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Resumo

O presente artigo visa tecer uma discussão acerca da legitimidade do conhecimento e dos 
padrões de desenvolvimento dos povos situados na periferia do sistema mundial capitalista. 
Partindo da ideia central de que não é possível a construção de epistemologias neutras, faz-
se necessário a reflexão da condição do contexto socio-político-econômico dos países do 
Sul, ou quiçá países periféricos a partir da problematização das teorias e epistemologias que 
são utilizadas para entender a realidade vivida pelos sujeitos. Para tanto, foi realizada uma 
revisão bibliográfica acionando as categorias de maior interesse, a saber, povos subalternos, 
ecofeminismo e desenvolvimento. Como conclusão, percebeu-se a insustentabilidade da visão 
desenvolvimentista, que cerra os olhos para a diversidade cultural e ecológica dos variados 
povos, além do modelo de crescimento econômico que extrapola a realidade biofísica 
do planeta Terra, limitado em seus recursos e capacidade regenerativas. Nesse contexto de 
disputas ideológicas e epistemológicas, as maiores vítimas permanecem sendo as mulheres, 
especialmente as mulheres subalternas do Sul. 
Palavras-chave: Desenvolvimento. Ecofeminismo. Povos Subalternos. Mulheres. 

Abstract

The present article aims to weave a discussion about the legitimacy of knowledge and the 
development patterns of the peoples located in the periphery of the capitalist world system. 
Starting from the main idea that it is not possible to construct neutral epistemologies, it is 
necessary to reflect on the condition of the socio-political-economic context of the countries 
of the South, or perhaps peripheral countries, based on the problematization of the theories 
and epistemologies that are used to understand the reality lived by the subjects. In order to 
do so, a bibliographical review was made, by searching for the categories of greater interest, 
namely subaltern studies, ecofeminism and development. As a conclusion, it was perceived the 
unsustainability of the developmentalistic viewpoint, which shuts out the eyes for the cultural 
and ecological diversity of the various peoples, as well as the model of economic growth 
that overruns the biophysical reality of planet Earth, limited in its resources and regenerative 
capacity. In this context of ideological and epistemological disputes, the greatest victims remain 
being women, especially subaltern women of the South.
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Introdução 

O presente artigo visa tecer uma discussão acerca da legitimidade do conhecimento e 
dos padrões de desenvolvimento dos povos situados na periferia do sistema mundial capitalista. 
Partindo da ideia central de que não é possível a construção de epistemologias neutras, faz-se 
necessário a reflexão da condição do contexto socio-político-econômico dos países do Sul, 
ou quiçá países periféricos a partir da problematização das teorias e epistemologias que são 
utilizadas para entender a realidade vivida pelos sujeitos. Questiona-se a possibilidade de uso 
de outras lentes para se ler o mundo tal qual ele se apresenta.

Consoante apontam Santos e Meneses (2009), o conceito de epistemologia abarca as 
noções tidas como válidas, o conhecimento legitimado, que pode ter sido fonte de reflexão ou 
não. Ao lançar mão do conhecimento tido como válido a experiência social se torna inteligível. 
Contudo, nenhum saber se dá apartado da realidade social, prescindindo das pessoas. O mesmo 
ocorre com as epistemologias: elas envolvem um coletivo de relações sociais. Logo, todo o 
conhecimento validado perpassa um viés contextual, de diferenças culturais e políticas. 

Considerando o longo processo de colonização do Sul, tem-se que as práticas efetuadas 
neste sentido, tendo como base o modelo de exploração/violência, favoreceram a chamada 
“dominação epistemológica”, termo que indica a assimetria das relações de saber e de poder 
que acabaram por suprimir, apagar as formas particulares de saber dos povos e comunidades 
colonizados. Tais saberes foram relegados ao campo da subalternidade (SANTOS, 2009).

Nesse sentido, o presente trabalho centra esforços na análise do papel preponderante da 
ciência no Ocidente, de modo a entender quais efeitos são daí decorrentes. Pergunta-se como 
o modelo de racionalidade científica que foi engendrado ao longo dos séculos possibilitou a 
organização do modo de vida que se tem hoje – hegemônico, em seus anseios padronizados 
– e o apagamento dos outros saberes, tidos como tradicionais, “primitivos”, exóticos ou 
anticientíficos, desprovidos de valor real. 

Nesse sentido, o artigo procurará estabelecer diálogo frente a crítica à racionalidade 
científica – que traz em si a busca por universalização do conhecimento –com a perspectiva dos 
saberes e conhecimentos dos povos situados às margens do sistema hegemônico, sua relação 
com a natureza e como todas estas categorias se conectam com o feminismo, ou com o campo 
do feminino. Para tanto, utilizará das discussões efetuadas por Vandana Shiva e Gayatri Spivak, 
autoras indianas ainda pouco exploradas no contexto do desenvolvimento. 

Para tanto, lançará mão da metodologia de revisão bibliográfica de forma a definir e 
explorar as categorias centrais a partir das publicações e obras analisadas. Conforme esclarecem 
Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa bibliográfica, desde que amparada pelo uso de técnicas 
e métodos adequados ao trabalho científico, ultrapassa a mera repetição do que havia sido dito 
por outros estudiosos em relação a determinada temática. Busca-se sempre a análise sobre nova 
perspectiva ou faceta, com vistas a possibilitar conclusões inovadoras.

Epistemologias Dos Povos Subalternos 

Em seu livro Epistemologias do Sul (2009), o sociólogo português Boaventura de Sousa 
Santos apresenta a tese do estabelecimento de uma linha imaginária que divide o pensamento e 
a realidade social em dois polos opostos, contrários entre si: a dominação política, econômica 
e cultural exercida pelos países desenvolvidos e materializada na universalidade da ciência 
em contraponto à negação da diversidade e invisibilização dos saberes do provenientes do 
Sul. Assim, segundo o autor, tem-se a presença do pensamento abissal, marco de distinção da 
modernidade.

Por pensamento abissal entende-se a evocação de um sistema invisível de diferenças 
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fundamentais que dividem a experiência ‘deste lado da linha’ para o ‘outro lado da linha’. 
O Norte neo-colonial e neo-imperialista apartado do Sul massacrado, saqueado e silenciado. 
A divisão apresenta tamanha densidade que ‘o outro lado da linha’, o Sul, é tomado como 
inexistente, logo, irrelevante ou carente de inclusão enquanto realidade relevante. A dicotomia 
se aprofunda ao distinguir sociedades metropolitanas em oposição aos territórios coloniais, 
reduto dos conhecimentos populares, leigos, camponeses e indígenas que se encontram além do 
saber científico (SANTOS, 2009).  

Mais detidamente acerca do pensamento abissal, Boaventura de Sousa disserta:

No campo do conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência 
moderna do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso, em 
detrimento de dois conhecimentos alternativos: a filosofia e a teologia. O caráter 
exclusivo desse monopólio está no cerne da disputa epistemológica moderna entre as 
formas científicas e não-científicas de verdade (SANTOS, 2009, p. 25).  

Para o autor, entre os povos do Sul, que se encontram ‘do outro lado da linha’, o que 
existe são crenças, intuições, conhecimento subjetivo ou mágico. A linha abissal invisível divide 
ciência, filosofia e teologia – do Norte – de saberes percebidos enquanto incompreensíveis, que 
não obedecem aos crivos de verdade postos pela ciência, que não são validados sequer nas 
linhas tidas como de “conhecimento alternativos”, a saber, filosofia e teologia. O que se assiste 
é uma hierarquização epistêmica, mesmo entre os países centrais, que desagua, por fim, na linha 
divisória do pensamento abissal (SANTOS, 2009). 

Conforma assegura Boaventura, “o outro lado da linha compreende uma vasta gama 
de experiências desperdiçadas, tornadas invisíveis, tal como seus autores (p. 26)”. Assim, 
o autor faz menção ao trato concedido às práticas e campos do conhecimento percebidos 
enquanto contrários aos interesses da ciência moderna, que reivindicava o papel de pretensa 
universalidade. Tais conhecimentos, em sua forma epistemológica, bem como os povos que os 
formulavam, foram transformados mediante uma base política-militar-econômica: imposição 
dos saberes modernos aos povos não-cristãos e não-ocidentais através capitalismo e colonização 
(SANTOS; MENESES, 2009; SANTOS, 2009). 

Os regimes de colonialismo e capitalismo possuíram um impacto tão profundo que 
acabaram por apagar, descredibilizar e suprimir todas as outras formas de conhecimento, de 
modo que estas últimas não atrapalhassem seus interesses. Boaventura Santos e Maria Paula 
Meneses (2009, p. 10) qualificam este processo como “epistemicídio”, ou seja, supressão dos 
saberes locais com base na missão colonizadora de homogeneização e catequização do globo, 
o que obscureceu as particularidades locais. 

Traçando um paralelo dos posicionamentos teóricos adotados por Boaventura e seus 
colaboradores, desponta uma relação entre os trabalhos de Gayatri Spivak, autora indiana que 
se dedica aos denominados “estudos subalternos”. A autora se localiza na linha do feminismo 
pós-colonial, além de abordar em suas publicações aspectos relacionados ao multiculturalismo 
e a globalização.

Para Spivak, “a produção intelectual ocidental é, de muitas maneiras, cúmplice dos 
interesses econômicos internacionais do Ocidente” (SPIVAK, 2010, p. 20). Assim, como as 
classes marginalizadas ou subalternas se encontram apartadas do poder, a autora propõe que 
os intelectuais que estudam e pensam tais sujeitos sociais possam questionar a si mesmos, 
suas práticas discursivas e posicionamentos teóricos de modo a evitar cair nas armadilhas da 
fala hegemônica, afastando-se da postura de cumplicidade que um pesquisador pode assumir 
quando – de modo irrefletido – considera que falar pelos subalternos é engendrar resistências. 

A postura mais assertiva, na concepção de Gayatri Spivak, assenta-se, para além da 
autorrepresentação do sujeito escamoteado no jogo social, na escuta verdadeira do subalterno, 
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conferindo voz e oportunizando o diálogo legítimo, em contraposição ao hábito de “falar por”, 
consoante aponta Sandra Regina Almeida no prefácio do livro (SPIVAK, 2010, p. 15). 

A autora situa ainda a particularidade da conjuntura feminina, ressaltando que “a mulher 
se encontra duplamente na obscuridade” (p. 70). Ora, a situação da mesma tende a ser mais 
problemática, tendo em vista que a “voz-consciência” das mulheres subalternas normalmente 
não se fazem presentes nos estudos destinados à tal temática. Spivak assegura que ignorar o 
subalterno nos dias de hoje é perpetuar o projeto imperialista, projeto este que costuma ver o 
feminino como objeto de proteção, não como sujeito (SPIVAK, 2010).

Mulheres, Ecologia, Projetos De Desenvolvimento

Vandana Shiva, graduada em física, bacharel e mestre em ciência, ativista das causas 
ambientais, Ph.D. em filosofia, situada na linha do ecofeminismo, é tida como uma das 
mulheres mais inspiradoras da atualidade. Através de sua obra Staying Alive: Women, Ecology 
and Survival in India, publicado pela primeira vez no ano de 1988, a autora discute como, 
desde o Iluminismo – conhecido como o século das luzes – as teorias de progresso trouxeram 
a sacralidade tanto do conhecimento científico quanto dos projetos de desenvolvimento 
econômico. O questionamento baseia-se na contemplação do oposto: a dura carga de escuridão 
contida nos projetos forjados a partir do Iluminismo, que contém em si o germe do processo de 
desencantamento da vida (SHIVA, 1995). 

Para Vandana Shiva (1995), a busca cega pelo progresso, guiada pelos ideais 
desenvolvimentistas, modernização científico-tecnológica e expansão dos planos de crescimento 
econômico sem fronteiras iniciaram a destruição de forma rápida e qualitativamente significativa 
da diversidade das formas de vida pelo planeta. Em suas palavras: 

O ato de viver e celebrar e conservar a vida em toda a sua diversidade – com os povos 
e com a natureza – parece ter sido sacrificado pelo progresso, e a sacralidade da vida 
ter sido substituída pela sacralidade da ciência e do desenvolvimento (SHIVA, 1995, 
p. 12, tradução nossa).

Nesse sentido, a autora aponta a relevância do questionamento da sacralidade do 
conhecimento científico e dos padrões esperados de desenvolvimento. 

Tal fato pode ser ilustrado com bastante clareza ao se pensar na questão ambiental. 
Consoante dados obtidos em seu livro, Shiva noticia a morte do planeta Terra: suas florestas, 
solos, águas e ar estão em processo de terminalidade. A cada ano, aproximadamente 12 milhões 
de hectares das florestas tropicais são destruídos, e estima-se que por volta do ano de 2050 as 
florestas tropicais – como a Amazônia – estarão em processo de desaparecimento, o que envolve 
a destruição inclusive das formas de vida que tais florestas sustentam, vidas humanas, como 
as populações locais que vivem do regime de agricultura e extrativismo; bem como das vidas 
não humanas, que compreendem fauna e flora, todo um contingente de espécies endêmicas e 
diversidade que não se encontram em outra parte do globo (SHIVA, 1995). 

A concepção adotada neste artigo acerca da categoria desenvolvimentismo baseia-se 
no dizer Bielschowsky (2009, p. 24). Para o autor, desenvolvimentismo aciona a ideologia de 
transformação da sociedade mediante crescimento industrial como caminho único de superação 
da pobreza; além da presença forte do mercado, planos econômicos de transformação orientados 
via Estado a partir de investimentos localizados.

Em consonância com a proposta de Shiva, Andréa Zhouri e Klemens Laschefski 
oferecem bases para se pensar a realidade brasileira. Para os autores, as categorias meio 
ambiente e desenvolvimento se apresentaram inicialmente ao debate público e científico por 
volta das décadas de 1970 a 1980, com um teor de antagonismo bastante relevante. Tal fato se 
deu através da percepção de dúvida frente aos projetos de desenvolvimento, que apontavam 
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consequências desastrosas, tanto no âmbito social quando ambiental. Assim, grupos de 
ambientalistas se mobilizaram frente à publicização de imagens da Amazônia em chamas nos 
anos 80, questionando, desse modo, a atuação dos governos e das instituições de financiamento 
internacionais (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010). 

Para Zhouri e Laschefski, instituições como Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário 
Internacional (FMI), propunham medidas de modernização dos países do terceiro mundo a 
partir da reestruturação e investimento em grandes projetos desenvolvimentistas. O imaginário 
social concebia que após uma fase inicial de implementação dos planos de progresso, por 
consequência, ocorreria integração social através da geração de empregos, aumento de renda da 
população, todo esse mecanismo funcionando de modo quase automático. Ora, as estratégias de 
desenvolvimento não obtiveram o êxito a que se propunham. O que se observou foi o aumento 
progressivo da desigualdade social e desemprego em massa, além da incidência dos conflitos por 
terras e marginalização de grupos vulneráveis nos centros urbanos (ZHOURI; LASCHEFSKI, 
2010). 

No que concerne à temática ambiental, a ideologia desenvolvimentista utilizou-se de 
estratégias onde:

[...] áreas primordialmente cobertas pela vegetação natural foram vistas como espaços 
subutilizados e passíveis, portanto, de apropriação por grandes empreendimentos 
agroexportadores ou complexos industriais, como o de Grande Carajás, na Amazônia 
Legal (ZHOURI; LASCHEFSKI, 2010, p. 11).

No dizer de Vandana Shiva, as estratégias propostas via instituições financeiras 
multilaterais, materializadas, por exemplo, na denominada Revolução Verde, correspondem 
a formas de destruição de diversidade a partir da utilização de monoculturas. O controle 
centralizado da agricultura e a movimentação das tomadas de decisão – passando dos pequenos 
e médios produtores a organizações cada vez maiores e mais poderosas – contribuíram, e muito, 
para a vulnerabilidade e colapso ecológico e social enfrentado, sobretudo, pelos países e povos 
de Terceiro Mundo (SHIVA, 2003). 

A autora assegura que “a uniformidade e a diversidade não são apenas maneiras de 
usar a terra, são maneiras de pensar e de viver” (SHIVA, 2003, p. 17). Assim, a destruição 
do meio ambiente implica a perda dos sistemas de suporte à vida. Em nome dos conceitos 
de desenvolvimento e progresso, a destruição foi naturalizada. O molde de desenvolvimento 
pregado e imposto, que violenta a natureza, associa-se, na concepção de Shiva, à violência 
contra as mulheres que dependem dos recursos naturais para sobreviver, para sustentarem a si 
mesmas, suas famílias e comunidades. Em seu entendimento, as categorias desenvolvimento e 
conhecimento científico, tidas como universais, podem ser percebidas enquanto perpetuação do 
patriarcado ocidental (SHIVA, 1995).  

Vandana Shiva afirma (1995, p. 14): 

Visto a partir das experiências das mulheres do Terceiro Mundo, os modelos de 
pensar e agir repassados pela ciência e pelo desenvolvimento, respectivamente, não 
são universais e humanamente inclusivos, como devem ser; a ciência moderna e o 
desenvolvimento são projetos de homens, de origem ocidental, ambos histórica e 
ideologicamente. [...] O surgimento de uma ciência patriarcal da natureza ocorreu na 
Europa ao longo dos séculos XV e XVII, com a revolução científica. Durante o mesmo 
período, a revolução industrial estreitamente relacionada lançou as bases de um modo 
patriarcal de desenvolvimento econômico no capitalismo industrial. A ciência e o 
desenvolvimento contemporâneos conservam as raízes e os preconceitos ideológicos 
das revoluções científicas e industriais, à medida que se desdobram em novas áreas 
de atividade e novos domínios de subjugação (SHIVA, 1995, p. 14, tradução nossa) .

.
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Assim, Vandana Shiva identifica a profunda ligação que se estabelece entre os moldes de 
socialização tipicamente masculinos, uniformizantes, e a lida com a natureza numa perspectiva 
desenvolvimentista. Ambos possuem raízes no esquema que a autora denomina de “domínio e 
subjugação”

Trazendo a ideia de historicidade na formulação dos projetos desenvolvimentistas, em 
paralelo com a assertiva exposta acima por Vandana Shiva, Gustavo Ribeiro (2008), aponta 
que a articulação de atores sociais com vistas à proposta de expansão econômica remonta à 
Revolução Industrial, onde, desde tal época, a junção de capital financeiro e industrial, técnicos 
especializados, funcionários, Estado e elites liberais operam na lógica dos chamados “projetos 
de grande escala”, ou seja, planos de desenvolvimento que articulam uma quantidade enorme 
de territórios, capitais, pessoas, e poder político. 

 Para o autor, os projetos de grande escala geram, por sua vez, impactos ambientais 
também de grande escala, favorecem o surgimento de inovações tecnológicas, além de conectar 
espaços anteriormente isolados. Estão comumente atrelados à poderosíssimas instituições, a 
exemplo de organizações governamentais multilaterais, bancos, aglomerações corporativas, 
centros especializados de engenharia, etc.; instituições estas que exercem função política, 
respondendo por decisões de base nas economias de vários países (RIBEIRO, 2008). 

Conforme assegura Gustavo Ribeiro, estas instituições se tornam verdadeiros centros 
de difusão de ideias acerca de projetos desenvolvimentistas e reprodutoras da ideologia de 
expansão industrial, trazendo sempre em seu discurso os signos dos aperfeiçoamentos 
tecnológicos (RIBEIRO, 2008).   

Em tese, o questionamento apresentado por Vandana Shiva correlaciona as lutas e 
resistências enfrentadas pelas mulheres em seu cotidiano, de modo a proteger a natureza, com 
o contexto ético presente na tradição indiana: o Prakriti, termo do sânscrito que designa a visão 
de mundo baseada no princípio feminino do qual toda a vida se origina. Assim, o movimento 
ecológico praticado dia a dia pelas mulheres, bem como o esforço de recuperação/preservação 
do princípio feminino se contrapõe com a ideologia ocidental de destruição da natureza centrado 
nos moldes liberais, subjugação das mulheres e ameaça à sobrevivência humana (SHIVA, 1995, 
p. 14). 

O Que É Ecofeminismo?

O termo Ecofeminismo surge como algo ainda novo no atual contexto, mesmo dentro 
da Academia, espaço este historicamente reservado para a gestação e nascimento de novas 
abordagens/perspectivas. Conforme delineia Ariel Salleh (2016), o emprego do termo pode ser 
recente, contudo, diz de esforços empreendidos pelas mulheres, há bastante tempo, de garantir 
o sustento e preservação das vidas de seu círculo comunal. Através de análises das teóricas 
ecofeministas, percebe-se que partem das mulheres a energia ou impulso central na defesa de 
modos de vida e proteção da natureza, são elas que encabeçam as “lutas para criar sociedades a 
favor da vida” (SALLEH, 2016, p. 11).  

Trata-se de um conjunto de ideias teóricas articuladas com práticas advindas dos 
movimentos sociais e que envolvem as perspectivas da Ecologia e dos estudos feministas 
(HERRERO, 2016). Em seu corpo discursivo, o Ecofeminismo entende que o modelo 
econômico e cultural do Ocidente possuiu em sua história de formação – além de se manter até 
os dias correntes – práticas de colonização das mulheres, de povos estrangeiros, da exploração 
da Terra e dos recursos naturais. 

Para Shiva (2014, p. 14) Ecofeminismo diz de um novo conceito, recente, para tratar 
de uma antiga sabedoria ou forma de conhecimento. Tal categoria cresceu no bojo de diversos 
movimentos sociais, entre os quais o movimento feminista, movimento pela paz e movimentos 
ligados à ecologia; entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980.   
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As principais teses do Ecofeminismo sustentam que: 

[...] a subordinação das mulheres aos homens e a exploração da natureza são duas 
caras da mesma moeda e respondem a uma lógica comum: a ilusão de poder viver à 
margem da natureza, o exercício do poder patriarcal e a submissão da vida à exigência 
de acumulação (HERRERO, 2016, p. 8, tradução nossa).

Defendem as autoras que a própria articulação do Ecofeminismo com a teoria feminista 
surge como fonte de confusão, pois o feminismo possui muitas veias e correntes, cada uma 
comportando singularidades essenciais. Dentro desse vasto cenário, o Ecofeminismo tem como 
premissa a interconexão estrutural entre as mulheres e a natureza, estando ambas as categorias 
inseridas no amplo sistema patriarcal-capitalista (SALLEH, 2016, p. 13-14). 

Falar acerca do Ecofeminismo inclui, necessariamente, a consideração da crise 
civilizacional que se enfrenta na atualidade. Esta crise se caracteriza pelos desgastes ecológicos 
e pelo aumento das injustiças e desigualdades sociais em todo o planeta (HERRERO, 2016). 
Uma olhada rápida sobre esses dois fatores-chave de definição da crise pode levar a uma análise 
também rápida, que não seja capaz de captar a inter-relação entre os dois aspectos. Ora, existe 
profunda ligação entre as tensões efetuadas pela sociedade urbana-industrial, cuja história 
aponta nascimento na cultura Ocidental, e as questões ambientais. 

O próprio conceito de desenvolvimento comporta mecanismos econômicos, políticos, 
simbólicos e epistemológicos que atentam contra as maiorias sociais, ou, como querem os 
autores, o desenvolvimento traz em si a concepção “biocida” (HERRERO, 2016, p. 7-8). 
O termo biocida, segundo definição trazida do campo da Biologia, diz de substâncias que 
possuem capacidade letal, de aniquilamento de outros organismos vivos. No contexto ao qual o 
Ecofeminismo se refere, o modelo desenvolvimentista possui ação de destruição de realidades 
sociais e naturais que sustentam e configuram a espécie humana. 

Nesse sentido, o Ecofeminismo denuncia a ameaça à qual a vida humana e de outras 
espécies estão sujeitas frente às exigências da economia pautada no desenvolvimento. Como 
afirma Yayo Herrero (2016, p. 8), “esta denuncia desloca as bases fundamentais do paradigma 
econômico capitalista e desvela que sua lógica é incompatível com a de um mundo sustentável 
e justo”. 

Na perspectiva de Ariel Salleh (2016), os estudos e práticas ecofeministas fornecem 
insumos e alternativas viáveis frente à homogeneização e mercantilização capitalista, que 
invade vidas e culturas. Para ela “o Ecofeminismo explica que tanto a crise financeira quanto a 
crise do meio ambiente são sexo-generificadas” (p. 15).

Segundo estudos de Janis Birkeland (1993), o Ecofeminismo oferece contributos para 
que se possam estabelecer relações entre as teses ambientais e as formulação de novas estratégias 
para a mudança social. A autora afirma que a patologia central que sofre a cultura contemporânea 
reside nas estruturas sociais e relacionamentos baseados no poder. Este “paradigma da poder”, 
segundo palavras de Birkeland, envolve as relações típicas do patriarcado. 

Como o conceito de patriarcado interage com o feminino e meio ambiente, ou, mais 
especificamente, com o Ecofeminismo? É o que sinaliza a concepção do vernáculo: patriarcado 
é definido enquanto o sistema de dominação masculina, sistema este que alcança domínios nas 
relações sociais e nos valores culturalmente celebrados e afirmados (BIRKELAND, 1993). No 
dizer da autora, uma das principais características encontradas no sistema patriarcal pode ser 
percebida na “systemic devaluation of the ‘feminine principle’ has been a fundamental basis 
of domination” (p. 17). Ora, para que se estabeleça o paradigma do poder masculino, o cerne 
daquilo que se configura como feminino, suas características fundamentais e aquilo que se 
pode tomar como “essência”, é maculado, modificado, alvo de investimento pelo sistema do 
patriarcado para que este possa se estabelecer e encontrar legitimidade. 
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Para Janis Birkeland (1993), o patriarcado se encontra internalizado nas mentes das 
coletividades, nas instituições e nas relações sociais estruturadas pelo viés do poder; aspectos 
estes presentes na vida cotidiana. Naturalizado, o patriarcado segue seu curso. 

A autora discute como os valores e posturas que são glorificados e tradicionalmente 
percebidos como masculinos, a busca pelo poder e controle são sintomas desadaptativos da 
atual época da história humana, denominada por Birkeland de “idade do lixo tóxico e das armas 
nucleares”. 

Assim, a sua postura teórica aponta caminhos para a autocrítica e para a crítica social, 
de modo a buscar estratégias de cura ou minimização dos danos causados por milhares de anos 
do patriarcado. Janis Birkeland (1993) sugere que o olhar seja alargado para além dos conceitos 
e definições limitantes do que se diz por masculino e feminino, encontrados tanto no âmbito 
pessoal quanto coletivo. Isto exige não apenas uma atividade introspectiva, mas “consciência 
de gênero política e analítica, pois somente ao nomear as realidades invisíveis” é que se pode 
contestar o status quo. 

O Ecofeminismo procura conectar teoria e ações práticas, subsidiados pelo compreensão 
da interligação e força que envolve a todos os seres vivos. Trata-se de um campo do conhecimento 
que se opõe ao sistema patriarcal, onde a mesma violência e negação destinados ao tratamento e 
socialização das mulheres ao longo dos séculos, especialmente sobre seus corpos e sexualidades, 
encontra capilaridade em outros âmbitos, estruturados pelo viés de dominação e poder (SHIVA, 
2014).  

Assim, as mulheres que inicialmente lideravam estratégias de lutas e resistências frente 
à destruição ambiental tornaram-se conscientes da violência que estrutura as relações com as 
mulheres, povos e minorias étnicas, e natureza. As agressões ao meio ambiente efetuadas pelos 
chamados “guerreiros militares e corporativos” passam a ser lidas como uma violência ao corpo 
feminino (SHIVA, 2014, p. 14).    

Considerações Finais 

Consoante os diálogos estabelecidos no presente trabalho, pode-se perceber o dano 
de uma visão universalizante. Seja na construção de epistemologias, teorias e visões de 
mundo, seja na percepção hegemônica do desenvolvimento enquanto único caminho possível. 
Assim sugere José Augusto Pádua (2009, p. 18), que apresenta a insustentabilidade da visão 
desenvolvimentista, que cerra os olhos para a diversidade cultural e ecológica dos variados 
povos, além de ter no modelo de crescimento econômico ilimitado a falta de consciência acerca 
da realidade biofísica do planeta Terra, limitado em seus recursos e capacidade regenerativa. 

Outra via bastante percorrida e já carregada de desenganos se localiza na tese de que o 
crescimento econômico por si só favoreceria o estabelecimento de maiores oportunidades aos 
mais pobres e distribuição de riquezas, oportunidades equivalentes e justas a todos os povos. 

Entende-se que a luz ainda existente nas discussões do desenvolvimento resta na sua 
capacidade de construir utopias que favoreçam a busca de melhores condições de vida, além 
da capacidade de suprir as necessidades materiais e os potenciais ensejados por todas as vidas 
humanas (PÁDUA, 2009). 

Conforme aponta o autor, as pautas de sustentabilidade, ecologia e respeito à diversidade 
cultural/ visões de mundo tendem a favorecer a própria ideia democracia, tão cara para o 
Ocidente (PÁDUA, 2009). 

Assim, o presente trabalho, muito mais do que expor resultados, abre novas chaves 
de pesquisa e reflexão, especialmente no campo do desenvolvimento, percebido enquanto 
horizonte integrativo das diferentes vozes que ecoam no imaginário e realidade sociais. Nota-se 
que existem pontos nodais, onde se efetivam os contatos teóricos e afinidades entre as diversas 
correntes de estudo, pontos estes que podem se tornar valorosos objetos de pesquisa. 
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