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1 Introdução

Com inspiração em Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón (1907-1957), 
apelidada na infância, devido a sua deficiência, por “Frida perna de pau”; mas com certeza, 
mais conhecida como símbolo do feminismo pelo nome artístico “Frida Kahlo”, o presente 
artigo objetiva discutir o potencial analítico do entrecorte entre os estudos sobre deficiência e 
os estudos acerca de gênero, especificamente o feminismo como sujeito político das mulheres, 
avultando sua relevância às políticas públicas comprometidas com o direito das minorias e 
com a construção de uma sociedade mais emancipada e livre das formas de opressão e de 
dominação que são produzidas pelas narrativas sociopolíticas, bem como engrossando debates 
que demonstram a necessidade de representatividade das mulheres e das pessoas com algum 
tipo de deficiência nas tomadas de decisões nas esferas do poder político. 

Artista plástica feminina bastante conhecida nas Américas pelos autorretratos 
de inspiração surrealista e também por suas fotografias coloridas, Frida nasceu em 1907 em 
Coyoacán, vila do México. Devido a sua mentalidade voltada à liberdade de expressão, quando 
questionada sobre sua data de nascimento, ela respondia ter nascido em 1910, por ser o ano da 
Revolução Mexicana. Consoante Borges (s/d), “a artista gostava de pensar que tinha nascido 
junto com o novo México, não mais regido pela ditadura”1.  Quando tinha seis anos de idade, 
Frida constringiu poliomielite anterior aguda, doença mais conhecida como espinha bífida, 
adquirindo a deficiência no pé direito e, por isso, o apelido “Frida perna de pau”. Frazão (2019) 
informa que Frida, em 1928, filiou-se ao Partido Comunista Mexicano e que foi uma causídica 
dos direitos das mulheres, tornando-se um símbolo do feminismo em algumas regiões, como no 
Brasil, por exemplo. Apreende-se que Frida Kahlo era politizada e utilizou-se de seu corpo como 
ferramenta para resistir, pintando sua realidade com as “cores” da deficiência e do feminismo.

No Brasil, a cadeirante Constantino (2019), no blog “hysteria”, na discussão sobre 
Frida Kahlo, deficiência e feminismo, afirma que “existem diversas mulheres com deficiência 
que têm muito a somar na luta feminista. Porém, não nos sentimos ouvidas e tampouco 
acolhidas pelos coletivos de mulheres”2. Focando à análise proposta neste estudo, parte-se do 
pressuposto que tanto deficiência quanto gênero são considerados construções sociopolíticas 

1  BORGES, Gessica. Frida Kahlo: a vida da artista mexicana expressa em suas obras. Disponível em 
<https://www.ebiografia.com/vida_trajetoria_frida_kahlo_obras/> Acesso em 22 agosto 2019.
2  O presente artigo não interessa, neste momento, pelos estudos feministas da deficiência, mas sim 
de, um pouco mais amplo, debater sobre as possíveis similitudes entre os estudos feministas e os estudos da 
deficiência.
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para atender a manutenção de um Estado nacional por meio de suas instituições. A questão da 
deficiência, portanto, não pode limitar-se ao corpo. Ela também é uma construção narrativa da 
produção social e política, ao determinar às pessoas com algum tipo de deficiência como seres 
inferiores, incompletos ou suscetíveis de reparação. Trata-se do cetro sofrido pelas pessoas 
com deficiência, seja pelo sistema opressor seja pelas pessoas que se julgam “capazes” (GHAI, 
2002; PEREIRA, 2007). De igual modo, na questão de gênero, para as mulheres, foi afastado o 
protagonismo sociopolítico, de modo a perpetuar o sistema de dominação masculina com toda 
a sua violência simbólica (BOURDIEU, 1999).

Oliveira (2013) constatou que os estudos e as problematizações cotidianas sobre 
a realidade vivenciada pelas pessoas com algum tipo deficiência são bastante incipientes. São 
recentes as ações de políticas públicas para garantir a cidadania por meio do reconhecimento 
social, acessibilidade, inclusão, redistribuição de renda e valorização destas pessoas. E, ainda 
assim, apesar de toda a legislação existente no Brasil, não há que falar de objetivos alcançados 
em sua totalidade. Por sua vez, os estudos acerca de gênero têm se tornado, cada vez, uma 
categoria relacional nas ciências humanas, bem como no interior da sociedade, adquirindo força 
em escala quase global (PATEMAN, 1993; SCOTT, 1995; BANDEIRA, 2009; PINTO, 2010; 
DAVIS, 2016; BUTLER, 2018; PRECIADO, 2018).

Destarte, este artigo, tendo por objeto a discussão de gênero e deficiência para 
levantar o potencial analítico da interseção entre os estudos sobre deficiência e os estudos de 
gênero como categoria à análise histórico-discursiva, apresenta as seguintes questões norteadora 
de pesquisa: a) pode-se dizer que os estudos de deficiência se  convergem aos estudos de 
gênero? b) se sim, em que medida os estudos de deficiência se afluem aos estudos de gênero? 
c) se não, é interessante que se desenvolvam pesquisas que aproximam as lutas das pessoas 
com deficiência às reinvindicações do feminismo como sujeito político das mulheres? Este é 
um estudo analítico com abordagem teórica e de procedimento dissertativo, utilizando-se como 
técnica de pesquisa a revisão de literatura. 

Para isto, computando-se com esta introdução, organizar-se o texto em 4 seções. 
Na seção seguinte, analisará a questão da deficiência, na pós-modernidade, pelos eixos da 
desigualdade e da exclusão social. Na seção 3, apresentará as temáticas dos estudos gênero, 
buscando compreender em que medida os estudos do feminismo como sujeito das mulheres se 
convergem com os estudos de deficiência. Por fim, na última seção consistirá nas considerações 
finais deste estudo, apontando novos caminhos que comungam à necessidade de abordagens 
pós-colonial e interseccional para discutir o feminismo e a deficiência.

2 A questão da deficiência a partir do Sul

Constantino (2019) informa que “alvo de bullying, Frida escolhia vestir calças e 
saias longas na tentativa de esconder que uma de suas pernas era mais fina do que a outra”. 
Se é verdade esta informação, constata-se os reflexos psicossociais das práticas excludentes 
e opressoras, bem como das teorias e as tendências totalizantes dos discursos ocidentais e sua 
tirania; surgindo-se, portanto, a necessidade de novas abordagens à questão das pessoas com 
algum tipo de deficiência.

Santos (2002) teorizou a sociologia das ausências – que amplia o campo das 
experiências sociais já disponíveis – e a sociologia das emergências – que expande o domínio 
das experiências sociais possíveis – de modo que as categorias de gênero e de raça tornaram 
presentes na teoria sociológica e, em geral, sob duas formas de hierarquização híbridas3. 
3  Santos (1999) relata que o racismo e o sexismo, na modernidade, representam os eixos da desigualdade 
(sistema hierárquico de integração social) e da exclusão (sistema hierárquico da exclusão social) como 
formas híbridas de análise dos princípios de emancipação e dos princípios da regulação no desenvolvimento 
do capitalismo. Neste sentido, a desigualdade é um fenômeno socioeconômico e a exclusão é sobretudo um 
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Pereira (2007), ao defender que na modernidade o sofrimento das pessoas com deficiência 
também emana de uma forma híbrida de hierarquização, abarcando os eixos da desigualdade 
e da exclusão, sustenta que é de extrema importância trazer a discussão do capacitismo4 para 
o âmago da teoria sociológica; de modo a denunciar a experiência cotidiana de desigualdade, 
de subordinação, de exclusão e lutas sociais vivenciadas pelas pessoas com deficiência e/ou 
doença crônica.

Pereira (2007) alerta que a questão da deficiência está bastante ausente na teoria 
sociológica. Por isso, ela problematiza e torna mais presente a questão da deficiência como 
fulcral para pensar uma sociedade mais emancipada e livre das formas de opressão (eixos 
da desigualdade) e de dominação (eixos da exclusão). À luz dos estudos sobre a deficiência 
e da sociologia – sociologia da deficiência, sociologia da medicina, sociologia do corpo e 
sociologia da saúde e da doença –, bem como das teorias pós-colonialistas, esta autora explicita 
os fundamentos teóricos que permitem reflexões inclusivas e emancipatórias à questão da 
deficiência. Dessa forma, ela busca a convergência entre Bhabha5 e Said6 – teóricos pós-
colonialistas que, mesmo sem questionarem a condição das pessoas com deficiência, aludem 
ao pós-colonial como sendo o “sítio onde as minorias, os excluídos e os apagados ganham voz 
e questionam a história” (PEREIRA, 2007, p. 6) – para chegar à conclusão de Ghai (2002) que 
teoriza a questão da deficiência a partir da epistemologia do Sul.

Segundo a autora em relevo, na literatura dos estudos pós-colonialistas a questão da 
deficiência é nula. Para Bhaba, o pós-colonial tem, por natureza, o terreno do questionamento 
sobre a modernidade ocidental que, com seus discursos tentam normalizar as forças desiguais 
e irregulares da representação cultural. Na lista de Bhabha constam mulheres, negros, 
homossexuais e imigrantes. Said defende que um dos principais papéis da teoria pós-colonial 
está em desocultar o que foi silenciado e dar voz àqueles que nas relações de poder impositivas 
e desiguais foram apagados. Na lista de Said aparecem as feministas, os escritores africano-
americanos, os intelectuais, os artistas, entre outros sujeitos.

“O pós-colonialismo pode desestabilizar as tendências totalizantes dos discursos 
ocidentais. (...) [Ele] serve também como um veículo à emancipação, decorrente de sua 
capacidade de questionar as pretensões universalistas de uma identidade com deficiência e 
uma cultura universal de deficiência” (GHAI, 2002, p. 96, citado por PEREIRA, 2007, p. 6, 
tradução livre). Assim sendo, Pereira (2007) inclui as pessoas com deficiência no sítio do pós-
colonialismo para desconstruir as teorias totalizantes que o ocidente produziu sobre a questão 
da deficiência. A autora ressalta que este assunto tem sido abordado sob diferentes perspectivas, 
tanto pelas sociologias apontadas acima quanto pelos estudos sobre a deficiência. O esforço 
dela, por entender que as diversas perspectivas, não são adversas nem totalitárias, consiste em 
demonstrar que o conceito de tradução proposto por Santos (1999) deve ser utilizado para criar 
uma inteligibilidade dentre as várias perspectivas de abordagem da deficiência como forma de 
pensar uma sociedade mais justa, inclusiva e emancipadora. Frisa-se, de acordo com Pereira, 
que Santos (2002) deixa no exterior de sua análise a questão da deficiência, focando apenas o 
racismo e o sexismo como sendo as duas formas de hierarquização dos eixos de desigualdade 
e exclusão.

Quanto ao conceito de tradução, Santos, diante do problema da extrema fragmentação 
ou atomização do real e o problema, derivado do primeiro, da impossibilidade de conferir 
sentido à transformação social – decorrentes da multiplicação e diversificação das experiências 
disponíveis e possíveis –, apresenta como alternativa a teoria geral do trabalho de tradução, a 
saber:

fenômeno cultural e social. 
4  A autora sugere esta tradução ao termo inglês ableism para designar a tirania sofrida pelas pessoas com 
deficiência, seja pelo sistema capitalista opressor, seja pelas pessoas que se julgam “capazes”.
5  BHABHA, Homi K. The location of culture. London: Routledge, 1994.
6  SAID, Edward W. Culture and imperialism. London: Vintage, 1994.
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a tradução é o procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca entre 
as experiências do mundo, tanto as disponíveis como as possíveis, reveladas 
pela sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Trata-se de 
um procedimento que não atribui a nenhum conjunto de experiências nem 
o estatuto de totalidade exclusiva nem o estatuto de parte homogênea. As 
experiências do mundo são vistas em momentos diferentes do trabalho de 
tradução como totalidades ou partes e como realidades que se não esgotam 
nessas totalidades ou partes. Por exemplo, ver o subalterno tanto dentro como 
fora da relação de subalternidade (SANTOS, 2002, p. 262).

Diversos movimentos sociais das décadas de 1960 e 1970, sem perder a relevância 
que a desigualdade econômica tem dentro da estrutura de injustiça, dentre eles os movimentos 
antirracistas e feministas como sujeito das mulheres, como se verá na próxima seção, apresentaram 
para a agenda das lutas sociais contemporâneas reivindicações do eixo da exclusão; o que por 
sua vez, trouxeram temáticas da identidade e da diferença ao debate político e de justiça social; 
considerando-se, dessa forma, a natureza sociocultural e sociopolítica como aspecto de luta por 
reconhecimento e redistribuição.

Os autores do presente artigo, apoiam-se no argumento de Pereira (2007), por 
entenderem que ele se justifica por contribuir para maior emancipação das pessoas com 
deficiência, quando o conceito de deficiência engloba imensa variedade – diversidades corporais 
e identidades, incapacidades de inclusão no mercado de trabalho, situações desfavoráveis 
de emprego, dominação cultural pelo padrão da “normalidade” – que deve ser reconhecida 
e mencionada em análises relacionadas com desigualdade, exclusão, dominação e opressão 
na sociedade, bem como relacionadas com as teorias emancipatórias que preconizam uma 
sociedade com mais justiça.

Oliveira (2013), estudando a questão das pessoas com algum tipo de deficiência 
e garantia ao direito constitucional de benefício de prestação continuada a estas pessoas 
no Brasil, defende que, após revisitar o conceito de justiça, Fraser (2007) traz a teoria do 
reconhecimento para o campo da moralidade; sem, contudo, negar que possa existir casos 
em que a ética será necessária como critério de justificação da luta por reconhecimento. Com 
isso, a teórica rompe com aquele paradigma que enfatiza a estrutura psíquica em detrimento 
das instituições sociais e da interação social. Note-se que, ao propor uma concepção não 
identitária de reconhecimento, Fraser contraria a reificação daquele paradigma. Com isso, ela 
apresenta às lutas por reconhecimento o paradigma de status como concepção alternativa, que 
visa reciprocidade e igualdade de status; possibilitando a combinação de reconhecimento com 
redistribuição. A perspectiva de paridade participativa7 constitui o princípio deontológico deste 
modelo. Segundo esse princípio, todos os membros adultos da sociedade interagem entre si, 
pelos arranjos sociais da justiça, como parceiros.

A autora supracitada acrescenta que construir política de redistribuição e política de 
reconhecimento como duas perspectivas da justiça reciprocamente irredutíveis, debelando-as a 
uma norma deontológica de paridade participativa, só é viável sob duas condições. A primeira, 
denominada de condição objetiva da paridade de participação, deve assegurar a independência 
e voz dos pares, excluindo pedagogias de desigualdade material e dependência econômica 
que impedem a paridade de participação. A condição subjetiva da paridade de participação é a 
segunda necessidade a ser satisfeita. Ela requer que os padrões institucionalizados de valoração 
cultural expressem igual respeito a todos os pares, assegurando igualdade de oportunidades ao 
alcance da estima social. Aqui, devem-se excluir, por sua vez, normas que sistematicamente 
depreciam algumas categorias de pessoas, bem como as características associadas a elas.

Destarte, o princípio da paridade participativa deverá ser utilizado pelas políticas de 
redistribuição e de reconhecimento, tanto para justificar as lutas das pessoas injustiçadas, quanto 
7  Expressão cunhada por Fraser em 1995, em que “paridade” significa a condição de ser um par, de se estar 
em igual condição com os outros, de estar partindo do mesmo lugar.
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para avaliar as propostas que solucionarão estas injustiças. Percebe-se que o paradigma de 
status, sem recurso à avaliação ética, oferece possibilidades concretas para justificar demandas 
pelo reconhecimento de diferenças culturais. Vale dizer que, conforme Fraser (2002), a paridade 
participativa é necessária, mas não a única. O valor ético é preciso quando o valor relativo é 
tão diretamente antitético; ainda assim, ela afirma que a avaliação ética é problemática, pois a 
injustiça não pode ser evitada.

De tal modo, engrossa-se o discurso de que é necessário pensar as situações 
vivenciadas pelas pessoas com deficiência de modo multidisciplinar, examinando os aspectos 
sociais, políticos, econômicos e culturais. Para além dos debates de desigualdades e exclusão, 
que a discussão da integralidade destas pessoas perpasse pelas ideias do reconhecimento 
recíproco e da redistribuição; e, desta forma, contribua com a política da redistribuição e do 
reconhecimento mutuamente.

3 Temáticas dos estudos de gênero e o feminismo

Scott (1995) propõe uma compreensão de gênero como categoria relacional útil à 
análise histórica-discursiva. Para ela, gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 
baseadas nas diferenças percebidas daquilo que representa o masculino e o feminino, bem como 
uma forma primária de dar significado às relações de poder. 

Sabe-se que as discussões de gênero não se atêm exclusivamente ao feminismo8, 
inclusive, “questionar a noção de ‘mulheres’ como sujeito do feminismo” anteparará a 
“possibilidade do feminismo como política representacional”. Por isso, neste artigo, que 
investiga a relevância dos movimentos de mulheres às políticas públicas comprometidas com o 
direito das minorias e com a construção de uma sociedade mais emancipada e livre das formas 
de opressão e de dominação, não se preocupa, por ora, com o sujeito jurídico do feminismo 
que é empreitada da “genealogia feminista pela categoria das mulheres” (BUTLER, 2018, p. 
24); todavia, é imprescindível o reconhecimento e a relevância do feminismo como sujeito 
político das mulheres. Desta forma, far-se-á uma lacônica história desse feminismo para pensar 
na possibilidade de ampliar suas reivindicações à política representacional e, assim, aproximar 
as lutas das pessoas com deficiência às demandas feministas com perspectivas mais amplas 
no tocante à emancipação de todas as mulheres brancas, negras, amarelas, heterossexuais, 
homossexuais, imigrantes, feministas ou não.

A luta pela igualdade e liberdade foi o tema central na primeira expressão do 
feminismo como sujeito político das mulheres brancas do ocidente europeu, de acordo com 
Gurgel (2010). Ela acresce que, no contexto da Revolução França de 1789, a luta das mulheres 
é registrada pelo direito ao alistamento na carreira militar e ao acesso de armas à defesa da 
revolução. O que parece que não foi agradável ao nascente Estado burgues é que, além de 
lutarem pela consolidação do poder popular em contraponto ao poder burguês, as mulheres 
também iniciaram uma luta histórica em torno do direito de participar ativamente da vida 
pública, no campo do trabalho9, da educação e da representatividade política, reclamando o 
direito ao amor livre e ao divórcio, bem como questionando o poder do homem como chefe da 
família.

Ao longo da história ocidental, outro tema do feminismo foi a emancipação e luta 
sufragista. Para Pinto (2010), justamente, o movimento das sufragetes foi a primeira grande 
manifestação do feminismo como sujeito das mulheres, ocorrido a partir das últimas décadas 
8  Por exemplo, na perspectiva da Dominação Masculina de Bourdieu (1999), a dominação de gênero está 
no centro da economia das trocas simbólicas. Em sua análise, esta prática está corporificada, fazendo vítimas 
tanto as mulheres quanto os homens. 
9  Foi no contexto do movimento dos trabalhadores, Liga das Mulheres (1868) e Comuna de Paris (1871) 
que as mulheres assumiram o compromisso das mulheres com a luta socialista.
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do século XIX. 

As sufragetes, como ficaram conhecidas, promoveram grandes manifestações 
em Londres, foram presas várias vezes, fizeram greves de fome. Em 1913, na 
famosa corrida de cavalo em Derby, a feminista Emily Davison atirou-se à 
frente do cavalo do Rei, morrendo. O direito ao voto foi conquistado no Reino 
Unido em 1918 (PINTO, 2010, p. 15).

Gurgel (2010) lembra que a reivindicação pelo direito ao sufrágio mobilizou 
mulheres por sete décadas em diferentes países e por diversos formatos. No contexto social 
dos Estados Unidos da América do Norte, Davis (2016) narra conversa de 1894 entre Ida 
B. Wells e Anthony, quando a primeira criticou a segunda que legitimava a segregação das 
mulheres brancas do Sul na Associação Nacional Americana de Sufrágio Feminino. Essa crítica 
se justifica porque havia ausências de direitos às pessoas negras no Sul dos EUA, estavam bem 
estabelecidos o sistema legalizado de segregação e a ordem do linchamento; portanto, existiam 
demandas para protestos contra o racismo, não podendo ocorrer a segregação entre sufragistas 
brancas e negras para pressionar as exigências daquele contexto histórico. De modo geral, nas 
várias regiões, as sufragistas tinham por estratégias a luta pelo direito ao voto como garantia na 
Constituição Federal10 de seus Estados, o que exigia apoio parlamentar. As mulheres defendiam 
que o voto universal permitiria o acesso das mulheres ao parlamento e, por conseguinte, 
possibilitando mudanças no ordenamento jurídico e das instituições heteronormativas.

Com centralidade na questão do direito para dispor com autonomia sobre sua 
própria vida, nas décadas de 1960 e 1970, os temas acerca do corpo e da sexualidade entraram 
na agenda feminista. As mulheres não escravas, em diferentes regiões do mundo, com o apoio 
de estudantes, jovens, intelectuais, operários, artistas e outros segmentos sociais, em grandes 
mobilizações populares, lutavam contra o autoritarismo, o totalitarismo, o colonialismo e o 
militarismo sob a vida e dignidade humana. Conforme, Gurgel (2010), essas manifestações 
impulsionaram a luta do feminismo pela desnaturalização do papel social de mulher, de modo 
que surgiram questionamentos ao poder do Estado, da família e da Igreja, considerados pontos 
de sustentação ideológica do modo de vida no patriarcalismo capitalista em todos os seus 
mecanismos de dominação e de opressão da vida social.

O movimento com a forte influência do Segundo Sexo, de Simone Beauvoir, 
e sua famosa tese de não se nasce mulher, torna-se mulher, também recolocou 
em cena a desnaturalização do papel social da mulher. Com a centralidade na 
questão do direito a dispor autonomamente sobre sua própria vida mediante 
apropriação de seu corpo (GURGEL, 2010, p. 6).

Logo, na seara corpo e sexualidade, portanto, são temas das manifestações das 
mulheres o direito ao aborto e à sexualidade livre; o enfrentamento ao paradigma patriarcal de 
família e à igualdade no casamento, quando havia completa invisibilidade jurídica da mulher 
pela perda de todos os direitos civis após o matrimônio; o direito ao trabalho, à terra, à saúde 
materno-infantil; a luta contra a violência e o racismo. Percebe-se, portanto, que o movimento 
feminista assume temáticas que refletem a heterogeneidade da classe trabalhadora, intervindo 
no campo de dominação das subjetividades.

No contexto da redemocratização nos países que vivenciaram o regime militar, 
das contrarreformas dos Estados e do neoliberalismo globalizado nas últimas décadas século 
XX e início do século XXI, a defesa dos interesses específicos das mulheres foram sufocados 
pelos movimentos de resistência às ditaduras e à construção do Estado de bem-estar social, 
demandando a necessidade de uma unidade programática que possibilitasse ações conjuntas 
10  No Brasil, o direito ao voto às mulheres foi conquistado em 1932, quando foi promulgado o Novo 
Código Eleitoral brasileiro.
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com amplas repercussões no campo da política, da economia e da filosofia, perpassando às 
questões de classe, raça, geração, sexualidade, afetividade e outras dimensões (GURGEL, 
2010; PINTO, 2010).

Apreende-se até aqui que, grosso modo, o objetivo maior do feminismo como sujeito 
político das mulheres, é a luta pela igualdade e liberdade na esfera pública. Isto é “estreado” 
quando buscam direito ao sufrágio, por exemplo, pois as narrativas construídas em torno da 
mulher tiraram delas a cidadania plena, no sentido de negá-las a capacidade eleitoral ativa e a 
capacidade eleitoral passiva. Outra demanda de destaque do feminismo volta-se aos significados 
construídos sobre corpo e poder, levando as mulheres a lutarem pela desnaturalização e pela 
questão identitária de seus corpos frente aos preconceitos sociais e à imposição social das 
formas hegemônicas de existência e subjetivação. O feminismo evidencia a possibilidade de 
transformação social, de transcendência do sujeito aos seus limites corporais. Ele fortalece a 
necessidade de enfrentar os desafios teórico-políticos na contemporaneidade frente à violência 
de gênero, isto é, o reconhecimento da diversidade e construção de uma unidade diversa e 
identitária de modo a atuar na busca de pontos comuns, nas particularidades de cada opressão e 
dominação, contudo, sem perder de vista o horizonte da emancipação humana. 

Nestas linhas de raciocínio que os estudos do feminismo protagonizado pelas 
mulheres se afluem aos estudos de deficiência. Como se viu, no primeiro momento, as teorias 
do feminismo como sujeito político das mulheres tentaram desnaturalizar as narrativas do 
homem cristão. No contexto dos Estados Unidos da América do Norte, pode-se observar 
teorias que indagam a supremacia do homem branco europeu, e também da mulher branca, 
ambos cristãos. Sob o viés da agenda feminista acerca do corpo e da sexualidade, já na 
contemporaneidade, questionam-se o homem branco europeu cristão e heterossexual. Destarte, 
os estudos do feminismo se convergem aos estudos de deficiência na medida em que colocam as 
mulheres e as pessoas com deficiência como protagonistas de suas lutas pelas desigualdades e 
reconhecimentos, tendo representatividade no poder público e comprometendo-se por políticas 
públicas focando o direito das minorias e a construção de uma sociedade mais emancipada e 
livre das formas de opressão e de dominação que são produzidas pelas narrativas sociopolíticas 
do homem branco heterossexual cristão e não deficiente pertencente à elite.

4 Considerações finais

É importante trazer aos estudos de gênero e de deficiência o protagonismo da mulher, 
do não branco, do não cristão, do não heterossexual, bem como das pessoas com algum tipo de 
deficiência para, se não romper, minimizar o patriarcalismo capitalista. Para isso, vale recorrer-
se às teorias pós-colonialista, interseccionais, pós-feminista e contrassexuais; às sociologias da 
ausência e da emergência, bem como às epistemologias do Sul frente ao capacitismo.

A discussão de gênero no feminismo como sujeito político das mulheres assume 
temáticas que refletem a heterogeneidade da classe trabalhadora, intervindo no campo de 
exploração e dominação das subjetividades. Refletem também sobre direitos à cidadania com 
participação na vida política pelo direito ao voto, restando-lhe a paridade participativa, isto 
é, a ampliação da capacidade eleitoral passiva. Outra demanda de destaque do feminismo 
volta-se aos significados construídos sobre corpo e poder, levando as mulheres a lutarem pela 
desnaturalização e pela questão identitária de seus corpos frente aos preconceitos sociais e à 
imposição social das formas hegemônicas de existência e subjetivação. 

Sob a primeira onda do feminismo, pode-se induzir que as mulheres com algum 
tipo de deficiência também tiveram como agenda a participação na vida política com o 
direito ao sufrágio, como lutavam as mulheres brancas e negras. O que é mais perceptível é 
que tanto as mulheres quanto as pessoas com deficiência (mulheres e homens) não possuem 
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representatividade nas tomadas de decisões nas esferas do poder político. Constata-se também 
que o controle e a estigmatização dos corpos são temas necessários à discussão comum sobre 
a opressão e a dominação vivenciadas pelas mulheres e pelas pessoas com algum tipo de 
deficiência.

Engrossa-se a narrativa discursiva que é imprescindível analisar as situações 
vivenciadas pelas pessoas com deficiência de modo multidisciplinar, examinando os aspectos 
sociais, políticos, econômicos e culturais. Para além dos debates de desigualdades e exclusão, 
que a discussão da integralidade destas pessoas perpasse pelas ideias do reconhecimento 
recíproco e da redistribuição; e, desta forma, contribua com a política da redistribuição e do 
reconhecimento mutuamente pela deontológica da paridade participativa.

Chega-se à conclusão principal que é preciso pensar na possibilidade de ampliar 
as reivindicações das mulheres e das pessoas com algum tipo de deficiência à política 
representacional para que promovam a redução dos efeitos e as consequências do patriarcalismo 
capitalista por meio de políticas públicas que visam a desnaturalização de seus corpos frente aos 
preconceitos sociais e à imposição social das formas hegemônicas de existência e subjetivação. 
Mostra-se interessante a ideia de aproximar as lutas das pessoas com deficiência às demandas 
feministas com perspectivas mais amplas no tocante à emancipação de todas as mulheres e sem 
perder de vista a dignidade e felicidade humana.
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