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“Feminismo é um movimento para por fim ao sexismo,
à exploração machista e à opressão”
bell hooks1

A preocupação com o sexismo e a luta antipatriarcal é histórica na Faculdade Cásper Líbero — a primeira Frente Feminista da faculdade foi fundada em
1980. A efervescência das discussões de gênero no ambiente universitário da Cásper, no escopo da produção docente e discente e na vida estudantil, foi fortalecida
com a criação da Frente Feminista Casperiana Lisandra, em abril de 2013, por
estudantes de graduação. O feminismo foi então consolidado como tema central,
tanto em atividades extracurriculares quanto em programas de cursos e ciclos
de debates. Vale aqui mencionar a contribuição da Frente para este dossiê, com a
ilustração de capa produzida pela estudante de jornalismo Heloísa D’Angelo.
É lamentável constatar que o papel central da mídia — jornalística, de entretenimento e publicitária — persiste na reprodução de estereótipos e práticas
que reforçam o machismo na sociedade. No artigo “Revistas femininas: ainda
somos as mesmas, como nossas mães”, Dulcilia Schroeder Buitoni critica que o
tom das revistas feministas contemporâneas seja o mesmo da década de 1980,
quando o “discurso era opinativo, normativo, didático, dissertativo, e dificilmente versava sobre mulheres determinadas, individualizadas, com nome, profissão
e uma personalidade própria.” Aquela mulher “pasteurizada e universalizada em
nome do consumo” continua presente na mídia impressa e digital.
Para registrar a expressão dos anseios das mulheres em publicações do século XIX, Carlos Costa retoma textos de caráter combativo, escritos por mulheres para mulheres, em O Jornal das Senhoras, O Sexo Feminino e A Família.
A prostituição, tema polêmico do feminismo hoje, forma com a globalização e o tráfico de pessoas o tripé da análise de Flávia Inês Schilling e Fernanda
Castro Souza Fernandes de Oliveira. Ao buscarem relacionar as mudanças acerca desses temas, as autoras fazem uma leitura do Protocolo de Palermo e do exercício da prostituição em um contexto de controle de fronteiras e moralidades.
Bárbara Castro revisita a categoria de ciborgue, de Donna Haraway, para
refletir sobre as discussões teóricas de gênero e tecnologia, suas limitações e desafios. Trata-se de reivindicar um uso situado das reflexões acerca dessa relação,
pautadas pela experiência europeia, mas utilizada como uma leitura universal
para levantar os desafios da produção intelectual.
Uma das principais vozes femininas da literatura brasileira recente, Hilda
Hilst, que elabora um contraditório retrato da mulher em sua obra, é analisada
por Luisa Destri. A partir do estudo de peças e fragmentos, Destri demonstra
que a ferocidade do ataque dirigido às figuras femininas constitui uma estratégia para ganhar a atenção dos interlocutores a quem mais caberia aceitar o
convite para a vastidão da poesia.

1. HOOKS, bell. Feminism
is for Everybody: passionate
politics. Cambridge,
MA: South End Press, 2000.
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A partir da Semiótica da Cultura de Iuri Lotman e da discussão sobre o biopoder advindo das políticas do corpo, desenvolvida por Michel Foucault, Helena
Jacob analisa o quanto o sistema da cultura da alimentação e a linguagem fitness
nas redes sociais afetam as mulheres e acabam por impactar aquelas que se sentem desajustadas e são oprimidas por padrões estéticos.
Aline Roes Dalmolin traz o recorte da voz da imprensa feminista, nos anos
1980, que se manifesta sobre o aborto — do direito individual a uma questão de saúde pública. A análise mostra que a luta do movimento feminista dos anos 1980 norteia-se abertamente pelas reivindicações referentes à sexualidade e à reprodução.
O movimento pela liberdade do corpo nomeado Marcha das Vadias —originário do Canadá (SlutWalk) — é analisado por Fabio Caim Viana, Sandra Febbe
Casarejos e Aryovaldo Azevedo Junior como uma zona autônoma temporária a
possibilitar uma luta, combativa e dispersa, ao patriarcado.
A comunicação em rede e as tecnologias digitais não só reproduzem estereótipos como também têm contribuído para disseminar discursos mais diversos
sobre a mulher. Bianca Santana registra como as redes sociais têm possibilitado a
conscientização social, cultural e política, além do fortalecimento da autoestima
de mulheres com cabelos crespos e enrolados, no compartilhamento de estratégias de resistência a padrões de beleza.
Em uma perspectiva internacional, Rania Maktabi publica pela primeira
vez em língua portuguesa, apresentando as transformações na política do Kuwait
nos 10 primeiros anos do voto feminino no país.
A multiplicidade da teoria feminista construída em diversas perspectivas
políticas em variadas regiões e em períodos históricos diferentes é do que trata
Maria Lucia da Silveira em um ensaio sintético com as principais ideias debatidas
na academia e nos movimentos sociais.
Ao reforçar a importância da investigação histórica para a reflexão sobre o atual, Ester Rizzi resenha o livro Mulher, Estado e Revolução, de Wendy
Goldman, publicado em 2014 pela editora Boitempo. A perspectiva socialista de
emancipação feminina, na realidade russa pós-revolucionária, apoia a reflexão
sobre a situação das mulheres hoje.
Abrem este dossiê duas das principais pesquisadoras do feminismo no Brasil: Débora Diniz e Tatau Godinho. O autor das entrevistas, Carlos Costa, faz o
importante exercício de trazer vozes de especialistas para responderem questões
elementares para a compreensão do feminismo.
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