoria do complexa de castraçio equivalc a dar ao orgao masculino o papel dominante - des ta va. como um 
s!mbolo - na medida exata em que sua ausênc.ia ou presença uansfonna uma diferença anatômica na maior 
dassificaçao dehumanos, enamedidaem que, paracadasujeito, esta presençaouausêncianao é tidacomo œ.rta, 

nâo esta reduzida pura e simplesmenœ a alguma coisa dada, mas constitui o resultado problematico de um 
processo intta e inter:subjetivo (o sujcico assumindo seu pr6prio scxo)." (Laplanche c Pontalis, in Mehlman, 
1972:198-99; ènfàse minha). 

A alternaciva aprescntada à criança pode scr reformulada co mo uma altcrnativa encre ter ou nao cer o phallus. 
A cascraçio é portanto nâo ter o phallus (simbolico). A castraçio nao é uma "falca" real, mas um significado 
:uribuCdo aos genitais de uma mulher: 

"A castraçâo pode dcrivar seu su porte( ... ) da aprcensao no Real da ausência do pênis nas mulhcres- porém, mcsmo 
ÎS[O supôe asimbolizaç.ao do objeto, pois o Real é chcio, nao lhe "fa! ta" nada. à mcdida que sc cnconcra a cascraçio 
na gêncsc da neurose, ela nao é nunca real, mas simbolica ( ... )" (Lacan, 1968:271}. 

0 phailusé, porcanto, um traço distintivo que difcrcncia 'cascrado' e 'nao-castrado'. A prcsença ou ausência 
do phallustraz as difi:rcnças encre os dois statu.sscxuais, "homcm'' e "mulhcr" (ver Jakobson cHalle, 1971. sobre 
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os traços discintivos). Como estes nâo sâo iguais, o phalLus craz cambém um significado de dominaçio dos 
homens sobre as mulhercs, c pode~sc infcrir que a "invcja do pênis" é o rcconhccimemo disto. Mais ainda, 
enquanto os hom ens dispuserem de dircitos sobre as mulhcres que estas nâo dctêm sobre si mcsma.s, o phallus 
também conceni. o significado da .difercnça entre o 'crocador' c o 'trocado', o presence e o prescnccador. 
Finalmente, a tcoria frcudiana dâssica, e tampouco as teorias lacanianas rcformulando o proccsso edipiano, 
fazem sentido, a rnenos que esse canto de rclaçôes paleol!tica.s de scxualidade cstcjam ainda conosco. Vivemos 
ainda numa culcura 'fa! ica' . 

Lacan fala também do phalluscomo um objeto simb6lico que é rrocado dentro e entre familias (ver também 
Wilden, 1968 :30 3-30 5) . .Ë. interessante reflet ir sobre css a obscrvaçâo cm rermos de cransaçoes macrimoniais 
primitivas e redes de intercâmbio. Nestas transacroes a croca das mulhercs, geralmcncc, é um emre muitos cidos 
de croca. Normalmcnte, exiscem outros objetos circulando, além das mulhcrcs. As mulhcrcs circulam numa 
direçio; gado, conchas ou csceiras no outro. Num cerro semido, o complcxo de Ëdipo é uma cxprcssao da 
circulaçâo do phaUusem trocas intrafamiliarcs, uma invcrsâo da circulaçiodas mulhcrcs cm trocas inrcrfamiliarcs. 
No cielo de troca que se manifesta pelo complexo de .Ëdipo, o phailus passa, pelo intcrmédio das mulhcrcs, de 
um homem a oucro- de pai para filho, do irmao da mac para o filho da irma, e a.<Jsim por diamc. Neste drculo 
fam!liar Ku la, as mulhcrcs vao num scncido, o phallus no outro. Ë la que nâo cs cam os. Nes re scncido, o 'phallus' 
é mais que um traço que distingue os scxos: de é a pcrsonifie~.çio Jo status de macho, ao quai os ho mens accdcm 
cao qua! ccrtos direitos sâo incrcntcs- encre des, o dircito a uma mulhcr. Ë uma cxprcssâo da cransmissio da 
dominância masculina. Ela passa pelas mulhercs, mas sc asscnta nos homemP. Os rastros que deixa inclucm 
• identidadc Je gênero, assim como a divisâo dos scxos. Porém, ela dcixa mais do que iseo. Ela dcixa a "invcja 
do pênis", que adquire uma rica significaçao da inquiccaçio das rnulhcrcs numa culcura filica . 

.ËDIPO REVISITADO 

Recornamos agora aos dois androginos pré-edipianos, sentados em cima do muro entre a biologia e a cultura. 
Lévi~Strauss coloca o tabu do inccsto neste limite, argumentando que o infcio da croca das mulhcrcs conscicui 
a origem da sociedade. Neste sentido, o tabu do inccsto ca croca das mulhcres é o contcûdo do contraco social 
original (ver Sahlins, 1972: cap. 4). Para os indiv!duos, a crise edipiana ocorrc no m~mo limiar. quando o tabu 
do incesco inicia a troca do phallu.i. 

A crise edîpiana é precipitada por alguns elementos de informaçio. As crianças descobrem as difcrenças entre 
os scxos e que cada crian~ devc cornar-se um ou outro gêncro. Elas dcscobrem também o cabu do inccsto, e 
que determinada sexualidade é proibida- neste caso, a mie nâo esta disponlvel para ambos, menino e menina, 
porque da "pertence" ao pai. Enfim, elas descobrem que os dois gêncros nâo têm os mcsmos "dircitos" sexuais 
ou os mesmos fururos. 

No decurso normal dos acontecimcntos, o menino renuncia à sua mâe por medo de que, de ourra forma, 
seu pai o castre (recusando-se a dar-lhc o phallus e cornando~o uma menina). Emretanto, através destc aco de 
renûncia, o menino afirma as rdaçoes que dcram a mie ao pai c lhc darao, caso elc sc torne um homem, uma 
mulher pr6pria. Em troca da afirmaçao, pelo menino, do direito dopai à sua mâe, o pai afirma o phallus no seu 
filho (nao ocastra). 0 mcnino trocasua mâc pclo phallus, o amuleco simb6lico que podcrascr rrocado no fu euro 
por uma mulhcr. A ûnica coisa que lhc é exigida, é um pouco de paciência. Elc retém sua organizaçio libidinal 
inicial e o sexo do seu primeiro objeto de am or. 0 contra co social corn o quai ele concorda, reconheced. um dia 
scus pr6prios direitos c o proveri corn uma mulhcr que scja sua. 

0 que acontccc à men ina é mais complcxo. Ela, co mo o menino, dcscobrc o rabu do incaco ca divisâo dos 
scxos. Ela descobrc também aJgumas informaçôcs dcsagradavéis sobre o gênera que lhe foi atribu!do. Para o 
menino, o tabu do inccsto é um cabu a rcspeito de algumas mulhcres. Para a menina, é um tabu a respeico de 
{Odas as mulhercs. Como ela se enconcra numa posiçio homosscxual corn relaçâo l sua mie, a regra da 
heterOS$exualidadc, que domina o cenario, corna sua posiçio absolutamcmc insustentâvel. A mie c, por 
extcnsio, codas as mulhcres so podcm ser amadas convenicnccmentc por alguém "corn um pênis" (phallus). 
Como a mcnina nio tcm 'pha//ui, da nao tcm nenhum direito de amar sua mie ou uma outra mulher, pois 
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ela mcsma esd. Jcstinada a algum homcm. Ela nao possui o amulcto simbolico que pode ser trocado por uma 
mulhcr. 

Se a formulaçâo de Freud, a rcspeiro dcscc momenco da crise cdipiana feminina, é amblgua, Lam pl de Groot 
exprime-se de mancira a tornar cxplfcito o contexco que confere significaçio aos genirais: 

"( ... ) se a menina pequena conclui que tai orgao é realmente indispensavel para a possessâo da mâe, ela 
experimenta, além dos insultas nardsicos corn uns a am bos os scxos, ain da mais um golpe, ou scja, um sentimento 
de inferioridadc a respeito de seus genitais." (Lampl de Groot, 1933:497; ênfase minha). 

A rn eni na conc.lui que o ''pênis'' é indispcnsâvd para a posscssâo da mac porque a penas aq ucles q uc possucm 
o phallus têm o "dircico'' a uma mulher, e o amuleco da troca. Ela nâo akança cssa conclusao em ratio da 
superioridadc natural do pênis em si ou por si mesmo, ou como um inscrumento para fazer amor. 0 arranjo 
hierarquico dos orgâos genitais masculinos c femininos é um resultado das dcfiniçôes da sicuaçio - a regra da 
hecerossexualidade obrigacoria c a rdegaçao das mulheres (aqudas sem phallus, as cascradas) aos homens 
(aquelcs corn phallus). 

A mcnina comcça en cio a se afascar da mac c se volcar para o pai. 

"Para a menina, da (a cast~o] é um faro consumaJo, que é irrcvcrs!vd, ma.s cujo rcconhccimcnro a compdc 
finalmentc a renunciar a scu primciro objcco de amor c cxpcrimentar a fundo a am:ugura de sua pcrda ( ... ) o pai 
é escolhido co mo um objeto de am or, o inimigo se transforma no bem amado ( ... )" (Lmlpl de G rooc, l948:213). 

Esce reconhecimenco da "cascraçâo" força a menina a redefinir sua relaçâo corn ela mesma, corn sua mie, 
ecom seu paL 

Ela se a.fasta da mâ.e por nâ.o ter o phallus para lhe dar. Ela sc afasta também da mie corn raiva e 
desaponta.men to, porque esta nao lhe deu u rn '' pènis'' (phallus). Mas a mâc, uma rn ulhcr numa cul tura fil ica, 
nio tem phallwa dar (cendo pa.ssado por uma crise edipiana, ela mes ma, uma gcraçio ames). A men ina sc volta 
para o pai porque apena.s ele pode "lhc dar o phallus", e é apena.s através dele que ela pode encrar no sistcma 
de troca simb6Hco no quai o phallus circula. 0 pai, enuetanto, nao !he dao phalLus da mesma maneira que o 
faz corn um menino. 0 phallus é afirmado no menino, que encao deve doâ-lo mais adiante. A menina nunca 
ganha o phallus. Ele passa por da, e esta passagem é transformada em filho. Quando cla "reconhece sua 
casrraçio", da acede ao lugarde uma mulher numa rede'de croca filica. Ela podc "ganhar" o phallus~ acravés 
de rdaçio sexual ou na forma deum filho- mas apcnas como presente deum homem. Ela nunca o ganha para 
poder pa.ssâ-lo adiante. 

Quando da se volta para o pai, ela reprime ta.mbém porçôes ''ativas" da sua libido: 

"0 afastamento da mâ.e consticui um passo omemamente imponante no curso do dcsenvolvimento de uma 
menina. T rata-se de algo mais do que uma simples mudança de objeto ( ... ) podcmos agoraacrcsccntar que, de mios 
dadas corn o mesmo, dcve scr obscrvado um acentua.do abaixamcnto dos impulsas sexuais ativos e um ascensâo 
dos passivos ( ... }A cransiçio para o objeto paterno é realizada corn o auxllio das cendências passivas, na medida em 
que escaparam à caclscrofe. 0 caminho para o dcscnvolvimento da feminilidadc èstâ agora abcrto à menin~" 
(Freud, 1974:274-75). 

A ascendência da pa.ssividadc na menina dcve-se ao reconhecimenco da fucj}jdadc de realizar seu desejo ativo, 
bem como da desigualdade dos termos da luta. Freud localiza o dcsejo ativo no clit6ris e o dcscjo passivo na 
vagina e, desta forma, dcscrcve a repressio do dcsejo ativo como a reprcssâo do crocismo clitoridiano em favor 
do erocismo vaginal pa.ssivo. Nc.ssc esquema, estercôtipos culcurais a.cabaram por serem mapeados sobre os 
genitais. Desde os trabalhos de Ma.sters e Johnson, é evidente que esta divisao genital é falsa. Qualquer orgio 
- pènis, clitoris, vagi na· pode ser o locus canto do erotismo ativo co mo passivo. 0 que é importante no csquema 

de Freud, no en tan co, nâo é a geografia do desejo, mas sua aucoconfian~. Nao é um orgio que esta reprimido, 
mas um segmenco de pouibilidade er6tica. Freud mesmo nota que "maior cocrçio foi aplicadaà libido quando 

ela é moldada para servir à funçio fcminina ( ... }" (Freud, 1976b: 161). A mcnina foi cspoliada. 
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Se a fasc cdipiana progridc normal menee c a men ina ''accita sua castraçao", sua cscrucura libidinal c scu 
objero de cscolha sâo doravance congruences corn o papcl de gêncro fcminino. ~la sc rornou uma pequena 
mulher- fcminina, passiva, hcrcrosscxual. Na vcrdade, Freud diz que cxistcm crês caminhos alccrnarivo.s para 
sair da cacistrofc cdipiana. A men ina podc simplcsmencc cnlouqueccr, rcprimir complccamcnrc a sexualidade 
esc rornar asscxual. Ela podc protestar, apcgar-sc a seu narcisismo c dcscjo, e se rornar ou "masculina" ou 
homosscxual. Ou ela podc accitar a situaçao, assinar o contraro social c acingir a "normalidade". 

Karen Horney critica o csquema de Freud/Lampl de Groot por intciro. Mas, no dccorrcr de suas crfcicas, 
ela exprime as implicaçôcs destc: 

"( ... ) quando ela [a men ina] sc volta pela prim cira vez para um homcm (o pai), é principal mente :uravés da cscrcica 
ponce do rcsscntimento ( ... ) n6s Jevcrfamos ver ai uma contradiçâo, se a rclaçâo da muU1cr corn o homcm nio 
mancivcssc, por toda vida, alguma coloraçâo desta substicuiçâo forçada daquilo que re:ùmcncc cra dcsejado ( ... ) 0 
mcsmo cacircr de aJguma coisa distante do inscimo, sccundario c subscicutivo, poJcria, mcsmo nas mulhcrcs 
normais, adcrir ao dcscjo da maccrnidadc ( ... ) 0 clcmcnco cspccial a rcspcito do ponto de vista de Freud é, alias, 
que o dcscjo da maternidadc é vi.çco nâo como uma formaçio inata, mas como aJgo que podc scr reduz.ido 
psicologicamcntc aos scus clcmento.~ ontogcnéticos, c cuja cncrgia deriva original menee de demene os instintuais 
homossexuais ou f.ilicos( ... ) Scguiria, finalmcntc, que toda a rcaçio das mullicrcs frcmc à vida, seria baseada num 
ressentimcnto force c subtcrrânco." (Horney, 1973:148-49). 

Horney considera que essas implicaçôcs sio cio forçadas que clas dcsafiam a validade de todo o esquema de 
Freud. Mas é certamente plausfvel argumentar, em vc:2 disco, que a criaçao da "fcminilidaùe" nas mulhcres no 
decorrer da socializaçio, é um ato de brutalidade psfquica, c que ela dcixa nas mulhercs um imenso 
rosencimento da supressio à qual das forarn submetidas. Ë cambém poss{vd argumcntar que as mulheres têm 
pou cos meios de realizar e exprcssar sua rai va rcsidual. Pode-sc ler os ens ai os de Freud sobre a fcminilidade co mo 
descriçôes de como um grupo esta sendo preparado psicologicamence, dcsde a mais tcnra idade, para conviver 
corn sua oprcssio. 

Ha ainda um elcmenro adicional nas discussôcs dissicas sobre o acesso à condiçio de mulhcr. A mcnina 
volta-se inicialmence pau o pai porq uc da dcve, porq uc da é "casuada" ( u ma mulhcr, p recisando de a juda etc.). 
AI, da descobrc: que "casrraçâo" é um pré-requisito para ter o amor de scu pai, c que ela deve scr uma mulhcr 
para que ele gosce dela. Porcanco, ela começa a desejar a "castraçao", e o que ri nha sido anreriormence um 
desastre, toma-sc um descjo. 

"A experiência. analltica nao deixa espaço para duvidas a respcico do fato de que a primeira rclaçâo libidinal da 
pequena menina corn seu pai é masoquista, que o desejo masoquisca nesta fase inicial discintivamente feminina 
é: "Eu qucro scr castrada por meu pai." (Deutsch, 1948a:228). 

Deutsch argumenta que cal masoquismo pode cncrar cm conflito corn o ego, fazenda corn que cercas 
mulhcres sc abstraiam da sicuaçao por intciro, cm dcfcsa de seu amor-pr6prio. Estas mulhcres, para quem a 
escolha sc da "emre encontrar prazcr no sofrimento ou paz na renûncia" (ibid:23l ), rcrâo dificuldades em 
atingir uma atitude saudavel frcnce ao coi co cà maccrnidadc. Porque Deutsch parcce considcrar tais mulhercs 
como casos espcciais, em vez da norma, nâo esti claro na sua argumcmaçio. 

A teoria psican:&Jitica da fcminilidadc é uma das que vêem o dcscnvolvimenco da mulhcr como amplamente 
baseado no sofrimento ena humilhaçâo, e 6 ncccssario fazcr bascante acrobacias para cxplicar porque alguém 
devc ter prazcr cm ser mulher. Nas discussôcs classicas, a biologia opera uma volta rriunfal a este pont:o. A 
acrobacia consiste cm argumcntar que cncontrar alcgria no sofrimcnto é adaptativo ao papel das mulhcres na 
reproduçâo, jaque o pareo e a defloraçao sâo "dolorosos". Nao seria mais sensato colocar cm qucstio t:odo o 
esquema? Se as mulhcres, ao encontrar scu lugar dcmro de um sistcma sexual, sao roubadas de sua libido e 
forçadas a um erotismo masoquista, porque os analiscas nâo argumencaram a favor de novas arranjos, em lugar 
de racionalizar os antigos? 

A teoria da fe min il idadc de F rcud rems ido sub mec ida à crfcica fcminista desde q uc foi pu bliada. Na mcdida 
em que da é uma racionalizaçio da subordinaçio fcminina, csca crftica foi juscificada. Na mcdida cm que da 
é uma dcscriçao de um proccsso que subordina as mulhcres, esta crltia é um crro. Enquanto dcscriçio da 
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maneira como uma cultura falica do mc.stka as mulhercs cos l!fcitos para as mulherc.s da sua domesticaçio, a 
teoria p.sicanalftica nâo tem pa.ralclo (ver cambém Micchdl, 1971 c 1974; Lasch , 1974). E jaque a psicana.Jise 
é uma tcoria do gênera, dc.scarci-la seria su iddio para um movimcnto polfcico dcdicado à crradicaçio da 
hierarquia de gênero (ou do gênero, de mc.smo). Nâo podemos dc.smamclar algo que subestimamos ou nio 
emendemos. A opressao das mulhcres é profunda; salaria igual, trabalho igual, e codas 2.s mulhercs fazenda 
politica no munda nâo excirparâo as raizes do .scxismo. Lévi-Strauss c Freud clucidam coisas que, sem des, 
seriam mal percebidas enquanco parees das c.srrucuras profundas da op ressao sexuaL Elcs servem para lcmbrar 
a intracabilidade e a magnitude daquilo que combacemos, c suas analises forncccm mapas prcliminarcs da 
maquinaria social que devemos rearrumar. 

MULHERES SE UNEM PARA ELIMINAR 
OS RES1DUOS EDIPIANOS DA CUL TURA 

A precisâo corn a quai Freud e Lévi-Strauss sc combinam é tocante. Os siscema.s Je parcntesco requcrem uma 
divisao dos sexos. A fa.sc edipiana divide os se.xos. Os siscem2.s de parcntc.sco inclucm conjunco.s de rcgra.s 
governando asexualidade. A crise edipiana é a a.ssimilaçao des tas rcgras c cabus. Ahctcrossexualidadc obrigac6ria 
é o produco do parentesco. A fase edipiana constitui o dcscjo hccerossexual. 0 parcnccsco bascia-sc numa 
diferença radical entre os direitos dos homens e das mulhcrcs. 0 complexa cdipiano confere dircicos masculinos 
ao menino, e obriga a menina a cantentar-se corn seus direiros diminuidos. 

Esta combinaçao entre Lévi-Strauss e Freud é, por implicaçio, um argumenta de que nosso sistcma de 
scxo/gènero esta ainda organizado de acordo corn os princfpios dclineadas par Lévi-Srrauss, apesar do c:arater 
inteiramente nâO.:maderno de sua informaçao de base. A informaçao mais recente, sobre a qual Freud baseia 
suas teorias, oferece cescemunho do quanta estas estrucuras sexuais sâo duradouras. Se minha leitura de Freud 
e Lévi·Strauss for correca, da su gere que o movimenco feminisca devc ccncar rcsalvcr a crise edipiana da culcura, 
reorganizando o campo do sexo c gênero de cal forma que a experiència cdipiana de cada indivlduo seja men os 
destrutiva. ~ dimensôes de tai carcfa sâo difkcis de scrcm imaginadas , mas, ao menos, algumas condiçôe.s 
deveriam ser prcenchidas. 

Diversos elemcncas da crise cdipiana tcriam que scr altcrados de mancira que a fasc nao cenha efcicos tao 
desastrosos sobre a ego da jovem mulher. A fase edipiana institui uma concradiçao na menina, ao colocar 
exigmcia.s irreconciliaveis sobre ela. Por um lado, o amor da menina por sua mae esta induzido pela traba.lho 
da mie ao cuidar da criança. A mcnina é encâo obrigada a abandonar este amor por causa do papd sexual 
feminina: pertencer a um homem. Se a divisâo sexual do crabalho fosse tai que adulcos de ambos os sc:xos 
coma.ssem conta das crianças igualmente, o objeto primario de e.scolha seria bisse.xual. Se a heterossexualidade 
nia fosse obrigat6ria, este amor precoce nao deveria ser reprimido, e o pênis nio seria supcrvalorizado. Se o 
sistema de propriedade scxual fosse reorganizado de cal maneira que os homcns nao tivessem direitos de 
supremacia sobre as mulheres (se nâo ti vesse nenhuma troca da.s mulheres) e se nao cxiscisse o gêncro, o drama 
edipiano por inreiro seria uma rcHquia. Em su ma, o feminismo dcvc apclar para uma rcvoluçao no paremc.sco. 

A organizaçaa do scxo edo gênera jâ teve, uma vez, funçôes além de si mcsma: ela organizava a socicdade. 
H oje em dia, ela organiza e reproduz apenas a si mesma. Os tipos de relaçôe.s de scxualidade estabelecidas no 
opaco passada humano, ainda dominam nossa.s vidas se.xuais, nossas idéias sobre homcns e mulhcrcs cos meios 
de educar nossa.s crianças. Mas cles carcc:cm da carga funcional que outrora possufam. Um dos craços mais 
conspfcuos do parence.sco é que cie cern sido sistemacicamentc despojado de suas funçôcs ~ politica, econômica, 
educ:ac:ional e organizacional. Ele rem sido reduzida à carcaça: sexo e gênera. 

A vida sexual humana sera sempre sujeica. à convençao e à intervençio humana. Ela nunca scrâ 
completamente "natural", nem queseja pelo faro de que nossa espécie é social, culturale articulada. A profusao 
sdvagem da sexualida.de infant il seri sem pre domesticada. A confrontaçâo encre bebê.s imaturos e frigcis e a vida 
social desenvolvida dos adultos, dci.xara, provavclmcntc, scmprc algum resfduo de perturbaçio. Mas os 
mecanismos e objccivos deste proccsso nâo prccisam ser muito independentes de uma escolha consciente. A 
cvoluçâo cultural nos forncce a oportunidade de comar o controle dos meios de sexualidade, rcproduçâo e 
socializaçâo, e de comar decisôes conscientes para libertar a vida scxual humana das relaçôcs arcaÎças que a 
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dcformam. Finalmcnrc, uma rcvoluçio fcminista profunda libcrtaria mai~ do que as mulheres. Ela libertaria 
formas de exprcssao sexual, c libercaria a pcrsonalidadc humana da camisa de força do gêncro. 

"PAPAl, PAPAl, SEU SAFADO, 'TÔ FORA" 
(Sylvia Plarh) 

No decorrer desce ensaio, centei construir uma teoria da opressao das mulheres comando emprescados 
conceitos da antropologia e psicamilise. Mas Lévi-Strauss e Freud escrcvem dcnrro de uma cradiçâo intdeccual 
produzida por uma culcura na quai as mulheres sâo oprimidas. 0 perigo do meu cmprcendimento é que o 
sexismo denrro da tradiçâo da qual el es fazcm parte, tende aser craz.ido corn cada um dcsscs empréstimos. "Nao 
podemos enunciar uma unica proposiçio dcstrutiva que nâo tenha ja adcntrado na forma, na logica, e nos 
posculados impHcico.s daquilo, precisamentc, que procuramos contcstar" (Derrida, 1972:250). E o que entra 
assim, é formidavd. Ambas- a psicanâlise e a antropologia estrutural - sao, num scnrido, as ideologias mais 
sofisticadas do sexismo que conheccmos13• 

Por exemplo, Lévi-Strauss vê as mulheres como similares a palavras, que sâo mal emprcgadas quando nâo 
sao "comunicadas" e uocadas. Na ulrima pagina deum livra muito longo, de observa que iseo cria, de ccna 
forma, aigu ma comradiçio nas mulhercs, pois estas sâo ao mesmo tempo "locucoras" e "faladas". Seu ûnico 
comentario a respeito desta conuadiçio é: 

"Mas a mulher nao poderâ jamais tomar-se apenas um signo e nada mais, ji que mes mo oum mu ndo do homem, 
da é ainda uma pessoa, e jaque, na medida em que da é dcfinida por um signo, da dcve ser reconhccida como 
geradora de signas. No diâlogo matrimonial corn os ho mens, a mulhcr nâo é nunca. pu ramenee aquilo sobre o quai 
es ca se falando; pois, se as mulheres em gerai representam uma ceru categoria de signos dcstinada a um œno ti po 
de comunicaçio, cacia mulher preserva um valor panicular decorrente do seu talento, antes e ap6s o casamento, 
por participar de um dueto. Em contraste corn palavras, que se tornaram signos por inteiro, a muJher tem 
pennanecido,aomesmocernpo,umsignoeumvalor.Istocxplicaporqueasrebçoesentteossexostêmpreservado 
aquda riqucza afctiva, ardor e mistério que, sem dûvida, pcnneacam todo o Wliverso da.s comwl.ÎcaçOes 
hwnanas." (Lévi-Strauss, 1982: 536-37; ênfase minh a}. 

Esca é uma afirmaçâo cxtraordinaria. Porque que de nao esta denunciando, a este ponta, o que os sistemas 
de parentesc:o fazem u mulheres, em lugarde aprescntar uma ® maiores rupturas de todos os tempos, como 
a raiz do romantismo? 

Tarnanha insensibilidade é revdada dentro da psicanilise pela inconsiscènda corn a quai ela assimila as 
implicaçôc:s crlticas de sua propria teoria. Por cxemplo, Freud nio hesitou cm reconhecer que suas descobertas 
desafiavarn a mora1idade: 

"Nao podemos evitar observar corn olhar crftico, e temos achado impossfvd dar nosso apoio à moralidade saual 
convencional ou aprovar complc:tamente os meios pdos quais a sociccW!e tenta arrumar os problemas pritioos da 
sexualidade na vida. Podemos d.emonstrar corn &cilidad.e que o que o mWldo c:hama de scu c:Odigo moral exige 
ma.ia sacrificios do que Y.lle, e que seu comportamcnto nao é ditado nem pela honestidadc, nem institufdo com 
sapiência." (Freud, 1943:376-n: ên&se minha). 

No encanto, quando a psicanilise dcmonstra corn igual facilidadc que os componentes comuns da 
personalidade feminina sâo ma.soquismo, odio de si mesma e passividade1•, cal julgamento nâo esta feito. Em 
vez disto, uma du pla norma de imerpretaçao é empregada. Masoquismo é ruim para os homen.s, essencial para 
as mulheres. Um narcisismo adequado é necessirio aos homens, imposs{vel para as mulheres. Passividade ~ 
tragica no homem, enquanto que a falta de passividadc é tragica numa mulher. 

Ë esta dupla norma que permite aos cUnicos temar acomodar mulhercs a um papcl cujo cfeito desnutivo 
~cio luddamence dccalhado nas suas pr6prias ceorias. Ë a mes ma aticu de inconsistemc que permitc a terapeutas 
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considcrar o lcsbianismo co mo um problcma a scr tratado, antes Je uma rc.siscência a uma .~ icuaçio ruim que 
sua pr6pria reo ria sugcrc15. 

Existcm pomos na discussao anaHcica Ja feminilidadc sobre os quais pode-sc diz.er: "Iseo é opr~i.io Jas 
mulhercs" ou "Podcmos dcmonsrrar corn facilidade que aquilo yue sc convcncionou chamar de fcminilidade 
exige mais sacriffcios Jo que valc a pcna". Ë prccisamcmc cm tais ponros que as implicaçôcs da ccoria sao 
ignoradas, e substitufdas por formulaçoes cujo objctivo é mamer estas implicaçôcs firmemencc alojadas no 
inconscience teôrico. Ë nestcs pontos que todo ti po de substâncias qu{micas misccriosas, alcgria no sofrimcnto 
e objetivos biol6gicos, sâo substirufdos por u ma avaliaçio crfcica dos eus ros da feminilidadc. Estas substicuiçôcs 
sâo os sinromas da rcprcssâo tc6rica, na mcdida cm que das nao sâo consistcntcs corn as normas habituais da 
argumentaçio psicanalftica. À medida cm que estas racionalizaçocs da feminilidadc vio ao revés da lôgica 
psicanalftica, constirucm uma forte prova do quanto é neccssario suprimir as implicaçôcs radicais c fcministas 
da teoria da feminilidade (as discussôcs de Deutsch sao cxcclentcs exemplos dcscc processo de substituiçao e 
rcpressao) . 

0 argumcnto que dcvc scr tccido para assimilar Lévi-Strauss c Freud dcncro da tcoria fcminisca, é algo 
tortuoso. Encrci nele por divcrsas razôcs. Primeiro, cnquanto ncm Lévi-Strauss, ncm ~rcud qucstionam o 
indubitivel sexismo cndêmico nos siscemas que des dcscrevem, as qucstocs que devcm ser colocadas sio 
c:xtremamente 6bvias. Segundo, scus crabalhos nos pcrmitcm isolat scxo e gêncro de "modo de produçâo", c 
contrapor-nos a uma certa tendência a cxplicar a oprcssao de scxo como rcfletindo forças cconômicas. Seus 
trabalhos proporcionam um quadro no qual o plcno poo da scxualidaJe c do casamcnto podcm scr incorporados 
dentro de uma analise da opressao de sexo. Iseo sugere uma conccpçao do movimcnro Je mulhcrcs analogo • 
antes de isomôrfico corn - ao movimcnro da classe trabalhadora, cada um dirigindo-sc a uma fonte diferente 
de descontencamento hu mano. Na visio de Man, o movimcmo da classe trabalhadora faria mais do que jogar 
fora o peso da sua pr6pria exploraçâo. Ele tinha rambém o potcncial de mudar a sociedadc, de libcrtar a 
humanidade, de criar uma sociedade sem classes. Talvez o movimento de mulhcrcs ccnha a tarefa de efetuar o 
mesmo cipo de mudança social para um sistcma do qual Marx tinha apcnas uma perccpçâo impctfcita. Algo 
dena sone é implfcito cm Wittig (1973) -a ditadura das guerilheiras Amazonas é um meio cemporirio para 
atingir uma sociedade sem gênera. 

0 sistema de sexo/gênero nao é imucavclmcnte oprcssivo e pcrdcu muito de sua funçio cradk:ional. No 
enranto, ele nâo desapareccri sem oposiçâo. Ele carrcga ainda o fardo social do sexo e do gènero, de socializar 
os jovens, e de fornecer proposcas finais sobre a natureza dos pr6prios scrcs humanos. E cambém serve para 
objetivos econômicos c polfticos outras que nao aquclcs que cie tinha como prop6sito original pcrpctuar (cf. 
Scott, 1965). 0 siscema de sexo/gènero dcve ser reorganizado através da açio poUtica. 

Finalmence, a exegese de Lévi-Strauss e Freud sugcre uma certa visao da pollcica e ucopia feministas. Ela 
sugere que nio devcrlamos objetivar a eliminaçio dos homcns, mas a diminaçâo do sistcma social que cria 
sc:xismo e gênero. Pessoalmence, acho que a visao deum macriarcado ti po Amazonas, no qual os homens sâo 
reduzidos à servidâo ou ao CS<{Uecimento ( dependendo das possibilidadcs para uma rcprodu çâ.o partenogcnética), 
desgostosa e inadeq uada. T al visao mancém o gènero e a divisâo dos scxos. t: u ma visao q uc s implesmente inverte 
os argumentas daqudcs que baseiam sua defesa da dominância masculina ineviravel em difercnças biol6gicas 
inextirpaveis esignificantes entre os scxos. Mas nâo somos optimidas apcnas co mo mulhercs; samos op ri midas 
por termos queser mulheres, ou ho mens, dependendo do cas o. Pessoalmente, penso que o movimcnto femini,11ta 
deve sonhar corn algo mais do que a climinaçâo da oprcssao das mulhercs. Ele deve sonhar corn eliminaçâo das 
sexualidades obrigat6rias e dos papéis sexuais obrigat6rios. 0 sonho que acho mais fascinante é de uma 
sociedade andr6gina e sem gênera (mas nâo sem sexo), em que a anacomia de cada um é irrelevance para o que 
cada um é, faz ou corn qucm cada um faz amor. 

A ECONOMIA POLlTICA DO SEXO 

Seria born poder concluir aqui corn as implicaçôcs, para o fcminismo e a libcrtaçio homos.scxual, da 
sobreposiçio entre Freud c Lévi-Scr:~.us.s. Mas devo sugerir, como tcncaciva, um pr6ximo passo: uma analise 
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marxiana dos sistcmas de scxo/gêncro. Os sisccmas de scxo/gêncro nao sao cmanaçôcs a~historicJ.S da mente 
humana; des sio produros da atividade humana hisr6rka. 

Precisamos, por c:xcmplo, de uma anilisc da evoluçâo do intcrcâmbio scxual de acordo com as linhas da 
discussao de Marx cm 0 Capital sobre a cvoluçio do dinhciro e Jas mcrcadorias. Ha uma economia e uma 
polftica nos siscemas de sc:xo/gênero oculrada pelo conceito de "croca das mulhcrcs". Por cxemplo, um sis tema. 
no qua! as mulheres sâo intercambiaveis apcnas umas pelas outras, têm cfeitos distincos sobre as mulhere.s de 
outro sistema onde mercadorias podem scr equivalences a mulhcres. 

"Que o asamcnco cm socicdades simples cnvoln uma "troca" é uma n~ algo vaga que cern confundido muicas 
vezcs a anilisc dos sistcmas sociais. 0 caso cxtrcmo é a croca de "irmâs", antigamcntc praticada cm partes da 
Austr:Uia c daAfrica. Aqui o tcrmo tcm o significado prcciso do dicionario: "scr rcccbido como C<{Uivalcncc", "dar 
e reccber rcciprocamcmc". Oum pomo de vista bas canee difcrcntc, a proibiçio do inccsco vircualmcncc univ~al 
significa que os siscemas de casamcnto envol vern neccssariamcnte "trocar" irmaos por csposos, fomcncando uma 
reciprocidadc que é puramemc de notaçio. Mas, na maioria das socicdadcs, o casamcnto é mcdiado por um 
conjumo de cransaçôcs incermcdiarias. Sc vcmos cssas transaçôcs como implicando simplesmcnrc r<X:iprocidade 
imediata ou a longo prazo, cnrao a an~ ise ena destinada aser con fusa( ... ) A an~ ise é ain da limitada sc sc considera 
a passagem para a propricdade simplcsmcntc co mo um slmbolo da cransfcrência de dircitos, pois encao a naturcza 
dos objctos transacionados ( ... ) cern pouca imporcância( ... ) Ncnhuma dcstas abordagcns csci crrada; ambas sao 
inadcquadas." (Goody, 1973:2) ' 

Exi.stem siscemas nos quais nâo ha equivalente para uma mulher. Para conseguir uma csposa, um homem 
dcve ter uma filha, uma irma ou outra parente do scxo feminino sobre a qual clc tcnha direitos de doayio. Ele 
deve ter controle sobre alguma carne fcminina. Os Leie c Kuma sio os casos cm vista. Os homcns Leie, 
constantcmente, fazem esqucmas de modo a podcr requercr algum dircico sobre uma menina ainda ncm 
nascida, e faxer ma.is esquema.s para garantir suas prctensôes (Douglas, 1963). 0 casamcnto de uma menina 
Kuma é determinado por uma rede complexa de d{vidas, e da tc: rn pou co a dizer quanto à cscolha de seu marido. 
Uma menina é habitualmence casada contra a sua vontadc, e o noivo dispara uma flecha na sua coxa para 
simbolîcamente impedir sua fuga. As csposas novas quase sempre fogem, mas sio dcvolvidas aas seus esposos 
por uma conspiraçio sofisticada, momada por seus parentes e afins (Reay, 1959). 

Em outras sociedadcs, existe um equivalence para mulhercs. Uma mulher pode scr convcrtida em prcço da 
noiva, e um preço da noiva pode, em retorno, ser convertido numa mulher. A dinâmica de tais sistemas varia 
de acordo corn iseo, co mo também o ti po especffico de pressio cxcrcida sobre as mulhercs. 0 casamcnto de uma 
mulher Melpa nâo é um retorno para uma dlvida ancerior. Cada rransaçio é autônoma, na medida em que o 
p~mento do preço da noiva em porcos c conchas cancelaca a d!vida. A mulhcr Melpa cern portanto mais 
latitude para cscolher um marido do que sua eq uivalc:nte Ku ma. Por ou tro lado, seu destina esta ligado ao p reço 
da noiva. Se os parentes de seu marido demoram a pagar, seus proprios parentes podem cncoraja-la a deixa-lo. 
Poe outro lado, se seus parentes consangufneos csrâo satisfeicos corn a balança de pagamcnros, des padern 
recusar-se a apoii-la, caso ela qucira dcixar seu marido. Mais ainda, scus parentes de scxo masculino utilizam 
o preço da noiva para seus pr6prios prop6sitos, na rroca moka e para scus pr6prios casamcncos. Sc uma mulher 
deixa seu marido, parte ou todo o preço da noiva deveri ser devolvido. Se, co mo é geralmcnte o caso, os porcos 
e as con chas foram dis cribu!dos ou p romecidos, se us parentes se rio rdu tantes a apoi~ la no caso de u m desacordo 
marital. E cada vez que uma mulher se divorcia e casa novamente, seu val or em prcço da noiva tende a dcpredar
se. No gerai, seus parentes consangu(neos de scxo masculine perdcrâo por ocasiâo deum div6rcio, a men os que 
o marido cenha si do irrespond.vd nos scus pagamemos. Enquanto a mulher Mel pa é mais livre co mo noiva do 
que uma mulher Kuma, o sistema de preço da noiva corna o div6rcio dificil ou imposslvel (Strachern, 1972). 

Em algumas sociedades, como os Nuer, o prcço da noiva podc ser transformado apenas em noivas. Em 
outras, ele pode ser convertido cm outra cois a, co mo presdgio pol!tico. Neste caso, o casamento de uma mulher 

esta implicado num sistema polfcico. Nos sistcmas de Big Man do altiplano da Nova Guiné, os maceriais que 
circulam em troca das mulheres, circulam também nas trocas sobre as quais o podcr polftico esta bascado. 

Dentro do sistema polfcico, os homens precisam constantcmcnte de valorcs para dcscmbolsar, e clcs sao 
dependentcs das encrada.s. Eles dependcm nao apenas de scus parceiros imediatos, mas dos parcciros de seus 
parcciros, a diversos graus de distância. Se um homcm dcve dcvolvcr algum prcço da noiva, cie podc nao sc:r 
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capaz de da·lo a alguém que previu doa-lo a outra pessoa <1uc ti nha a inrençao de uriliz.i-lo para ofcrcccr uma 
festa da quai seu statusdcpcndc. Os Big Men sc preocupam, portanco, corn os assuncos domésricos dos outros, 
cuja rdaçio com clcs pode scr cxtrcmamcnte indireta. Exisrcm ca.sos nos quais os chcfcs de grupo familiar 
(heaJmm) intervèm cm disputas mari tais cnvolvendo parc:eiros de ncg6cios indiretos, de forma que as trocas 
moka nio sejam percurbadas (Bulmer, 1969: ll ). 0 peso de rodo o sistcma pode cvcntua1menrc rcpousar sobre 
o faro de mantcr uma mulhcr num casamento miseravel. 

Em suma, cxiscem outras quesrôes a pergunrar sobre um si.srema de ca.samcnto, além do fato de saber se de 
troca ou nâo mulheres. Troca-se mulher por mulhcr, ou existe um equivalente? Existe um equivalente apenas 
para mulheres ou pode cie transformar-se cm oucra coisa? Neste c:aso, pode de ser cransformado cm poder 
poHtic:o ou rique-za? Por ou tro lado, o preço da noiva pode ser obtido a penas cm troca marital, ou pode .ser obtido 
de outra fonte? Mulheres podem ser acumuladas através da acumulaçâo de riqucza? Podc a rique-za scr 
acumulada acravés da disposiçâo de mulheres? Um sistema de casamcmo faz parte de um sistema de 
esrratificaçao?11s 

Estas ûltimas quescôes apontam para uma outra rarcfa para a ~onomia polfrica do scxo. Parcmesco e 
casamento fazem .sempre parte de sistemas sociais rotais e sâo sempre costurados cm arranjos econômicos e 
polfticos. 

"Lévi-Strauss( ... ) argumenta corn raz.âo que as implicaçôes esrruturais do casamcnto s6 podem scr cntcndidas se 
peruarmos ncle co mo scndo um clemcnto numa série de cr:uuaç6cs encre gru pos de paremcsco. A té a1, de acordo. 
Mas em nenhum dos exemplos que fornecc no seu livro, clcscguc este prindpio longe o bastantc. As rcciprocidades 
de obrigaçâo parental nao sio apenas s(mbolos de aliança, mas cambém cransaçôes cconômicas, rransaçôcs polfcicas, 
aucorizaç6es para uso de domicLlio e terra. Nenhuma imagcm ucil de 'como funciona um sisrcma de parcncesco' 
poele .ser fornecida a menos que estes diferentes aspectas ou implicaçôcs da orgazüzaçâo de parcncesco sejam 
considerados simultaneamente." (Leach, 1971:90). 

Entre os Kachin, a rdaçâo deum arrendacario corn o proprictario é também a rclaçâo entre um genro e um 
sogro. "0 procedimento para se obter direitos de qualquer dpo sobre a œrra é, em quase todos os ca.sos, 
equivalente a c:asar·se corn uma mulher da linhagem do senhor" (lbid.:88). No sis tema Kachin, o preço da noiva 
desloca-se dos plebeus para os ariscocratas , as mulhcres deslocando-se no sencido oposto. 

"De acordo corn o aspecto econômico, o efeito do casamcnto entre primos cruzados matrilatcrais é que, fazendo 
o balanço, a linhagem do chefe do grupo familiar (~IZdman) sem pre paga riquezas à linhagem do chcfesob a forma 
de preço da noiv:L 0 pagamento pode também, de um ponta de vista analltico, sec considerado como a tenda paga 
ao donodas terras pdo arrcndatârio. A mai or parte des te pagamento é fei ta sob forma de bens deconsumo, no caso, 
g;uio. 0 chefe converre esta riqueza peredvel em prestlgio impcrcdvcl através de fesr.as espetaculares. Os 
consumidores finais destes bens sao, desta forma, os produtores originais, ou seja, os plebeus que participam da 
fesu". (lbid.:89). 

Em outra exemplo, é cosrumeiro para um homem de Trobriand mandar um presente de colhcica- urigubu 
-de inhames à casa de sua irma. Para os plebeus, iseo consiste numa simples circulaçâo de inhamcs .. M2S o chefc 
é polfgamo, e casa corn uma mulher em cada subdistrito de seu dom!nio. Cada um dcstes subdistritos, en cio, 
manda urigubu ao chcfe, fomecendo-lhe um armuém cheio, que lhe permite financ:iar festas, produçio 
artesanal, e as expediç6es ku/a. Este " fun do de podcr" firma o sis tema poUtico e forma a ba$e do poder do chefe 
(Malinowski, 1970). 

Em alguns sistcmas, a posiçâo numa hicrarquia polltica c a posiçao num sisccma de ca.samcnro sio 
intimamente ligadas. Na sociedade Tonga cradiciona1, as mulhercs casam, asccndendo sodalmcntc. Portanto, 
as linhagens de baixa classificaçâo mandam .suas mulhcrcs para as linhagens melhor colocadas. & mulhere:s das 
linhagens mais altas casam na "casa de Fiji", uma linhagcm definida c:omo fora do .sistcma politico. Seo chefe 
mais importante desse sua irma a uma linhagem outra a nio sera que nio parcicipa da dassificaçio, clc nio seria 
mais o chefe mais importante. Em vez disco, a linhagcm do filho de sua irmâ. seria superior à sua. Em tempos 

de reut:lnjos polfticos, o deslocamento de uma linhagem anteriormente alramcntc sicuada, era formalizada ao 
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dar-se uma esposa a uma linhagem que !he cra anteriormente inferior. No Havai tradicional, a süuaçio era 
inversa. & mulhcres eram casadas para baixo na escala social. e a linhagem dominante clava suas mulhcres a 
linhagens inferiores. 0 maxima seria Q.Sar-se corn uma irmi ou conscguir uma es posa de Tonga. Quando uma 
linhagem inferior usurpava uma gradaç.âo, ela formalizava sua posiç.âo ao dar uma csposa à linhagem que !he 
era anteriormentc superior. 

Exiscem acé informaçôcs atormentantes sugerindo que os siscemas de casamenco podem ser implicados na 
evoluçio de camadas sociais c talvcz no desenvolvimento dos Estados no scu inido. 0 primeiro round de 
consolidaç.âo politica, que resultou na formaç.âo do Estado cm Madagascar, ocorrcu quando um chefe obteve 
o titulo c:orrespondendo a di versos discritos au tônomos, através dos caprichos de casamencos e heranças (Henry 
Wright, comunicaçâo pessoal). Em Samoa, lendas situam a origem do titulo su prcmo- o Tafo '!fa- co mo um 
resultado de inrercasamentos entre mcmbros importantes de quarra linhagens principais. Meus pensamcntos 
sio cspeculativos dcmais, à minha informaçio falta precisâo para dizcr muito sobre este assunta. Mas uma 
procura deve ser empreendida para sc obcer informaçôes que poderiam dcmonstrar como os sisremas de 
casamento recortam-se corn proccssos pollticos em larga escala, como a formaçâo dos Estados. Os sistemas de 
casamento poderiam est ar im plicados de di versas maneiras: na acu m ulaçao de riq u czas e na manu ccnçio de um 
acesso difcrencial aos rec:ursos pollticos e cconômicos; na construçao de alianças; na consolidaçao de pcssoas de 
alta colocaçio social numa camada unica e fcchada de parcntcsco cndogâmico. 

Estes exemplos, co mo os Kachin cos T robriand, indicam que os sis ternas scxuais nio podcm, na an alise final, 
set comprecndidos cm isolamemo complcco. Uma analisc abrangcnce das mulhcrcs numa unica socicdadc, ou 
acravés da hist6ria, deve levar tudo cm considcraçâo: a cvoluçâo das formas de mercadoria no que diz rcspeito 
à.s mulheres, os siscemas de posse da rerra, arranjos polfcicos, tccnologia de subsiscência ecc. fgualmcncc 
importante é o faco de que as analises econômicas c poHcicas sio incompletas sc clas desconsiderarem as 
mulheres, o casamento ca sexualidade. Preocupaçôes cradicionais da ancropologia c da citncia social- como 
a evoluçio da estratificaçio social e a origcm do Escado - devcm ser crabalhadas novamente para induir as 
implic:açôes do casamento entre primos cruudos matrilacerais, da mais-valia excraida sob forma de filhas, a 
conversâo da mao-de-obra feminina cm riqucza masculina, a conversao de vidas femininas em alianças 
matrimoniais, a contribuiçio do casamcnto ao poder poHtico, c as cransformaçocs que codos estes aspeccos 
variados da sociedadc sofreram no decorrer do tempo. 

Este ti po de diligência é, na an alise final, exatamentc aquilo que Engels tenta va fazcr no seu esforço para teccr 
uma anal ise coerente de tancos aspect os divers os da vida social. Ele cencou relacionar.homcns e mulheres, cidade 
e campo, parenresco e o Estado, formas de propricdade, sistemas de possc da terra, convertibilidadc da riqueza, 
formas de troca, a tccnologia da produçio de alimcntos e formas de comércio, para dcar apenas alguns, num 
relato hist6rico si~tematico. Evencualmente, alguém cera de cscrever uma nova versao de A Origmr da Faml/ia. 
da Propriedatk Privada edo Estado, reconhecendo a interdependência mû tua da sexualidade, da economia e da 
polCtica sem subestimar a total significaçao de cada uma na soc:iedade humana . 

.... 
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NOTAS 

1. Agradccimencos sio umacxpressio inadcquada por quanco este artigo, c:omo a maior parte dos rrabalhos 
deste cipo, é o produto de virias mentes. Ë também preciso libcrcar outros da responsabilidadc pclo que 
é, finalmente, uma visio pessoa! de uma convcrsaçao c:olctiva. Quero libcrar c agradecer às scguintcs 
pessoas: Tom Anderson e Arlene Gorelick, com quem redigf um trabalho do quai emcrgiu este arrigo; 
Ray na Rcirer, Larry Shields, Ray Kelly, Peggy Whi ce, Nor ma Diamo nd, Randy Reiter, Fred crick Wy:m, 
Anne Lockseley, Juliet Mitchell, e Susan Harding, por inumeras conversaçôcs e idéias; Marshall Sahlins, 
pela rcvdaçao da anttopologia; Lynn Eden, por sua cditoraçio sardônica; os membros do Womcn's 
Studics 340/004, por minha iniciaçao no ensino; Sally Brenner, por uma dacilografia heroica; Susan 
Lowcs, por sua paciência incrfvcl; Emma Goldman, pdo cftulo. 

2. Deslocar-se entre o marxismo, o escrucuralismo e a psican.Uise produz um ccrco confronta de 
epistemologias. Em particular, o cstruturalismo é uma lata da quai vermcs sacm para rastejar sobre todo 
o mapa episcemol6gic:o. Em lugarde tcncar lidar com este problcma, ignorei mais ou menos o faro de 
que Lacan e Lévi-Strauss cs tao encre os mais prestigiosos anc:estrais vi vos da revoluçio imclec:tual franccsa 
contcmporânea (ver Foucault, I 970). Seria cngraçado c interessante~ c, sicuando-sc na França. csscncial 
~ iniciar meu argumenta do centra da confusao cstrucuralista e rrabalhar no sentido de sair dclc de acordo 
corn as linhas da "teoria dialética das priticas significantcs" (ver Hefncr, 1974). 

3. Uma grande parte do dcbace sobre as mulhcrcs e o trabalho doméscico foi ccnrrada em torno da questio 
de saber se este é ou nao um trabalho "producivo". No sentido csrriro, o trabalho doméstico geralmente 
nao é "produtivo" na acepçâo técnica da palavra (1. Gough, 1972; Marx, 1969:387-413). Mas esta 
distinçio é irrelevante para o ei:xo principal do meu argumenta. 0 crabalho doméstico pode nao ser 
"produtivo", no sentido de produzir diretamcnte mais-valia e capital c, no entanto, serum clemento 
crucial na produçio de mais-valia e capital. 

4. Que, do nosso ponto de vista, algumas dclas scjam bastance bizarras apenas dcmonsrra a idéia segundo 
a quai a sexualidadc é cxpressa através da intervençâo da culcura (ver Ford & Beach, 1972). Alguns 
exemplos podem ser cscolhidos entre as observaçôes ex6cicas corn as quais os antrop6logos se delidam. 
Emre os Banaro, o casamcnto implica em diversas parccrias sexuais sancionadas socialmente. Quando 
uma mulher é dada em ca.samento, ela é iniciada na c6pula pelo ami go lntimo do pai do seu noivo. Oepois 
que reve uma criança com este homem, ela começa a ter rclaçôes corn seu esposo. Ela rambém tcm uma 
relaçâo institucionalizada corn o amigo lnrimo do seu marido. As parceiras do homcm incluem sua 
esposa, a csposa do seu amigo Intima e a esposa do filho do seu amigo {Thurnwald, 1916). Rdaçôcs 
sexuais multiplas sao um costume mais pronunciado entre os Marind Anim. Na época das nupcias, a 
noiva mamém relaçôes corn todos os mcmbros do clâ do noivo, o pr6prio sendo o ultimo. Cada fest a de 
maior releva é acompanhada por um costume conhcddo por otiv-bombari, no quai o sêmem é coletado 
para prop6sitos rituais. Algumas poucas mulhercs mantêm rclaçôcs c:om muitos homcns c o sèmcm 
produz.ido é colctado cm rccipicntcs feitos de cas ca de côco. Os homens Mari nd saosubmctidos a rdaçôcs 
homosscxuais multi pl as duran tc a i niciaçâo (V an Baal, 1966). En trc os Et oro, rclaçocs hctcrosscxuais 

sao tabu durante205 a260dias porano (Kelly, 1974). Namaiorparteda NovaGuiné,os homens tcmem 
a c6pula e pensa rn q uc ela v ai mata-los se cl es a praticarcm sem prccauçôes magica.s (Glasse, 1971; Meggit, 
1970). Gcralmentc, tais idéias de poluiçâo fcminina cxpressam a subordinaçâo das mulhercs. Mas 
sistemas sim bolicos contêm contradiçôcs internas, cujas extensoes !6gica.s à.s vezcs levam a inversôes das 
propo.siçôes sobre as quais um siscema ena bascado. Na Nova Bretanha, o medo dos homcns cm relaçio 
ao sexo é tao grande que eles, ao invés das mulheres, pareccm temcr o estupro. As mulhercs correm attis 

dos homens, que fogem del as; sâo ela.s as agresseras scxuais, cnq uanto os noivos sâo os relut an tes ( GoodaJc 

e Chowning, 1971). Outras variaçôes sexuais interessantes padern ser encontradas cm Y almon (1963) 
e K. Gough (1959). 

26 



S. Engels pensava que os homens adquiriam riquez.a na torma de rebanhos e, qucrcndo passar esta riqucz.a 
aos seus proprios filhos, subverceram "o direito matcrno" em favor de uma herança patrilincar. "0 
dcsmoronamenco do direito materna [foi] a grande derrota historia do sexo feminino em todo o 
mwtdo. 0 homem apoderou-sc também da dircçâo da casa; a mulhcr vi u-se dcgradada, convertida cm 
servidora, em escrava da luxuria do homem, em simples instrumento de rcproduçâo." (Engels, 1987:61: 
ênfase no original). Como ji foi muitas vczes sublinhado, as mulhcrcs nao têm, ncccssariamemc, uma 
autoridadc social significariva cm socicdadcs que praticam a hcrança matrilincar (Schneider c Gough, 
1962}. 

6. "Mas como! Querias casar corn tua irma? 0 que ha concigo? Nao qucrcs ter um cunhado? Nao 
compreendes que se tecasarcscom a irma deum outro homemc um ourro homcmse casarcom tua irma, 
ceris pelo menos dois cunhados, cnquantoque rccasares corn tua pr6pria irma nâo rcras ncnhum? E corn 
quem iras caçar? Corn quem farcis as plamaçocs? Qucm iras visicar?" (Arapcsh, cicado cm Lévi-Strauss, 
1969:485). 

7. Esta an:Uise da socicdadc cnquanto bascada sobre as ligaçôes entre os ho mens por mcio das mulhcres torna 
as respostas separatistas do movimento de mulhcres complecamente compreensfveis. Separatismo pode 
ser visco como uma mucaçao na cs tru tura social, como uma cemaciva de formar grupos sociai.s baseados 
sobre ligaçôes sem mediaçâo entre as mulheres. Pode cambém .servis co co mo uma negaçâo radical dos 
"di rei tos" dos ho mens sobre as rn ulhcrcs, c u ma rcivindicaçao das rn ulh cres por dirci ros sobre si mes mas. 

8. ''A mulher nâo usad. a rou pa que perc:ence a um homcm, nem um homcm vescira as vestimencas de uma 
mulher, pois todosaquelesqueagemassimsao umaabominaçioparaDeus, nossoSenhor." (Deuterônomo, 
22:5; ênfase nao é da autora). 

9. "Ao estudar as mulheres, nâo podemos negligenciar os métodos de uma ciência da mente, uma teoria 
que renta explicar como as mulheres cornam-se mulheres e os ho mens, hom ens. 0 limite encre o biologico 
e o social, que en contra sua expressâo na famllia, é a terra que a psican:Uise .se propoe de mapear, a terra 
onde se origina a distinçio sexual." (Mitchell, 1971: 167). 
"Qua! o objeto da psican:Uise? ( .•. ) mas os "efeitos", prolongados no adulto sobrevivente, da aventura 
excraordinaria que desde o nascimenco, a liquidaçao da fase edipiana transforma um pequcno animal, 
concebido por um homem e uma mulher, numa pequena criança humana ( ... ) os "efeitos" ainda 
presentes nos sobreviventes da "humanizaçâo" forçada do pequeno animal hu mano cm um homem ou 
uma mulher{ ... )" (Althusser, 1969:57. 59; ênfase no original). 

10. As teorias psicanalfticas da feminilidade foram formuladas no concexco de um amplo debate no 
lnurnational]ournlli ofPsychoanalysise no The Psychoanalystic Q~~~trurly no final dos anos '20 e começo 
dos anos '30. Entre os anigos que reprcsencam o espcctro da discussâo: Freud, 1976a, 1974, 1976b; 
Lampl de Groot, 1933, 1948; Deutsch, 1948a, 1948b; Horney, 1973; Joncs, 1933. Al gu mas des cas datas 
sâo de reediçôes; a respeico da cronologia original, ver Chassegucr-Smirgcl (1970:inrroduçio). 0 dcbate 
era complexo e tenho-no simplificado. Freud, Lampl de Groot e Deutsch argumencavam que a 
feminilidade se desenvolvia a partir de uma men ina bissexuaJ, "falica"; Horney e Jones argumentavam 
a favor de uma feminilidade inata. 0 dcbate nâo carccia de ironias. Horney defendia as mulhercs contra 
a inveja do pênis, colocando como posculado que as mulheres nascem, nio sao fabricadas; Deutsch, que 
considerava as mulheres como sendo fcitas e nao nascidas, dcscnvolvia uma teoria do masoquismo 
feminino, cujo melhor rival era a Historia dt O. Atribuf o cerne da versâo "freudiana" do desenvolvimento 
feminino iguaJmcnce a Freud e a Lampl de Groot. Ao ler os artigas, me pareceu que a teoria é canto (e 
mais) dela quanto dele. 

11. Escolhi uma posiçâo sobre Freud em algum lugar encre as interprctaçocs estruturalistas franccsas e as 
interpretaçoes biologiz.ante.\ amcricanas, porque penso que a formulaçao de Freud esta, da mcsma forma, 
em aJgum lugar entre as duas. Ele fala sobre pênis, sobre a "infcrioridade" do clitoris, sobre as 
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consequências psfquicas da anatomia. Os lacanianos, por outro lado, parrindo dos tcxtos de Freud, 
argumentam que de é ininccliglvd sc suas palavras forcm comadas lücralmcnrc, c que uma tcoria 
profundamcntc nâo-anarômica podc scr dcduzida co mo sen do a intcnçao de Freud (ver Althusser, 1969). 
Eu acho que eles têm l"aÛo: o pênis csti andando demais por ali para que scu papcl seja tomado 
lilCralmcntc. A dcstacabilidadc Jo pênis c sua rransformaçâo cm image rn men rai (por cxcmplo, pênis = 

fezcs = crîança =presence), consticuem argumentas fortes a favor de uma intcrprctaçio simb6lica. No 
encanro, nao acho que Freud cra tao consistcntc quamo cu ou Lacan gostar!amos que de tivcssc sido, 
calgumgescodcvcscrfcito cm rcla~o aoquc cie disse, mcsmocnquanto brincamos corn oquc clcqucria 
dizer. 

12. A mac pré~cdipiana é a" mac f:Uica", ou scja, ela é considcrada co mo possuindo o phallus. A informaçio 
que induz ao .Ëdipo. é que a mae nâo possui o phallus. Em outras palavras. a crise é prccipitada pela 
"castraçâo" da mac, pelo rcconhecimcmo de que o phallus passa apenas através dela, mas niosc escabclccc 
ncla. 0 Phallusdevc passar por ela, jaque a rdaçâo deum homcm corn oucro homem é definida através 
de uma mulher. Um homcm esta ligado a um filho pela mâc, a scus sobrinhos cm virtudc de sua irm~ 
etc. Cada relaçio encre parentes masculin osé dcfinida pela mulhcr que esta entre des. Sc o poder é uma 
prerrogaciva masculina, e cern que scr transmitido, de dcvc passar pela mulhcr-imcrmcdiaria. Marshall 
Sahlins (comunicaçio pessoa!) sugcriu uma va que a razâo pela quai as mulhcres sâo tao frcqucntcmcntc 
definidas como cstupidas, poluences, dcsordcnadas, burras, profanas ou qualqucr outra coisa, é que tais 
caccgoriz:u;ôes definem as mulhcrcs co mo '' i ncapazes'' de possuir o podc r q u c dcvc scr transferido através 

del as. 

13. Partes da ob ra de Witcig, "Les Guérillèrcs" (1973) parcccm scr ciradas contra Lévi-Strauss c Lacan. Por 
cxemplo: 
"Seri que cie nao cscreveu, realmente, podcr e a possessao das mulheres,lazcr e gozo das mulhcres? Elc 
escreve que vocês sio mocda, um objeto de troca. Ele escrcve, intcrcimbio, croca, possessâo e aquisiçao 
de mu1hcres e mercadorias. Seria mdhorver suas emranhas no sole emitir o grito da. morre do que viver 
uma vida da quai a.lguém pode se apropriar. 0 que perte nee a vocè nesta terra? A penas a morte. Nenhum 
podcr na terra pode !he cirar iseo. E- considera, cxplica, diz a si mesma - se a fclic:idadc consiste na 
posscssao de algo, en tao segura firme esta felicidade sobcrana - mor rer." (Witcig, 1973: 115-16; ver 
também 106-1 07; 113-14; 134). 

0 conhccimento das fcministas francesas de Lévi~Scrauss c Lacan é muiro evidente no grupo chamado 
"Psica.na.lise e Polftica.", que dcfine sua rarefa como sendo um uso e uma crftica. fcminiscas da psicanalise 
lacaniana. 

14. "Toda mulhcr adora um fascisca." Syivia Pl ath 

1 S. Uma cUnica, Charlotte Wolff(1971), lcvou a teoria psicanalftica da condi~o fcminina acé seu extrema 
l6gico e prop6s que o lcsbianismo é uma rC~posca saudavcl à socializaçio fcminina. 
"As mulhcres que nao sc re bel am contra o Jtatus de objcto, sc dcclaram Jcrrocadas co mo pc.ssoas de plcno 
dircito." (Wolff, 1971 :65). 
"A menina lésbica éaque tenrari, por todos os mcios ao scu dispor, cncomrar um lugarde scgurança 
dencro ou fora da famnia, acravés da sua Jura pela igualdadc corn o bornem. Ela nao o bajulari coma as 
outras mulhercs: na vcrdade, ela dcsprcza até a idéia disco." (Ibid.: 59). 
"A lésbica estava e csd., sem duvida, na vanguarda da luta pela igualdadc dos scxos, e para a libcrtaçio 
psiquica das mulheres." (Ibid.:66). 
Ë revelador comparar a argumemaçâo de Wolff corn os artigas sobre lcsbianismo in Marmot, 1965. 

16. Uma outra linha de qucscionamcnco compararia os sistcmas de preço da noiva aos sistcmas de doce. 

Muitas destas qucstôcs sao cracadas em Goody cT ambiah, 1973. 
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