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FEDERICA  RAVERA  propõe,  a  partir  da  análise
ecofeminista, um novo paradigma epistemológico do estudo
das  alterações  climáticas  ao  pôr  em  causa  a  produção
neoliberal  de  conhecimento  sobre  as  mesmas, que  é  feita
sobretudo  nos  países  ocidentais  por  uma  elite  branca,
masculina e de meia-idade, que construiu um discurso tecno-
positivista,  absoluto  e  universalizante.  Esta  produção  de
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conhecimento  sobre  as  alterações  climáticas  tem  sido
completamente  despolitizada  ao  universalizar  e
homogeneizar as responsabilidades e impactos ambientais,
como se a totalidade dos seres humanos estivesse implicada no
mesmo  processo,  ignorando  propositalmente  quem  são  os
países que mais contribuem para este problema e quais aqueles
que  mais  o  sofrem  -  o  Antropoceno  é  na  verdade  é  um
Capitaloceno  (J.W.  Moore).   Por  outro  lado,  a  dívida
ecológica é uma dívida de género, fruto das desigualdades de
poder entre diferentes  sujeitos,  e a  dominação da natureza é
também uma dominação sobre as mulheres e uma dominação
sexual, ou seja, um Patriarcaloceno / Faloceno.  

As  epistemologias  feministas  reivindicam  a  necessidade  de
incluir conhecimentos diferentes, até agora silenciados pelo
mainstream  científico,  de  populações  indígenas,  das
mulheres ou de outros grupos marginalizados e de incluir na
agenda  das  alterações  climáticas   a  problemática  de
reflexividade , isto é, a aceitação de que todo o conhecimento é
situado e contextualizado e que enquanto científicas temos de
nos perguntar “ desde onde crio conhecimento” e integrar uma
multitude  de  epistemologias,  métodos,  disciplinas,
sensibilidades e de explorações, por exemplo através do corpo
e dos sentidos.  O corpo permite-nos reconectar com a terra e
com o território e só assim se pode desenvolver uma ecojustiça
multiespécies (D. Haraway). É, por isso, necessário criar uma
nova comunidade de seres, contruir refúgios e simbioses, o que
D. Haraway denomina de Chthuluceno.

A  “mirada”  ecofeminista  possibilita  igualmente  um  novo
paradigma ontológico ao recusar a categorização unitária



de  mulheres,  reconhecendo  que  existem diferentes  tipos  de
discriminação  e  intersecções  de  múltiplos  eixos  identitários,
pondo assim em causa as noções comuns de vulnerabilidade e
impacto  desconectadas  de  uma  análise  de  relações  e
desigualdades de poder. 

Por fim, Federica, utilizando o conceito  de C. Wichterich de
TAMA (there are many alternatives)  propõe que se pensem
em alternativas reais à cooptação neoliberal  das questões
ambientais  (green  economy,  green  growth,  sustentaibalbe
development, politicas de género no Banco Mundial) e que se
crie um tipo de conhecimento mais colectivo, mais comum.
Avança  com três  propostas:  recentrar  a  importância  da  vida
quotidiana (everyday life), reconquistar os commons (os bens
comunais) e democratizar os cuidados nos espaços híbridos.

AMARANTA HERRERO  explora  a  política  dos  cuidados  e
propõe  uma  análise  ecofeminista  no  campo  das
biotecnologicas,  pois  estamos  numa  sociedade  dividida  em
dois grupos com normas diferentes: o  masculino, com valor e
superioridade, e o feminino, desvalorizado e inferior, que deve
desafiar  esta  era  e  acabar  com  o  sexismo  patriarcal.  É
importante  incluir  no  feminismo  a  luta  das  mulheres
negras, índias e rurais, para que todas estejam cientes do que
é necessário para combater o patriarcado, ampliando assim a
luta para outras áreas e partindo da premissa que somos seres
interdependentes e seres ecodependentes.

Para a oradora vivemos num sistema de patriarcado capitalista
e somos  criadas numa cultura que dificulta ter uma vida



digna  para  todo  o  planeta,  e  que  antropocentrismo  e
androcentrismo convergem. Esse sistema propaga a pecuária
extensiva (a monocultura), e por isso é necessário assumir as
alterações  climáticas  para  combatê-lo.  Entretanto,  para
entendê-lo  é  necessário  compreender  a  dualidade  das
diferenças dos 2 grupos anteriormente citados, em que sempre
há a supremacia de um sobre o outro. 

A  lógica  do  patriarcado  capitalista  é  demonstrada,  por
exemplo, pela produção da pecuária onde o animal (fêmea) é
"usado" como escrava com a única finalidade de procriar. No
patriarcado, o uso dos animais também tem divisões de género,
onde os  machos  são  mortos  ainda  novos  (pintinho,  novilho,
suinos) ou têm uma vida mais longa e não tão sofrida (gado de
corte  criado  em pasto  aberto),  e  as  fêmeas  (galinhas,  vacas
leiteiras e porcas parideiras) com uma vida longa, mas de alto
sofrimento.

Qualquer política ecofeminista tem que abordar estes tópicos e
saber modificar sistemas de dependências, tendo a preocupação
com as mais vulneraveis.

ELIZABETH  PEREDO  BELTRÁN  afirma  que  a  lógica
capitalista  é  um  sistema  de  dominação  que  não  respeita  o
planeta  (ser  vivo)  e  vê a  necessidade  de enormes  alterações
nomesmo.  Elizabeth  citou  as  cozinheiras  anarquistas  em La
Paz  que,  inspiradas  pela  luta  das  argentinas  que  veem  o
patriarcado  como  instrumento  de  opressão,  iniciaram  um
movimento feminista que representa as domésticas em todo o
mundo.  Este  movimento  logrou  a  construção  de  locais  de



trabalho no país e desde 2004 conseguiu que o sindicato das
domésticas implantasse o ecofeminismo entre as trabalhadoras.

Há  a  necessidade  do  antropoceno  humanitário  e
compassivo,  estando  eternamente  em  depêndencia  do
ecossistema, e uma humanidade politizada a lutar contra a
ditadura do capital (a oradora citou como exemplo o Black
Friday,  que  ocorria  naquele  mesmo  final  de  semana  pelo
mundo),  contra o feminicidio, contra a redução de espaço
democrático e a reformular as classes sociais considerando as
migrações (que ocorrem devido às alterações climáticas).

Elizabeth  afirma  que  hoje  se  apresenta  um  fascismo
idelizado no mundo. Exemplo  disto é  quando políticos  que
vemos como ditadores, opressores dos Direitos Humanos são
postos no poder através do voto, como foram Donald Trump e
Jair Bolsonaro. Destaca a necessidade da ruptura de conceitos
do  feminismo  para  reforçar  a  luta  da  construção  do
ecofeminismo.

Na parte das perguntas, as autoras ainda tiveram oportunidade
de discutir  sobre a violência  doméstica,  emocional,  afeitva e
física;  a  violência  contra  pessoas  LGBT;  a  política  dos
cuidados domésticos; as lutas que escolhemos, as prioridades e
as  causas.  Também  abordaram  temas  como  políticas  mais
liberais,  como  mulheres  ocuparem  os  lugares  masculinos  e
assim atingirem a revalorização; o desalinhamento do capital
em relação ao trabalho; a politização dos espaços; a percepção
de interdependência e ecodepêndencia; funções valiosas para a
vida e autonomia das mulheres.



No  debate,  explicaram  a  diferença  entre  o  ecofeminismo
clássico/essencialista e o ecofeminismo construtivista; falaram
da importância do antiespecismo (animalista), concordando ser
essencial encontrar uma forma de uní-lo ao feminismo.  

Por  fim,  terminaram  referindo  que  antes  a   mulher  estava
destinada a  ficar  em casa,  mas agora o seu lema é "passear
tranquilas pelas montanhas". Essa divergência faz com seja de
todo  o  interesse  ouvir  as  diferentes  vozes  do  feminismo  ao
invés de debater os conflitos internos.


