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RESUMO: Nos últimos anos vimos assistindo a fortes ataques aos feminismos 
em esforços concertados para descredibilizar iniciativas, agendas e militâncias 
consideradas feministas, acusadas de não defenderem os direitos das mulheres 
e de serem contraproducentes para o seu bem-estar. Entre os/as detratores/as 
dos feminismos contam-se numerosas vozes conotadas com o 
femonacionalismo (Farris, 2017) e o combate à “ideologia de género”. Esta 
comunicação pretende demonstrar que existe uma convergência ideológica 
entre o femonacionalismo e o combate à ideologia de género que não se limita 
a ambos se situarem em sectores sócio-políticos considerados conservadores e 
de terem frequentemente os/as mesmos/as protagonistas entre os/as seus 
defensores/as (veja-se, a título de exemplo, Birgit Kelle na Alemanha). Essa 
afinidade é estrutural, prendendo-se com o facto de ambos reclamarem o corpo 
da mulher como parte de um coletivo ao qual os interesses e necessidades da 
mulher devem estar subordinados. No femonacionalismo, o corpo da mulher é 
visto como parte da nação racialmente imaginada e delimitada, e como tal como 
espaço a proteger do Outro, enquanto no combate à "ideologia de género" o 
corpo da mulher é posicionado dentro da família heteronormativa e sujeito às 
suas necessidades de reprodução. É assim que, num contexto político de apelo 
a ideais étnico-nativistas, os dois posicionamentos convergem, se 
complementam e se reforçam mutuamente em debates sobre questões como 
imigração, casamento, adoção e direitos reprodutivos da mulher. Esta 
comunicação pretende demonstrar que estas visões acarretam uma maior 
desproteção perante as mais variadas formas de sexismo. Prestando especial 
atenção ao problema da violência sexual, argumenta que os dois 
posicionamentos significam um retrocesso em termos de direitos humanos: o 
repúdio pela violação não se deve tanto ao facto de ser entendido como crime 
contra a autonomia sexual do indivíduo, mas essencialmente por ser sentido 
como ataque à comunidade da qual faz parte a vítima de violência sexual. 
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