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RESUMO 

Situado no campo dos estudos de gênero e sexualidade, construído sob a égide das teorias feministas, 
meu propósito neste estudo é examinar a teoria política de Monique Wittig (1935-2003), lésbica ativista,  
que fez da lesbianidade o tema central dos seus escritos. Ressaltando o contexto acadêmico em que 
emerge a teoria analisada, o texto apresenta dois ensaios da autora e aponta para a lesbianização da 
ciência como um ato político de questionamento do saber instituído. 
 
 Palavras-chave.  Moniqui Wittig (1935-2003) – Teoria Política.  Lésbica.  Lesbianidade.  

1. INTRODUÇÃO 

Nascida na França, em 1935, Monique Wittig protagonizou a efervescência intelectual, 

cultural e política das décadas de 1970/1980 na Europa e nos Estados Unidos. Professora 

universitária, escritora e ativista do Movimento de Libertação das Mulheres do seu país, rejeitou 

a ordem da ciência moderna, tomando uma nova perspectiva de análise da realidade, 

sobretudo da opressão das mulheres: o ponto de vista das lésbicas, compreendidas por Wittig 

como não mulheres. 

Radical, polêmica, Wittig tornou-se uma das principais referências dos estudos 

lésbicos, como também dos estudos feministas. Sua teoria política, aqui a apreendida como um 

conjunto de discursos, foi produzida entre 1976 e 1990. No total, são nove ensaios: La 

categoría de sexo (1976); El pensamiento heterosexual (1978); No se nasce mujer (1981); El 

punto de vista: ¿universal o particular? (1982); A propósito del contrato social (1989); El 

Caballo de Troya (1984); El lugar de la acción (1984); La marca del Género (1985); Homo Sum 

(1990). As datas de produção desses textos diferem das suas datas de publicação. Com 

exceção do ensaio El punto de vista: ¿universal ou particular?, publicado como introdução do 

livro intitulado La pasión, de Barnes, e de El lugar de la acción, publicado na revista francesa 

Diagrafe, os demais textos citados foram originalmente publicados na revista Feminist Issues, 

na qual Wittig, juntamente com Beauvoir, foi colaboradora. 

Antes de publicar seus ensaios, Wittig apresentou-os em diferentes espaços 

acadêmicos, sobretudo nos Estados Unidos, para onde se mudou na década de 1980, e na 

França, berço do seu pensamento. Em 1992, a editora Beacon Press, de Boston, reuniu todos 

os seus ensaios na coletânea intitulada The straight mind and other essays, jamais traduzida 

para o português, onde encontramos todo o eixo estruturante da sua teoria política. Revisitar El 

pensamiento heterosexual e apresentar as ideias básicas de Wittig é o propósito deste estudo, 
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que se apresenta, sobretudo, como um registro de leitura e um exercício de análise cognitiva 

implicada na interpretação dos textos.  

2. A BASE EPISTEMOLÓGICA DE WITTIG 

O enfoque político e filosófico de Wittig é o lesbianismo materialista, teoria e práxis de 

lésbicas que nas décadas de 1970/1980 se apropriaram do materialismo histórico para pensar 

a condição das mulheres, seu subjugamento e sua opressão ao longo da história, sua 

resistência, suas lutas e perspectivas, em especial no mercado de trabalho (FALQUET, 2006).  

Abordagem fundamentada no pensamento de Karl Marx e Friedrich Engels, cuja 

proposta é a transformação social das estruturas econômicas e políticas e das bases culturais 

de relações sociais pautadas em subordinações, permitindo que todos possam exercer a 

potencialidade e a criatividade de seres humanos em sua diversidade (STEVENSON; 

HABERMAN, 2005), o materialismo histórico, enquanto teoria científica, sustenta a 

compreensão de que as leis universais de cada época têm natureza econômica, sendo também 

capaz de desvendar a especificidade da opressão das mulheres no contexto de exploração e 

dominação que se desenvolve nas sociedades de classes, especialmente em sociedades 

capitalistas.  

Influenciadas por Engels e Marx, lésbicas e feministas da Europa, dos Estados Unidos 

e da América Latina, sobretudo no final dos anos 1970, centraram suas análises nas estruturas 

econômicas e nas demais superestruturas da sociedade em busca de explicação para o 

problema da opressão das mulheres, cuja origem é encontrada no surgimento da propriedade 

privada (VALADARES, 2007).  

As feministas materialistas desse período acreditavam que a solução do problema da 

opressão das mulheres estava na luta de classes, na incorporação da mulher na produção 

social, que criaria as bases para a libertação feminina. Como bem ressalta Wittig (2010, p. 23), 

a luta de classe é o que permite resolver a contradição entre duas classes opostas, mas a 

classe é de sexo, diz a autora. “La lucha de clases entre hombres y mujeres – que debería ser 

emprendida por todas las mujeres – es lo que resuelve las contradicciones entre los sexos, los 

destituye cuando los hace comprensibles”. 

O lesbianismo materialista de Wittig, tendência marcadamente francesa, emerge em 

atmosfera de prosperidade econômica e trocas sociais e políticas que incluem tanto o 

desenvolvimento da sociedade de consumo como a modernidade triunfante e a descolonização 

(FALQUET, 2006, p. 31). 

Atravessada pela noção de sistema, de estrutura, que se encontra vinculada ao 

conjunto de transformações das disciplinas científicas do século XIX, principalmente na sua 

capacidade de explicar a interdependência dos elementos constitutivos dos objetos de estudo, 
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Wittig questionou os fundamentos do “heterofeminismo materialista”, isto é, do feminismo cujo 

ponto de vista é o da mulher, até então inquestionável
1
. Embarcando na aventura estruturalista, 

que ao final dos anos 1950 reuniu os pensamentos de nomes como Lévi-Strauss, Althusser, 

Lacan, Foucault, dentre outros, Wittig insinuou uma nova visada epistemológica para articular 

uma análise mais refinada da opressão das mulheres.  

Influenciada pelas novas abordagens do estruturalismo do seu tempo, enlaçando as 

categorias classe e sexo, fazendo da dialética de Hegel (operando com a lógica do senhor e do 

escravo) um método eficaz, sem se prender às amarras da determinação econômica, Wittig 

apreendeu a linguagem como sistema simbólico possível para novas interpretações da 

realidade social, um campo teórico importante para a análise de diferentes sistemas de signos 

e de poder que produzem efeitos na realidade social. A linguagem foi seu campo de ação 

política, sua arma, seu método de análise da ideologia. 

Criticando a Semiologia de Roland Barthes, que “casi consigue escapar de la 

dominación de la linguística para constituirse en análisis de los diferentes sistemas de signos” 

(p. 46), o mundo de Wittig é uma estrutura discursiva constituída por diferentes linguagens, de 

onde emergem as categorias que sustentam o sistema linguístico, que é, sobretudo, ideológico.  

Foi desafiando os limites da ciência e da política que Wittig teceu sua base 

epistemológica com fios que emergem da teoria e da práxis marxista e lésbica feminista. No 

campo da linguagem, Wittig encontrou o solo mais fértil para semear seu discurso, que rompe a 

barreira do tempo para alimentar novos. 

3. EM BUSCA DE SENTIDOS: RELENDO “O PENSAMENTO 
HETEROSSEXUAL” (1978) 

 

Para pensar além da categoria de sexo, em 1978, dois anos após escrever La 

categoria de sexo, Wittig apresentou na Modern Language Association Convention, realizada 

em Nova York, o ensaio El pensamiento heterosexual, onde se encontra a noção de mundo 

como um registro da linguagem, um discurso. “Estos lenguajes, o más bien estos discursos, se 

ensamblan unos con otros, se interpenetram, se soportan, se refuerzan, se autoengendram y 

engendran otros” (p. 46). 

Pensando o mundo a partir de redes discursivas devidamente conectadas, Wittig 

evidencia que o conjunto de discursos produzidos pela conexão Linguística-Semiologia-

Linguística Estrutural-Estruturalismo-Inconsciente Estrutural produz uma confusa cortina para 

os oprimidos, embaçando a visão da causa material da opressão.  

                                                
1
 Navarro (2002) apresenta uma crítica feminista ao heterofeminismo. 
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É a visão científica da realidade que Wittig questiona fazendo da linguagem seu 

principal instrumento. Reiterando a noção de sexo como categoria política que aprisiona as 

mulheres, ressalta que a psique naturalizada, não afetada pela história nem trabalhada pelos 

conflitos de classe, promove um arsenal de invariáveis que são facilmente impostos ao 

inconsciente coletivo e individual através de teorias e terapias desenvolvidas por especialistas, 

isto é, pelo discurso científico.Entre o arsenal de invariáveis sugeridos por Wittig, encontram-se 

os símbolos, os mitos, as crenças naturalizadas pela psique. Lembrando que o pensamento da 

dominação, discutido em La categoria de sexo
2
, é o que produz a psique. Nessa perspectiva, o 

pensamento da dominação naturaliza os símbolos socialmente construídos e manipula nossas 

interpretações dos mesmos através do poder da ciência, sobretudo da psicanálise. 

Questionando o poder dos psicanalistas, que se apropriam da linguagem simbólica 

produzida pela psique, sem, contudo, negar a importância de Lacan na descoberta do 

inconsciente – “Quién les ha dado a los psicoloanalistas su saber?” (p. 48) –, Wittig critica a 

interpretação totalizante da psicanálise e dos demais discursos científicos que nos impedem de 

criar nossas próprias categorias de análise.  

É o sistema discursivo que está em questão. Mas Wittig sustenta que as redes 

discursivas não estão descoladas do real como pensam os semiólogos, pois o discurso, 

materializado no corpo, cria realidade. Para sustentar essa afirmativa, a autora traz para o 

debate a pornografia. Ela reconhece que o discurso pornográfico é sintomático e demonstrativo 

da violência que nos atravessa. 

Vivendo no próprio corpo lésbico a violência do discurso, Wittig evidencia que o poder 

do discurso científico sobre nossas mentes e corpos nada tem de abstrato. É no corpo, de 

carne e osso, que o discurso, feito lâmina, atravessa, modela, mutila. “Si los discursos de los 

sistemas teóricos modernos y de las ciencias humanas ejercen un poder sobre nosotras es 

porque trabajan con conceptos que nos tocan muy de cerca” (p. 51). 

Conectada ao pensamento da dominação (Marx e Engles) e ao pensamento selvagem 

(Lévi-Strauss), Wittig cria o conceito pensamento heterossexual, responsável pela criação e 

manutenção das categorias que funcionam como conceitos universais em todos os campos do 

saber, a exemplo de mulher, homem, sexo, diferença.  

Reconhecendo a contribuição das feministas e das lésbicas em movimento, que 

forjaram o debate sobre natureza e cultura, colocando em questão categorias filosóficas e 

políticas, Wittig ressalta que as discussões feministas partem de um princípio universal 

inquestionável: as relações humanas são heterossexuais. Esse princípio, (re)produzido pelo 

pensamento hétero, se corporifica na obrigatoriedade da relação sexual entre homens e 

mulheres sociais. 

                                                
2 

Wittig faz uma citação de Marx e Engels, retirada do livro A ideologia alemã, para melhor explicar a sua 
noção de “pensamento da dominação” (p. 24). 
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Criticando o heterofeminismo, Wittig retoma o debate iniciado por Rich (1980) sobre 

heterossexualidade obrigatória e diz que a tendência à universalidade torna o pensamento 

heterossexual incapaz de pensar uma sociedade para além das relações hétero. Ao contrário, 

o pensamento heterossexual, estrategicamente, produz teorias, conceitos, metáforas, signos, 

mitos que poetizam o caráter obrigatório da relação hétero: “Tu-serás-heterosexual-o-no-serás” 

(p. 52). O desafio que ela nos coloca é a tensão, explosão da ordem do pensamento 

heterossexual. Argumentando que a sociedade heterossexual é fundada na necessidade do 

outro, do diferente, e como tal não pode funcionar sem esses conceitos, “ni económica, ni 

simbólica, ni linguística, ni políticamente”, (p. 53), Wittig diz que a sociedade hétero oprime não 

apenas as lésbicas, os gays, oprime muitos outros diferentes, “oprime a todas las mujeres y a 

numerosas categorías de hombres, a todos los que están en la situación de dominados” (p. 53). 

Em conexão com o pensamento de Beauvoir, Wittig ressalta que o conceito de 

diferença de sexo cria discursivamente a noção de mulher como o diferente, o outro do homem, 

sendo este o eu sempre referente. Da mesma forma, o branco é criado como o eu referente e o 

negro como  o outro, o diferente. Wittig mostra que essa característica ontológica da diferença 

sexual afeta todos os conceitos produzidos pelo pensamento hétero. Essa diferença tem a 

função de naturalizar os conflitos em todos os níveis, sobretudo ideológico. Mas, alerta Wittig, 

“No hay nada de ontológico en el concepto de diferencia. So es la forma en que los amos 

interpretan una situación histórica de dominación” (p. 54). 

Como estratégia para desestruturar o pensamento hétero, propõe então que mulher e 

homem sejam reconhecidos apenas como classe e categorias do pensamento e da linguagem. 

Assim pensando, mulher e homem são construtos teóricos e, como tal, não devem ser 

associados a corpos de lésbicas e de gays. “Se nosotros, las lesbianas y gays, continuamos 

diciéndonos, concibiéndonos como mujeres, como hombres, contribuimos al mantenimiento de 

la heterosexualidad” (p. 54). 

Ciente de que a transformação econômica e política proposta por Marx não é suficiente 

para desmontar as categorias da linguagem que solidificam a opressão das lésbicas e dos 

gays, Wittig conclama esse segmento a levar a sério a transformação política dos conceitos-

chave. Para as lésbicas, levar a sério essa mudança significa minar os conceitos 

heterossexuais e apropriar-se dos conceitos estratégicos para nosotras; significa, sobretudo, o 

reconhecimento e a anunciação de si como lésbica: “Las lesbianas no son mujeres” (p. 57). 

4. ENTRE A CIÊNCIA E A POLÍTICA: EFEITOS DE SENTIDO DA 
TEORIA DE WITTIG 

A teoria de Wittig é aqui apreendida como um discurso, linguagem em ação que 

descortina as tramas dos conceitos e coloca em evidência o surgimento das categorias de 

oposição que nos têm formado (homem/mulher, branco/preto; hétero/homo, razão/emoção, 



LES Online, Vol. 5, No 1 (2013) 

 

8 

 

cultura/natureza, mente/corpo etc.). Wittig é discurso que promove, aguça a visão sobre a 

natureza humana como um construto social, que rechaça todo pensamento, toda ação que 

promove, de forma consciente ou não, o essencialismo do ser, a fixidez identitária. É no tornar-

se, no ser sendo que a teoria de Wittig produz sentidos.  

Provocadora, a autora produz intensos deslocamentos ao afirmar que as lésbicas não 

são mulheres, colocando em questão o paradigma da igualdade e o modo exclusivo com que 

temos utilizado a afirmação das identidades (e consequentemente da cidadania) de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, intersex. Ao fazê-lo, provoca tensões nos campos da ciência e da 

política. Se as lésbicas não são mulheres, o que são? Que prática, para além do sexo, define 

essa classificação? Como pensar as lésbicas para além da diferença sexual? Questões dessa 

natureza, inexoravelmente, fazem emergir fantasmas do essencialismo que tanto assustam 

pesquisadoras/es, sobretudo aquelas/es que se encontram em trânsito entre o mundo 

acadêmico e os movimentos sociais em busca de uma sociedade sem sexos, sem gêneros, 

como a sociedade desejada por Wittig
3
. 

Sabemos que o signo lésbica, assim como o signo mulher, não esgota a possibilidade 

de ser do corpo lesbiano, pois há uma diversidade de experiências em cada pessoa. Como 

bem mostra Bento (2011), a dimensão plural encontrada no mundo vivido é “desidratada 

quando nos deslocamos para o nível da política institucional, seja nos partidos políticos, no 

parlamento, no executivo” (p. 87). Da mesma forma, essa desidratação, promovida pela 

heterossexualidade obrigatória problematizada por Wittig, também está no androcentrismo da 

ciência, que tanto invisibiliza a existência lésbica quanto nega a sua pluralidade, aprisionando-a 

aos limites da categoria mulher. 

Para sobreviver e desestabilizar as estratégias que aprisionam as lésbicas, é preciso 

desestabilizar a heterossexualidade obrigatória como um sistema social baseado na opressão 

das mulheres pelos homens, um sistema que se apropria das diferenças biológicas para 

justificar a opressão. É preciso, sobretudo, lesbianizar a ciência, isto é, trazer para o centro do 

debate acadêmico/político a perspectiva lésbica, sem perder de vista a pluralidade que essa 

perspectiva representa.  

Desde essa perspectiva, lesbianizar a ciência é ato político de questionamento do 

saber instituído, é ato/criação de um pensar/produzir conhecimento desde o lugar da outra de 

si mesma, isto é, do lugar da lésbica, alguém que escapou do segundo sexo, uma pessoa de 

um terceiro tipo. Essa perspectiva tenciona o paradigma da igualdade, nega o sistema binário 

que fomenta a produção do conhecimento e amplia as possibilidades de ser do humano, pois 

se há pessoa de um terceiro tipo, haverá de ter tantos outros. Assim sendo, para lesbianizar a 

                                                
3 

Sobre a tensão entre as/os acadêmicas/os e a militância LGBT, ver Miskolci (2011), Seffner (2011) e 
Bento (2011), que, em conjunto, refletem o sobre as políticas e os direitos LGBT. 
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ciência faz-se necessário o reconhecimento de que as lésbicas não pertencem todas ao 

segundo sexo, de que não são todas mulheres.  

Compreendemos que uma prática sexual não pode ser considerada como o 

fundamento de uma identidade, sobretudo no quadro de pensamento atual que vê na 

identidade um processo em construção. Nessa perspectiva, ser lésbica é estar em devir. É ser 

sendo, vivendo, reconhecendo-se, afirmando-se. 

Cientes de que o Todo, isto é, o humano, foi dividido por Pitágoras na racionalização 

do pensamento em feminino e masculino, é possível pensar as lésbicas como seres 

constituídos no/do feminino/masculino, como um tipo de eu não hegemônico, um ser político 

em movimento vivo. Assim pensando, no conturbado e necessário trânsito entre a ciência e a 

política, tomamos a orientação de Wittig a apreendermos o discurso como um instrumento 

teórico, consequentemente político, fundamental, sobretudo para aquelas/es que se aventuram 

pelas dobras, pelas fissuras dos estudos de gênero e sexualidade.  

Fazendo coro com as lésbicas que têm rosto, cor, sabor, nome e endereço, 

acadêmicas e não acadêmicas, que se juntam e se misturam em pensamentos e movimentos 

políticos de combate à heterossexualidade obrigatória, ao racismo, ao sexismo e às demais 

formas de opressão contra as mulheres e grupos oprimidos pelo pensamento hétero, no 

exercício de pensar/fazer ciência e política antissexista e antirracista, nos inquietam os 

processos de subjetivação das lésbicas em movimento, isto é, em ação política rumo à 

construção de uma nova sociedade: como as lésbicas que atuam na ciência e na política 

apreendem e vivem a sociedade do pós-gênero? Há em seus discursos e práticas a 

compreensão de que o binarismo e a naturalização das identidades devem ser 

problematizados e combatidos? Que efeito de sentido o conflito entre a ciência e a política 

produz no movimento de lésbicas? Em que medida esses efeitos refletem na produção do 

feminino e do masculino no corpo lésbico? Que relação pode ser estabelecida entre o feminino, 

o masculino e as lesbianidades? Em que medida os movimentos de lésbicas se constituem 

como espaços reguladores e construtores de lesbianidades subjetivas? Qual o ponto de 

conexão e disjunção dos movimentos de lésbicas? De que forma esses movimentos se 

organizam, se articulam e sobrevivem? Quais são suas histórias, memórias, pontos de vista? É 

possível associar a noção de feminino como parte do todo à noção de classe apresentada por 

Wittig? Estaria no feminino pensado como classe uma estratégia política de transformação 

social? Quais seriam as fronteiras da classe do feminino? Essas fronteiras seriam transponíveis 

para as lésbicas e os demais sujeitos desviantes da heterossexualidade obrigatória? Como 

ampliar, interseccionando, todos esses fatores, levando-se em conta as categorias cor/raça, 

geração, territorialidade, escolha religiosa e outras categorias reprodutoras de desigualdades? 

As lésbicas apreendidas como não mulheres são invisibilizadas tanto pela ciência como 

pela política. Consequentemente, são desprovidas de cidadania e direitos. Nesse contexto de 
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apagamento das lésbicas e das lesbianidades, ancoradas na teoria de Wittig, advogamos a 

lesbianização do pensamento e do corpo como uma ferramenta necessária à compreensão de 

como as estruturas poliformes de gênero se enlaçam e se reproduzem na constituição 

identitária, sendo esta uma ferramenta valiosa para as lésbicas em movimento, sobretudo para 

aquelas que negam a normalização do somos todos mulheres, como passo supostamente 

inevitável para se alcançar a igualdade política. 

Inegavelmente, se existe aqui um traçado de pós-modernidade, é pela diferença que 

invocamos à destruição dos centros referenciais tomados como verdadeira impressora padrão, 

revelando importantes cenas lésbicas, isto é, instantes políticos produzidos pelo protagonismo 

daquelas que se reconhecem lésbicas, acreditando, a priori, que as cenas produzidas por 

lésbicas organizadas são espaços de sociabilidade, formação e, sobretudo, mobilização das 

lesbianidades. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este texto não tem ponto final. Tem interrogações e reticências... 

Pensar as lésbicas como não mulheres, outra de si mesma, como propõe Wittig, pode 

possibilitar uma gigantesca pluralização do gênero, apreendido como um jeito de ser e viver o 

mundo, um eterno devir que nos exige liberdade e coragem de criar e a ousadia de prosseguir. 

Utopia? Até isso estava faltando... É preciso utopia para se viver lésbica a cada dia. 
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