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Linda Ahäll é pesquisadora de RI e atualmente é professora na Escola de Estudos Globais na 

Universidade de Gotemburgo. Seus principais interesses são os estudos feministas de 

segurança, a política do cotidiano, cultura pop e as emoções. Este artigo deriva de sua pesquisa 

sobre a política das emoções.  

 

 

Linda Ahäll inicia seu texto comentando sobre um workshop do qual participou. A 

temática do evento tratava de pesquisas sobre emoção em Relações Internacionais sendo, dos 

dezenove convidados, quatro acadêmicas feministas, a autora inclusa. Para Linda, ter sido 

convidada para tal evento significava o reconhecimento do trabalho feminista como valioso no 

que diz respeito às emoções, afetos, paixões e sensibilidades em Relações Internacionais. 

Contudo, a impressão da pesquisadora durante o workshop foi a de que algo não estava certo, 

não estava conectado. 

 Para ela, apesar de décadas de “inclusão” das teorias feministas na área, o conhecimento 

produzido por suas estudiosas e estudiosos segue sendo relegado a um segundo plano. Ou seja, 

embora há abertura de espaço para as pesquisas feministas, não há, necessariamente, real 

mudança feminista nesses locais. Segundo a autora, a presença de pesquisadoras feministas nos 

eventos é uma forma de pesquisadores não feministas se eximirem da culpa da falta de 

engajamento com os argumentos feministas. 

 Ahäll segue em seu texto, então, dissertando acerca da frequente associação de emoções 



 

 

e sentimentos com o gênero feminino nos binarismos emoção/razão, mente/corpo e 

doméstico/internacional. A fim de romper com tais concepções, o principal objetivo da autora 

no texto é o de apresentar uma abordagem metodológica feminista para o discurso afetivo como 

uma forma para analisar a política das emoções. Nesse contexto, a política das emoções envolve 

as representações das emoções e movimentos corporais, frequentemente identificados como 

afetos. 

 O principal argumento sustentado no texto é o de que o conhecimento feminista sobre 

afeto ressalta o potencial do poder político que uma pesquisa sobre emoção possui. A fim de 

melhor explorar sua argumentação, Linda dividiu o texto em três grandes seções, sendo a 

primeira delas “Afeto, feminismo e a política da emoção”. Nesta primeira parte a autora aponta 

o problema com a ideia de uma “virada afetiva” que privilegie afeto sobre emoção, pois tal 

objeto de análise implica que há algo “novo” acontecendo, quando, na verdade, teóricas 

feministas já trabalham com as relações entre afeto, conhecimento e poder há tempos. Para a 

autora, compreender o afeto como algo prévio, inato, pode ser universalizador, mas também 

possui um efeito masculinizante. Nesse sentido, o aspecto social é excluído quando, de fato, o 

afeto já é parcial e contextualizado. 

 Ainda nessa parte Linda afirma que uma abordagem feminista da política da emoção 

através da lente de gênero trata dos investimentos afetivos do gênero como norma social. Para 

ela, a teoria feminista compreende o conhecimento como objetivo, particular, onde o foco é 

dado no ser como modo de saber. De forma breve, segundo Linda, o conhecimento feminista 

é sobre desafiar normas, ir além do que é normal e normativo. Ele é feito de experiências 

vividas. 

 Já na segunda seção, “Uma estrutura feminista para o discurso-afetivo”, a autora 

trabalha com a ideia de que é preciso colocar o gênero em questão ao se analisar o afeto. 

Explorar gênero como um quebra-cabeça político, nesse contexto, envolve se atentar para a 

construção do significado, o que inclui palavras, mas vai além disso. Assim, o que realmente 

importa é o que o emocional, independente da forma como é definido, faz. Ainda nessa parte, 

Ahäll apoia-se na concepção de Enloe (2004) sobre a curiosidade feminista (de que a nossa 

falta de curiosidade sobre como o mundo funciona serve ao propósito político de alguém) e 

propõe que o conceito de dissonância afetiva é útil enquanto ferramente metodológica para 

analisarmos a política da emoção. Para definir dissonância afetiva, a autora respalda-se em 

Hemmings (2012, p.157 apud AHÄLL, 2018) “o julgamento decorrente da distinção entre 

experiência e mundo.” Ou seja, para Linda, a dissonância afetiva, se usada como ferramenta 

metodológica, é capaz de mostrar como o afeto gera questões feministas. 



 

 

 Por fim, na terceira e última parte, intitulada “Ser emocional sobre “Mulheres” 

violentas: julgamentos afetivos”, Ahäll analisa brevemente dois casos, objetivando, com isso, 

demonstrar como a atenção ao emocional e afetivo com relação a gênero, agência e violência 

política ocorre através de ‘sentimentos de estruturas’ e de ‘juízo’. O primeiro exemplo 

observado pela autora é o da oficial militar Lynndie England, envolvida no que ficou conhecido 

como o escândalo da prisão Abu Ghraib, onde a oficial apareceu em fotos torturando presos 

iraquianos de forma ‘cruel e sádica’. Nesse cenário, Linda levanta a questão acerca da gravidez 

de England e da disrupção no imaginário de que há uma dicotomia entre a mulher como 

“geradora de vida” e o soldado como “tomador de vida”. 

 Em seu segundo exemplo, Ahäll segue debatendo acerca da mulher soldada e analisa a 

exclusão das mulheres dos papéis de combate ‘próximo’ (close-combat) no Reino Unido, 

proibição essa que durou até 2016. De acordo com Linda, a proibição não ocorria por diferenças 

fisiológicas e/ou psicológicas (como o famigerado argumento de que homens possuem maior 

força física e/ou mais tendência para a agressão), mas, antes, ocorriam pois a presença do corpo 

das mulheres na formação era vista como um risco potencial para a coesão da equipe. 

 Ainda para a autora, o ponto chave que conecta os dois casos é o fato de que relações 

entre mulher e violência ainda são comunicadas através de uma estrutura de sentimentos 

genderizados, tais como confusão, choque, pena ou inquietação acerca da legitimação e/ou 

normalização da agência das mulheres em matar. Para ela, é preciso ir além do significado 

óbvio, é necessário entender que o que permeia tais exemplos (e muitos outros) são noções 

compartilhadas culturalmente e que dizem respeito aos corpos femininos, mais especificamente 

o que eles devem ou não fazer, com base na ideia de que eles são objetos que se movem 

afetivamente. Finalmente, Ahäll conclui que o conhecimento feminista trata de imaginar como 

as coisas poderiam ser diferentes. E, seguindo o ritmo de seu argumento inicial, como tal 

imaginação é desenvolvida de forma afetiva. 

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Era como se estivéssemos falando línguas 

diferentes. 
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A insistência no afeto como algo diferente da  



 

 

emoção, dessa maneira, arrisca reforçar uma 

lógica binária de gênero entre um afeto 

móvel, impessoal, masculinizado e uma 

emoção contida, feminizada e pessoal 
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O funcionamento afetivo do gênero como 

norma social pode ser “rastreado tanto pelas 

representações dessas emoções surgidas 

como sentimentos conscientes quanto pelo 

pensamento apolítico e inconsciente do senso 

comum e / ou corporal que tendemos a 

identificar como afeto.” 
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O foco desproporcional na England em 

comparação com os outros envolvidos, mas 

também como sua suposta agência de tortura 

foi enquadrada por uma política de repulsa de 

gênero e sexualizada (...) 
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Semelhante à representação da England 

como particularmente repugnante, existe 

uma lógica afetiva que comunica uma lacuna 

entre o que “Mulher” deveria ou não deveria 

estar fazendo na guerra e o que as mulheres 

já estão fazendo na guerra. 
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Gosto muito deste artigo porque, além dele ser escrito em uma linguagem super acessível e 

bem pessoal, ele coloca em xeque aquela velha (e bem chata) pergunta do “mas isso é RI?”. 

Afinal, se emoção não é RI e não faz parte da política do cotidiano, o que faz? Quando 

assistimos uma presidenta dar um discurso na ONU, ali tem emoção. Quando vemos um 

(des)governante ignorar a morte de mais de 500 mil pessoas, isto é pessoal. E Ahäll demonstra 

muito bem como é possível fazer uma pesquisa séria e que considera toda essa “política das 

emoções”.  

  



 

 

 


