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RESUMO 

 Esta dissertação, inserida no debate que articula feminismo, sociedade do 

consumo e pauta midiática, analisa contextos e ações comunicacionais que confrontam 

representações hegemônicas da mulher e da feminilidade na contemporaneidade. Para 

tanto, delimitou-se como objeto de análise a chamada “Marcha das Vadias”. Entendeu-

se que este objeto traduz uma nova configuração do feminismo, além de compartilhar de 

gramática comum a outros movimentos políticos da atual cena juvenil, percebendo estas 

juventudes como expressões do espírito do tempo e como potenciais catalisadoras de 

mudanças comportamentais. A pesquisa, de base multimetodológica, contempla estudo 

bibliográfico, documental e empírico. Como principais aportes teóricos contamos com 

Edgar Morin, Everardo Rocha, Norval Baitello, Rose de Melo Rocha, dentre tantos 

outros teóricos que contribuem para pensar a interface comunicação, cenas midiáticas e 

práticas de consumo. A análise se vale de dois corpora, previamente selecionados: i) 

um de caráter etnográfico, que corresponde ao material coletado por meio de pesquisa 

de campo; ii) e outro iconográfico, que compreende as fotografias, postagens e 

manifestos divulgados online (lista de e-mails/ blog/ Facebook), principais elementos 

que compõem a imagem pública das ativistas. Articulando as etapas, propomos uma 

reflexão sobre as concepções e representações da mulher e do feminismo mobilizados 

pela Marcha das Vadias – SP. A partir desta reflexão, lançamos algumas hipóteses sobre 

a conexão entre tais experiências e o cenário global de práticas feministas na 

contemporaneidade, fortemente demarcada pela união entre as culturas do consumo e o 

universo midiático. 

 

Palavras-chave: Comunicação; consumo; juventudes; ativismos feministas; marchas. 



 
 

 

ABSTRACT 

 This dissertation, inserted in the debate that articulates feminism, the consumer 

society and media agenda, analyzes contexts and communicative actions that confront 

hegemonic representations of women and femininity in contemporary times. To do so, 

we delineated as object of analysis the “Marcha das Vadias” (Slut Walk – Brazil). It was 

understood that this research object represents a new configuration of the feminism, and 

share common grammar to other political movements of the current youth scene, 

understanding these youths as expressions of the spirit of the time and as potential 

catalysts for behavioral changes. The research, based on multimethodological 

investigation, includes bibliographic, documental and empirical studies. As main 

theoretical contributions we have Edgar Morin, Everardo Rocha, Norval Baitello, Rose 

de Melo Rocha among many other theorists who think the interface between 

communication, media pictures and consumption practices. The analysis uses two 

corpora previously selected: i) an ethnographic character, that corresponds to the 

material collected through field research, ii) and other iconographic comprising the 

photos, posts and other texts published online (emails/ blog /Facebook ), all elements 

that make up the public image of the activists. Articulating the steps we propose a 

reflection on concepts and representations of women and feminism mobilized by the 

“Marcha das Vadias – SP”. From this reflection, we launched some hypotheses about 

the connection between these experiences and the overall scenario in contemporary 

feminist practices, strongly demarcated by the union between the cultures of 

consumption and media universe. 

Keywords: Communication; consumption; youths; feminist activism; marches. 

 

 

  



 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Exemplos do ativismo virtual de Narcisa (1)  ............................................... 78 

Figura 2 – Exemplos do ativismo virtual de Narcisa (2) ................................................ 78 

Figura 3 – Participante da edição de 2013 da Marcha das Vadias de São Paulo com o 
rosto pintado .................................................................................................................... 83 

Figura 4 – Participante da edição de 2013 da Marcha das Vadias de São Paulo pinta o 
corpo com frase contra a cultura do estupro  ................................................................... 83 

Figura 5 – Captura de tela do convite aberto à reunião deliberativa da Marcha das 
Vadias de São Paulo  ....................................................................................................... 95 

Figura 6 – Camisas anunciadas na página do Facebook. ............................................... 97 

Figura 7 – Broches anunciados na página do Facebook. ............................................... 97 

Figura 8 – Captura de tela de portal de notícias que destaca a sensualidade das 
feministas que participam da Marcha das Vadias nas manchetes das reportagens (1)  . 106 

Figura 9 – Captura de tela de portal de notícias que destaca a sensualidade das 
feministas que participam da Marcha das Vadias nas manchetes das reportagens (2)  . 106 

Figura 10 – Captura de tela de portal de notícias que destaca a sensualidade das 
feministas que participam da Marcha das Vadias nas manchetes das reportagens (3)  . 106 

Figura 11 – Captura de tela de portal de notícias que destaca a sensualidade das 
feministas que participam da Marcha das Vadias nas manchetes das reportagens (4)  . 107 

Figura 12 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (1)  .................................................................................. 114 

Figura 13 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (2)  .................................................................................. 114 

Figura 14 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (3)  .................................................................................. 114 

Figura 15 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (4)  .................................................................................. 114 

Figura 16 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (5)  .................................................................................. 115 

Figura 17 – Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook da 
“Marcha das Vadias Sampa” (6)  .................................................................................. 115 

Figura 18 – Cartaz afixado no poste da USP  ............................................................... 116 

Figura 19 – Cartaz afixado na parada de ônibus da USP ............................................. 116 

Figura 20 – Captura de tela de postagem no Facebook que demonstra a utilização da 
letra “x” em substituição da letra “o” na palavra “todos”  ............................................ 121 

Figura 21 – Captura de tela de postagem no Facebook que demonstra algumas das 
possibilidades de “subversão da linguagem” praticadas pelas ativistas  ....................... 122 



 
 

 

 

SUMÁRIO 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................... 11 

1 EXCESSO E VISIBILIDADE NA SOCIEDADE DO CONSUMO ...................... 16 

1.1 A lógica do excesso na sociedade do consumo  .................................................... 16 

1.2 A visibilidade e o ocultamento como lógicas da sociedade midiática  .................. 27 

1.3 Excessos, visibilidade e corpo na cultura midiática  .............................................. 36 

2 DEBATES FEMINISTAS, POLÍTICAS DE VISIBILIDADE E ATIVISMO 

JUVENIL NA CONTEMPORANEIDADE  ............................................................... 44 

2.1 Feminismo e políticas de visibilidade .................................................................... 44 

2.2 Ativismo juvenil e questões de gênero  ................................................................. 59 

2.3 O lugar do gênero na construção de novos espaços de visibilidade e novas 

subjetividades  .............................................................................................................. 71 

3 POR SAIAS E CAUSAS JUSTAS ............................................................................ 80 

3.1 O que é a Marcha das Vadias? ............................................................................... 80 

3.2 Feminismo e representação: Quem a Marcha (não) representa? ........................... 98 

3.3 Vem pra rua: mobilização, internet e cidade ....................................................... 105 

3.4 A Marcha em movimento: as mudanças de Junho de 2013 ................................. 122 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 127 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 132 

ANEXOS ...................................................................................................................... 140 

 

 

 



11 
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Meu nome é Elisa Samúdio 
Engravidei de um jogador de futebol 

Que não queria pagar pensão 
Fui sequestrada e assassinada 

Nunca encontraram o meu corpo 
Se lutar pelos meus direitos 

E direitos do meu filho 
É motivo para ser morta 

É motivo para ser chamada de vadia 
Então somos todas vadias 

Meu nome é Tatiane Ferreira 
Fui estuprada e enforcada no caminho para a academia 

A mídia me desumanizou 
Destacando apenas o meu corpo escultural 

Se gostar de si e cuidar do corpo 
É motivo para sermos estupradas e mortas 
É motivo para sermos chamadas de vadias 

Então somos todas vadias 

Meu nome é Maria da Penha 
Fui espancada diariamente pelo meu marido 

Ele atirou em mim 
Me deixou paraplégica 

Se não querer mais apanhar 
E dizer basta 

É motivo para ser chamada de vadia 
Então somos todas vadias 

(Trecho do Jogral realizado na Marcha das Vadias 2013, em São Paulo1). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A Marcha das Vadias de São Paulo realizou um “jogral feminista” no seu ato público de 2013. Para 

tanto, foram elencadas algumas personagens femininas que estiveram no noticiário nacional em razão 
de terem sofrido violência. Citamos: Elisa Samúdio, namorada de um jogador de futebol do time 
Flamengo que, ao se recusar a fazer um aborto e exigir pensão alimentícia, foi agredida e morta pelo 
jogador e seus comparsas; Tatiane Ferreira, de 27 anos, foi estuprada e morta no Rio de Janeiro e a 
mídia destacou o fato de que ela estava retornando da academia de ginástica e que, portanto, usava 
roupas consideradas sensuais; por último, Maria da Penha, emblemática feminista brasileira que lutou 
para que o seu agressor fosse condenado e ajudou a criar o projeto de lei que leva o seu nome e que 
aumentou o rigor das punições à agressões contra a mulher, quando ocorridas no ambiente doméstico 
ou familiar. 
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 O debate em torno do ativismo juvenil tem ganhado destaque na pauta 

midiática e no campo acadêmico. Tais manifestações estão ligadas a protestos que 

podem ser de viés político2 e/ou ideológico, abrangendo discussões sobre aprovações de 

leis, mudanças de comportamento, dentre outros tantos temas. No Brasil, diante das 

grandes manifestações de junho de 2013, a atenção ao ativismo juvenil foi então 

redobrada. Pensando esta questão, nos interessamos em estudar as denominadas 

“marchas juvenis”, que ganharam força neste início do século XXI, contando com a 

indispensável ajuda, no Brasil, do novo aliado de inúmeros jovens, a rede social digital 

Facebook.  

 Neste cenário, uma marcha ganhou especial destaque na mídia e obteve rápido 

crescimento por todo o país: a “Marcha das Vadias” que, a partir do nome provocativo e 

da maneira cujas participantes se vestem e se comportam na marcha, assinalou o que 

vem sendo aclamada pela grande mídia como a primeira grande movimentação 

feminista do século XXI. Com esta constatação, delimitamos esta investigação às 

abordagens que envolvem esta marcha, tendo como objetivo principal a analise das 

dinâmicas de representatividade construídas através das narrativas públicas das ativistas, 

que confrontam e, ao mesmo tempo negociam com a “sociedade de consumo”.   

Com efeito, as marchas juvenis de uma forma geral, assim como a Marcha das 

Vadias em específico, se tornaram, neste início de século, um importante movimento 

para compreender o “ritmo social”, conforme sugere Harry Pross (1980), da 

contemporaneidade. Desta forma, foi para nós, relevante estudá-lo por se inserir tanto 

na área da cultura contemporânea quanto da comunicação, envolvendo ainda, a 

compreensão do papel mediador do consumo (cultura, práticas e materialidades) na 

estruturação dos processos de visibilidade social. 

A Marcha das Vadias leva este nome por ter nascido como um protesto irônico, 

conhecido no Brasil, segundo as próprias ativistas, como “escracho3”. As alunas da 

Universidade de Toronto organizaram a primeira Slut Walk (nome original da marcha) 

após ouvirem no pronunciamento de um representante da polícia canadense que elas 

deveriam evitar o uso de “roupas de vadia” a fim de prevenir a violência e o assédio 

                                                 
2 Concebendo a ideia de política não necessariamente ligada a um plano institucional e/ ou partidário. 
3 Termo ouvido em etnografia realizada no dia 14 de abril de 2013, por ocasião da reunião mensal do 

“Coletivo Marcha das Vadias”. 



13 
 

 

dentro do campus, em uma tentativa de inversão da culpa sobre os crimes de violência 

contra a mulher que vinham ocorrendo na universidade. Ao se apropriarem da fala do 

policial de maneira irônica, as primeiras ativistas da Marcha das Vadias estavam dando 

o tom que a marcha iria ganhar ao redor do planeta. 

No Brasil, até o ano de 2013, esta marcha já aconteceu em mais de 20 cidades de 

norte a sul e já foi destaque nos principais veículos de comunicação do país. Ao tom 

irônico da marcha original somou-se também a irreverência brasileira, notabilizando 

características de um fenômeno denominado “glocal”. 

Dialogando com a proposta desta manifestação feminista intitulamos a nossa 

investigação Por saias e causas justas, ironizando a ideia que algumas pessoas fazem 

da marcha, ao sugerirem que as ativistas estão reivindicando o “direito serem vadias 

e/ou promiscuas” quando, na verdade, como dizem os inúmeros cartazes erguidos pelas 

próprias ativistas: “isso não é sobre sexo, é sobre violência”, no sentido de que a mulher 

não pode ser responsabilizada pela violência que sofreu (ou que venha a sofrer) em 

razão de sua roupa ou pelo simples fato de ser mulher. Isto nada tem a ver com 

promiscuidade. No entanto, sendo a mulher, sem dúvida, a personagem mais 

hiperssexualizada na mídia, a Marcha das Vadias acaba por embaraçar certas 

convenções sociais e coloca em cheque a maneira com que a mulher vem sendo tradada 

na intitulada sociedade do consumo. As “vadias”, por fim, colocam a cultura patriarcal 

em uma tremenda saia justa4, tendo que lidar com as reivindicações de mulheres que 

não mais toleram serem silenciadas. 

A Marcha das Vadias, assim, revelou-se como um objeto de pesquisa muito rico 

para debater as questões de gênero a partir do ponto de vista privilegiado da 

comunicação, articulando-se com as práticas de consumo à medida que compreendemos 

que, como fenômeno da contemporaneidade, a marcha engendra necessariamente as 

lógicas de uma sociedade que se caracteriza como sendo “do consumo”. 

Ao longo do ano de 2013, acompanhamos a organização e a divulgação da 

Marcha das Vadias na cidade de São Paulo. Nossa metodologia de investigação, 

portanto, inscreve-se como multi-medotológica uma vez que vale de uma etapa de 

caráter bibliográfico e outra etnográfica, apoiando-se primordialmente na observação 

                                                 
4 A expressão “saia justa” no Brasil corresponde, informalmente, a uma situação embaraçosa, vergonhosa.  
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participante no espaço público e em ambiente virtual. Dito de maneira mais objetiva, 

participamos de reuniões deliberativas, eventos e da marcha (ato público) propriamente 

dita, bem como estivemos presentes na lista de e-mails, também deliberativa, do 

Coletivo Marcha das Vadias – SP além de monitoramos a página da marcha no 

Facebook. O material coletado nestas participações compõe o corpora desta pesquisa, a 

saber: i) um de caráter etnográfico, que corresponde aos relatos, depoimentos e 

observações; ii) e outro iconográfico, que compreende as fotografias, postagens e 

manifestos divulgados online, elementos que compõem a imagem pública das ativistas. 

Nesta investigação, buscamos responder as seguintes questões: De que maneira 

as narrativas construídas pelas ativistas dialogam e/ou confrontam representações 

hegemônicas da mulher e do feminino, na mídia e na sociedade de consumo? Como se 

manifesta o cruzamento entre os fluxos de comunicação globais e locais da "Marcha das 

Vadias" na edição paulista? Quais as políticas de visibilidade adotadas pelas ativistas 

para divulgar a marcha e às causas que elas defendem? 

 Ao refletir acerca do fato de vivermos em “uma sociedade, sem sombra de 

dúvida, centralizada na comunicação e nas práticas de consumo” (Rocha, 2011, p.18), 

no primeiro capítulo nos propomos a apresentar algumas das lógicas de vinculação entre 

a comunicação e as práticas de consumo: o excesso e as políticas de visibilidade. 

Engendradas na nossa sociedade, estas lógicas também influenciaram a conformação do 

corpo nas muitas mídias, alterando os nossos modos de experimentar a sensibilidade 

estética. Estas reflexões compõem o nosso ponto de partida teórico, pensando o 

movimento ativista juvenil aqui contemplado como um produto desta sociedade e que, 

portanto, não escapa a tais lógicas. 

 Para o Capítulo 2, nos voltamos a uma abordagem do feminismo sob o ponto 

de vista da comunicação e, deste modo, avaliamos como as narrativas construídas pelo 

Coletivo Marcha das Vadias – SP compartilham de gramática comum a outros 

movimentos de ativismo juvenil e, ainda, com outros movimentos sociais. Articulando 

estas questões, decidimos, neste capítulo, colocar em diálogo alguns dos principais 

estudiosos que relacionam as temáticas de gênero (feminino/feminismo), ativismo 

juvenil, comunicação e políticas de visibilidade. Para enriquecer o nosso debate, 

recorremos a um mapeamento sobre a representação midiática da mulher e sobre os 
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novos espaços de representação e visibilidade, fazendo uma ponte para dialogar com as 

políticas de visibilidade da própria Marcha das Vadias. 

 No capítulo 3 apresentamos o nosso objeto de pesquisa sob a perspectiva do 

recorte realizado para esta análise. Foram contempladas as seguintes abordagens: 1) Um 

histórico sobre a Marcha das Vadias desde a sua primeira versão até a sua consolidação 

no Brasil; 2) as relações entre o feminismo da Marcha das Vadias e as suas relações 

com os conceitos de representação e amálgama de identidade; 3) O debate em torno da 

escolha do nome da marcha 4) As táticas de visibilidade que permitiram à Marcha 

mobilizar as pessoas através da internet e leva-las até as ruas. 

 O capítulo 4, que contempla nossas considerações finais, foi o espaço de 

articulação dos aportes teóricos trabalhados com os nossos corpora, interpretando 

criticamente as táticas de visibilidade utilizadas pelas ativistas na edição da “Marcha das 

Vadias – SP” de 2013. 

 Com esta investigação, esperamos poder iluminar algumas perspectivas para se 

pensar a juventude feminista brasileira deste início de século, os contextos 

comunicacionais e midiáticos a ela articulados, o modo como se percebem e posicionam 

nas sociedades midiática e do consumo, compreendendo a importância de se colocar em 

debate as questões que envolvem os direitos e conquistas das mulheres na esfera social e 

as lutas diárias na vida doméstica.  

  



16 
 

 

CAPÍTULO 1 – EXCESSO E VISIBILIDADE NA SOCIEDADE DO CONSUMO 

 

 Uma das características mais evidentes do espírito do nosso tempo5 é a 

formação de “uma sociedade, sem sombra de dúvida, centralizada na comunicação e nas 

práticas de consumo” (Rocha, 2011, p.18). Para pensar as questões que articulam a 

vinculação entre estes dois elementos, devemos lembrar que o consumo ganhou 

tamanho destaque na nossa cultura que hoje nomeia a nossa sociedade, a chamada 

“sociedade do consumo”. Nesse sentido, objetivamos neste trabalho identificar as 

lógicas que operam esta condição, bem como compreender de quais maneiras a 

comunicação ampara este fato. Identificamos, prioritariamente, duas lógicas de 

funcionamento: o excesso e a visibilidade. 

 Engendradas na nossa sociedade, estas duas facetas do consumo compõem o 

ponto de partida teórico para a análise que propomos, pensando o movimento ativista 

juvenil aqui contemplado como um produto e, ao mesmo tempo, como uma reação a 

esta sociedade, dialogando com tais lógicas ainda que para rechaçá-las. Sugerimos então 

que a Marcha da Vadias merece ser estudada e compreendida em seu contexto: 

associada aos aspectos constituintes das lógicas do excesso e da visibilidade e 

negociando os seus interesses através dessas mesmas lógicas para promover a sua 

relevância no cenário atual. 

 

1.1 A lógica do excesso na sociedade do consumo 

Sapiens Demens: a natureza do excesso 

 Ao nos remetermos a Edgar Morin (1973) através da ideia central do texto 

intitulado Sapiens-demens, buscamos compreender como a interferência do homem de 

Neanderthal, já sapiens, na natureza – modificando-a, transformando-a e atribuindo 

significados diversos a ela – moldaram os primeiros traços da cultura baseada em 

aspectos do imaginário, ou seja, em construções não naturalizadas.  

 É neste momento histórico que as imagens mentais do homem (relativas à 

magia, ao misticismo e a formas primitivas de religiosidade) invadem o mundo exterior, 

em função da percepção consciente da morte. A partir desta consciência, um elemento 

                                                 
5 Refiro-me à definição de Edgar Morin (1984), Zeitgeist ou o Espírito do Tempo.  
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da natureza – a pedra – é ressignificada pelos neanderthalensis e adquire a função 

simbólica nas construções das sepulturas. A pedra deixa de ser um elemento de 

características meramente ligadas à natureza para adquirir valor imaginário: a partir 

daquele momento ela marca o lugar onde fora enterrado um ente querido, tornando-se 

muito mais que uma pedra, mas uma sepultura, um lugar de culto. Logo, compreende-se 

que os primeiros funerais inauguram uma nova era na qual “já se descortina a presença 

do tempo no seio da consciência” (Morin, 1973, p. 94).  

 A partir do Homo-Sapiens revela-se a ligação, até então inédita, entre 

imaginário e magia, pois ele desenvolve os primeiros traços de uma construção de 

sensibilidades estéticas: 

A sensibilidade estética é bem uma aptidão para entrar em ressonância, em 
‘harmonia’, sem sincronismo, com sons, odores, formas, imagens, cores que são 
profundamente produzidos não só pelo universo, mas também, daqui por diante, 
pelo Homo-Sapiens. (Morin, 1973, p. 103). 

 O advento da experiência estética fornece ao homem a possibilidade de se 

relacionar com o seu ambiente de modo a se integrar, a se perceber no mundo. A 

experiência estética reverbera então em suas atitudes, no seu cotidiano. Podemos 

afirmar que a sensibilidade estética, nessa concepção, tornou-se uma mediação entre o 

sujeito e o mundo. 

 É através destas novas experiências, no longo caminhar da espécie humana, 

que a nossa cognição se desenvolve e se aprimora. Devemos também ao Homo-Sapiens 

a invenção da ilusão (Morin, 1973) e o desenvolvimento de características que 

fundaram a lógica do excesso na cultura humana, como o sorriso, o riso e as lágrimas. 

Assim, vejamos: 

Não podemos dizer se o sorriso, o riso ou as lágrimas surgiram antes do sapiens, 
mas o que é provavelmente próprio ao sapiens é a intensidade e instabilidade que 
assumem a alegria e a tristeza. Risos e lágrimas são estados violentos, 
convulsivos, espasmódicos, são rupturas, abalos, e, de resto, podem reunir-se e 
permutar-se: ri-se até às lágrimas e os soluços podem transformar-se em risos 
‘dementes’ (Morin, 1973, p.105). 

 É certo que, ao mesmo tempo em que o homem descobre as suas intensidades 

nas emoções, ele também aprende, até certo ponto, a controlá-las para o bem viver da 

comunidade. O prazer, no entanto, passa a ser uma pulsão que deve ser satisfeita dada a 

consciência da iminência da morte:  
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O prazer que o sapiens procura, não só no orgasmo, mas também em todos os 
domínios, não se pode reduzir ao estado de satisfação, quer dizer, de 
culminação de um desejo, de anulação de uma tensão. Consiste também, para 
além do simples prazer, nos estados de exaltação de todo o ser, que chegam a 
atingir o limite da catalepsia ou da epilepsia. Tanto nas sociedades arcaicas 
como nas sociedades históricas, existe, por meio das ervas e/ou dos licores, por 
meio da dança e/ou do rito, por meio do profano e/ou do sagrado, uma procura, 
uma expectativa, de estados de embriaguez, de paroxismo, de êxtase [...] 
Quando se reúnem todos esses aspectos [...] vê-se bem que o que caracteriza o 
sapiens não é uma redução da afetividade em benefício da inteligência, mas, 
pelo contrário, uma verdadeira erupção psicoafetiva e, inclusivamente, o 
aparecimento da übris, isto é, do excesso, do desmedido” (Morin, 1973, p.106-
107). 

Esta é a base conceitual a partir da qual Morin propõe a ideia de que a nossa 

espécie não deveria ser classificada como sapiens-sapiens, mas sim sapiens-demens6, 

pois é profundamente ligada a aspectos do exagero e do excesso. Para o autor, nossa 

espécie possui algumas idiossincrasias: 

É um ser duma afetividade intensa e instável, que sorri, ri, chora, um ser ansioso 
e angustiado, um ser gozador, ébrio, extático, violento, furioso, amante, um ser 
invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte, mas que não pode 
acreditar nela, um ser que segrega o mito e a magia, um ser possuído pelos 
espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e de quimeras, um 
ser subjetivo cujas relações com o mundo objetivo são sempre incertas, um ser 
sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser úbrico, que produz desordem. E, 
como nós chamamos loucura à conjunção da ilusão, do excesso, da 
instabilidade, da incerteza entre real e imaginário, da confusão entre subjetivo e 
objetivo, do erro, da desordem, somos obrigados a ver o Homo-Sapiens como 
Homo-demens (Morin, 1973, p. 108-109). 

 

A tensão entre natureza e cultura na constituição do Homo-demens 

Uma vez que reconhecemos que o excesso é algo presente na constituição 

cognitiva e sensorial do homem, podemos articular tal característica com a sua 

formação cultural. Pensando a cultura a partir do entendimento de que ela é o resultado 

de um processo pelo qual o homem acumula as experiências (Pinto, 1979), é verdadeiro 

afirmar que a mesma não escapa às armadilhas do excesso, especialmente quando o 

“agenciamento”, domesticação e mobilização deste excesso escapam da esfera da 

autonomia individual. Toda forma de cultura é originária do ser humano e inerente a sua 

existência, pois “a cultura é uma criação do homem, resultante da complexidade 

crescente das operações de que esse animal se mostra capaz no trato com a natureza 
                                                 
6 Em latim: demente. 
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material e da luta a que se vê obrigado para manter-se em vida.” (Pinto, 1979, p.121). 

Retomando o conceito moriniano, concluímos que com a transformação do valor da 

pedra, um elemento da natureza em um objeto que demarcava as sepulturas, o homem 

estava interferindo na natureza, atribuindo um significado não naturalizado àquela 

pedra. A este processo, Everardo Rocha (2001) associa o conceito de totemismo: 

O sistema de classificações dito totêmico é como certas sociedades encontram a 
coerência do mundo através da troca de mensagens, da tradução recíproca ou do 
diálogo entre natureza e cultura. No totemismo, a diferença se explica pela 
complementaridade entre um sistema formado por elementos selecionados na 
ordem natural e outro formado por elementos selecionados na ordem cultural e 
vice-versa (Rocha, 2001, p. 25). 

É refletindo historicamente acerca de como foi sendo desenvolvido o conceito de 

“cultura” que podemos entender melhor este movimento de interferência do homem na 

natureza, para se constituir como sociedade. A palavra “cultura” aparece no século XVI 

e, naquele momento, designava aquilo que era cultivado, em geral, referindo-se ao 

cultivo de alimentos. A partir do século XVIII, cultura começa a ser usada como uma 

palavra abstrata, correlata de “civilização”. Deste momento, até o início do século XIX 

“civilizar” tem a aplicação prática de impor a sua cultura aos povos bárbaros, à medida 

que eles eram conquistados pelos povos dominantes. E, aqui, podemos claramente 

perceber como a cultura comporta e prevê o exercício do poder. Nas palavras de 

Cevasco: 

É nesse processo que a “cultura” [...] se transformou, ao longo do século XIX, 
no termo que enfeixa uma reação e uma crítica – em nome dos valores humanos 
– à sociedade em processo acelerado de transformação. A aplicação desse 
sentido às artes, como as obras e práticas que representam e dão sustentação ao 
processo geral de desenvolvimento humano é preponderante a partir do século 
XX (Cevasco, 2003, p. 10). 

 A noção de cultura como uma forma de capital, comportando a divisão entre 

uma cultura erudita e uma cultura dita popular, estava sendo delineada através dessa 

associação do termo com as artes no século XX. 

 Raymond Williams, um dos mais importantes pensadores dos chamados 

“estudos culturais”, empreendeu as suas primeiras pesquisas na intenção de 

compreender como o termo “cultura” foi se revestindo de diferentes significados ao 

longo da história humana. No livro Cultura e Sociedade (1969), o autor esclarece que o 

conceito de cultura tal qual o entendemos e “seus usos gerais modernos, surgiram no 
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pensamento inglês, no período comumente chamado da Revolução Industrial”. 

(Williams, 1969, p. 11). 

 Neste momento histórico, de enorme importância para a constituição da nossa 

condição contemporânea, o conceito de cultura se aproxima mais de “uma síntese da 

dupla capacidade de agir fisicamente e de representar mentalmente, que o homem 

adquire ao se ir constituindo fisiológica e psiquicamente em animal diferenciado.” 

(Pinto, 1979, p.135).  Para Williams,  

A história da ideia de cultura é a história do modo por que reagimos em 
pensamento e em sentimento à mudança de condições por que passou a nossa 
vida. Chamamos cultura a nossa resposta aos acontecimentos que constituem o 
que viemos a definir como indústria e democracia e que determinaram a 
mudança das condições humanas. [...] A ideia de cultura é a resposta global que 
demos à grande mudança geral que ocorreu nas condições de nossa vida comum 
(1969, p. 305). 

É amparada pela cultura, afinal, que as sociedades modernas desenvolvem as 

novas maneiras de estar no mundo. Para os grandes teóricos da época, as questões que 

envolviam os novos meios de difusão da cultura causavam, ao mesmo tempo, fascínio e 

espanto, diante dos novos paradigmas de progressos que incluem a industrialização, a 

reprodutibilidade técnica e, principalmente, as novas relações entre os homens e as 

mercadorias, envoltas por magia e fetiche. 

A modernidade e a lógica da produção/consumo em excesso 

Após este breve navegar na miríade de definições do termo “cultura”, 

apressaremos o barco para atracar no momento histórico que nos interessa abordar, no 

intuito de compreender as articulações entre a concepção do sapiens-demens e o estudo 

da lógica do excesso na sociedade do consumo: a modernidade, momento situado 

historicamente como “estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 

Europa a partir do século XVIII e que, ulteriormente, se tornaram mais ou menos 

mundiais em sua influência” (Giddens, 1991, p. 11). 

 Para entendermos de que modo se deu a configuração da cultura do consumo e 

suas práticas, faz-se necessário abordar o marco histórico da modernidade, 

reconhecendo que, a possibilidade de ascensão social pelos próprios méritos foi uma das 

mudanças fundamentais daquela sociedade em função do surgimento da nova classe 

burguesa (Hobsbawn, 1997). Consequentemente, a mobilidade social, ou a possibilidade 
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de mudar de classe passou a ser almejada. É importante lembrar que a antiga nobreza 

era constituída de forma hereditária. A era das revoluções (revoluções burguesas e 

revolução industrial) trouxe no seu bojo de transformações a nova classe social, 

chamada de burguesia, que galgava a sua importância social através da aquisição de 

bens. É neste momento também que surge a ideia de gosto no que se refere às 

aquisições de mercadorias consideradas de bom gosto ou mal gosto. Em razão dessas 

novas formas de se pensar a cultura e a sociedade, podemos também, a partir da 

modernidade, pensar a ideia de inclusão e identidade através das práticas de consumo. 

Para Melo Rocha (2012) “[p]ensar o consumo é analisar a lógica pendular 

escassez/excesso, considerando, ademais, os momentos em que ele é inclusivo e, não 

seria demais afirmar, a legitimidade da inclusão por esta via” (Rocha, 2012a, p. 43). 

 As revoluções trouxeram um novo sistema de ordem que modificou as esferas 

econômicas, sociais e estéticas do seu tempo. Tais mudanças podem ser traduzidas na 

emblemática frase de Marx “tudo o que é sólido desmancha no ar”, demonstrando que 

todos os valores utilizados até então para a ordenação da vida estavam se desfazendo na 

mesma rapidez em que funcionavam as novas fábricas e as lógicas do capital. O 

momento era de intensa instabilidade e profunda mudança no estilo de vida:  

O estilo de vida moderno modela-se nas experiências da aproximação e da 
associação inédita entre literatura, arte, política, moda, gastronomia, decoração 
e as mais diversas práticas culturais, que reaparecem organizadas como práticas 
de consumo numa dinâmica que cada vez mais mescla arte e vida cotidiana, alta 
cultura e culturas populares, subjetividade e materialidade (Bueno e Camargo, 
2008, p. 12-13). 

 A nova ordem do consumo foi capaz de unir elementos, antes, muito díspares, 

como a indústria e a cultura; a arte e o mercado; a mercadoria e fetichismo; a magia e a 

técnica; o ritual e a política. O que ocorre, neste momento, é um processo de 

secularização: os valores religiosos (espiritualistas) são sugados pelos valores do novo 

sistema e como “a ordem humana comporta a desordem” (Morin, 1973, p. 111), o novo 

modelo cultural foi sendo tecido com base nas práticas de consumo e em função da 

aquisição das mercadorias, que são as grandes estrelas da transformação da sociedade 

moderna.   

 Esta reflexão é verdadeira se entendemos que a relação dos homens com as 

mercadorias neste momento sofre uma alteração fundamental, que Marx chama de 

fetichismo da mercadoria. Sobre este processo fala Baudrillard, ao notar que 
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[a]ssim como as necessidades, os sentimentos, a cultura, o saber, todas as forças 
próprias do homem acham-se integradas como mercadorias na ordem de 
produção e se materializam em forças produtivas para serem vendidas 
(Baudrillard, 2008, p. 209). 

 Maria Antonieta foi a representante da realeza que mais ganhou fama pelo seu 

grande interesse na emergente cultura do consumo. Pertence a ela o título de primeira 

monarca francesa a sucumbir como vítima da moda: 

seduzida pela descontração do estilo de vida burguês, a rainha se desencanta 
com o peso e o anacronismo de seus trajes oficiais. Dividida entre dois códigos 
de aparência incompatíveis, ela sofre reprimendas frequentes por priorizar, na 
escolha de suas roupas, interesses subjetivos como o desejo de se embelezar, 
descuidando eventualmente de seus compromissos com a preservação da 
imagem de fausto e esplendor prescrita pela etiqueta de Versalhes (Bueno e 
Camargo, 2008, p. 9-10). 

 O encantamento de Maria Antonieta com as possibilidades do consumo de 

mercadorias seria atualizado e redefinido com a consolidação da modernidade e da 

sociedade burguesa. Nela, ocorrem processos como os descritos por Freire Costa 

(2004), para quem “os indivíduos consomem porque aprenderam a associar consumo à 

felicidade” (p. 137). Já a pesquisadora Beatriz Jaguaribe (2007) acredita que “o que está 

em pauta é um jogo lúdico da imaginação e do desejo” (Jaguaribe, 2007, p.186). Em 

ambos os autores, podemos perceber que o sentido de consumo não se enquadra em 

algo que somente atenda as necessidades humanas. 

 Salientamos, de acordo com Canclini (2010, p. 90), que “o valor mercantil não 

é alguma coisa contida naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações 

socioculturais em que os homens os usam”. Na modernidade os objetos se despem das 

suas funções utilitárias para assumir funções simbólicas: “A utilidade deixou de ser um 

fim em si, ou seja, deixou de ser o valor que legitimava o esforço humano para fabricar 

artefatos que sobrevivessem aos artífices” (Costa, 2004, p. 134). Em lugar disso, passa-

se a pensar o consumo de mercadorias como algo a satisfazer os desejos humanos 

buscando, por exemplo, a experiência da felicidade. 

 Atrelar o prazer e a felicidade às experiências do consumo revela a interseção 

que identificamos entre a natureza pulsional do descomedimento humano com a lógica 

do excesso, que passa a gerir a recém-nascida sociedade do consumo. Para Silverstone, 

“só estamos felizes com o espontâneo e o novo porque confiamos nas consistências do 

contínuo” (Silverstone, 2005, p. 155). Na perspectiva de uma sociedade regida pelo 
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consumo, é obrigatória a lógica da produção renovada, excessiva, que se baseia no que 

Appadurai define como “a estética da efemeridade”: 

o prazer do efêmero é o que disciplina o consumidor moderno. A valorização do 
efêmero exprime-se a vários níveis sociais e culturais: a curta vida de prateleira 
dos produtos e estilos de vida; a velocidade com que muda a moda; a 
velocidade dos gastos; os polirritmos do crédito, da aquisição e da oferta; a 
transitoriedade das imagens dos produtos na televisão; a aura de periodização 
que paira sobre os produtos e os estilos de vida na iconografia dos meios de 
comunicação de massas. O mais louvado aspecto do consumo moderno – a 
saber, a busca de novidade – é apenas um sintoma de uma disciplina de 
consumo mais profunda em que o desejo se organiza em torno da estética do 
efêmero (Appadurai, 2004, p.117-118). 

 Existem dois horizontes básicos que impulsionam a cultura do consumo: a de 

que sempre haverá mais ofertas nas prateleiras do que uma pessoa pode consumir em 

toda a vida e a de que toda esta oferta, muito em breve, vai ser renovada. Acerca desta 

característica, Jameson (1993) destaca em seu texto “O Pós-modernismo e a Sociedade 

de Consumo”, o fato de que as mercadorias já preveem na gênese da sua constituição 

uma obsolescência planejada. A novidade é uma constante na lógica do excesso e a 

palavra “novo”, portanto, ganha destaque na argumentação publicitária, como nos 

lembram Rocha e Pereira: 

Não foi por acaso que o famoso publicitário David Ogilvy, no seu livro 
autobiográfico Confissões de um Publicitário (1976), dizia que o ideal de 
qualquer redator publicitário era poder usar a palavra ‘grátis’ em um anúncio. 
Como isso quase nunca era possível, ‘novo’ seria a melhor palavra seguinte 
(Rocha e Pereira, 2009, p. 61). 

  Desse modo, compreende-se que a lógica do excesso aparece tanto na esfera 

da produção quanto na esfera do consumo. Pois, como nos revela Costa (2004), a 

produção incessante de novos objetos seduz os consumidores em razão de cada uma das 

novidades trazidas ao mercado representar a renovação de duas promessas: a de 

redenção de frustrações anteriores e a de gozo com uma decepção antecipada.  

A Era do Excesso: consumismo e a asfixia da informação 

 Frank (1999) batiza o nosso tempo como “a era do excesso” e explica que o 

dinheiro (referindo-se particularmente às práticas de consumo) tornou-se um elemento 

intrinsecamente ligado ao estado emocional denominado “felicidade”. Neste sentido, 

sabendo que a felicidade se transformou em uma necessidade urgente (Freire Filho, 

2010), as lógicas do excesso e do exagero prevalecem. 
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 A lei do mais-gozar aparece como tônica especialmente forte na cultura jovem 

da sociedade, isto é, nas produções, produtos e serviços dirigidos a segmentos juvenis 

desta nossa “era do excesso”. São apresentados à juventude alguns imperativos, os quais 

seriam reforçados pelas narrativas da comunicação publicitária, pois esta lhe apresenta 

uma oferta de excessos “mercantilizados”: de velocidade do carro, de potência do 

aparelho de som, do barato da cerveja, de músculos e de magreza, nos padrões estéticos 

cada dia mais exigentes. Para a psicóloga Maria Rita Kehl: 

Diante de tanta idealização, e na falta de um sistema de referência alternativo 
aos valores do consumo – sistema que deveria estar sendo permanentemente 
elaborado por jovens e adultos, mas não está –, os pais sentem-se 
desautorizados a barrar certos excessos de seus filhos. Em nome do que 
deveriam reprimir ou barrar alguns prazeres, algumas práticas arriscada, mal-
educadas ou mesmo antissociais desses meninos e meninas que nasceram para 
levar vantagem em tudo? (2004, p. 100). 

 Observa-se ainda que a juventude, enquanto categorização social é, ela mesma, 

associada à dimensão dos excessos, principalmente nos padrões estéticos citados. No 

processo de juvenilização da cultura (Morin, 2006), por outro lado, é notório que, 

quanto mais as populações envelhecem, mais elas querem o “ser jovem”, o que, na 

verdade, com uma observação mais apurada, se traduz em “parecer jovem”. Para 

comprovar tal realidade, basta-nos observar a grande profusão de reality shows de 

beleza, emagrecimento, e “rejuvenescimento”. Para Rocha e Pereira (2009) a juventude, 

pensada enquanto fenômeno social, ao ser abordada pelas narrativas de comunicação 

vem colaborando para o “que poderíamos chamar de um processo juvenilizante da 

sociedade. Esse é um fenômeno que acaba por se refletir em – ou ser reflexo de – 

diversos outros discursos, como por exemplo, o da medicina e o da política.” (Rocha e 

Pereira, 2009, p. 60). 

 Maria Rita Kehl revela também uma preocupação quanto à relação desta 

urgência da felicidade e da experiência de prazer com o fator patológico do consumo, 

conhecido como consumismo. A autora relata um depoimento que recebeu no 

consultório de um jovem usuário de drogas para exemplificar esta questão: 

Apenas um pesadelo o intrigava: costumava acordar assustado depois de sonhar 
que se via diante de uma montanha incalculável de cocaína que lhe cabia, 
sozinho, consumir... Sentia medo, com toda a razão, de ter que responder ao 
imperativo de gozo tal como vem sendo lançado sobre ele e toda a sua geração 
há quase duas décadas (Kehl, 2004, p.100). 
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 Ao entendermos que, para pensar o consumismo, Rose de Melo Rocha (2012) 

alerta para o fato de que esta característica extrema do consumo é comumente associada 

com o campo do supérfluo, mas na realidade, ela o ultrapassa e pressupõe 

“concomitantemente o grau máximo do individualismo e o grau mínimo do exercício 

civilizatório.” (Rocha, 2012a, p. 41). A autora, citando Jurandir Freire Costa, lembra 

ainda que “fazer do consumismo o responsável pela desorganização social em que 

vivemos é dar crédito a uma crença professada por muitos, mas nem por isso menos 

especiosa: a economia é o destino” (Costa apud Rocha, 2012a, p. 43). 

 Costa (2004) também aborda o consumismo como um sintoma da nossa 

sociedade contemporânea. O autor nos traz a reflexão de que, se é verdade que os 

indivíduos consomem porque aprenderam a associar consumo à felicidade, “a busca da 

felicidade [...] se torna [assim] o complemento cultural necessário à implantação do 

consumismo.” (Costa, 2004, p. 137). Em outras palavras, ao se lançar à procura da sua 

satisfação individual, o consumidor não mede o tamanho ou a importância das suas 

aquisições. Só o interessa consumir cada vez mais a fim de concretizar a sua experiência 

de felicidade, ainda que esta seja pouco duradoura, pois “hoje em dia, todos os desejos, 

os projetos, as exigências, todas as paixões e todas as relações abstratizam-se (e se 

materializam) em signos e em objetos para serem comprados e consumidos.” 

(Baudrillard, 2008, p. 209). 

 De acordo com esta lógica de pensamento, e retomando a relação existente 

entre consumo e excesso, Melo Rocha conclui: 

Ante a experiência do excesso – excesso e informações, excesso de 
mobilizações sensórias, excesso de demandas cognitivas – as subjetividades 
possíveis demandam o reconhecimento e o enfrentamento da multiplicidade 
compulsória gestada pela via da fragmentação e da fluidez. A flexibilidade, 
neste caso, nem sempre conduz a uma mobilidade eticamente fundada. 
Abandonar a rigidez, de um lado. Desconfiar da fragmentação excessiva, de 
outro (Rocha, 2012a, p. 45). 

 Se o consumo é a peça chave para compreender as manifestações culturais da 

sociedade contemporânea que é, inclusive, denominada por “sociedade do consumo”, a 

comunicação pode e deve ser entendida como a metanarrativa que o sustenta (Rocha, 

2001). A partir desta perspectiva, é legítimo reconhecer também que as engrenagens da 

lógica do excesso têm lugar no âmbito dos discursos da comunicação. Há hoje uma 

exposição indiscriminada aos meios de comunicação. A pesquisadora americana 
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Meenakshi Gigi Durhan (2009), que se dedica a estudar a midiatização da infância e 

adolescência, demonstra a seguinte preocupação: 

Em um dia comum, um jovem depara-se com um ambiente de mídia que inclui 
mais de 200 redes de televisão a cabo, 5.500 títulos de revistas, 10.500 estações 
de rádio (no mínimo), pelo menos 30 milhões de websites e 122 mil livros 
recém-publicados Esse é um fenômeno global. (Durham 2009, p. 31). 

 Os excessos de exposição e de quantidade de conteúdos difundidos são, a 

propósito, as características predominantes nas práticas comunicacionais vistas nos 

novos ambientes digitais.  

 A internet deu voz a muitos, mas agora o que parece importar é o volume 

dessas vozes e em detrimento do conteúdo da informação partilhada. Em outras 

palavras, mais vale a quantidade de posts e compartilhamentos do que a qualidade do 

que é colocado na rede, dado que a internet nos convida a um consumo contínuo 

(Silverstone, 2005) e obsessivo. 

 Vaz (2000) confirma que o excesso é percebido com mais transparência na 

internet, concordando com a ideia de que há muito mais conteúdo à disposição do que 

aquele que é possível ser consumido. Citando Ramonet, para pensar os portais de 

notícias, Vaz afirma que: 

 Mesmo alguém que leia mil palavras por minuto durante oito horas por dia 
precisaria de um mês e meio para ler as informações difundidas num único dia. 
E depois de ler tudo, teria cumulado um atraso de cinco anos e meio de leitura... 
Um novo sábio morreria asfixiado sob o peso das informações disponíveis 
(Ramonet apud Vaz, 2000, p.1). 

  Para Umberto Eco (2011), na internet o excesso de informação torna-se pior 

do que a falta de informação, isto porque tudo o que cai na rede pode ser tratado como 

verdade, quando na realidade há muita informação equivocada, falsa ou mentirosa 

circulando: 

 A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A Wikipédia presta 
um desserviço ao internauta. [...] A internet ainda é um mundo selvagem e 
perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. A imensa quantidade de coisas que 
circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca a 
amnésia. Informação demais faz mal. Quando não lembramos o que 
aprendemos, ficamos parecidos com animais. Conhecer é cortar, é selecionar 
(Eco, 2011). 
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 Quando, em entrevista, Eco foi questionado se haveria alguma solução para 

este problema do excesso de informação, enfrentado pela nossa sociedade, o teórico 

respondeu: “Seria preciso criar uma teoria da filtragem. Uma disciplina prática, baseada 

na experimentação cotidiana com a internet. [...] Conhecer é filtrar7”. 

 De modo semelhante, ao pensar sobre o consumismo enquanto um dos pontos 

de partida para manifestações da lógica do excesso na sociedade do consumo – como é 

o caso do excesso de informação na internet –, Costa delibera: “Se quisermos [...] 

enfrentar os problemas éticos de nosso tempo, teremos de rever nossos ideais de 

felicidade e não dar ao ‘consumismo’ mais do que ele merece” (Costa, 2004, p. 180-

181). 

 

1.2 A visibilidade e o ocultamento como lógicas da sociedade midiática 

Falamos, produzimos, consumimos e vivemos cercados por imagens. Imaginamos 

imagens. Até mesmo transformamos imagens imaginadas em concretas. E vice-versa. Somos 

capazes de sonhar com nossa própria imagem. Algumas imagens, por seu turno, são pura 

simulação. O trânsito é intenso e os contrabandos de significação ininterruptos. 

-Rose de Melo Rocha 

 

O fascínio pela visão 

 A história da humanidade é demarcada pela exaltação daquilo que é visual ou 

imagético. Uma das mais ancestrais evidências deste “fascínio pela visão” pode ser 

encontrada nas escrituras da Bíblia (Villaça, 2010, p. 157), especificamente no trecho 

que corresponde à narração do Gênesis 1,26, exaltando que ao criar o homem, Deus 

disse “façamos o homem a nossa imagem e semelhança”. É também possível localizar 

várias referências ao sentido da visão nas narrativas mitológicas, por exemplo, nas quais 

era comum algum personagem ser punido pelo simples fato de ter olhado para algo que 

lhe era interditado: 

                                                 
7 Disponível em <http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2011/12/umberto-eco-o-excesso-de-

informacao-provoca-amnesia.html> 
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como ocorreu com Narciso, afogando-se na própria imagem. Foi o que 
aconteceu com Pandora, caindo na tentação de espiar dentro da caixa que 
continha os sofrimentos e as misérias do mundo. E também o que sucedeu com 
Orfeu, dirigindo o seu olhar para trás e testemunhando, como punição, a 
segunda morte de sua amada Eurídice (Rodrigues, 2006, p.50). 

 Ao pensarmos em aspectos não relacionados à religião e/ou à magia, também 

vamos encontrar os fortes traços de uma sociedade que se baseia fundamentalmente na 

visibilidade para constituir-se. As imagens são, desde o homem das cavernas, um dos 

principais recursos que o homem encontrou para marcar a sua presença no mundo e 

perpetuar a sua existência. 

 Neste contexto, a consciência da morte vem, mais uma vez, explicar o 

fenômeno comunicacional que une os homens às suas imagens. Para o autor José Carlos 

Rodrigues (2006), no ritual de enterrar os mortos podemos identificar muitos traços da 

soberania das imagens, como a pintura dos rostos nos invólucros dos mortos, ainda na 

Idade Média e, mais adiante na história, a construção de estátuas sepulcrais. Nas 

palavras de Rocha (2013) e, de acordo com a visão moriniana sobre a consciência da 

morte, compreendemos que a “nossa busca constante de enfrentamento da morte, fonte 

de libertação e de angústia, cerne de nosso pavor e de nossa potência, estaria 

intrinsecamente associada a essa capacidade de imaginar e de produzir imagens” 

(Rocha, 2013, p.74). 

 Também para Norval Baitello (2010) as imagens têm um significado de 

permanência da existência e, portanto, associá-las ao medo e à rejeição da morte faz 

todo sentido. Ele esclarece, no entanto, que o que está em questão não é “o desejo de 

viver eternamente, mas o desejo de não morrer” (Baitello, 2010, p.89) desejo este que se 

perpetua na espécie humana há milhares de anos. 

Mostrar e esconder: as vitrines da modernidade 

 Ao assentar a visão no patamar de sentido humano mais valorizado, o homem 

foi se pautando numa vivência e experiência de mundo fundamentalmente imagética. 

Tomaremos, então, a interessante abordagem de Rodrigues para provar como a 

afirmativa anterior é legitima: 

Entre nós, ocidentais modernos, a visão parece ter adquirido um papel 
progressivamente proeminente, pelo menos desde o Renascimento. Essa 
precedência fez com que se tenha tornado nada raro, nas línguas modernas, que 
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se tente dirigir a atenção de alguém para alguma coisa, pessoa ou 
acontecimento, dizendo-lhe: ‘Olha!’ Também passou a ser não excepcional que 
se convide alguém para provar o sabor de um sorvete, exclamando: ‘Veja que 
gostoso!’. Nem ficou infrequente oferecer uma flor ao olfato de uma pessoa, 
sugerindo: ‘Olha como é perfumada!’. 

Em nome dessa valorização especial da visão, a pessoa arrojada se transformou 
em ‘visionária’. A que tem uma sensibilidade maior que as demais passou a ser 
tida por ‘vidente’; a cuidadosa, por ‘previdente’ e a louca por ‘alucinada’. 
Dizemos que uma pessoa estimada é ‘bem-vista’, que um sábio é ‘iluminado’ e 
que um homem pouco inteligente ‘não enxerga um palmo na frente do nariz’ 
(Rodrigues, 2006, p.48). 

 

 Como se pode perceber a civilização moderna elegeu a visão como o sentido 

humano soberano. A partir desta constatação, entenderemos o quanto o marco da 

modernidade aguçou a transformação imagética e icônica do mundo cujo ápice, dizem 

alguns autores, estamos vivendo na contemporaneidade. É apropriado afirmar, que na 

pós-modernidade, o privilégio da visão não só permanece como se potencializa, 

concentrando as sensibilidades estéticas da sociedade em uma condição “na qual o 

grande investimento é feito na administração das subjetividades e a grande ferramenta é 

a associação entre imagem e imaginários” (Rocha, 2012a, p. 43).   

 Nizia Villaça (2010) dialoga com a psicanálise lacaniana para explicar que “o 

homem se distingue dos outros mamíferos por um desequilíbrio existencial com sua 

natureza biológica, instabilidade que ele designa por estágio do espelho, ou seja, uma 

relação problemática com a própria imagem” (Villaça, 2010, p. 157). Esta difícil relação 

do homem com o seu reflexo, através do olhar a si mesmo, é aproveitada pela indústria 

da moda (que ainda dava os seus primeiros passos) para elaborar, por exemplo, as 

diferentes ofertas de se “melhorar a aparência”. As roupas, sapatos, assim como todos 

os bens de consumo, e até mesmo algumas obras de arte, como prenunciou Walter 

Benjamin (1996), passaram a ser produzidos em escala industrial, com o auxílio de 

grandes máquinas, deixando para trás as tradicionais características artesanais, e dando 

espaço à reprodutibilidade técnica. 

 Procederam de Walter Benjamin também as primeiras reflexões acerca da 

influência dos novos modos de produção na transformação dos espaços de visibilidade e 

exposição. Estas ponderações só passaram a ter sentido em razão da chegada do vidro, 

que foi o material básico para a construção das vitrines, esta grande novidade moderna 
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que modificou consideravelmente o modo de ver e viver daquela sociedade. Para Silva, 

a vitrine pode ser comparada a uma janela: 

Nela construímos um espaço para que os outros nos olhem, mas também para 
olharmos através dela. Mais ainda, pela maneira como nos olham podemos 
compreender como nos projetamos e, pela forma como a vitrine é projetada, 
podemos entender como ela quer ser vista. Assim, a vitrine constitui-se num 
jogo de olhares, uns que mostram, outros que veem, uns que olham como os 
veem, outros que veem sem saber que são vistos (Silva, 2001, p. 27). 

 Expoente máximo da lógica de vitrine, as exposições universais8 também 

contribuíram de forma enfática para a construção do fascínio do olhar e da visibilidade. 

“As exposições funcionaram como síntese e exteriorização da modernidade dos ‘novos 

tempos’ e como vitrina de exibição dos inventos e mercadorias postos à disposição do 

mundo pelo sistema de fábrica.” (Pesavento, 1997, p.14). O que acontece neste 

momento é uma mudança profunda na maneira de olhar o mundo através dos olhos 

deste novo cidadão moderno, traduzido por Benjamin na emblemática figura do flâneur, 

o sujeito que se rende às maravilhas visuais das passagens parisienses e enxerga os 

novos horizontes através das vidraças das vitrines: 

Um olhar empírico, outro imaginário, a despeito de o real se alimentar do 
possível imaginável. Por essa circunstância, quem está por trás da vitrina, o 
sujeito real que procura vender o objeto observado, teve primeiro de imaginar 
como os possíveis curiosos poderiam ser provocados. São definitivamente, dois 
típicos cúmplices os que constroem essa sucessão de acontecimentos públicos 
(Silva, 2001, p.28) 

 Ainda nesta lógica, Benjamin nos traz a diferenciação entre o valor de culto e o 

valor de exposição das obras modernas. A destruição aurática e a reprodutibilidade 

técnica aparecem neste momento como fatores decisivos para o recuo do valor de culto 

em função de um inédito valor de exposição. Pois é pela via de sua reprodutibilidade 

técnica “que imagens ‘des-auratizadas’ vagam pelo mundo dos humanos como 

aparições fantasmáticas. Sem aura, mas plenas de valor de exposição, conduzem os 

duplos ao cotidiano, lhes dá vida e concretude, ao mesmo tempo em que os fetichiza” 

(Rocha, 2013, p.76). A visualidade é, desta maneira, uma grande provocadora do 

fetiche. 

                                                 
8 “As exposições universais são, com refere Bensaude-Vincent (1983), produtos de um mundo industrial 

já adulto e que se apoiava sobre o tripé do carvão, do vapor e das estradas de ferro. [...] As exposições 
visavam ampliar as vendas pelos renovados contratos entre produtores e consumidores, que 
estimulariam os negócios e a produção pelo salutar conhecimento dos novos produtos e processos.” 
(Pesavento, 1997, p. 43). 
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 Trazemos ainda para este diálogo a percepção de Norval Baitello sobre as 

assertivas benjaminianas: para o autor, “Benjamin não falava de outra coisa senão da 

passagem da era da arte ainda contaminada com o espírito do sagrado para a era da arte 

nos media, já arrebatada pelo espírito da visibilidade.” (Baitello, 2010, p. 86). Walter 

Benjamin, nessa concepção, foi o primeiro teórico a ter a sensibilidade de prever o 

destino fatalmente imagético da experiência estética construída na sociedade moderna. 

A sociedade midiática e a “iconomania” 

 Uma vez expostos os argumentos que indicam a preponderância da visão nas 

sociedades moderna e pós-moderna, passaremos a pensar os desdobramentos dessa 

característica, que nos levam a uma construção de mundo fundamentada em imagens e 

imaginários: 

Mediadora entre os vivos e os mortos, entre humanos e deuses, a imagem não 
seria um fim em si, mas um meio de sobrevivência. Nesse aspecto, o raciocínio 
do autor [Régis Debray] leva-nos a uma interessante associação: nas sociedades 
sem cadáveres e sem esqueletos – as nossas –, que baniram a morte do campo 
de visão, o que nos resta são os fluxos de imagens, capazes de seduzir e 
apreender olhares demasiado protegidos. Poder-se-ia acrescentar: olhares 
protegidos e bastante narcisistas, estes que baniram os espectros para adorar os 
espelhos e, em um segundo momento, cultuar as imagens (Rocha, 2013, p. 76). 

 Recorrendo novamente a Walter Benjamin, devemos nos lembrar do que o 

autor chamava de novo sensório, referindo-se, especificamente, ao crescimento da 

exposição da obra de arte naquele momento histórico. Tal crescimento pode ser 

percebido com clareza nas imagens em movimento do recém-nascido cinema que 

necessitava, fundamentalmente, ser amplamente reproduzido, como vemos: 

Nas obras cinematográficas, a reprodutibilidade técnica do produto não é, como 
no caso da literatura ou da pintura, uma condição externa para sua difusão 
maciça. A reprodutibilidade técnica do filme tem seu fundamento imediato na 
técnica de sua produção. Esta não apenas permite, da forma mais imediata, a 
difusão em massa da obra cinematográfica, como a torna obrigatória, porque a 
produção de um filme é tão cara que um consumidor, que poderia, por exemplo, 
pagar um quadro, não pode mais pagar um filme. O filme é uma criação da 
coletividade (Benjamin, 1996, p. 172).  

 Para pensar a profusão de imagens às quais estamos expostos na 

contemporaneidade devemos ter em mente que, do ponto de vista da comunicação, a 

abordagem imagética e icônica possui grande impacto, dado que a estética do consumo 
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relaciona-se intimamente com a transformação da realidade em imagens, como nos 

afirma o autor Fredric Jameson (1993). 

 A visualidade excessiva é considerada por muitos autores como um dos 

sintomas da sociedade de consumo, associando esta ideia também a um consumo 

imagético, que se potencializa sustentado pela distribuição indiscriminada de anúncios 

publicitários dado que “um produto vende-se para quem pode comprar, um anúncio 

distribui-se indistintamente.” (Rocha, 1995a, p. 27). É um ciclo de divulgação de 

imagens que se volta exatamente para as lógicas de uma cultura que se baseia nas 

práticas de consumo. Nas palavras de Beatriz Jaguaribe (2007), “[a] par da banalização, 

do tédio do déjà vu e da saturação provocada pela reprodução incessante de imagens, a 

cultura de consumo e as artes da publicidade também introduzem o encantamento da 

fantasia e da imaginação” (Jaguaribe, 2007, p. 189), tão necessários ao desenvolvimento 

da sensação de prazer no ato do consumo. 

 A sensação de déjà vu citada pela autora é causada pelo excesso de imagens as 

quais somos expostos, todos os dias. Constatação esta que reforça a ideia de que 

“vivemos hoje em um mundo não apenas de franco domínio da imagem, como de 

escalada aberta das imagens com uma visível perda progressiva da escrita em favor de 

ícones” (Baitello, 2010, p. 84). Com efeito, é necessário lembrar que aprender a 

decodificar e dominar a escrita é uma tarefa que demanda dedicação, muito tempo e 

dinheiro de modo que instaura-se, nos dias de hoje, a “iconomania”, termo cunhado por 

Günther Anders (2003) e que exprime a tendência pós-moderna de traduzir toda sorte de 

informação em imagens. Ainda sobre esta reflexão, Baitello sugere que: 

A cultura das imagens (e a transformação de toda a natureza tridimensional em 
planos e superfícies imagéticas) abre as portas para uma crise de visibilidade, 
dificultando aqui não apenas a percepção das facetas sombrias, mas até mesmo, 
por saturação, aquelas regiões iluminadas. Assim como toda visibilidade 
carrega consigo a invisibilidade correspondente, também a inflação e a 
exacerbação das imagens agrega um desvalor à própria imagem, enfraquecendo 
sua força apelativa e tornando os olhares cada vez mais indiferentes, 
progressivamente cegos, pela incapacidade da visão crepuscular e pela 
univocidade saturadora das imagens iluminadas e iluminadoras (Baitello, 2005, 
p. 85). 

 Ao legitimar a iconomania nos mais diversos meios de comunicação, a 

sociedade do consumo, amparada na lógica do excesso, acabou por se colocar em uma 

posição em que se torna refém das próprias imagens. Dito de outra forma, entendemos 
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que em uma cultura onde tudo se torna imagem, que se baseia no “ver para crer”, 

acabamos por desenvolver a ideia de que um momento só é real se for registrado em 

imagem. “A máxima empirista uma imagem vale mais que mil palavras foi uma 

sentença cruel imposta a nosso celeiro de visualidades, retirando-lhes a ambiguidade e 

extirpando-lhes as contradições.” (Rocha, 2013, p. 78). Nessa perspectiva, o sujeito, de 

certo modo, assujeita-se diante das imagens que ele mesmo criou na intenção irônica e 

paradoxal de perpetuar-se, todavia, esquecendo-se de que as imagens que não morrem 

também não vivem (Mendonça, 2006, p. 113). 

Tudo vira imagem 

 O momento histórico que vivemos é marcado pela presença (ou seria 

onipresença?) das redes sociais digitais. O ambiente virtual trouxe para a comunicação 

mudanças que já afetam as relações sociais e borram as fronteiras entre o público e o 

privado. Na visão de Thompson, 

enquanto nas mais antigas sociedades as ações e suas consequências eram 
geralmente restritas aos conceitos de interação face a face às suas 
circunvizinhanças, hoje é comum ver os indivíduos orientarem suas ações para 
outros que não compartilham o mesmo ambiente espaço-temporal e com 
consequências que ultrapassam de muito os limites dos seus contextos e 
localizações (Thompson, 1998, p. 92). 

 O celular, que já foi símbolo de status social, hoje significa, sobretudo, o 

passaporte de entrada ao mundo das redes sociais, dos inúmeros aplicativos que se 

conectam, criando uma nova ordem de relacionamentos e do tempo que se demanda 

para cada tipo de relação.  

Os novos conceitos de espaço e tempo trouxeram outras formas de vivenciar a 
identidade de pertencimento, decorrentes de maneiras diferentes de estar junto. 
Nosso ponto de encontro não é mais a praça e sim o ciberespaço; não 
dialogamos apenas com outros sujeitos, mas também com máquinas e placas 
(não pise na grama). Criam-se novas sensibilidades, novos modos de relacionar-
se, maneiras diferentes de estar junto com outras pessoas, de circular pelas 
cidades, de circular pelo mundo e pelos mundos (Baccega, 2008, p.1).  

  As novas sensibilidades de lidar com tempo-espaço alteraram também as 

nossas formas de narrar a vida. Para Arfuch (2010), as cartas foram substituídas pelos e-

mails, mais breves e mais urgentes. Desse modo, na opinião da autora, a internet 

conseguiu “popularizar novas modalidades das (velhas) práticas autobiográficas das 

pessoas comuns, que sem necessidade de mediação jornalística ou científica, podem 
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agora expressar livre e publicamente os tons mutantes da subjetividade contemporânea”. 

(Arfuch, 2010, p. 150). 

Com efeito, na lógica da autora, os diários foram reformulados para atender os 

novos padrões impostos pelas redes sociais on-line que, assim como os e-mails, também 

podem ser acessadas através dos celulares smartphone, e que também proveem espaços 

mais diminutos para a escrita, forçando o narrador a transmitir as mensagens de maneira 

mais sucinta e muitas vezes, baseando-se principalmente no texto não-verbal, imagético, 

reportando-nos a uma “visualização da existência” (Mirzoeff, 1999). A imagem torna-se 

imperiosa para o próprio reconhecimento da realidade.  

A experiência de mundo outrora registrada a lápis e apenas em diários guardados 

a sete chaves, agora, demanda um registro imagético tão somente para se fazer real. 

“Trata-se de um cenário de transformações na forma de comunicar o visível e o vivível 

do qual a fotografia é uma das peças do jogo” (Abreu et al., 2012, p. 11). Morin, por sua 

vez, ao analisar a experiência da fotogenia afirma que esta é uma “qualidade que reside, 

não na vida, mas na imagem da vida” (Morin, 1997, p. 33). A exposição da vida íntima 

a partir das fotografias compartilhadas no ambiente virtual é um fenômeno 

contemporâneo avaliado com ponderações de prós e contras pelos pesquisadores das 

ciências da comunicação com sensibilidade para perceber o impacto que esse feito tem 

causado nas relações sociais: 

É também digno de nota o prazer com que proprietários de telefones celulares 
portadores de câmera fotográfica registram, a seu bel prazer e de modo 
‘despistado’, pessoas que as cercam, sejam estas suas amigas ou mesmo 
absolutamente desconhecidas. Vivendo da perversão sugerida por esta 
limiaridade, encontramos igualmente os paparazzi, sequiosos por transformar 
em imagem pública (on-line) a intimidade off-line de celebridades (Rocha, 
2006, p. 3). 

Neste cenário destaca-se – com protagonismo – a fotografia, que também foi 

objeto de interesse nas pesquisas de Benjamin. As fotografias, que outrora foram 

acusadas de aprisionar almas, partiram de ambientes como as galerias de arte e jornais 

de grande circulação até tornarem-se artefatos pessoais. Vale ressaltar que desde o 

século XIX, 

a fotografia exerceu um papel importante [no] processo de desvelamento do 
mundo, pois foi logo percebida, à diferença de outras imagens [como os 
quadros e esculturas], não apenas como um meio de representar o mundo 
visível, mas de tornar o mundo visível (Jaguaribe, 2007, p. 43). 
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Atualmente, chegaram à internet para, nas mãos dos usuários, transformarem-se 

em um dos principais registros da sociedade do século XXI. As imagens dos sujeitos, ou 

os corpos-imagens que habitam as redes sociais digitais, tornaram-se tão imperiosos que 

é possível afirmar que elas não representam apenas parte da realidade, mas a sua 

totalidade. 

A corporeidade foi vivenciada, sobretudo, como meio para execução das ações 
e, frequentemente, controlada como objeto pela alteridade de um sujeito 
racional. Simultaneamente, essa mesma corporeidade foi festejada como 
explosão dos sentidos, como bem acentua Bakhtin na carnavalização medieval. 
Hoje, vivemos a ambiguidade do corpo/imagem, numa espécie de esteticismo 
generalizado ou neoiluminismo tecnológico. (Villaça, 2010, p.154). 

 

Alguns teóricos consideram que este movimento da sociedade, de confiar a 

realidade às imagens dela criada, evidencia, mais uma vez, o empobrecimento da 

experiência humana em função dos fetiches e fantasmagorias oriundos do novo sensório 

moderno, que se perpetuam e se transformam até hoje. Nas palavras de Mendonça, “a 

existência humana, poluída por imagens, torna-se cada vez mais opaca, densa e viscosa” 

(Mendonça, 2006, p.103). De modo semelhante, Jaguaribe concorda que o real e a 

realidade estão sendo encarados pelo sujeito através de uma estética mediada pelas 

imagens:  

o real e a realidade são arduamente contestados e fabricados. Num 
mundo de realidades em disputa, as estéticas do realismo no cinema, 
fotografia e literatura continuam a ser conclamadas a oferecer retratos 
candentes do real e da realidade, são acionadas a revelar a carne do 
mundo em toda a sua imperfeição (Jaguaribe, 2007, p. 41). 

 

 Por outro lado, toda essa superexposição de imagens que sofremos 

coercitivamente através das muitas mídias, nos encaminha para uma condição de 

“cegueira” que, na mesma lógica apresentada anteriormente acerca do excesso, onde o 

excesso de informação equivale a informação nenhuma, funciona no sentido de que “o 

que muito se mostra, pouco se dá a ver. A visualidade excessiva é uma estratégia de 

invisibilidade”. (Rocha, 2006, p. 6). Nesta perspectiva, devemos estar atentos ao fato de 

que este jogo entre o mostrar e o ocultar é exatamente o que molda a nossa consciência 

de realidade. Nas palavras de Jaguaribe, é o que compreendemos como “o efeito do 

real” pois, “a realidade tornou-se mediada pelos meios de comunicação e os imaginários 

ficcionais e visuais fornecem os enredos e imagens com os quais construímos nossa 

subjetividade” (Jaguaribe, 2007, p.30).  
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 Deste modo, ao pensarmos os compartilhamentos de imagens nas redes sociais 

digitais ou até mesmo no ambiente virtual de um modo geral, encontramos a reflexão 

acerca de uma lógica estabelecida pela sociedade do consumo que nos conduz a um 

eterno jogo entre visibilidade e ocultamento. 

1.3 Excessos, visibilidade e corpo na cultura midiática 

A visibilidade do corpo 

 Se recorrermos a uma breve retomada histórica, percebemos que entre os 

séculos XVIII e XIX, a comunicação editorial passa a se dedicar a uma espécie de 

agenciamento subjetivo (Mendonça, 2006) destinado a conformação dos corpos, de 

onde partem os “manuais de comportamento, embelezamento, educação e disciplina dos 

corpos que estavam em consonância como o fortalecimento de uma imagem moderna e 

produtiva.” (Sant’Anna Apud Mendonça, 2006, p.108). No campo da comunicação, 

associa-se o surgimento deste tipo de disciplina ao conceito de biopoder e biopolíticas 

cunhados por Foucault. Segundo o filósofo, a tomada de poder sobre o ser humano 

acontece em uma espécie de “estatização do biológico” (Sibilia, 2002, p.158). Dessa 

maneira, as disciplinas centravam-se “no corpo como máquina: no seu adestramento, na 

ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua 

utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes e 

econômicos.” (Foucault, 1998, p. 151). Estas compreensões de Foucault podem ser 

percebidas no século XIX, principalmente, pois é neste século que, como afirma 

Sant’Anna (2005), é inventada a “forma homem”. Dito de outro modo é neste século 

que homens e mulheres passam a ter melhor compreensão do seu corpo, cientificamente 

falando, mas é também o momento em que as instituições passam a dominá-lo. 

 A partir do século XX, os manuais de comportamento ganham maior requinte 

na sua produção. A beleza passa a aparecer como um aspecto muito valioso para a 

construção das aparências: 

Os anúncios de produtos de beleza e técnicas de embelezamento prometiam 
colocar ao alcance das mãos, nas prateleiras das lojas e das farmácias, aquilo 
que a natureza não deu ao corpo. Desde então, a beleza passou, 
progressivamente, a ocupar mais espaços nas prateleiras das lojas 
especializadas, dos supermercados, das farmácias, dos shoppings centers etc 
(Mendonça, 2006, p. 108). 
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 Na argumentação de Marshall Berman (1987), leitor de Karl Marx, a origem da 

sensibilidade moderna denota uma consciência de si e do mundo que,  

em últimos termos, equivaleria à compreensão de si mesmo como “uma espécie 
de caos” (Nietzsche), faltando ao homem moderno um “figurino”; a ele caberia, 
na impostura nietzschiana, a inelutável tarefa de reconhecer que “jamais se 
mostrará bem trajado (Rocha e Beraldo, 2013, p. 9). 

 Ainda no diálogo com Marx, Berman aborda os paradoxos da sociedade 

burguesa a partir das representações do corpo nu e do corpo vestido, investindo em uma 

metáfora acerca de dois universos opostos do caráter humano, que se revelavam com 

toda força naquele exato momento histórico: de um lado aquilo que é aberto ou nu e o 

que é escondido, velado, vestido. Diz Berman: 

Roupas passam a ser emblema do velho e ilusório estilo de vida; a nudez vem a 
representar a recém-descoberta e efetiva verdade, e o ato de tirar as roupas se 
torna um ato de libertação espiritual, de chegada à realidade. (...) a dialética da 
nudez que culminará em Marx é definida logo no início da era moderna, no Rei 
Lear de Shakespeare. Para Lear, a verdade nua é aquilo que o homem é forçado 
a enfrentar quando perdeu tudo o que os outros homens podem tirar-lhe, exceto 
a própria vida (Berman, 1987, p. 104). 

A visão marxista, segundo Berman (2008), também fora capaz de prever que 

este novo formato de consumo poderia comprometer a capacidade dos homens e das 

mulheres de decidir, mediante a enorme profusão de possibilidades e necessidades 

inventadas, gerando um provável esvaziamento da experiência humana: 

A natureza do novo homem moderno, desnudo, talvez se mostre tão vaga e 
misteriosa quanto a do velho homem, o homem vestido, talvez ainda mais vaga, 
pois não haverá mais ilusões quanto a uma verdadeira identidade sob as 
máscaras. Assim, juntamente com a comunidade e a sociedade, a própria 
individualidade pode estar desmanchando no ar moderno (Berman, 2008, p. 
107). 

A metáfora das vestimentas, elaborada pelo autor, concorda com a visão 

diluidora de certezas advinda do mundo moderno. Em outras palavras, percebeu-se 

através da nova maneira de lidar com o consumo e seus elementos simbólicos que a 

sociedade estaria despida, pois, todos os códigos de conduta, inclusive no que tange a 

moda, haviam sido modificados. Este novo código é compreendido pela autora Diana 

Crane (2008) como a transição da moda de classe para a moda de consumo.  
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A moda de classe era um fator que demarcava as diferenças sociais e se 

expressava por meio de regras rígidas sobre os elementos do vestuário, como sapatos e 

luvas, que deviam ser usados. 

[...]Tais regras também especificavam quais as cores permitidas e o 
comprimento das barras. Esse tipo de moda expressava ideais sociais de atitude 
e comportamento femininos. O vestuário em voga no século XIX era um 
exemplo da doutrina de esferas separadas, apoiada por outras instituições 
sociais. Era totalmente adequado aos papéis submissos e passivos por parte das 
mulheres (Crane, 2008, p. 162). 

Na outra margem desse cenário de transição está a moda de consumo que “é 

mais ambígua e multifacetada, em consonância com a natureza fragmentada das 

sociedades contemporânea” (Crane, 2008, p.163).  É a partir da moda de consumo, e da 

maior liberdade que ela conferia aos sujeitos modernos para compor o seu visual, que 

surge a concepção de beleza como algo desnaturalizado, que pode ser adquirido, ou 

melhor, comprado, como já expomos. No que tange as questões de gênero, por 

exemplo, desenvolve-se a noção de feminilidade9: 

O corpo ideal, objetivado pela indústria cultural, é determinante para a 
construção de uma feminilidade que tem na aparência uma forma de afirmação 
social, uma arma poderosa na disputa por um lugar privilegiado não somente 
entre os homens, mas também entre as mulheres (Pereira, 2003, p. 156). 

O corpo feminino, desde então, foi sendo moldado fisicamente, através das 

referidas novas possibilidades de consumo, para atender ao padrão estético e aos jogos 

de poder vigentes em cada época. Acompanhou a invenção do batom em 1925, do 

desodorante, nos anos 50, usou os desconfortáveis espartilhos, que mais tarde, graças ao 

trabalho feminino nas fábricas, foi diminuindo até se transformar em sutiã, para 

possibilitar uma maior movimentação dos braços (Del Priore, 2000, p. 9-10). E estes são 

só alguns dos muitos outros produtos que surgiram e continuam sendo desenvolvidos 

para destacar e aprimorar os mais diferentes aspectos da beleza feminina.  

Com efeito, cada vez mais as criações no campo do vestuário feminino são 

desenvolvidas para modelar o corpo da mulher. A indústria da moda vem sendo 

fortalecida sob um contexto paradoxal onde cada peça de roupa deve servir para 

recobrir o corpo (pois assim convencionou-se o viver em sociedade), mas, ao mesmo 

                                                 
9 Não abordaremos aqui a noção Freudiana para o conceito de feminilidade. Nesta investigação aplicamos 

o conceito de feminilidade conforme utilizado na antropologia, para designar características e/ou 
comportamentos lidos pela cultura como pertencentes ao gênero feminino (Áran, 2006). 
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tempo, para mostrá-lo, no sentido de que a vestimenta deve contribuir para tornar 

determinado corpo em objeto de observação e desejo. Pereira (2003), ao dialogar com 

Malysse (2002), afirma que a masculinidade e a feminilidade seriam construídas 

corporalmente, numa divisão prática que determina uma modelação das partes 

superiores (braços, ombros, peitorais) pelos homens e partes inferiores (quadris, 

nádegas, pernas) mulheres. 

Outro fator de importante destaque para o nascimento da moda de consumo é 

que neste novo formato da moda, as rígidas regras foram também pouco a pouco se 

desmanchando até ao ponto de proporcionar, nos dias de hoje, uma liberdade na 

construção dos estilos que propicia a diluição das fronteiras do status social, uma vez 

que “a roupa foi um dos primeiros bens de consumo disponibilizados a todas as classes 

sociais”. (Crane, 2008, p.165).   

Com a crescente possibilidade de escolhas no mundo da moda, fica notória a 

ideia de que a roupa passa a ser também um veículo de comunicação, uma vez que 

“recobrir o corpo com vestimentas implica, efetivamente, distender a estratificação dos 

produtos culturais.” (Garcia, 2005, p. 61). Todavia, pensar o corpo vestido como mídia 

pode ser uma análise simplista do potencial de visibilidade e comunicação que o corpo 

proporciona. 

O corpo como mídia 

 Norval Baitello (2010) utiliza-se da Teoria dos Meios de Harry Pross para 

lembrar que sempre há um corpo no início e no final de todo processo de comunicação. 

É o que o autor chama de “cumulatividade” na passagem dos meios primários para 

secundários e dos secundários para os terciários. Em outras palavras, a comunicação 

primária mantém-se presente em todos os desdobramentos da comunicação, como 

podemos verificar pelas palavras do próprio autor: 

A comunicação primária, aquela dos meios produzidos naturalmente pelo 
corpo, desde a palavra falada até as maneiras de sentar ou ficar de pé, do 
gesticular de mãos até o franzir de testa, vem ganhando a atenção 
crescente das ciências da comunicação por sua onipresença e pelo seu 
poder de sedução ou rejeição. (Baitello Jr, 2010, p. 63). 

 A mídia primária pode, em uma primeira análise, parecer limitada, pois 

demanda a presença do corpo e, portanto teria um alcance restrito; porém, na verdade, 
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as possibilidades de comunicação que podem ser desenvolvidas por esta mídia são 

inúmeras: os gestos, as expressões, os modos de andar, falar e se portar são apenas 

alguns exemplos. Ademais, o fato é que o corpo é peça chave em todos os meios e 

mídias. Harry Pross (1980) afirma que toda comunicação parte do corpo e ao corpo 

retorna: seja através da fala (voz) e dos gestos na comunicação primária; das inscrições 

nas cavernas e da chegada do alfabeto e de imprensa, nos meios secundários; até o 

surgimento dos meios terciários, a partir da eletricidade, causando a necessidade de 

aparatos para decodificar a mensagem – em todos esses processos, o corpo esta 

ativamente presente, como sugere o autor, expandindo o conceito de mídia para “não 

apenas os meios de massa e os protomeios de massa, mas também a comunicação 

interpessoal como a oralidade e a escuta, o gesto e a visibilidade [...]” (Baitello, 2010, p. 

63).  

 É possível também associar a ideia da materialidade do corpo como mídia, às 

contribuições de Marshall McLuhan (1995) no que diz respeito aos meios de 

comunicação como extensão do homem. Nesse sentido, entende-se que os estudos do 

autor sobre meios de comunicação compreendem o corpo também como um objeto de 

comunicação, que se liga ao mundo exterior por meio de mediações sensoriais. Deste 

modo, “[e]ssa (inter)mediação encontra-se atrelada à máxima de McLuhan, ‘o meio é a 

mensagem’, cuja relação sociocultural do corpo é vivenciada pela sua acoplagem aos 

objetos inscritos no mundo” (Garcia, 2005, p. 4). 

Paul Zumthor (2010), por sua vez, afirma que “é pelo corpo que nós somos 

tempo e lugar”. O autor relaciona este aspecto com o conceito de performance, que 

segundo ele, tem por característica ser “duplamente temporalizada: por sua duração 

própria, e em virtude do momento da duração social em que ela se insere.”(Zumthor, 

2010, p. 162). Na performance, é possível também notar o corpo transformado em 

mídia, comunicando. Garcia (2005), ao estudar a concepção de performance 

apresentada por Zumthor, lembra que, neste contexto, “a noção de corpo está para além 

da estética que perpassa a filosofia, ao adentrar o campo da linguagem para explorar a 

produção de mensagens.” (Garcia, 2005, p. 3). 
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Corpos e excessos 

 Na pauta atual dos estudos de comunicação acerca do corpo enquanto mídia, as 

abordagens se dão por dois eixos principais: 1) o excesso de visibilidade dos corpos e 

das intimidades ligadas a ele e 2) a preocupação com a interferência das narrativas do 

consumo, em especial da publicidade sobre os corpos dos sujeitos contemporâneos. 

A propósito da superexposição dos corpos e intimidades na contemporaneidade, 

remetemo-nos a Zygmunt Bauman (2013), que ao citar o sociólogo francês Alain 

Ehrenberg, apresenta a hipótese de que a pós-modernidade tenha encontrado o seu 

marco inicial numa noite de quinta-feira, no outono de 1980, quando uma mulher 

comum chamada Vivienne declarou em um programa de televisão, transmitido para 

milhares de espectadores, que jamais experimentara um orgasmo durante toda a sua 

vida de casada em razão de seu marido sofrer de ejaculação precoce. Bauman destaca os 

motivos pelos quais o sociólogo elegeu este episódio como o início da era pós-moderna: 

Em primeiro lugar, atos essencialmente, até eponimicamente privados, foram 
revelados e debatidos em público – ou seja, diante de todos que quisessem ou 
tivessem tido a chance de escutar. Em segundo lugar, uma arena pública, um 
espaço aberto sem controle de entrada, foi usado para expressar e expor um 
tema de importância, interesse e emoção profundamente privados. Entre si, 
esses dois passos revolucionários de fato legitimaram o uso do público de uma 
linguagem desenvolvida para conversas privadas entre um número limitado de 
pessoas escolhidas; uma linguagem cuja principal função fora até então 
estabelecer um limite entre os domínios do “privado” e do “público”. (Bauman, 
2013, p. 108). 

 Como vemos, é pela diluição das fronteiras entre o público e o privado que o 

corpo e as intimidades dos sujeitos vêm à tona na pós-modernidade, aspecto que 

enfatiza Silva (2001): 

Se assistimos aos noticiários da televisão, em outra época cautelosos e 
comedidos com relação ao eixo público e privado, vemos que hoje se debruçam 
sobre a fofoca, o dado curioso de um personagem supermasculino que se tornou 
homossexual ou de uma senhora que conquistou dois maridos ao mesmo tempo. 
Trata-se, em todos os casos, de invadir o privado pelo público” (Silva, 2001, p. 
69). 

 Como consequência desta superexposição, instaurou-se um culto ao corpo de 

modo a mantê-lo dentro dos padrões estéticos estabelecidos pela cultura midiática para 

que este corpo possa, sem nenhuma timidez, ser exibido. Sibilia (2002) acredita, então, 

que  
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[o] corpo humano, em sua antiga configuração biológica, estaria se tornando 
obsoleto. Intimidados pelas pressões de um meio ambiente amalgamado com o 
artifício, os corpos contemporâneos não conseguem fugir das tiranias (e das 
delícias) do upgrade. Um novo imperativo é internalizado, num jogo espiralado 
que mistura prazeres, saberes e poderes: o desejo de atingir a compatibilidade 
total com o tecnocosmos digitalizado. Para efetivar tal sonho é necessário 
recorrer à atualização tecnológica permanente: impõem-se, assim, os rituais do 
auto-upgrade cotidiano (Sibilia, 2002, p.13). 

Ao assumir que o sujeito pode utilizar seu corpo como mídia, devemos lembrar 

que esta é uma comunicação que se processa de maneira individual, isto é, cada pessoa 

elabora, a partir de seu corpo, como quer se mostrar ao mundo. A grande questão que 

envolve esta abordagem é a constatação de que há, na sociedade do consumo, cada vez 

mais, narrativas que buscam padronizar os corpos, que por natureza, são amplamente 

diferenciados, especialmente quanto aos aspectos da aparência. A individualidade, 

então, fica comprometida, uma vez que espera-se do sujeito uma formatação padrão 

para o seu corpo. Villaça, em seu livro Mixologias, aborda esta questão: 

A grande discussão que se mantém em torno do corpo e suas representações é 
aquela que opõe, de um lado, a visão do corpo como dado natural, possuidor de 
unidade, estabilidade, e, do outro, o olhar no qual a cultura aparece interferindo 
nos menores gestos e no qual o corpo é infinitamente moldável e controlável 
(Villaça, 2010, p.154). 

 Neste momento, nos referimos ao segundo eixo de abordagem que se refere à 

preocupação com a interferência das narrativas do consumo, em especial da publicidade 

sobre os corpos dos sujeitos contemporâneos. Portanto, verificamos na fala de Villaça, 

uma espécie de padronização imposta por meio das narrativas do consumo. O corpo 

modelo, ponto de partida para uma padronização pretendida pelas inúmeras 

possibilidades de cirurgias plásticas, cosméticos, vestuários, dentre tantos outros 

artifícios, é associado a aspectos de magreza, beleza, erotismo e sexualidade (Garcia, 

2005, p. 69), que respondem aos critérios criados pela engrenagem que, segundo 

defendem alguns estudiosos, move a circulação midiática do corpo. Ao estabelecer um 

ideal de corpo, a sociedade do consumo cria um mal-estar ontológico nos sujeitos pós-

modernos, pois 

como lembra Bourdieu com o seu conceito de ‘capital cultural’, os sinais 
das disposições e esquemas classificatórios que revelam as origens e a 
trajetória de vida de uma pessoa manifestam-se também na forma do 
corpo: altura, peso, postura, andar, conduta, tom de voz, estilo de falar, 
sendo de desembaraço ou desconforto em relação ao próprio corpo.” 
(Villaça, 2010, p. 161). 



43 
 

 

 Desse modo, padronizando os corpos chegaríamos, cedo ou tarde, a um projeto 

humano-inumano (Jaguaribe, 2007, p. 210), uma vez que nos moldaríamos a partir de 

imagens publicitárias ou narrativas audiovisuais que “sacrificam a dimensão 

tridimensional do corpo” (Mendonça, 2006, p. 109). 

 Ao refletir sobre tais interferências midiáticas e imagéticas, tão presentes em 

nossa sociedade de consumo, buscamos compreender como as lógicas do excesso e da 

visibilidade, engendradas na nossa sociedade, influenciaram (embora não de modo 

determinístico) a conformação do corpo nas muitas mídias, alterando os nossos modos 

de experimentar a sensibilidade estética. Este debate teórico constitui o ponto de partida 

para a análise que propomos, pensando o movimento ativista juvenil aqui contemplado 

como um reflexo e refração desta sociedade e que, portanto, forçosamente dialoga com 

tais lógicas, inclusive para ressignificá-las e/ou recusá-las.    

 Avançando em nossa reflexão teórica, abordaremos no próximo capítulo o 

feminismo, sob o ponto de vista da comunicação, entendendo que, permeado pelas 

lógicas que abordamos o feminismo atual constitui-se sobre pilares de sustentação 

ligados principalmente a políticas de visibilidade e ativismo juvenil. Assim, colocamos 

em diálogo alguns dos principais estudiosos que relacionam as temáticas de gênero 

(feminino/feminismo) e comunicação.  
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CAPÍTULO 2 – DEBATES FEMINISTAS, POLÍTICAS DE VISIBILIDADE E 

ATIVISMO JUVENIL NA CONTEMPORANEIDADE 

2.1 Feminismo e políticas de visibilidade 

A mulher oculta  

 Quando procuramos nos voltar a uma abordagem histórica sobre a participação 

da mulher nas conquistas da sociedade, percebemos uma espécie de ocultamento ou 

esquecimento das personagens femininas. A História “oficial” como conhecemos, nos 

contaria apenas a história dos homens. Assim, a história sobre as mulheres não 

corresponde à história das mulheres, porque esta estaria sendo convencionalmente 

silenciada dos livros de história e até mesmo das memórias dos povos: 

O esquecimento de que as mulheres têm sido objeto não é uma simples perda de 
memória acidental e contingente, mas o resultado de uma exclusão consecutiva 
à própria definição de História, gesto público dos poderes, dos eventos e das 
guerras. Excluídas da cena pública pelas funções ditadas pela ‘natureza’ e pela 
vontade dos deuses/ de Deus, as mulheres não podiam aparecer nela a não ser 
como figurantes mudas, penetrando por arrombamento ou a título de exceção – 
as mulheres ‘excepcionais’, heroicas, santas ou escandalosas – relegando à 
sombra a massa das outras mulheres. Na Antiguidade greco-romana como na 
Idade Média cristã, o silêncio da História sobre as mulheres é impressionante 
(Perrot, 2009, p. 112). 

 Outras autoras, partilhando das posições da expoente feminista Michelle 

Perrot, também destacam essa eminente “sexualização” da história da humanidade. 

Compreendendo que “homem” representa o sujeito universal, neutro, sinônimo de 

“humano”, enquanto do outro lado, temos a mulher, representada como um ser 

específico, sexualizado, marcado pelo seu gênero, determinando sua natureza 

reprodutora. Esta seria a razão pela qual, segundo Miguel e Boix (2013), o homem 

estaria figurando como protagonista na história da humanidade. Esta constatação traz 

muitos questionamentos para o campo acadêmico e faz com que pesquisadoras do 

mundo inteiro estejam dedicando suas investigações a revelar a participação da mulher 

em grandes contribuições na nossa História, inclusive na evolução de nossa espécie, 

pois acreditar que só o homem esteve em contato com a técnica e a ciência parece ser  

uma visão tendenciosa da realidade. As mulheres, mesmo tendo sido sempre 
excluídas do saber oficial, reconhecido – e etiquetadas como bruxas quando 
insistiam em conhecer e experimentar – sempre se relacionaram com a técnica 
(Miguel e Boix, 2013, p. 41).  
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 Miguel e Boix (2013) esclarecem ainda que existe um “mito do homem 

caçador” que se difunde até os dias de hoje e que nos faz crer que a mulher sempre 

cumpriu o papel submisso, ficando dentro de casa sem exercer funções “importantes” 

enquanto o homem fazia o papel de provedor (modelo que não só a História, mas 

instituições como Família, Igreja e Estado ajudaram a perpetuar). No entanto, as autoras 

citadas recorrem à teórica russa Alejandra Kollontai para nos contar outra versão dessa 

história: 

Segundo sua análise, o fato de as mulheres serem as reprodutoras da espécie as 
fez assumir um papel decisivo na história da humanidade. Provavelmente se 
converteram nas protagonistas do processo de produção. Por causa da 
maternidade, as mulheres não saíam com os grupos de caça das tribos, mas 
permaneciam em um lugar estável com seus filhos. Quando se esgotavam suas 
provisões, as mulheres se convertiam nas únicas provedoras do alimento e 
assim, segundo Kollontai, desenvolveram significativamente faculdades como a 
observação e a reflexão. É muito provável que por meio da experiência e da 
reflexão tenham sido elas que conceberam a ideia da agricultura e que 
começaram a trabalhar com a terra. Da mesma forma, é provável supor que 
foram elas que construíram as primeiras cabanas para proteger seus filhos; as 
primeiras a praticar o artesanato: a cerâmica e a fiação; ao decorar seus vasos, 
teriam sido as protagonistas das primeiras tendências artísticas da humanidade. 
Aprenderam a conhecer as propriedades das ervas, com o que foram as 
primeiras médicas e farmacêuticas. Definitivamente, e por razões materiais 
concretas, “o saber” era patrimônio das mulheres das sociedades primitivas 
(Miguel e Boix, 2013, p. 42). 

 A partir desta perspectiva do silenciamento e da invisibilidade, observamos que 

as mulheres também podem ser invisibilizadas em pesquisas acadêmicas e em 

produções jornalísticas que abordam os movimentos sociais juvenis, mesmo quando se 

pensa em perspectivas contemporâneas. Ainda é comum observar que a participação da 

mulher não é destacada nos movimentos sociais mistos, ou seja, nos movimentos onde 

há participação feminina e masculina, o protagonismo é exclusividade masculina. 

Verifica-se ainda que os movimentos sociais em que o protagonismo feminino é 

evidente, como as marchas feministas, ganham pouco ou nenhum espaço nas pautas 

acadêmicas e jornalísticas. Em conformidade com o que é pensado pela pesquisadora 

Rossana Reguillo (2012), verificamos a escassez dos estudos sobre a juventude que 

privilegiam uma abordagem do gênero. Nas palavras da autora, temos que: 

Muitas vezes, e num tom muito próximo ao "politicamente correto", observou-
se a ausência de reflexão e estudo sobre as mulheres jovens, e se nota em 
diversas investigações realizadas até agora, pelo menos na América Latina, que 
elas tampouco têm lidado com homens jovens. Isto é, a literatura disponível 
tende a ser uma generalização onde a diferença entre os sexos é invisível. Com 
poucas exceções, não tem sido suficientemente problematizado o fato de que os 
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grupos e coletivos de jovens sejam formados em sua maioria por homens. Esta 
omissão ignora a presença das mulheres, subsumidas – quando aparecem – a 
uma abordagem que não contempla as diferenças de participação, representação 
e expressão entre elas e eles. (Reguillo, 2012, p.71; tradução nossa10). 

 Pierre Bourdieu (2003) sugere que este silenciamento é decorrente de uma 

“dominação masculina” que sufoca os direitos e a autonomia da mulher, o que acaba 

por colocá-las sempre em segundo plano. Compreendendo que “toda relação de 

dominação entre dois grupos ou duas classes de indivíduos, impõe limites, sujeição e 

servidão àquele(a) que se submete” (Apfelbaum, 2009, p. 76) o “desaparecimento” da 

mulher nas narrativas históricas e políticas não pode ser considerado mera coincidência 

de fatos. 

 Com efeito, no campo acadêmico, as pesquisas (não só as no âmbito da 

juventude), que trazem as questões de gênero, são ainda em pouca quantidade e muito 

recentes, como nos lembra Souza (2011): 

os termos ‘gênero’ e ‘ciência’ apareceram associados pela primeira vez, em 
1978, em um artigo publicado por Keller no qual a autora externava a sua 
preocupação com o fato de que a associação entre a objetividade e o masculino 
e, consequentemente, entre masculino e científico, nunca fora questionada, 
sequer levada a sério no meio acadêmico. No Brasil, estudos associando os dois 
termos se avolumaram nos últimos anos, distribuindo-se em diferentes 
perspectivas [...] (Souza, 2011, p.16). 

 Apesar de o Brasil e a América Latina de um modo geral terem avançado nas 

questões de gênero dentro das Universidades, com contribuições legítimas de grandes 

pesquisadores e pesquisadoras, Ângela Maria Freire de Lima e Souza (2011) nos traz 

em sua abordagem histórica um exemplo bastante emblemático do papel secundário ao 

qual as cientistas brasileiras ainda são submetidas, revelando, mais uma vez, o que já 

dissemos sobre a invisibilização da mulher: 

Um exemplo bastante ilustrativo pode ser dado por uma simples fotografia11. 
Datada de 1948, nela aparecem os grandes nomes da Genética no Brasil, por 

                                                 
10 Trecho original: Con frecuencia, y en un tono bastante cercano a ‘lo políticamente correcto’, se señala 

la ausencia de reflexión y estudio sobre las mujeres jóvenes, y se ignora que una gran cantidad de las 
investigaciones realizadas hasta ahora, por lo menos en América Latina, tampoco se ha ocupado de los 
hombres jóvenes. Es decir, en la literatura disponible se tiende a una generalización que invisibiliza la 
diferencia de género. Salvo honrosas excepciones, no se ha problematizado suficientemente el hecho de 
que los grupos y colectivos juveniles estén formados en su mayoría por varones. Esta omisión deja de 
lado la presencia femenina, subsumida – si aparece – por un enfoque que no atiende a las diferencias de 
participación, representación y expresión entre ellas y ellos. (REGUILLO, 2012, p.71). 

11 SALZANO, Francisco; KLUGER, Henrique. Antonio Rodrigo Cordeiro – o caçador de drosófilas. 
Ciência Hoje, v. 45, n. 269, abr. 2010, p. 66. 
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assim dizer, os ‘pais fundadores...’, mas, ocorre que, na fotografia, cuja legenda 
começa dizendo que ali estão os pesquisadores do Departamento de Biologia da 
USP, em 1948, estão dez mulheres e dez homens e apenas os nomes deles estão 
cuidadosamente registrados; as mulheres ali presentes estão completamente 
invisibilizadas. Não sabemos seus nomes, seus trabalhos, suas lutas. 
Impressiona o fato de que o autor (ou autora) da legenda parece não enxergar as 
mulheres: vai citando os homens e suas posições na fotografia, excluindo as 
posições ocupadas pelas mulheres, como se ali não houvesse ninguém. A busca 
cuidadosa no texto das referências sobre as cientistas pesquisadoras foi inútil. 
As únicas mulheres que mereceram ter seus nomes citados na revista foram as 
esposas dos grandes cientistas que aparecem em outra foto e que parecem estar 
ali apenas por serem as esposas. Assim, justamente nos espaços dos quais as 
mulheres são excluídas é que se revela a sua presença, simbolicamente, nos 
lugares e níveis em que foram discriminadas. [...]Destaque-se que o que 
estamos criticando não ocorreu em 1948, mas em 2010. (Souza, 2011, p. 17-
18). 

 Ainda no âmbito acadêmico, as pesquisadoras Ana Carolina Escosteguy e 

Márcia Rejane Messa (2008) realizaram uma pesquisa sobre os estudos de gênero 

realizados no campo da comunicação no Brasil12. As pesquisadoras elaboraram um 

inventário de teses e dissertações que abordavam a temática de gênero no país por uma 

década, entre os anos de 1992 e 2002. Escosteguy e Messa constataram um progressivo, 

no entanto tímido, aumento de interesse pelo tema entre os anos de 2000 e 2002, quando 

foram publicadas 36 teses e/ou dissertações abordando as questões de gênero. No total 

do inventário, em uma década (1992-1002) o Brasil contou com a publicação de 3.254 

teses e dissertações no campo da comunicação. Dentre estas, apenas 65 traziam a 

temática de gênero. As autoras destacam ainda a importância da região sudeste, 

especialmente o eixo Rio-São Paulo, na construção de um pensamento acadêmico sobre 

tais questões, pois investigações desta natureza apareceram com maior frequência na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e na Universidade de São Paulo – USP. 

De todo este amplo inventário depreende-se que os estudos que envolvem a temática de 

gênero dentro da academia, no campo da comunicação, podem ser considerados 

escassos e, mais ainda, parecem revelar o quanto as questões do gênero feminino ainda 

precisam ser debatidas, pois, como afirmam Miguel e Boix: 

sob a suposta universalidade, objetividade e neutralidade valorativa que 
reclamam para si os discursos científicos, os estudos de gênero têm mostrado 
que, em geral e até o momento, o objeto real de estudo da ciência – tanto 
humanas quanto sociais e naturais – tem sido, pura e simplesmente, a metade da 
espécie, a metade da sociedade (Miguel e Boix, 2013, p. 40). 

                                                 
12 Ref.: ESCOSTEGUY, Ana Carolina; MESSA, Márcia Rejane. “Os Estudos de Gênero na Pesquisa em 

Comunicação no Brasil”. In: ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. (org.). Comunicação e gênero 
[recurso eletrônico]: a aventura da pesquisa. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 
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 Esta metade, obviamente, é a que corresponde ao gênero masculino. 

Lutas feministas 

 Ao analisarmos longitudinalmente as perspectivas comuns assumidas, 

historicamente, pelos movimentos feministas, podemos localizar aqueles que seriam 

seus principais enfrentamentos feministas: “os homens (concebidos como grupo 

biológico), o ‘patriarcado’, a ‘misoginia’, ou ainda ‘a divisão social do trabalho’ em 

todas as esferas da sociedade” (Trat, 2009, p. 152) além da consequente repressão 

sexual feminina. 

 Na América do Norte, historiadores e feministas distinguiram duas ondas 

históricas dos movimentos feministas: “[a] primeira transcorre na segunda metade do 

século XIX e no começo do século XX; a segunda, qualificada de ‘neofeminismo’, 

cobre metade dos anos 60 e 70” (Fougeyrollas-Schwebel, 2009. p. 145) do século XX. 

Esta demarcação histórica proposta pelas pesquisadoras estadunidenses foi reproduzida 

por pesquisadores de países da Europa e também da América Latina. A pesquisadora 

brasileira Márcia Laranjeira Jácome (2007) destaca ainda algumas diferenças 

fundamentais entre a primeira e a segunda onda do feminismo no Brasil: 

Um olhar mais atento sobre a trajetória do feminismo no Brasil –– e em outros 
países –, permite identificá-lo como um movimento onde o pensamento crítico e 
a prática política são indissociáveis. E o que diferencia a Primeira da Segunda 
Onda do Feminismo [...] é o fato de que, para esta última, garantir o acesso à 
cidadania perpassa, necessariamente, por uma análise crítica de como as 
relações de poder entre homens e mulheres se constroem a partir da percepção 
das diferenças entre os sexos (relações de gênero) e de como se reproduzem nos 
diferentes ambientes de sociabilidade. Assim, faz um questionamento profundo 
à “naturalização” das relações de poder, denunciando que a opressão das 
mulheres acontece em diferentes dimensões – pessoal e social, mas também 
política. (Jácome, 2007, p. 4). 

 Haveria ainda, na visão de alguns teóricos, o surgimento de um feminismo 

contemporâneo (ou a terceira onda feminista) que, segundo os historiadores: 

prolonga as expectativas do feminismo do século XIX, a saber a 
individualização do sujeito democrático e econômico, da cidadã e da 
trabalhadora, mas acrescenta fortemente a questão da autonomização da 
sexualidade feminina; a maternidade não é o único horizonte da mulheres e, 
mais ainda, o desejo da ‘não maternidade’, após o advento da contracepção 
feminina – a pílula começa a ser acessível na metade dos anos 60 –, começa a se 
exprimir de maneira positiva e não mais como uma carência” (Fougeyrollas-
Schwebel, 2009. P. 145). 
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 As lutas feministas tiveram como slogan a ideia de que “o privado é político13” e 

trouxeram para o espaço público questões da vida doméstica, abordando temas como 

submissão e violência14. A noção de feminilidade, desenvolvida a partir do marco 

histórico da modernidade15, colocou as mulheres daquela sociedade em um cerco 

invisível que pretendia adequá-las a um padrão cultural ditado pela supremacia 

masculina, e que as manteve por muito tempo afastadas da vida pública: 

Na aurora da modernidade, o corpo feminino descrito a partir da ênfase nos 
órgãos reprodutivos, no “cérebro menor”, e na “fragilidade dos nervos” foi 
utilizada para definir o lugar “naturalmente” inferior das mulheres na esfera da 
sociedade, justificando a sua permanência no espaço privado (Áran, 2006, p. 
16). 

 Para Bourdieu (2003), a principal conquista dos movimentos feministas foi 

conseguir levantar o questionamento sobre a “dominação masculina”, compreendendo-a 

como uma construção social e, portanto, histórica. Nas palavras do autor: 

A maior mudança está, sem dúvida, no fato de que a dominação masculina não 
se impõe mais com a evidência de algo que é indiscutível. Em razão, sobretudo, 
do enorme trabalho crítico do movimento feminista que, pelo menos em 
determinadas áreas do espaço social, conseguiu romper o círculo do reforço 
genberalizado, esta evidência passou a ser vista, em muitas ocasiões, como algo 
que é preciso defender ou justificar, ou algo de que é preciso se defender ou se 
justificar (Bourdieu, 2003, p. 106). 

 A célebre máxima de Simone de Beauvoir (1967) “ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher” atenta para o fato de que as mulheres são ensinadas, nas sociedades 

capitalistas ocidentais, desde a mais tenra infância, a cumprir um papel social de 

submissão. Assunto bastante controverso entre as feministas, a maternidade16, carrega 

consigo a possibilidade de se resistir a (ou reproduzir) alguns padrões sociais uma vez 

que meninos e meninas, majoritariamente, aprendem o machismo dentro de casa, pois 

“é sem dúvida à família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da 

visão masculinas” (Bourdieu, 2003, p. 102). Dentro deste contexto, Apfelbaum (2009) 

                                                 
13 Lamoureux, 2009. 
14 “As violências praticadas contra as mulheres devido ao seu sexo assumem múltiplas formas. Elas 

englobam todos os atos que, por meio de ameaça, coação ou força física, lhes infligem, na vida privada 
ou pública, sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos com a finalidade de intimidá-las, puni-las, 
humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e na sua subjetividade” (Alemany, 2009b, p. 271). 

15 Conforme abordado no capítulo 1. 
16 “A maternidade constitui ao mesmo tempo, uma especificidade valorizada – o poder de dar a vida –, 

uma função social em nome da qual reivindicar direitos políticos ou direitos sociais, e uma das fontes 
de opressão. Operadora de divisões, ela estrutura as posições teóricas das feministas” (Collin e Laboire, 
2009, p. 133). 
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ressalta a necessidade da cumplicidade e da adesão que o dominado não pode deixar de 

dar ao dominante: 

Assim, institui-se a violência simbólica cujos efeitos e condições de eficácia se 
inscrevem no corpo de forma duradoura, sob a forma de disposições, de modo 
que as proibições sociais são naturalizadas e resistem ao processo de 
conscientização (Bourdieu fala de ‘submissão encantada’, fora do controle da 
consciência) (Apfelbaum, 2009, p. 79). 

  A mesma lógica, da adesão, se articula para instaurar a conformação do corpo 

feminino na sociedade. Isto é, ao reconhecermos que o ‘ser mulher’ é uma construção 

social, entenderemos que há uma arbitrariedade nesta construção: 

As sociedades humanas, com uma notável monotonia, sobrevalorizam a 
diferenciação biológica, atribuindo aos dois sexos funções diferentes (divididas, 
separadas e geralmente hierarquizadas) no corpo social como um todo. Elas lhe 
aplicam uma ‘gramática’: um gênero (um tipo) ‘feminino’ é culturalmente 
imposto à fêmea para que se torne uma mulher social, e um gênero ‘masculino’ 
ao macho, para que se torne um homem social. [...]. Outros aspectos do gênero 
– diferenciação da vestimenta, dos comportamentos e atitudes físicas e 
psicológicas, desigualdade de acesso aos recursos materiais e mentais, etc. – são 
marcas ou consequências dessa diferenciação social elementar (Mathieu, 2009, 
p. 223). 

 Para Bourdieu (2003), ser uma mulher enquanto construção social, ou seja, 

atuar no “papel de mulher” na nossa sociedade, seria saber “fazer-se pequena”. O autor 

explica em diversos momentos do seu livro A dominação masculina que os gestos, o 

corpo, e as atitudes da mulher são moldados pela sociedade de modo a parecerem 

menores (inferiores) às dos homens: 

A postura submissa que se impõe às mulheres [...] revela-se em alguns 
imperativos: sorrir, baixar os olhos, aceitar as interrupções etc. [...] as pernas 
que não devem ser afastadas etc. e tantas outras posturas que estão carregadas 
de uma significação moral (sentar de pernas abertas é vulgar, ter barriga é prova 
de falta de vontade etc.). Como se a feminilidade se medisse pela arte de “se 
fazer pequena” [...], mantendo as mulheres encerradas em uma espécie de cerco 
invisível, limitando o território deixado aos movimentos e aos deslocamentos de 
seu corpo, sobretudo em lugares públicos. Essa espécie de confinamento 
simbólico é praticamente assegurada por suas roupas (o que é algo mais 
evidente ainda em épocas mais antigas) e tem por efeito não só dissimular o 
corpo, chamá-lo continuamente à ordem (tendo a saia uma função semelhante à 
sotaina dos padres) sem precisar de nada para prescrever ou proibir 
explicitamente [...]: ora com algo que limita de certo modo os movimentos, 
como os saltos altos ou a bolsa que ocupa permanentemente as mãos, e 
sobretudo a saia que impede ou desencoraja alguns tipos de atividades (a 
corrida, algumas formas de se sentar etc.); ora só as permitindo à custa de 
precauções constantes, como no caso das jovens que puxam seguidamente para 
baixo uma saia demasiado curta, ou se esforçam por cobrir com o antebraço 
uma blusa excessivamente decotada, ou têm que fazer verdadeiras acrobacias 
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para apanhar no chão um objeto mantendo as pernas fechadas. Essas maneiras 
de usar o corpo, profundamente associadas à atitude moral e à contenção que 
convêm às mulheres, continuam a lhes ser impostas, como que à sua revelia, 
mesmo quando deixaram de lhes ser impostas pela roupa (como o andar com 
passinhos rápidos de algumas jovens de calças compridas e sapatos baixos). E 
as poses ou as posturas mais relaxadas, como o fato de se balançarem na 
cadeira, ou de porem os pés sobre a mesa, que são por vezes vistas nos homens 
– do mais alto escalão – como forma de demonstração de poder, ou, o que dá no 
mesmo, de afirmação são, para sermos exatos, impensáveis para uma mulher 
(Bourdieu, 2003, p. 39-40). 

  Toda essa opressão simbólica reflete-se, é claro, no campo da sexualidade. O 

autor também aborda a questão da repressão sexual feminina, salientando que as 

mulheres  

estão socialmente preparadas para viver a sexualidade como uma experiência 
íntima e fortemente carregada de afetividade, que não inclui necessariamente a 
penetração, mas que pode incluir um amplo leque de atividades (falar, tocar, 
acariciar, abraçar, etc) os rapazes tendem a “compartimentar” a sexualidade, 
concebida como um ato agressivo, e sobretudo físico, de conquista orientada pra 
a penetração e orgasmo (Bourdieu, 2003, p. 30). 

 Ao se posicionarem contra estes padrões reconhecidos como opressores, as 

feministas da segunda onda (1970), teriam reunido esforços em busca de suspender os 

juízos morais sobre a sexualidade e em levar cada vez mais longe os limites da 

transgressão (Badtinder, 2005). Ocorre que esta luta de outrora, acabou por fomentar 

um fenômeno paradoxal que se instaurou nos movimentos feminista que se seguiram: 

Por um lado, repisam-se palavras de ordem sobre a obrigação de gozar, 
abusivamente denominada de ‘desenvolvimento pleno’; por outro, há uma 
convocação à dignidade feminina, ultrajada por agressões sexuais indesejadas e 
cujo campo não para de se ampliar. (Badtinder, 2005, p.99)  

 Este discurso que por vezes pode soar contraditório traz à luz também o que 

autores mais críticos classificam como vitimismo17 no discurso feminista. A base deste 

tipo discurso vitimista é uma visão maniqueísta onde “todo homem é potencialmente 

um estuprador e um assediador [e] toda mulher, uma oprimida” (Lipovetsky, 2000, 

p.72). Este raciocínio também leva a crer que “há um interesse menor por aquela 

[mulher] que realiza proezas do que pela vítima da dominação masculina” (Badtinder, 

2005, p.17). Na avaliação ácida de Badtinder (idem) “a supermulher não dá boas 

manchetes”. 

                                                 
17 Neologismo (originário do francês) que designa a atitude sistemática do definir-se prioritariamente 
como vítima. 
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 Badtinder (2005) sugere ainda que ao mesmo tempo em que as mulheres 

exibem todo o seu descontentamento com o assédio e a violência do gênero masculino, 

ocultam deliberadamente o fato de que existem também assédio e violência no sentido 

contrário, da mulher para o homem. A autora dedica um capítulo inteiro do seu livro 

Rumo equivocado: O feminismo e alguns destinos para tratar daquilo que ela chama de 

“omissões”. A lógica desta abordagem, que carrega um tom bastante crítico, caminha no 

sentido de que ao investir no discurso que explora a violência como uma patologia 

exclusivamente masculina e que atinge diretamente as mulheres, reforça-se mais uma 

vez a condição vitimária. Nesta lógica, as mulheres estariam conscientemente ignorando 

o fato de que a violência é uma caraterística inerente aos seres humanos de um modo 

geral18. Se há mulheres violentas e se há violência ocorrendo na perspectiva de uma 

mulher agredindo um homem, ou até mesmo agressões entre mulheres, não seria 

correto, na opinião de Badtinder (2005), ocultar tais dados, recorrendo ao senso comum 

de que todos os homens ocupam o papel de agressores e de que as mulheres, quando 

agridem, fazem isso sempre (e somente) em resposta à violência masculina, tornando, 

por último, essa violência legítima, como uma forma de “contraviolência”. 

 Assim, sob a insígnia de vitimismo (Badtinder, 2005) ou de febre vitimária 

(Lipovetsky, 2000), o fato é que este modelo de discurso dicotômico e maniqueísta tem 

sido acusado de não trazer muitos avanços para a tão sonhada independência das 

mulheres. Ademais, é importante ressaltar que falar de “histeria vitimária” não significa 

dizer que as violências praticadas contra as mulheres são imaginárias (Lipovetsky, 

2000, p.71). Ao contrário, sabemos que as pesquisas e estatísticas oficiais sobre o tema 

têm revelado o quanto a mulher está em condição de vulnerabilidade no que se refere à 

violência e, principalmente, àquela praticada por parentes ou conhecidos, muitas vezes 

dentro da sua própria casa19. Vale ressaltar, entretanto, que estes números tão altos nas 

estatísticas de violência podem ser ainda maiores se levarmos em consideração o fato de 

que muitas mulheres se mantêm em silêncio diante de agressões por diversos motivos, 

                                                 
18 A autora destaca que “Homens e mulheres estão sujeitos a essa patologia, porque a violência faz parte 

da humanidade. Aprendemos mais ou menos canalizá-la, mas não faltam ocasiões de frustrações e 
conflitos que submetem a uma dura prova a nossa observância das proibições. A violência escapa ao 
nosso controle, no prior dos casos, pelos gestos e, no melhor, pelas palavras” (Badtinder, 2005, p.89). 

19 No ano de 2013, a apesar da Lei Maria da Penha, o número de assassinatos de mulheres não diminuiu 
no país. Para mais informações ver: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2013/12/04/lei-maria-da-penha-
nao-reduziu-assassinatos-de-mulheres-ressalta-ipea/ 
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como já dissemos. Entre estes motivos, os principais são a dependência financeira do 

agressor, o medo e a vergonha, afinal 

ser espancado é uma humilhação que desintegra o ser humano, seja qual for o 
seu sexo. É vergonhoso admiti-lo, vergonhoso fazer confidências, e portanto há 
uma propensão a dissimular tudo e a deixar as coisas rolarem (Badtinder, 2005, 
p. 87). 

 A contribuição de Bourdieu (2003) acerca da dominação masculina nos mostra 

que esta suposta tendência do discurso feminista ao vitimismo negocia com o fato de se 

pensar na condição de submissão feminina construída a partir do poder que as próprias 

mulheres conferem ao seu dominante. Em outras palavras, seria legítimo afirmar que há 

uma tentativa viciosa de qualificar as mulheres como culpadas pela sua condição de 

“vítima” ou “submissa”, ignorando o fato de que as estruturas da dominação masculina 

são 

[...] produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, 
para o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas 
armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições, famílias, 
Igreja, Escola, Estado (Bourdieu, 2003, p. 46).  

 O feminismo contemporâneo convive não apenas com o enfrentamento de 

questões paradoxais na ordem da sexualidade, mas principalmente no que tange o que 

seria uma “crise de identidade” atinente ao sujeito do feminismo. Estes complicadores 

aparecem nos debates conduzidos por dois eixos: o mito da igualdade e a lógica do 

amálgama. 

 Por mito da igualdade entende-se a dificuldade de encontrar um ponto de 

equilíbrio entre a igualdade de direitos e as particularidades de cada sexo. Para Eleni 

Varikas (2009), o termo igualdade que é “princípio fundador dos sistemas políticos 

universalistas [...] é, porém, uma das promessas mais inacabadas da modernidade” 

(Varikas, 2009, p. 116). Nos movimentos feministas, a busca pela igualdade encontra 

um enigma: 

Por um lado, o pleno reconhecimento político e social das mulheres significa 
que elas devem se adaptar à norma masculina, ‘tornar-se (como) homens’. Por 
outro lado, sua demanda: serem admitidas ‘como são’, numa organização social 
que leve em conta suas diferenças em relação aos homens (por exemplo, a 
maternidade, o cuidado das crianças), reforça o regime de exceção do qual elas 
são objeto e as condena a uma ‘incorporação’ específica como mulheres, ou 
seja, ‘homens imperfeitos’. 
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Esse paradoxo [conhecido como] o ‘dilema de Wollstonecraft’, está hoje no 
centro de uma crise da igualdade tanto como modelo conceitual para se pensar a 
libertação das mulheres quanto como uma estratégia eficaz para defender os 
seus direitos (Varikas, 2009, p. 118). 

 Embora algumas correntes falem no surgimento de um discurso pós-

feminista20, podemos afirmar que persiste, no movimento feminista contemporâneo, a 

busca pela igualdade. Badtinder (2005), cética, destaca que: 

Atualmente, coloca-se a questão do balanço da corrente feminista que tem 
dominado os últimos 15 anos. Em sintonia com a sociedade globalizada, ela 
apela ora para a diferenciação, ora para o vitimismo, às vezes para os dois 
juntos. [...] Seu credo se resume em duas proposições principais: as mulheres 
são sempre vítimas dos homens e reclamam uma proteção particular. São 
essencialmente diferentes deles, e a igualdade entre os sexos exige que se leve 
em conta essa diferença (Badtinder, 2005, p. 146). 

 Varikas (2009), menos determinista do que Badtinder, acredita que a igualdade 

pode vir a ser alcançada, mas deixa claro que trata-se de uma construção humana, pois 

se é verdade que as feministas precisam por ela lutar, é também verdade que ela nunca 

existiu, senão no mundo das ideias: 

Se os direitos iguais precisam ser declarados, é porque não existem fora da 
vontade humana que os declara: a igualdade não é uma realidade empírica, mas 
pode vir a sê-lo, devido a uma ordem política instituída pelos cidadãos e cidadãs 
que se comprometem a substituir os privilégios de nascimento pelo princípio de 
‘uma lei geral para todos, conhecida por todos e elaborada por todos’ (Varikas, 
2009, p. 116). 

 Por sua vez, é através da análise de Badtinder (2005) que buscamos 

compreender a chamada “lógica do amálgama”. O termo é utilizado pela autora para 

demonstrar a forma como se apresenta o sujeito do feminismo, com a homogeneização 

da categoria mulher. A autora critica como isto ocorre no movimento feminista: “Tudo é 

colocado no mesmo plano, em nome de uma concepção particular da sexualidade e da 

relação entre os sexos” (Badtinder, 2005, p. 24). 

 Similarmente, Mathieu (2009) aborda o “amálgama biofisiopsicológico” 

referindo-se ao que chama de naturalização da categoria mulher, neste caso, pensando a 

                                                 
20 O discurso pós-feminista prevê um distanciamento do feminismo como movimento de origem 

moderna, pois supõe que a igualdade entre homens e mulheres já foi alcançada, logo não é mais 
necessário lutar por ela. A luta pós-feminista, então, seria contra outras amarras como a “ditadura da 
beleza” ou as armadilhas do consumo. 
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heteronormatividade, que excluiria, portanto, as mulheres lésbicas das lutas feministas. 

Citando Monique Wittig21 o autor levanta uma inflamável polêmica: 

Quando Simone de Beauvoir disse: ‘Não se nasce mulher, torna-se mulher’, 
Monique Wittig (1992) acrescentou: “[...] ‘mulher’ não tem sentido senão nos 
sistemas de pensamento e nos sistemas econômicos heterossexuais. As lésbicas 
não são mulheres.” (Mathieu, 2009, p. 226). 

 Nesse sentido, ponderando o tom polêmico dos autores citados, verificamos 

que é necessário averiguar com bastante atenção os eixos de construção dos discursos 

feministas considerando as suas variantes e os seus paradoxos internos, a fim de evitar 

julgamentos que podem vir a ser preconceituosos ou que não atinjam a profundidade 

demandada pelo tema. 

Gênero e Juventude 

  Os movimentos sociais podem ser definidos como “ações coletivas realizadas 

em vista de um objetivo, cujo resultado, em caso de sucesso como em caso de fracasso, 

transforma os valores e as instituições da sociedade” (Castells, 1999, p. 538). O 

movimento feminista é considerado um movimento social em razão de alguns fatores: 

O que permite principalmente caracterizar o movimento feminista como 
movimento social é a sua duração. Quaisquer que sejam as intermitências da 
mobilização, as mulheres não cessaram de lutar coletivamente desde a 
Revolução Francesa. Ademais, esse movimento se enraíza nas contradições 
fundamentais da sociedade, nascidas tanto do desenvolvimento do capitalismo 
como da persistência até hoje da dominação masculina, que se exprime na 
divisão social e sexual do trabalho (Trat, 2009, p. 151-152). 

 A juventude é cobrada por determinados setores adultos a ser engajada, 

participativa e ativa politicamente, pois “todo partido revolucionário encontra 

primeiramente um apoio na nova geração da classe ascendente” (Trotsky, 1968, p. 31). 

Para a pesquisadora Ana Enne (2010), a juventude pode ser compreendida como “certo 

espírito do tempo, relacionado às rupturas, ao novo, ao que não se conforma, à busca 

por experiências e mudanças” (Enne, 2010, p. 19). Similarmente, João Freire Filho 

ressalta que os jovens são “normalmente vistos como sismógrafos, barômetros ou 

catalisadores de mudanças na produção e no consumo cultural, nos comportamentos e 

                                                 
21 WITTIG, Monique. "La pensée straight”. In: Questions feminists. N7, p.45-53, 1980 [republicado em 

inglês em The Straight Mind and other Essays. Boston: Beacon Press, 1992. 110p. 
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nas relações sociais” (Freire Filho, 2007, p. 22). Concordando com os autores, 

ressaltamos a importância de se estudar a juventude nos contextos de mudanças sociais. 

  A noção de juventude que conhecemos hoje é fruto do pós-guerra, momento 

em que se passa a falar de uma “cultura jovem”. No entanto, a liderança juvenil em 

movimentos sociais, em uma perspectiva mundial, somente ganha visibilidade e 

reconhecimento a partir dos anos 1960, pois foi “essa juventude mais crítica e politizada 

[que] negou a cultura vigente, até então sustentada e manipulada em sua maior parte 

pela indústria cultural” (Brandão e Duarte, 2004, p. 16). Essa participação jovem 

específica junto aos movimentos sociais e culturais ficou conhecida como 

“contracultura”, onde também se inserem as mais significativas manifestações 

feministas do século XX. Foi assim, em meio a esta grande e complexa rede de eventos, 

rupturas e marcos históricos dos anos 1960 que começaram 

[...] a se engendrar a efetiva apropriação pelos jovens de discursos, produtos e 
espaços midiáticos, algo claramente associado à consolidação de uma sociedade 
de consumo já totalmente sensível ao processo que autores como Edgar Morin 
(1984) – na linha de frente – definem como uma ‘juvenilização’ da cultura.” 
(Borelli; Rocha; Oliveira, 2009, p.13). 

 No Brasil, é também a partir dos anos 1960 que a juventude passa a 

protagonizar em contextos estudantis e culturais os movimentos sociais. Para a 

pesquisadora Rose de Melo Rocha, isto se dá a partir de uma inédita circulação dos 

jovens nos espaços públicos: 

Aos jovens de 60 e 70, apresenta-se uma ruptura importante, materializada pelo 
que seria um verdadeiro ‘abandono do lar’. Não mais restritos aos espaços 
fechados, da casa aos bailes, os jovens passam a ocupar os espaços públicos, as 
ruas, as praias, locais que, cada vez mais, lhes servirão de palco. Uma 
renovação ímpar das fronteiras estabelecidas entre o público e o privado estava 
sendo anunciada (Rocha, 2012b, p. 246). 

 Não é despropositadamente que a década de 1960 é conhecida como a década 

“que mudou o mundo” (Rocha, 2012b, p. 247). Há também, nos anos 1960, o destaque 

para as questões da mulher e o fortalecimento do movimento feminista, especialmente 

no Brasil. Sobre este momento histórico Gille Lipovetsky (2000) ressalta: 

Ao longo dos anos 60, instala-se uma nova problemática que já não pensa a 
sexualidade como o lugar fechado de um domínio privado, mas como uma 
relação de poder entre os gêneros, um dispositivo de essência política, 
constitutivo da ordem patriarcal. (Lipovetsky, 2000, p.68). 
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 Os anos 1960 marcam o início da “Segunda Onda do Feminismo” . Diferente 

da “Primeira Onda”, que esteve principalmente centrada na reivindicação de direitos 

políticos, a “segunda onda” deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e 

contra o patriarcado22. No Brasil, no entanto, data-se de 1970 (Pedro, 2006) o 

surgimento da Segunda Onda Feminista: 

Uma das narrativas fundadoras do feminismo da Segunda Onda no Brasil 
informa que, graças à definição, pela ONU — Organização das Nações Unidas, 
de 1975 como o Ano Internacional da Mulher, e como ano de início da Década 
da Mulher, aconteceu no Brasil o ressurgimento do movimento feminista 
‘organizado’. Este teria sido inaugurado com uma reunião, ocorrida em julho de 
1975, na ABI — Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, e com a 
constituição do Centro da Mulher Brasileira, também naquela cidade. A partir 
de então, teria ocorrido o aparecimento de outros espaços de união e movimento 
feminista em outros lugares do Brasil (Pedro, 2006, p. 250). 

 A participação da juventude neste momento histórico vivido pela sociedade 

brasileira foi, sem dúvida, fundamental para definir os rumos que tomaria o país. O 

contexto da ditadura militar é também marcado pela consolidação das discussões 

críticas sobre políticas de identidades, dentre elas as questões da mulher, em claro 

enfrentamento à lógica repressiva capitaneada pelos militares de então. 

 No movimento feminista, a participação da juventude sempre esteve presente, 

embora não seja muito destacada nos estudos sobre o tema. Para a pesquisadora Julia 

Paiva Zanetti (2010), estes poucos registros são fruto de uma relação com a juventude 

que seria permeada por desconfianças sobre a inexperiência, pois, “as jovens militantes 

não possuem uma longa vivência ou um profundo conhecimento do movimento, nem 

representam instituições ou têm títulos que as legitimem” (Zanetti, 2010, p. 02). Neste 

sentido, ainda na perspectiva de Zanetti (2010), a juventude seria enxergada como 

“herdeira” do movimento feminista, vista “como uma possibilidade de continuidade do 

legado do movimento” (idem). A pesquisadora destaca ter observado na fala de jovens 

feministas de São Paulo queixas sobre a dificuldade de se fazerem ouvir ao ingressarem 

em movimentos feministas já consolidados. 

 Por outro lado, faz-se necessário lembrar que a maioria dos estudos sobre a 

juventude, por sua vez, também não assume como ênfase a distinção de gênero, 

                                                 
22 “o patriarcado designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais 

simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de 
opressão das mulheres” (Delphy, 2009, p. 173). 
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pensando sempre o masculino como neutro. Este fator torna mais difícil a nossa 

abordagem que busca verificar a participação feminina dentro dos movimentos sociais e 

a participação da juventude nos movimentos feministas. 

 Zanetti (2008) traz também a perspectiva de que a juventude brasileira, só veio 

aparecer oficialmente como participante ativa da sociedade há poucas décadas, quando 

foram desenvolvidas as primeiras políticas públicas que beneficiam especificamente 

esta categoria. Além disso, o movimento feminista, desde a década de 1960 se pautou 

no que Bondi (2000) trata como “colocar hífens”: 

as mulheres começaram a se identificar como feminista-negra, feminista-
proletária, feminista-lésbica, feminista-judia e assim sucessivamente. Igual que 
com as primeiras iniciativas de conscientização feminista, os grupos que foram 
formados ao redor dessas etiquetas procuraram, ao compartilhar experiências, 
compreender a natureza de sua opressão de uma forma que conduzia à 
resistência (Bondi, 2000, p.258). 

  Todavia observam-se resistências, dentro do próprio movimento feminista que 

fez com que as jovens não se formatassem em uma nova etiqueta, como “feministas-

jovens”, por exemplo. Ao contrário, segundo Zanetti (2008), as jovens feministas 

procuraram se inserir nestes outros agrupamentos identitários, considerados mais 

sólidos. 

  As jovens mulheres, segundo Zanetti (2008), apenas estiveram realmente 

afastadas das manifestações feministas durante o período da década de 90. 

Anteriormente, sempre estiveram presentes, embora seja pouco provável encontrar 

estudos que abordem esta participação: 

Nos anos de 1990, o feminismo sofreu certo retraimento, que teve como uma de 
suas características a falta de renovação do movimento, marcada pelo raro 
ingresso de jovens militantes. Aparentemente não houve interesse das jovens 
em se aproximar do movimento, tão pouco parece ter havido uma preocupação 
das feministas, pelo menos que se revertesse em algum tipo de ação, de 
conquistar as novas gerações (Zanetti, 2008, p. 03). 

 No final da década de 90 e início dos anos 2000, todavia, a juventude feminista 

ganha força e destaque inauditos na história desses movimentos e manifestações. Esta 

reaproximação da juventude ao movimento feminista é provavelmente justificada por 

alguns dos fatores a seguir: 

Por exemplo, a observação sobre os dados quantitativos e qualitativos sobre 
saúde reprodutiva (gravidez, aborto, uso de métodos contraceptivos etc), ou 
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violência de gênero junto às jovens permite verificar [que] as relações desiguais 
de gênero ainda coloca [as jovens mulheres] em lugar de submissão aos 
interesses e desejos dos homens, ou seja, as conquistas históricas do feminismo 
em relação ao próprio corpo e aos direitos sexuais e reprodutivos não estão 
sendo plenamente incorporadas e usufruídas pelas novas gerações, o que indica 
também uma ausência de ações do movimento voltadas para este público 
(Zanetti, 2008, p. 05, grifo nosso). 

 
 É nos anos 2000 também que o processo de institucionalização das demandas 

feministas no Brasil alcança uma grande vitória com o advento da Lei 11.340, de 7 de 

agosto de 2006, a chamada Lei Maria da Penha23, “que de forma inédita cria 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo 

medidas para a prevenção, assistência e proteção às mulheres em situação de violência” 

(Piovesan, 2011, p. 62). A juventude feminista, desse modo, segundo Piovesan, se vê 

contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade de vida da mulher no país. 

Um dos mais destacados sintomas deste retorno da juventude às manifestações 

feministas seria o surgimento das denominadas “marchas juvenis” com temática 

especificamente feminista, a exemplo da “Marcha Mundial das Mulheres”, “Marcha das 

Margaridas” e “Marcha das Vadias”. 

 Para compreendermos melhor em que contexto surgem essas marchas juvenis, 

vamos recorrer a uma pequena abordagem histórica sobre a participação da juventude 

nos movimentos sociais brasileiros. 

2.2 Ativismo juvenil e questões de gênero 

 Como afirma Cláudia Pereira (2010) “há muito mais do que rebeldia, música e 

moda na juventude e este parece ser o motivo de grandes investimentos em pesquisas.” 

(Pereira, 2010, p. 39). Desse modo, buscamos aqui demonstrar alguns dos principais 

momentos da história do Brasil contemporâneo que contou com a participação dos 

jovens para se construir. Em seguida, faremos um recorte a fim de voltar a dar destaque 

às ações de juventude que se relacionam com as questões feministas no Brasil e levando 

em conta as novas modalidades de ativismos dentro das redes sociais digitais. 

                                                 
23A lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, ficou conhecida por este nome em homenagem a Maria da Penha, 

mulher que sofreu, em 1983, duas tentativas de assassinato por seu marido que a deixaram paraplégica. 
Mesmo condenado por tribunais locais, o réu valeu-se de recursos processuais e não foi preso. Maria da 
Penha recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Em 2001 o Brasil foi 
responsabilizado por omissão e negligência. 
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Movimentos sociais e a juventude brasileira 

 Nos movimentos sociais, os setores juvenis ganham destaque, pois estão 

atrelados às características comumente associadas às imagens estereotipadas de 

“rebeldia”, “selvageria” e “transgressão”, na perspectiva abordada por João Freire Filho 

(2007) nomeada como sendo a caracterização do “jovem desviante”. 

 Com as “chaves de casa” nas mãos, os jovens dos anos 1960 ganharam as ruas, 

no Brasil e no mundo. As jovens mulheres, por sua vez, começam timidamente a tomar 

a pílula anticoncepcional. Simultaneamente, os movimentos sociais ganharam a 

participação e a força dos estudantes brasileiros, primeiramente a partir dos 

agrupamentos como a UNE (União Nacional dos Estudantes) que “discutia as questões 

nacionais e as perspectivas de transformação que mobilizavam o país” (Brandão e 

Duarte, 2004, p. 73). A associação entre os estudantes e as mobilizações foi muito 

importante para grandes momentos da política brasileira, como o período de 1961 a 

1964, que segundo Brandão e Duarte: 

deve ser visto como um momento privilegiado da vida política brasileira, uma 
vez que nele ocorreu uma polarização política e ideológica entre a direita e a 
esquerda, que iria se refletir nos campos da arte e da cultura, durante quase toda 
a década. (Brandão e Duarte, 2004, p. 73). 

 É neste momento histórico, precisamente em 1961, que surge o primeiro CPC 

(Centro Popular da Cultura) ligado a UNE e que “atraindo jovens intelectuais, e 

organizados por todo o país, [...] tratavam de desenvolver uma cultura engajada de 

atitude conscientizadora junto às classes populares” (Brandão e Duarte, 2004, p. 73). 

Outros movimentos culturais que têm o seu início nesta época e que contam com a 

participação dos jovens são a Bossa Nova e o Cinema Novo. Mas, logo depois, em 1964, 

o golpe militar surpreende o país. A censura aparece e ameaça a autonomia dos jovens 

mobilizadores. No entanto, a recusa radical da juventude aos valores do golpe entrava 

em cena por meio de “cabelos longos, roupas coloridas, misticismo oriental, muita 

música e drogas” (Carmo, 2000, p. 51). As articulações saem de dentro dos campi 

universitários a exemplo do grande evento de Maio de 68, na França24. 

                                                 
24 O movimento social de maio de 1968 aconteceu em Paris e teve o seu início com a força da juventude 

que promoveu greves estudantis. Para Olgária Matos “[e]ssa não foi uma luta pelo poder ou contra ele; 
afirmaram-se, ao contrário, os direitos da subjetividade e da espontaneidade consciente. Com a crítica 
ao mundo burocratizado e desencantado, colocou como lema a verdade triunfante do desejo” (Matos, 
1998, p. 13). 
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 Para além dos muros da universidade, surge a Jovem Guarda, movimento 

cultural que tinha fortes traços de estrangeirismos, sendo chamada inclusive de “iê, iê, 

iê”, remetendo à música “She loves you” (1963) dos Beatles. A Jovem Guarda captara 

os “desejos mais banais da juventude, [...] [passando] longe da crítica social gerada pela 

contracultura” (Carmo, 2000, p. 46). A Tropicália, por sua vez, tentou ir contra a 

corrente conservadora, revelando-se um movimento cultural estreitamente ligado com o 

engajamento político de sua época a exemplo da canção “É proibido proibir” de 

Caetano Veloso que retomava as palavras de ordem de Maio de 6825: 

Nesse contexto, a cultura jovem dos anos 60 no Brasil chegou ao final da 
década enfrentando duas novas questões: de um lado a tentativa de manter uma 
produção cultural engajada, motivada pela ideia de revolução e transformação 
social, tal como fora equacionada até 1964 [...], revelando-se cada vez mais 
‘fora do lugar’, pelo próprio fechamento dos canais de expressão política. De 
outro lado, a participação na indústria cultural, identificada como uma espécie 
de ‘traição’ à cultura nacional, pois era tida como uma forma de cooptação 
utilizada pelo regime militar e pelo capital estrangeiro. A esse impasse, o 
Tropicalismo tentou responder de forma original. Entre a exigência de uma 
cultura politizada e a solicitação de uma cultura de consumo, optou pela tensão 
que poderia ser estabelecida entre esses dois polos de concepção estética e 
política (Brandão e Duarte, 2004, p. 85). 

 Em 1968, ano emblemático para os movimentos sociais com participação 

estudantil, o Brasil “tinha um pouco mais de 270 mil universitários, correspondente a 

apenas 0,3% da população” (Carmo, 2000, p. 84). No entanto, essa pequena parcela da 

população exerceu papel muito significativo: “tornaram-se porta-vozes do 

descontentamento contra a ditadura militar e, mais tarde, serviram de quadros para a 

esquerda clandestina” (idem). 

 Em 28 de março daquele ano, a morte do estudante Edson Luís no Rio de 

Janeiro durante uma manifestação, foi o estopim para uma grande mobilização juvenil. 

O pesquisador Paulo Sérgio do Carmo (2000) relembra que, logo depois, em 1º de abril, 

os estudantes saem às ruas: 

Agora como quem vai para guerra. Portando paus e pedras, paralisam o centro 
do Rio. Depredam agências bancárias e lojas, reviram carros oficiais, queimam 
um automóvel e danificam outros veículos. Apanhar ou correr da polícia já 
estava se tornando rotina [...] O auge das manifestações se dá com a histórica 
Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro, reunindo estudantes, intelectuais, 

                                                 
25  “A geração de 1968 viveu seu 68 sem barricadas, sem messianismo, sem utopias revolucionárias. Com 

ela assistimos a emergência de uma ‘cultura antiestatal’. A condição de cidadão, esvaziando-se de 
conteúdo, fez com que a juventude procurasse recriar outros laços sociais, outras razões para se estar 
junto, outros signos de reconhecimento” (Matos, 1998, p. 18). 
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artistas, padres e mães. Para aquela época, 100 mil manifestantes era um 
número assustador. Mesmo que a quantidade real de manifestantes na passeata 
fosse menor, o fato é que dessa vez, o regime de 1964 estava tão acuado e 
exposto que a Passeata dos Cem Mil chegou a assustar os militares (Carmo, 
2000, p. 85-86). 

 O regime militar seguiu e a juventude tomou os rumos da luta armada. Com a 

decretação do AI-5, “o regime brasileiro intensificou a repressão e os estudantes foram 

varridos das ruas. Fechadas todas as vias de participação política, muitos aderiram às 

organizações de guerrilha e viveram na clandestinidade” (Carmo, 2000, p. 92). 

 Esse contexto sócio histórico de coibição tirou os jovens da rua e intensificou 

um tipo de violência simbólica que adveio da censura imposta em muitas das 

manifestações culturais daquela juventude, como as peças de teatro, músicas, festivais 

entre outros. Mas essa situação, ainda assim, não calou a voz dos jovens. Na verdade o 

que passou a ocorrer foi a implantação de novas formas de manifestação. Os anos 70, 

desse modo, foram marcados por um modelo de cultura denominada underground: 

Designada como ‘arte marginal’, ‘arte contracultural’, ‘underground’ (udigrudi) 
ou ‘desbunde’, a contracultura foi difundida no Brasil entre 1970 e 1973 como 
surgimento de publicações alternativas – jornais e revistas como Pasquim, Flor 
do Mal, Bondinho, Presença, Verbo Encantado, Rolling Stone e outros, além de 
poesias mimeografadas (Brandão e Duarte, 2004, p. 104). 

 Neste período de fortes contestações culturais, a jovem Leila Diniz, atriz e 

estrela do cinema e da televisão brasileira, se destacou como símbolo da libertação 

feminina em consequência dos seus “inúmeros namoros, sexo livre e linguajar pouco 

convencional para a maioria das mocinhas da sua época” (Carmo, 2000, p. 119). Além 

disso, um episódio marca a vida de Leila e a história das jovens mulheres daquela 

época: a atriz vai à praia e se deixa fotografar grávida, usando apenas o seu biquíni. A 

sua atitude recebeu críticas dos conservadores (incluindo mulheres) que escreveram 

para jornais demonstrando repúdio ao ocorrido. Sem citar o nome do Jornal, Carmo 

(2000, p. 119) afirma que um deles endossou o protesto e se posicionou dizendo que era 

contrário “à exibição vulgar de um estado de graça que é a maternidade”. Leila, morta 

aos 27 anos em um trágico acidente, foi a primeira figura pública brasileira a enfrentar 

com naturalidade o machismo naquele regime militar.  

 O aparecimento das lutas feministas no cenário político brasileiro não foi bem 

recebido por toda a população. Muitos cidadãos e cidadãs entendiam o feminismo 

equivocadamente como um “machismo ao contrário” e, diante disso, opunham-se a ele. 
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Algumas jovens mulheres, inclusive, entendiam o movimento como um agrupamento de 

mulheres “mal-amadas”, histéricas, feias e/ou homossexuais, características às quais 

elas não queriam ser associadas (Zanetti, 2008). Por este motivo, destacamos a 

importância de Leila Diniz como força de visibilidade para as questões da mulher 

naquele momento, pois 

[e]stas representações [equivocadas] sobre o feminismo e suas militantes, 
compartilhadas não só pelas jovens, mas também por boa parte da população, 
foram construídas ao longo da história, com participação de vários setores da 
sociedade, inclusive de alguns considerados progressistas. Um exemplo disto é 
O Pasquim, jornal alternativo publicado a partir de 1969, que teve seu auge na 
metade dos anos 1970. Segundo Soihet26(2005), apesar de inspirado na 
contracultura norte-americana, voltado para o combate ao autoritarismo 
nacional, inúmeras vezes este impresso assumiu postura misógina, 
ridicularizando feministas e desqualificando suas reivindicações (Zanetti, 2008, 
p. 04-05). 

 Rocha (2012b) identifica neste “Brasil desbundado” a convivência entre 

“fluxos globais de cultura de consumo – de bens materiais e simbólicos, de produtos e 

processos – e leituras locais muito específicas” (Rocha, 2012b, p. 251). Em outras 

palavras podemos afirmar que os anos entre 1970 e 1980 desenharam no Brasil ainda 

dominado pela ditadura, as políticas de visibilidade e práticas de consumo associadas ao 

imaginário do “ser jovem”, uma vez que: 

[a]s novas modalidades de agrupação e participação juvenil não estão 
circunscritas somente a tribos urbanas, mas na verdade também se encontram 
presentes em termos empíricos e discursivos (sentidos da ação) em grande parte 
das práticas juvenis. Desde essa perspectiva, as práticas juvenis estariam 
constituindo sua própria episteme, seu próprio estilo de pensar (Aguilera apud 
Rocha, 2012b, p. 242). 

 Em 1979, com a anistia, recebem-se de volta os exilados políticos e o Brasil 

começa a dar os primeiros passos em direção à democracia. A juventude continuava 

sendo a força motriz dos movimentos sociais e culturais. Rita Lee, a ovelha negra 

desgarrada da família musical brasileira (Carmo, 2000, p. 139), destaca-se no cenário 

musical junto ao grupo “Mutantes”. 

 O grande movimento social com participação da juventude dos anos 80 é sem 

dúvida o movimento “Diretas-Já” de 1984. Na verdade, “a mobilização popular pró-

diretas iniciou-se timidamente em meados de 1983” (Carmo, 2000, p. 143) e contou 

                                                 
26 SOIHET, Rachel. Zombaria como arma antifeminista: instrumento conservador entre libertários. 

In: Revista Estudos Feministas, v. 13, n. 3, 2005. 
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com a participação não somente de jovens, mas de várias categorias da sociedade. 

Segundo Carmo (2000),  

Entre janeiro e abril de 1984, ocorreram em todo o país grandes concentrações 
populares. No Rio de Janeiro e em São Paulo, mais de meio milhão de pessoas 
foram às ruas em passeatas sob grande entusiasmo. Vivia-se um clima de 
esperança com os partidários trajando camisetas quase sempre amarela, cor-
símbolo das Diretas-já, com os dizeres: ‘Eu quero votar para presidente’ 
(Carmo, 2000, p. 143). 

 As Diretas-já, mesmo contando com amplo apoio popular, foram derrotadas no 

congresso naquele ano. Os brasileiros só foram eleger o seu primeiro presidente pós-

golpe em 1989. “Fernando Collor de Melo assume a presidência do Brasil, após 29 anos 

sem eleição” (Rocha, 2012b, p. 255) e deixa o cargo em 1992, após a juventude voltar 

às ruas no movimento que ficou conhecido como “caras pintadas”: 

Esses jovens ficaram conhecidos como ‘caras pintadas’, por pintarem seus 
rostos com tinta verde e amarela. ‘Fora, Collor!’ era o grito que invadiria o país 
de norte a sul. Finalmente, pressionado pela população, o Congresso Nacional 
abriu o processo de impeachment (impedimento do exercício oficial pelo 
ocupante de um cargo público) contra o presidente Fernando Collor de Mello, 
que renunciou momentos antes de ser declarado impedido. Era setembro de 
1992, e a presidência foi assumida pelo vice Itamar Franco, que governou até 
1994 (Brandão e Duarte, 2004, p. 143). 

 O final dos anos 90, no Brasil, foi marcado pela estabilização da economia, 

com o Plano Real, criado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que permaneceu 

no cargo por dois mandatos (1995-2002). Mais uma vez, a juventude brasileira deixa as 

ruas e passa a se manifestar politicamente através das suas práticas culturais, de 

consumo e suas políticas de visibilidade. 

Para definir as políticas de visibilidade, ressaltamos a argumentação de Aguillera 

(2011). O autor entende que a “cena comunicacional tornou-se uma das principais 

fontes de análise das lutas pela construção de visibilidade, nas duas dimensões, 

hegemônica e contra-hegemônica representando um verdadeiro marco estrutural na 

construção política da juventude27.” (Aguillera, 2011, p. 131; tradução nossa).  

                                                 
27 Trecho original: “la escena comunicacional se convierte en un analizador central de las luchas por la 

constitución de las visibilidades, en una doble dimensión hegemónica y contrahegemónica a la vez que 
en un verdadero marco estructural de la construcción de la política juvenil”. 
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 Nos anos 2000, a juventude brasileira enfrentou um rigoroso julgamento dos 

adultos que viveram as “Diretas-já”. Eles acusavam os jovens no novo milênio de 

“estagnação política” e apatia diante dos problemas sociais enfrentados pelo país, afinal, 

nenhum grande movimento social esteve nas ruas naqueles anos, com exceção apenas 

dos movimentos ambientalistas a exemplo do GreenPeace. A abordagem midiática 

direcionada aos jovens neste período associava a juventude a características 

individualistas e desregramento: 

Com exceção dos produtos midiáticos voltados para este público, quando os/as 
jovens são assunto dos cadernos ou programas voltados para os/as adultos/as, 
no noticiário, em matérias analíticas e editoriais, é recorrente que estejam 
relacionados/as a problemas sociais, como violência, crime, exploração sexual, 
drogadição ou às medidas para enfrentar tais problemas (Zanetti, 2008, p. 03). 

 No entanto, há no campo acadêmico, por outro lado, o debate que envolve as 

práticas juvenis como meio de resistência e posicionamento político. Nesta lógica, 

dialogando com Nunes: 

o entendimento do ‘modo de estar junto’ através das práticas [nos] permite 
compreender os variados papéis que estes [jovens] sujeitos assumem, modos de 
produção de subjetividade assim como as formas de interações socioculturais 
que realizam (Nunes, 2013, p.7). 

Esta abordagem valoriza a noção de resistência como “‘plural, diversa, 

polimorfa’, vinculada a experiências (mesmo que temporárias) [...] de relativização das 

identidades e de recusa às formas ‘normais’ ou convencionais de comunicação [...]” 

(Freire Filho, 2007, p.52). Para pesquisadores como Rose de Melo Rocha (2012a), 

Deisimer Gorczevski (2007) e João Freire Filho (2007), esta juventude não esteve em 

momento algum fora do cenário político, pois estavam ocorrendo, em todo o país, o que 

eles definiram como “ações micropolíticas”. Esta abordagem percebe a vida cotidiana 

da juventude “não somente como um espaço de sujeição e alienação, mas como uma 

plataforma de fomento e expressão de micropolíticas de resistência” (Freire Filho, 2007, 

p.167).  

 Neste contexto, surgem as chamadas marchas juvenis que ganharam força no 

Brasil a partir do ano de 2010. A pesquisadora da juventude Rose de Melo Rocha 

(2012a) conceituou “marchas juvenis” como: 

[a]ções estratégicas a partir das quais setores juvenis “constroem a visibilidade 
de suas causas e valores, consolidando uma agenda própria, que enfrenta a 
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pauta midiática de base massiva, negociando não apenas conteúdos, mas formas 
e modos de dizer e tratar temas de relevância (Rocha, 2012a,p. 3).  

 A palavra “marcha”, derivada do Francês marcher, “andar marcando passo”, 

com ancestral do Frâncico markon,“tropeçar”28, foi associada primeiramente ao tipo de 

exercício realizado pelos militares, uma caminhada com certo ritmo definido. 

Exatamente por conter ritmo, a “marcha” também fora associada a um tipo de marcação 

onde o compasso da música é 4/4 ou 2/2, e comumente acompanha as marchas 

militares. Há também alguns desdobramentos deste estilo musical, por exemplo, as 

“marchinhas de carnaval”. A associação da palavra com o contexto dos protestos no 

Brasil é relativamente recente, provavelmente ligada à época da ditadura militar, onde 

os civis “marchavam” pela restauração da democracia. O verbete no Dicionário 

Houaiss29 traz como informação [p. ext.] “manifestação não violenta destinada a atrair a 

atenção das autoridades para determinados problemas de interesse geral, ou para alguma 

reivindicação particular”. 

Ativismos na era digital 

Para estudar as marchas juvenis faz-se necessário compreender como se dá a sua 

organização na esfera virtual, que invariavelmente antecede e acompanha a ocupação 

das ruas. A internet tem revelado ser o lugar de articulação das marchas juvenis não só 

no Brasil como em todo mundo. Mais precisamente, as ferramentas escolhidas pelos 

jovens para este tipo de organização e agrupamento, são as redes sociais digitais, sendo 

a mais destacada delas o Facebook. Este recurso virtual tem sido o grande aliado dos 

jovens ativistas nas mais diversas manifestações que ocorreram neste início de século. 

Como nos relembram Figueiredo e Prazeres: 

Pode-se dizer que o Facebook tornou-se uma ferramenta de grande importância 
para a eclosão de manifestações como a Primavera Árabe ao proporcionar um 
espaço democrático e transformador. A exemplo das recentes manifestações, 
podemos observar que a rede social permitiu que através de recursos como o 
compartilhamento de vídeos e imagens, bem como a criação de eventos, a 
população árabe se mobilizasse e modificasse as tradicionais maneiras de 
articulação, tornando cidadãos em jornalistas e fonte de informação para o 
mundo. (Figueiredo; Prazeres, 2013, p. 58). 

                                                 
28 Fonte: http://origemdapalavra.com.br/palavras/marcha/ 
29 Fonte: http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=marcha 
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 Este agenciamento das militâncias políticas através da internet foi denominado 

pelos próprios usuários e posteriormente incorporado pelos estudiosos do tema como 

“ativismo virtual” ou “ciberativismo30”. No caso das citadas marchas juvenis, o que 

ocorre, na verdade, é uma mescla de fluxos urbanos e presença nas redes sociais 

(Rocha, 2012c, p. 141). Articular, convocar e organizar as manifestações de rua 

(marchas) através de um meio virtual tornou a figura do “líder” do manifesto opaca e 

difusa de modo que é comum encontrar nas marchas juvenis31 brasileiras o discurso de 

que elas basearem-se em uma organização de “liderança horizontal32”. Manuel Castells 

(2008), destacado pensador da “Sociedade em Rede”, acredita que este comportamento 

é fruto de uma crise histórica, um rearranjo político e social: 

Há uma luta para mudar os códigos de significado nas instituições e na prática 
da sociedade, é a luta essencial no processo de mudança social no novo 
contexto histórico [...]. O que caracteriza os movimentos sociais na sociedade 
em rede é que eles têm de preencher o vazio deixado pela crise das organizações 
verticalmente integradas, herdadas da Era Industrial. (Castells, 2003, p. 116).  

 Colocando Figueiredo e Prazeres (2013) em diálogo com a afirmação de 

Castells, verificamos que a mudança reside no fato de que a internet surge como um 

facilitador de tais organizações: 

A dificuldade de se articular as mobilizações surge uma vez que para se efetivar 
tais movimentos, despendem-se semanas e até meses de reuniões, e ainda há 
boicotes e perseguições do governo que consegue infiltrar-se nos movimentos, 
impedindo o levante. [...]A internet muda a dinâmica das reuniões, encontros, 
articulações e manifestações sociais (Figueiredo e Prazeres, 2013, p. 58). 

 Com a possibilidade de mobilizar grande número de pessoas sem ter que sair 

de casa ou recorrer a reuniões, patrocínios, apoios, etc., o Facebook, sem dúvida, é o 

grande destaque no ativismo político deste século, especialmente nos setores juvenis. 

Nos apropriamos da análise de Figueiredo e Prazeres para pensar os principais motivos 

destes destaque: 

                                                 
30 Alguns autores também utilizam as expressões “ativismo midiático” ou “ativismo de sofá”, sendo esta 

última comumente utilizada com aspecto pejorativo. 
31 De acordo com a investigação sobre a “Marcha das Vadias”, objeto desta pesquisa, todas as versões 

brasileiras conhecidas, em seus sites, blogs e/ou manifestos, afirmam estar organizadas sob a forma de 
“coletivos”, baseados em liderança horizontal: “O movimento feminista participa dos movimentos 
antiautoritários e privilegia as formas mais espontâneas de manifestação recusando toda organização 
hierárquica.” (Fougeyrollas-Schwebel, 2009, p. 146). 

32 “O principal ponto que os manifestantes procuram deixar claro é a horizontalidade do movimento, do 
qual se deseja abster qualquer segmento ou orientação política, bem como qualquer movimento de 
esquerda, a democratização dos direitos de decidir sobre o bem público e não violência das 
manifestações” (Figueiredo e Prazeres, 2013, p. 61). 
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O Facebook cresceu muito rapidamente em diversas partes do mundo e 
encantou seus usuários com seu alcance e capacidade de conclamação. Seu 
poder de alcance, bem como a troca de experiências, é visivelmente maior em 
relação às mídias tradicionais, e suas funções são semelhantes em qualquer 
lugar do mundo em que for acessado. E ainda, seu conteúdo pode ser traduzido 
instantaneamente em diversas línguas diferentes, e suas publicações podem ser 
visualizadas e compartilhadas em tempo real, sendo que, para divulgar e 
participar de um evento basta ter acesso à ferramenta, e essa, por sua vez, 
oferece uma quantidade significativa de recursos para a divulgação de eventos 
(Figueiredo e Prazeres, 2013, p. 67). 

 Faz-se necessário recordar que o Facebook embora tenha ganhado ares de 

paradigma libertário, é também uma empresa: com o seu presidente, seus funcionários, 

seus interesses e modo de funcionamento bem definidos. É por este motivo que Malini e 

Antoun (2013) denominam de hacker (especialista em informática com habilidade de 

invadir e alterar dados de computadores), os ativistas virtuais. Essa proposta dos autores 

compreende que estes ativistas conseguiram encontrar uma brecha no sistema de 

controle (que é a internet) movimentando-se e resistindo a esse sistema “por dentro”. No 

prefácio do livro @internet e a #rua Ivana Bentes apresenta a seguinte provocação em 

torno deste tema: 

Diante da proposta de muitos grupos ativistas de “exôdo” e saída em massa das 
plataformas e redes sociais fechadas e coorporativas (Google, Facebook e 
outras por vir) que nos submetem a um novo regime de expropriação, 
monetizam nossas conexões afetivas, monitoram nossas redes de relações, se 
apropriam de nossa inteligência, tempo e vida, uma questão surge de forma 
perturbadora: mas e se a revolução e a resistência começarem por aí? Afinal, as 
revoltas e as mudanças no capitalismo fordista não vieram justamente de 
espaços de lutas e assujeitamento? As redes sociais e plataformas não são, no 
capitalismo cognitivo, o equivalente ao chão de fábrica fordista? (Bentes apud 
Malini e Antoun, 2013, p. 09). 

 A partir desta provocação podemos compreender melhor o porquê da escolha 

da alcunha de hacker para se referir aos ativistas virtuais. Ao terem a consciência da 

cooptação e regularização promovida pelos meios de comunicação (tradicionais e 

digitais), o ativista virtual contesta esse funcionamento, tornando-se, nos termos dos 

autores,  

[...] hacker das narrativas, um tipo de sujeito que produz, continuamente, 
narrativas sobre acontecimentos sociais que destoam das visões editadas pelos 
jornais, canais de TV e emissoras de rádio de grandes conglomerados de 
comunicação (Malini e Antoun, 2013, p. 23). 

 Modificando as narrativas, o novo hacker, busca modificar a forma com que 

seus contemporâneos consomem a notícia.  O compartilhamento virtual permitiu uma 
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mudança no comportamento do receptor com relação aos meios de comunicação de 

massa, “mediante a difusão de uma determinada mensagem e sua propagação através do 

‘boca a boca’ multiplicado pelos meios de comunicação e publicação eletrônica 

pessoal” (Ugarte, 2007, p. 77). Antônio Negri também analisa como a ideia de hacker é 

adequada à circunstância do ativismo virtual, desfazendo o lugar-comum de que o 

hacker seria um sujeito pernicioso à sociedade: 

São vários os autores que explicam essa ética hacker e que insistem em pensar 
que o espírito hacker consiste na recusa das ideias de obediência, de sacrifício e 
de dever que sempre foram associadas à ética individualista, à ética protestante 
do trabalho. Os hackers substituem essa ética não de uma maneira egoísta, mas, 
ao contrário, por um novo valor que prega que o trabalho é mais alto quanto 
maior seja a paixão que esse trabalho desperte. Falamos de paixão, aderência, 
interesse e continuidade (Negri apud Malini e Antoun, 2013, p. 31). 

 Desse modo, o ativismo virtual, com o protagonismo de seus hackers, tem 

fomentado, dado suporte e mobilizado manifestações de elevadíssima importância ao 

redor do mundo, à exemplo da Primavera Árabe, do 15M Espanhol, do Occupy Wall 

Street, do Ocupa/Acampa Sampa e, finalmente, dos Protestos de Junho de 2013, que 

aconteceram em inúmeras cidades brasileiras. Numa menor escala de mobilização, 

quando falamos de quantidade de manifestantes envolvidos, aparece também a 

convocatória para as já citadas marchas juvenis na rede social digital Facebook. 

Feministas na rede 

 É também na rede que o movimento feminista tem encontrado um importante 

lugar político de visibilidade, fato que vem contribuindo para que ganhe destaque no 

século XXI. O denominado “ciberfeminismo33” (termo usado para designar a parte do 

movimento feminista que se compromete com questões como a identidade e os direitos 

das mulheres no ciberespaço) já é uma realidade em perspectiva mundial.  As mulheres 

engajadas perceberam na internet uma nova brecha onde podem contestar as estruturas, 

tão arraigadas, do patriarcado. Esta percepção se faz verdadeira diante da possibilidade 

que a denominada “rede social”, surgida no espaço virtual, traz. A “rede social” é 

composta, para além dos bits e programações html, por um conjunto de regras e 

                                                 
33 “VNS (VeNuS) Matrix, grupo que surge em Adelaide (Austrália) em 1991 e cujas quatro componentes, 

que provém do mundo da arte (Francesca da Rimini, Julianne Pierce, Josephine Starrs e Virginia 
Barratt), são as pioneiras na utilização, no início dos anos 90, do termo ‘ciberfeminismo’ para 
apresentar seus trabalhos de experimentação entre o sujeito feminino, a arte e a virtualidade. ‘Quando 
começamos a usar  o conceito de ciberfeminismo – esclarece Julianne Pierce – o termo estava 
aparecendo simultaneamente em outras partes do mundo’ ” (Miguel e Boix, 2013, p. 55). 
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comportamentos que, devido ao ineditismo desta ferramenta, ainda estão sendo 

construídos, gradativamente, pelos usuários e usuárias: 

A informática, a rede, não é somente uma atividade que requer algumas 
habilidades matemáticas e técnicas determinadas, é também, em palavras de 
Bernstein, uma cultura, quer dizer, pressupõe um conjunto de normas de 
comportamento, crenças e atitudes não explícitas nos currículos oficiais ou 
acadêmicos e que se encontram e se difundem a todo o público através das 
revistas populares, jornais, best-sellers, filmes, inclusive das piadas e 
brincadeiras (Miguel e Boix, 2013, p. 50). 

 As ferramentas da cultura digital, como os fóruns virtuais, por exemplo, trazem 

a oportunidade de repensar as estruturas hierárquicas de fala conduzidas na sociedade 

off-line. Isto significa dizer que, no ambiente virtual, é possível que as vozes femininas 

antes oprimidas possam “soar” na mesma altura que as vozes masculinas. Para Miguel e 

Boix (2013), este fenômeno só é possível porque, no ambiente virtual, as hierarquias de 

fala e de participação são mais lineares: 

Para além das construções teóricas, o fator revolucionário, subversivo, 
transgressor que permite aspirar a pensar novos cenários parece derivar-se 
intrinsecamente das possibilidades técnicas do espaço virtual e da rede: [...] 
Desierarquização e criação de modelos mais democráticos com o objetivo 
histórico vingativo da igualdade de direitos entre homens e mulheres, 
elaboração de estratégias e pensamentos em rede em que desaparecem conceitos 
como “centro” e “linearidade” frente ao “diverso”, “descentralizado” e 
“horizontal”. Desconstrução de arquétipos através do uso subversivo de 
dispositivos digitais, protocolos, linguagens de hipertexto, códigos, assinaturas 
potencialmente variáveis via correio eletrônico (Miguel e Boix, 2013, p. 55). 

 Por se apresentar como um meio a mais de comunicação onde se pode 

prescindir, omitir, ou dissimular características como idade, estado civil e gênero para 

mostrar suas ideias, as redes sociais digitais têm trazido avanços significativos para o 

movimento feminista do século XXI: 

A internet se converteu em um elemento essencial para difundir informação, 
trocar opiniões, coordenar estratégias e realizar ações com a intenção de 
construir um mundo mais justo e igual. E o feminismo, que tem muito com que 
contribuir neste terreno, já é consciente disso (Miguel e Boix, 2013, p. 40). 

 Desse modo, hoje, é possível observar a criação de muitas páginas na rede 

social digital Facebook que debatem questões feministas. O Facebook, como dito 

anteriormente, configurou-se em um espaço de encontros e disseminação de ideias 

muito importante neste século. Com número total de usuários estimado em cerca de 1 
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bilhão34, o sucesso do Facebook não foi diferente no Brasil: o país está em 2º lugar no 

ranking de acessos diários por usuário, ficando atrás apenas dos Estados Unidos35. 

Assim, é notória a necessidade do movimento feminista se valer desta ferramenta para 

difundir suas ideias em âmbito local e global. 

2.3 O lugar do gênero na construção de novos espaços de visibilidade e novas 
subjetividades 

O debate sobre a representação midiática da mulher 

 No intuito de refletir acerca das políticas de visibilidade encampadas pelas 

formas do ativismo feminista na contemporaneidade, é fundamental, antes, avaliarmos 

as representações hegemônicas que constroem a figura da mulher na sociedade em que 

vivemos. Ou seja, refletir sobre tal aspecto pode oferecer referencial significativo para 

construir teoricamente a especificidade (ou não) de iniciativas que se pretendem contra-

hegemônicas.  Para tanto, o caminho mais seguro a percorrer é levantar o debate sobre a 

imagem da mulher nos meios de comunicação massivos, que ajudam a difundir um 

padrão bastante idiossincrático de “feminilidade”. Assim, ponderamos que 

[e]studar as representações da figura feminina na mídia, por si só, não resolve 
os problemas da busca da igualdade entre homens e mulheres, mas os traz à 
tona e mostra o quanto ainda há por ser feito e conquistado. Pelo fato de a mídia 
ser formadora de opinião, [poderá demonstrar] o processo lento e secular de luta 
contra a discriminação da mulher nas sociedades (Ghilardi-Lucena apud Alves, 
2011, p. 299). 

 Os meios de comunicação de massa como jornal, revistas e televisão, já foram 

objeto de amplos e espinhosos debates no campo da comunicação. Nosso interesse nesta 

abordagem é verificar de que maneira eles ajudaram a construir a imagem da mulher na 

nossa sociedade, considerando o fato de que “a mídia não apenas veicula, mas também 

constrói discursos e produz significados, identidades e sujeitos” (Fischer, 2001, p. 588). 

Ademais, dialogando com Everardo Rocha (2001), destacamos que: 

os significados produzidos pelos meios de comunicação são públicos, 
compartilhados, coletivos, sendo difícil, por exemplo, alguém não entender 
anúncio publicitário, notícia de rádio, programa de televisão ou foto de jornal. 
Isto indica que o estudo dos significados veiculados através destes materiais é 

                                                 
34 Fonte: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2012/10/facebook-chega-a-1-bilhao-de-usuarios-no-mundo 
35 Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-

entram-diariamente-no-facebook.html 
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como uma pista para os modelos de existência, desejos e impasses de uma 
cultura (Rocha, 2001, p.18-19). 

 É importante ressaltar que as mulheres conquistaram bastante espaço nos 

processos de produção em notícias ou até mesmo nas artes (teledramaturgia, por 

exemplo) atuando nos meios de comunicação. Bourdieu (2003) destaca que os cargos 

mais importantes conquistados pelas mulheres são estes que estão ligados à circulação 

de bens simbólicos, que por sua vez reforçam a distancia das mulheres em relação a 

áreas como ciências e economia. Nas palavras do autor: 

As posições dominantes, que elas ocupam em número cada vez maior, situam-
se essencialmente nas regiões dominadas da área do poder, isto é, no domínio 
da produção e da circulação de bens simbólicos (como a edição, o jornalismo, a 
mídia, o ensino). “Elites descriminadas”, segundo a expressão de María Antonia 
García de León, elas têm que pagar sua eleição com um esforço constante no 
sentido de satisfazer as exigências suplementares que lhes são quase sempre 
impostas e de banir toda conotação sexual de seu hexis corporal e de seus trajes 
(Bourdieu, 2003, p. 111). 

 Bourdieu (2003) adverte também que há uma tendência a se valorizar mais o 

trabalho realizado por um homem do que por uma mulher, mesmo que a função 

desenvolvida seja exatamente a mesma: 

As mesmas tarefas podem ser nobres e difíceis quando são realizadas por 
homens, ou insignificantes e imperceptíveis, fáceis e fúteis, quando são 
realizadas por mulheres, como nos faz lembrar a diferença entre um cozinheiro 
e uma cozinheira, entre o costureiro e a costureira; basta que os homens 
assumam tarefas reputadas femininas e as realizem fora da esfera privada para 
que elas se vejam com isso enobrecidas e transfiguradas (Bourdieu, 2003, p. 
75). 

Representações hegemônicas da mídia de massa 

 Como a mídia tem contribuído para a manutenção dessas estruturas 

hierárquicas entre homens e mulheres? A pesquisadora Ivia Alves (2011) encontrou nos 

seriados de TV americanos (também chamados de sitcom36) um bom exemplo que pode 

responder a esta questão: 

                                                 
36 Sitcom é a abreviatura da expressão em inglês situation comedy (comédia de situação, numa tradução 

livre) e, normalmente, consiste em uma ou mais histórias onde existe humor, encenada por personagens 
comuns, em ambientes comuns como família, grupo de amigos, local de trabalho; são, em geral, 
gravadas diante de uma plateia, ao vivo e se caracterizam pelos ‘sacos de risadas’, embora isso não seja 
uma regra. As situation comedies surgiram no Reino Unido, na época de ouro do rádio, mas hoje são 
peça fundamental da programação das televisões norte-americanas. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Sitcom>. 
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Detectamos [nas séries analisadas] o apelo muito forte ao casamento como uma 
forma de estabilidade não só emocional como financeira, um cuidado especial 
quanto ao ser mãe, com todos os atributos e obrigações que o papel implica e, 
ainda, uma gama de profissões voltadas para ‘o mundo da mulher’, isto é, moda, 
design, revistas, profissões variadas mas que giram e circulam em torno da 
beleza [...] e eu acrescentaria, ainda, profissões relacionadas com o cuidado 
(médicas, enfermeiras) ou que observam e analisam o comportamento humano, 
como antropólogas, psicólogas, escritoras... (Alves, 2011, p. 297-298). 

 Os seriados de TV americanos têm ganhado bastante força no mundo televisivo 

através das repetidoras de TV e através da possibilidade de se assistir a eles através do 

site da emissora online ou ainda, alugando-os pela rede de TV a cabo (Net Now ou 

NetFlix são alguns exemplos de empresas que oferecem este tipo de serviço). Desse 

modo, desde o final dos anos 90, é possível afirmar que eles são aspectos importantes 

no debate sobre representação midiática da mulher. Ivia Alves (2011) analisou quatro 

seriados que se apresentavam como “séries para mulheres”: Suddenly Susan, Cashmare 

Mafia, Lipstick Jungle e Sex and The City37. Estes dois últimos foram dublados em 

português e exibidos na TV aberta brasileira na rede Record e Rede TV!, 

respectivamente. 

 Em sua análise, a pesquisadora localizou a presença de um discurso parecido 

em todas as séries, “partindo da premissa de que toda mulher estaria desestabilizada 

emocionalmente por ter alcançado sucesso na carreira profissional em detrimento de sua 

vida afetiva, quase todas as protagonistas estão no topo da carreira, mas não estão 

contentes” (Alves, 2011, p. 313). Este modelo de discurso reforça a ideia de que a 

mulher depende do casamento para se sentir plena, ou seja, sem um parceiro do sexo 

oposto, a mulher estaria “incompleta”. 

 A autora percebeu ainda que as representações da mulher nestes seriados 

apresentam-na como uma figura de aparência frágil (escalando atrizes sempre muito 

magras e delicadas) e que está sempre elaborando conversas triviais, com baixa 

reflexividade.  Alves (2011) lembra que essas mulheres são localizadas no século XXI, 

momento de “efetiva convergência do poder e [da] tecnologia da mídia, através da 

internet e dos telefones celulares, fatores que se tornam propícios para a entrada dessa 

sociedade mais voltada para a performance, para a apresentação pessoal e, portanto, 

                                                 
37 Sex and The City foi exibido no Brasil pela primeira vez pela rede de TV a cabo “MultiShow” que 

pertence ao grupo Globosat”. Foi também reexibido pela Rede Bandeirantes e posteriormente pela 
Rede Record. 
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menos reflexiva” (Alves, 2011, p. 307). Nessa perspectiva, a mulher no novo século, 

que saiu de casa para trabalhar, carregaria consigo 

[c]erta ‘memória’ trazida de quando a mulher desempenhava apenas o papel de 
dona de casa bem como a hostilidade competitiva nas relações de gênero 
existentes, quando se trata de altos cargos executivos no espaço público, 
[fatores que] ampliam ainda mais as demonstrações de como essas mulheres 
estão ‘fora de lugar’ (Alves, 2011, p. 310). 

 Este corpo feminino deslocado aparece também nas análises de Cecília Maria 

Bacellar Sardenberg (2002), antropóloga e feminista brasileira, que conceitua “corpos 

engendrados” compreendendo “o corpo não como algo dado ‘naturalmente’, mas como 

produto da história – tanto como objeto quanto produto de representações e práticas 

sociais diversas, historicamente específicas” (Sardenberg, 2002, p. 56). Neste contexto 

também podemos abordar as representações midiáticas deste corpo feminino.   

 Em perspectiva semelhante, Everardo Rocha (2001) analisou as representações 

da mulher nas publicidades veiculadas no Brasil, nas revistas de circulação nacional: 

Nova, Claudia, Playboy, Isto É e Veja.  Neste material, levando em consideração que o 

discurso publicitário, enquanto sistema totêmico, “é uma forma de categorizar, 

classificar, hierarquizar e ordenar tanto o mundo material quanto as relações entre as 

pessoas, através do consumo” (Rocha, 2001, p. 25), o autor constatou que a presença da 

mulher em anúncios publicitários é feita, quase sempre, “aos pedaços”. Isto é, a 

propaganda impressa, das revistas, se baseia em um aspecto iconográfico onde o corpo é 

a peça chave da representação de um indivíduo. Todavia, o que Rocha (2001) observou 

foi que as representações do corpo feminino se dão de forma fragmentada: 

O corpo é o termo marcado como expressão do ser e como objeto de uso. Mas 
não é apenas isto: o corpo feminino que a publicidade revela é fragmentado. 
Sofre um processo em que a unidade se perde e as partes prevalecem sobre o 
todo. A mulher dentro do anúncio existe, sobretudo, aos pedaços - seio, pé, 
perna, pele, rosto, unha, mão, nádega, olho, lábio, cílio, coxa e o que mais se 
puder destacar como um quebra cabeças invertido cujas peças desencaixam, 
escondendo a figura que nunca se forma (Rocha, 2001, p. 38). 

 Avançando em sua pesquisa, Everardo Rocha (2001) conclui, então, que o 

corpo da mulher, uma vez fragmentado, é também silenciado: 

Dessa forma, o indivíduo mulher, tal como aparece na imagem dos anúncios 
publicitários, ao existir, principalmente, através de um corpo fragmentado, 
inviabiliza a construção de um espaço interno e, com ele, a possibilidade de 
proferir um discurso. A imagem da mulher como silêncio[...] possui um corpo e 
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deve saber usá-lo, mas dispensa a palavra [...] Assim, a palavra da mulher é 
delegada aos produtos e estes falam por ela, são suas ideias, expressam seu 
interior sob a forma de necessidades e desejos. Eles e só eles podem 
compreendê-la (Rocha, 2001, p. 37). 

 Desta análise podemos inferir que a representação da “mulher em silêncio”, 

algo tratado no início deste capítulo como um marcador histórico, na verdade, ainda se 

perpetua – e o que é mais grave, através (também) de narrativas publicitárias e de uma 

vasta rede de produtos midiáticos, elementos tão presentes em nosso dia-a-dia. Este tipo 

de construção acaba por se tornar uma armadilha difícil de ser desarmada pelo 

movimento feminista uma vez que compreendemos que “o discurso persuasivo da 

publicidade não visa tanto a compulsão pela compra, mas a adesão do consumidor ao 

consenso social anunciado” (Carrascoza, 2008, p.218). 

 A abordagem de Rocha (2001) nos alerta ainda para a visibilidade concedida 

aos corpos na contemporaneidade. Como também afirma Fischer (2001): 

Num tempo como este, em que se elege o corpo como o lugar de todas as 
identidades, não há como ignorar que a histórica desigualdade nas relações 
entre homens e mulheres constitui profundamente não só o corpo feminino 
como também as identidades de gênero (Fischer, 2001, p. 592) 

 A autora acredita que a circulação destes corpos na mídia contribui para as 

negociações nas relações sociais e, principalmente, espelha a construção do discurso de 

“ser mulher” na contemporaneidade: 

[q]uando analisamos nos produtos televisivos as regularidades, as frequências, a 
distribuição dos diferentes elementos das enunciações, a respeito dos vários 
grupos de mulheres, estamos entendendo que naquele lugar específico há, mais 
do que indivíduos concretos a falarem, sujeitos sendo constituídos e 
constituindo-se, [...] através dessas figuras (atrizes, personagens, jornalistas 
mulheres, apresentadoras, entrevistadas), das cenas enunciativas em que 
mulheres falam e são faladas na mídia, pode-se descrever um pouco dos 
discursos que nos produzem e que produzimos sobre gênero na sociedade 
brasileira (Fischer, 2001, p. 596). 

 Ressaltamos que “a palavra, como instrumento de poder e de troca, foi negada 

durante séculos às mulheres e elas ainda continuam a não ter acesso ao discurso da 

mesma forma que os homens” (Cerqueira; Ribeiro e Cabecinhas, 2009, p. 1), pois, 

mesmo na internet, espaço de novas interações sociais, ainda se proliferam sites e blogs 

que mantém a imagem da mulher como inferior, submissa, e com discursos ligados a 

comportamento, busca do corpo “ideal” e maneiras de se encontrar o companheiro 

“ideal”, questões que parecem nos ensinar a “feminilidade”. 
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 Para Alves (2011, p. 307) “o discurso dominante consegue desenvolver uma 

narrativa para a mulher sobre seus próprios desejos, agregando ainda sua aparência 

como “marca” determinante de feminilidade”. Talvez por isso seja fácil notar que na 

internet 

os sites que proliferam na rede dedicados às mulheres e que reproduzem no 
mundo virtual todos os estereótipos que temos combatido nos meios de 
comunicação tradicionais, [são estes] que ainda consideram as seções de 
cozinha, beleza e moda, espaços básicos para o sucesso de uma “publicação 
feminina” (Miguel e Boix, 2013, p. 72). 

 Para finalizar esse pequeno mapeamento das representações hegemônicas da 

mulher em nossa sociedade, é fundamental enfatizar que “disciplinadas desde a mais 

tenra infância nessas e outras práticas corporais de gênero, tendemos a encarar tais 

procedimentos como se fossem ‘naturais’, ou próprios à feminilidade” (Sardenberg, 

2002, p. 60), quando na verdade são frutos de uma construção social trabalhada ao 

longo da história e sustentada por discursos midiáticos e instituições, como a própria 

estrutura do consumo que oferece às crianças do sexo feminino produtos que demarcam 

as diferenças de gênero como fogãozinho, vassouras, lava-louças e outros apetrechos 

que transformam o trabalho doméstico em brincadeira de criança (Willis, 1997), e 

deixam claro o lugar que se espera que a mulher ocupe na sociedade. 

Novos espaços de representação contra hegemônicas 

  “Resultará muito desmancha-prazeres, pouco pós-moderno, nada cibernético, 
perguntar-se por quem vai fazer o jantar dos ocupados membros da comunidade virtual?” 

(Miguel e Boix, 2013, p. 49). 
  

 Mais uma vez neste capítulo retornaremos ao ciberespaço para verificar as 

mudanças que ele promoveu e que afetam diretamente a contextualização de nosso 

objeto de investigação. Agora, iremos abordá-la a fim de olhar não apenas para as 

modificações que aconteceram no âmbito dos movimentos sociais, mas nas relações 

entre os gêneros e, principalmente, dando destaque aos novos modos de representação 

da mulher e do feminino.  

 Como já foi dito, a internet se configurou como um meio mais democrático de 

divulgação de informações e ideias. Deste modo, as mulheres têm se utilizado cada vez 
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mais desta ferramenta para se fazerem notar em uma sociedade considerada patriarcal 

que tradicionalmente silencia as vozes femininas. 

 Um exemplo sintomático da mudança promovida pela internet no que diz 

respeito às relações de gênero é o surgimento de espaços de debate das questões 

feministas criados por jovens mulheres que “sem complexos na relação com as 

máquinas, em busca de novas linguagens para exteriorizar suas vivências [...] e movidas 

pelo impulso espontâneo de descobrir novos caminhos de expressão” (Miguel e Boix, 

2013, p. 64), escrevem depoimentos pessoais para dar luz a assuntos como a repressão 

sexual e a violência doméstica numa espécie de releitura atualizada e digital do slogan 

feminista dos anos 1960: “o privado é político”. 

 Neste contexto abordado poderíamos afirmar ainda que as mulheres do século 

XXI estão encontrando “brechas” para realizar significativas movimentações políticas 

no que tange os discursos feministas pela igualdade. São inúmeros os espaços na rede 

que dão voz às personagens femininas que sofreram violência física e/ou sexual através 

da construção de narrativas autobiográficas que buscam revelar histórias que por muito 

tempo estiveram ocultas. Como destacam Figueiredo e Prazeres, “correntes de protestos 

estão cada vez mais articulando suas indignações e insatisfações através dos meios de 

comunicação hipermidiáticos” (Figueiredo e Prazeres, 2013, p. 62). Existem hoje 

muitas plataformas virtuais especializadas em receber, também, depoimentos anônimos 

de mulheres que querem narrar as suas experiências de trauma, como é o caso do blog 

“http://fuiestuprada.wordpress.com/”. Há ainda grande movimentação nas redes sociais 

digitais para colocar em pauta a temática da chamada “cultura do estupro38” no intuito 

de desnaturalizar os olhares sobre ela.  

 Narcisa39, feminista e ativista da Marcha das Vadias em São Paulo é um 

exemplo do impacto deste ativismo promovido por meio de narrativas divulgadas nas 

redes sociais digitais. Todos os dias ela compartilha em sua página pessoal no Facebook 

uma mensagem com o título: “Bom dia/Boa tarde/Boa noite patriarcado!”. Logo abaixo 

deste título ela insere uma notícia divulgada, naquele dia, sobre violência contra a 

mulher. 

                                                 
38 Voltaremos a abordar este tema no próximo capítulo. 
39 Optamos por preservar o sobrenome da ativista. 
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Figuras 1 e 2: Exemplos do ativismo virtual de Narcisa. 

 A feminista afirma que esta prática tem sido importante para alertar pessoas de 

sua rede de como a “cultura do estupro” está naturalizada em nossa sociedade e mais 

ainda, para mostrar as histórias dessas mulheres agredidas, evidenciando o fato de que 

elas não são meros números de estatísticas, mas sim mulheres reais, como aquelas tantas 

que fazem parte de sua rede social. “Todos os dias podemos encontrar notícias de 

violência contra a mulher, é só jogar no Google para confirmar” – afirma Narcisa. O 

ativismo não se encerra no compartilhamento da notícia, ao contrário, o debate está só 

começando quando a postagem entra no ar. A ativista acompanha todos os comentários 

feitos sobre aquele conteúdo e dialoga com todos aqueles que se manifestam para poder 

fazer valer a força de suas palavras e os seus ideais feministas.  

 A própria Marcha das Vadias, movimento do qual Narcisa participa como 

ativista e que iremos abordar com mais acuidade no próximo capítulo, também se vale 

do espaço virtual para articular as suas manifestações e divulgar suas ideais. Deste 

modo, compreendemos que atualmente, as feministas 

migraram para o compartilhamento de ideias e discussões online, articulando 
virtualmente petições e manifestos de mobilização social. Nesse sentido, a 
possibilidade de interação e construção de manifestos coletivos é maior, mais 
rápida e mais abrangente, o que permite neste processo uma organização mais 
democrática, sendo que cada indivíduo pode relatar sua indignação quanto a 
qualquer problema social que julgue necessário discutir, alinhando um 
pensamento horizontal quanto às reivindicações dos participantes (Figueiredo e 
Prazeres, 2013, p. 67). 
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De forma semelhante a das manifestações virtuais que apresentamos, também 

surgiu na internet uma campanha feminista40 que ganhou certo destaque midiático por 

promover uma pesquisa que visava descobrir o real impacto de uma prática já 

extremamente arraigada em nossa cultura: a “cantada de rua”. Para as desenvolvedoras 

da campanha (e para grande parte das feministas) este tipo de assédio é também um 

aspecto da naturalização da cultura do estupro, uma vez que a ocorrência da cantada 

sempre se dá partindo de um sujeito que busca assediar uma mulher que não o conhece 

e nem sequer demonstrou interesse em conhecê-lo: 

Ninguém deveria ter medo de caminhar pelas ruas simplesmente por ser mulher. 
Mas infelizmente isso é algo que acontece todos os dias. E é um problema 
invisível. Pouco se discute e quase nada se sabe sobre o tamanho e a natureza 
do problema. Para tentar entender melhor o assédio sexual em locais públicos, a 
Olga colocou no ar, em agosto, uma pesquisa elaborada pela jornalista Karin 
Hueck, como parte da campanha Chega de Fiu Fiu. Contamos com 7762 
participantes e 99,6% delas afirmaram que já foram assediadas - um número tão 
alto que já dá a ideia da gravidade do problema. (Texto de abertura dos 
resultados campanha “Chega de Fiu-Fiu41”) 

Elisabeth Badtinder (2005, p.118) afirma que “o consentimento [sexual] implica 

a limpidez e clareza da demanda” e, é neste sentido que poderíamos inferir que o 

assédio conhecido como “cantada de rua” é agressivo, pois não conta com a autorização 

da mulher assediada. Além disso, a campanha concluiu que a grande maioria das 

mulheres (83%) se sente muito incomodada com este tipo de investida masculina nas 

ruas. 

Com efeito, o ciberespaço tornou-se um lugar muito importante para as novas 

formas de articulação e de representação da mulher. Além disso, também contribui para 

novas configurações do movimento feminista, pois agora as vozes, que não são mais 

silenciadas, também podem ser amplamente difundidas através da rede de 

compartilhamento nas redes sociais digitais. No próximo capítulo veremos como o 

movimento social feminista “Marcha das Vadias” da cidade de São Paulo se valeu das 

ferramentas virtuais para levar milhares de pessoas a protestarem nas ruas nos últimos 

três anos. 
                                                 
40 “Chega de Fiu-Fiu” é uma campanha virtual contra o assédio sexual em locais públicos. O site 

“thinkolga.com” colocou no ar uma pesquisa elaborada pela jornalista Karin Hueck, como parte da 
campanha “Chega de fiu-fiu” em agosto de 2013. Com 7762 participantes, a pesquisa revelou que 
99,6% das mulheres afirmaram que já foram assediadas em locais públicos, exaltando a gravidade do 
problema. 

41 Disponível em: <http://thinkolga.com/2013/09/09/chega-de-fiu-fiu-resultado-da-pesquisa/> 
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CAPÍTULO 3 – POR SAIAS E CAUSAS JUSTAS 

3.1 O que é a Marcha das Vadias? 

Em decorrência dos repetidos casos de assédios sexuais e de um estupro na 

Universidade de Toronto, um representante da polícia do Canadá foi convidado a ir até 

a universidade para realizar uma palestra sobre segurança. Na ocasião, o policial 

defendeu em pronunciamento público que as mulheres deveriam evitar vestirem-se 

“como putas” (sluts42 em inglês) para não serem vítimas de estupro. A afirmativa 

causou grande indignação e reverberou além dos muros da universidade, dando início à 

Slut Walk (2011), nome original da “Marcha das Vadias”. A ideia central era a de que a 

mulher tem o direito de se vestir e se portar da maneira que lhe agrada, sem que isso se 

torne abono para atos de violência como o estupro. A fala do polícia, sob o ponto de 

vista das ativistas, representa uma das manifestações da chamada “cultura do estupro”. 

A origem 

Antes de se popularizar no Brasil, a manifestação pública reuniu ativistas em 

várias importantes cidades ao redor do mundo, como Toronto (Canadá), Los Angeles e 

Chicago (EUA), Buenos Aires (Argentina), Amsterdã (Holanda) e, em cada uma dessas 

edições, agregou à sua pauta manifestações de interesse específico de cada país. A 

marcha, portanto, ganhou contornos atrelados ao conceito de fenômeno “glocal”, termo 

que ganhou notoriedade em diferentes textos de Armand Mattelard43. 

É comum encontrarmos matérias jornalísticas44 e textos em blogs45 que sugerem 

que a Marcha das Vadias venha a ser uma releitura jovem e irreverente da famosa 

manifestação feminista conhecida como “a queima de sutiãs” (ou Bra-burning), onde 

mulheres americanas, ativistas do WLM (Women’s Liberation Movement)46, formaram 

                                                 
42 Dicionário Michaelis Inglês-Português: Slut: n. 1. mulher relaxada, sórdida, suja. 2. mulher de moral 

baixa. 3. s. cadela, puta. 
43 Ver: MATTELART, Armand. História da utopia planetária: da cidade profética à sociedade global. 

Trad. Francisco Agarez. Lisboa: Editorial Bizâncio, 2000. 
44 Disponível em http://www.revistaovies.com/colaboradores/2012/09/elas-querem-queimar-o-sutia-e-

muito-mais/ . Último acesso em 20 de dezembro de 2013. 
45 Para saber mais ver: < http://atalmineira.wordpress.com/2011/06/16/por-que-e-por-quem-as-vadias-

marcham/> 
46  Nos anos 60, “identificado com o movimento da contracultura, o feminismo [...] nos Estados Unidos, 

ganhou força o "Women's Liberation Movement" (Movimento de Libertação das Mulheres), 
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um grupo de manifestação contra o concurso de beleza Miss América47, em 7 de 

setembro de 1968.  O protesto, que propunha a queimar os sutiãs como uma maneira de 

demonstrar que o concurso tinha uma visão arbitrária de beleza e opressora do feminino, 

reuniu cerca de 400 feministas. O curioso é que, na verdade, os sutiãs nunca foram 

queimados, pois o lugar da manifestação não era público e as ativistas não tinham 

autorização para atear fogo naquele local.  

Ao estruturar sua base de ação e sua dinâmica de visibilidade a partir de uma 

produção de sentidos ancorada, principalmente, no modo como se nomeiam – adotando 

um termo paradoxalmente “ofensivo” e, ao mesmo tempo, “irreverente” – a Marcha das 

“Vadias” constituiu-se, para nós, em objeto teórico relevante e lugar de observação 

extremamente propício para refletir sobre movimentos e mobilizações sociais a partir 

dos quais emergem novas condições de possibilidade e construções do feminismo. As 

conformações e modos de engajamento adotados pelas ativistas denotam como este 

movimento negocia com e, ao mesmo tempo, contesta a organização atual da chamada 

“sociedade de consumo”, incluindo aí o diálogo mais direto com o debate da 

midiatização e da mercantilização das sexualidades, com as representações 

estigmatizantes, com as políticas de visibilidade voltadas às minorias e, ainda, com a 

agenda repressiva que regula a suposta liberdade de mobilização de signos e objetos de 

consumo, a partir do vestuário, por exemplo. O significado da original palavra 

“vadia48”, neste contexto, se desconstrói, para tornar-se uma palavra de protesto. 

É importante destacar a grande adesão da marcha no Brasil, com edições 

conhecidas em mais de 20 cidades, entre elas capitais São Paulo-SP, Recife-PE, Belo 

Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ, Belém-PA, Manaus-AM, Curitiba-PR, 

Florianópolis-SC, João Pessoa-PB, Natal-RN, Macapá-AP, Salvador-BA, Teresina-PI, 

                                                                                                                                               
mundialmente conhecido como "Women's Lib", sob a liderança de Betty Friedan, autora de "The 
Feminine Mystique" (A Mística Feminina, 1963), e Gloria Steinem, jornalista e apresentadora de TV, 
autora de "Revolution from Within" (A Revolução Que Vem de Dentro). As mulheres se insurgiram 
contra a idéia mitificada de que se satisfaziam com o papel de esposa e mãe. Era a época do feminismo 
igualitário, que defendia direitos iguais no lar e na profissão, "salário igual para trabalho igual" e 
libertação sexual, mas sem cisma com o sexo oposto. (Especial “As Ondas do Feminismo” no Jornal 
Folha de S. Paulo de 19/10/1997. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs191 

    010.htm>). 
47  O “Miss América” é um tradicional concurso de beleza realizado desde 1921 nos EUA que conta com 

a participação de candidatas que representam cada um dos estados daquele país e pretende escolher, 
dentre elas, a mais “bela” de todas. 

48 Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa: sf  regionalismo: Brasil. Uso: informal, pejorativo. 1. 
mulher que, sem viver da prostituição, leva vida devassa ou amoral. 
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Vitória-ES e Porto Alegre-RS e algumas cidades do interior49, o que revela a potência 

de mobilização que o movimento obteve em território nacional. E isto não se dá por 

acaso. As ativistas da Marcha das Vadias de São Paulo lembram que durante os últimos 

vinte anos, aproximadamente (como citado no capítulo anterior), a maioria das mulheres 

brasileiras esteve distante de suas lutas específicas de gênero e que as feministas 

sentiam falta de uma mobilização de massa como vem se mostrando ser o caso da 

Marcha das Vadias. 

As ativistas da marcha 

Em todas as suas edições pelas cidades brasileiras (como pudemos constatar em 

nossas observações diretas e no levantamento da memória audiovisual do movimento, 

tanto a de base autoral quanto a de caráter midiático, ou seja, extra-movimento), a 

marcha contou predominantemente com a presença de três tipos de jovens ativistas: 

aquelas que se vestiam com roupas provocantes e minimalistas (lidas pela sociedade e 

pela mídia como as “roupas de vadia”); outras que pintaram os seus corpos com 

mensagens de protesto; e finalmente aquelas que iam marchar com os seios à mostra, 

fomentando uma das principais e mais comentadas características da marcha, o topless. 

Esta última prática ativista citada é a que, não coincidentemente, configura o grupo de 

jovens mais fotografadas pela mídia, ainda que configurem um pequeno grupo dentre as 

tantas ativistas da marcha, dado que voltaremos a abordar mais adiante. 

O corpo feminino parece significar, neste movimento, um binômio que ora 

representa uma forma de protesto, ora torna-se um meio de gerar maior visibilidade para 

a causa. Para esta argumentação, entende-se que “a noção de corpo está para além da 

estética que perpassa a filosofia, ao adentrar o campo da linguagem para explorar a 

produção de mensagens.” (Garcia, 2005, p.3). Os corpos ativistas são corpos-mídia no 

amplo sentido proposto por Harry Pross50 (1980).  

Os gestos e a fala das jovens ativistas constituem papel fundamental na transmissão 

das mensagens políticas das causas da marcha. Slogans e/ou gritos de guerra uníssonos 

como: “A nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadorias”; “Preste atenção: o 

corpo é meu, a minha roupa não é problema seu!”; “Vem, vem pra rua vem, contra o 

                                                 
49 Informação disponível em <http://marchadasvadiasbr.wordpress.com/calendario/> 
50 Abordado no Capítulo 1. 
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machismo!” reforçam a ideia de que a materialidade do corpo, através da voz, é 

transformada em mídia e, neste caso, caracterizada como mídia primária. 

É também constante, na caminhada da marcha, a presença de cartazes elaborados 

pelas ativistas que funcionam como bandeiras, estandartes que dão suporte ao que elas 

defendem e facilitam divulgação da marcha, pois, diferentemente da materialidade da voz, 

os cartazes podem ser fotografados, sem perdas e, assim, reproduzidos nos jornais do dia 

seguinte, ou até mesmo em real time nos portais de notícia e redes sociais digitais. Neste 

caso, evidenciam-se então, aspectos que significam a mídia secundária.  

Esta forma de mídia (secundária) é também observável neste movimento, quando 

muitas das jovens, preferem utilizar o próprio corpo como suporte material para escrever as 

suas mensagens de protesto com tinta colorida: 

 
Figura 351: Participante da edição de 2013 da Marcha das Vadias de São Paulo com o rosto pintado. 

 
Figura 452: Participante da edição de 2013 da Marcha das Vadias de São Paulo pinta o corpo com frase 
contra a cultura do estupro. 

                                                 
51 Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370867723018532&set=a.370864789 
685492.1073741831.240302076075098&type=3&theater 
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É possível constatar também que o corpo despido (o topless, também chamado 

de “peito livre” pelas ativistas) é utilizado para promover visibilidade na divulgação das 

mensagens de igualdade e liberdade. “As insatisfeitas decidiram tirar as blusas e mostrar 

o peito livre, em uma releitura mais ampla e contemporânea daquelas que, na década de 

60, expuseram sutiãs ao chão, visando à crítica de modelos e padrões de beleza” 53 – 

afirma Marcelli Cipriani (2012), ativista e apoiadora da edição da marcha das Vadias 

em Porto Alegre, fazendo referência ao grande marco feminista conhecido como “a 

queima de sutiãs”.  

Interessa-nos identificar e problematizar nesta manifestação pública as 

evidências narrativas de um confronto à imagem padronizada da mulher que a mídia 

massiva e a sociedade do consumo difundem. Observamos no discurso da mídia e no 

discurso das ativistas alguns padrões estereotipados os quais abordaremos neste 

capítulo: 1) o padrão da “mulher com feminilidade”; 2) o da mulher que apesar de bem 

sucedida em sua carreira profissional não possui voz própria; 3) e o da mulher 

fragilizada, vitimista. 

 A marcha das vadias, assim, inclui em seu bojo de reivindicações o 

questionamento de padrões estéticos, culturais e comportamentais que seriam imputados 

às mulheres nas contemporâneas sociedades midiáticas e do consumo (ditadura da 

beleza e da magreza, cirurgias plásticas, estilos de vestir, zelo pela “feminilidade”, 

demandas por desempenho e capacidade multi-tarefa etc.): 

Da ‘falta de homens’ à ‘epidemia de infertilidade’, do ‘estresse feminino’ à 
‘prejudicial dupla jornada de trabalho’, estas pretensas crises femininas tiveram 
sua origem não nas condições reais da vida das mulheres mas sim num sistema 
fechado que começa e termina na mídia, na cultura popular e na publicidade – 
um contínuo feedback que perpetua e exagera a sua própria imagem fictícia da 
feminilidade. (Faludi apud Alves, 2011, p. 305). 

 As ativistas da marcha acreditam que todas essas exigências engendradas e 

externadas por uma sociedade essencialmente patriarcal, contribuem para a manutenção 

                                                                                                                                               
52 Fonte: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370867759685195&set=a.370864789685 
492.1073741831.240302076075098&type=3&theater 
53  Disponível em http://www.marchadasvadias.org/2012/06/08/sobre-peitos-e-a-marcha-das-vadias/ 
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do lugar da mulher como “segundo sexo54”, o que nos parece ser esclarecido no 

depoimento abaixo: 

Feminina [é] a mulher que se maquila, que tem cabelo tratado, que faz as unhas, 
que arranca os pelos, que é curvilínea, modela a sobrancelha, tem pele lisa e 
hidratada, que usa lingerie, salto, é comedida, não grita, cheira a rosas e 
sândalo, não se embriaga, não coça a xana, é meiga. Mulher é aquela que cuida, 
que é/quer ser mãe, pensa na família, que agrada ao homem. Com uma simples 
educação do olhar, vi que, ser mulher e feminina, é ser domesticada. Basta 
educar o olhar e ver qual o modelo de feminilidade que está na mídia, na novela, 
no filme, no comercial, na revista, na propaganda, nas áreas imperceptíveis. 
Qual é a “mulher” que é valorizada na nossa cultura, sociedade, religião? A que 
se adequou. 

Entendi que ser “feminina”, numa sociedade capitalista, é, além de ser 
domesticada, consumir. O ideal de beleza é "ideal" exatamente [porque] é difícil 
de se obter. A indústria da beleza cresce (ava$$aladoramente) em cima da 
insatisfação com seu corpo, e fomentando modelos “aceitáveis” e não-naturais. 
Depilação, academia, bronzeamento, hidratação, esteticista, cirurgia, 
cabelereira, manicure, pedicure, maquilagens, perfumes, cremes, moda. 
Endividamento. E mais insatisfação. Proposital. Repulsa e ódio ao próprio 
corpo antiestético. Manter suas unhas naturais, seus pelos, os traços do seu 
rosto, seu cheiro... nada disso dá 1 centavo ao capital. Autoestima fortalecida 
não dá lucro [...] vez por outra, me pego pensando: como pode uma Mulher 
natural não ser feminina? (Depoimento de uma ativista e organizadora da 
Marcha das Vadias em São Paulo, grifo nosso) 55. 

Tais adequações dos corpos femininos estariam, na concepção das ativistas, 

perpetuando e legitimando os estereótipos de submissão que, por sua vez, acabariam por 

promover a “cultura do estupro” – mote da primeira manifestação canadense. Portanto, 

várias das ativistas com as quais pudemos conviver durante a realização da etapa 

etnográfica desta pesquisa demonstraram em diferentes nuances algum tipo de 

resistência a este padrão de feminilidade que visa “desnaturalizar” o corpo feminino em 

função de adequações socioculturais. Nesse contexto, destacaram-se os debates em 

torno da recusa de algumas das participantes da Marcha das Vadias56 em fazer a 

depilação das axilas, padrão comumente encontrado entre as mulheres destacadas pela 

mídia. Além deste tipo de resistência, podemos citar também as tatuagens feministas 

que muitas carregam sobre o corpo e o não uso de maquiagem que muitas delas 

praticam como forma de combate a essa força sociocultural, que nas palavras das 

                                                 
54 De acordo com a reflexão proposta por Simone de Beauvoir em seu consagrado livro O segundo sexo. 
55 Depoimento na íntegra: Anexos, p. 149. 
56 Ao observarmos este e outros debates, decidimos qualificar o Movimento Marcha das Vadias como 

“plurivocal”, aspecto este que explica o fato de que diferentes discursos e narrativas pessoais das 
ativistas concorrem e convergem para dar forma a um discurso único: a narrativa pública e oficial da 
Marcha das Vadias. 
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ativistas, busca mantê-las dentro de um padrão arbitrário de beleza, a tal feminilidade. O 

esforço que a “adequação ao padrão estético” demanda das mulheres é considerado pela 

Marcha das Vadias de São Paulo um atraso para o avanço da luta feminista, no sentido 

ser uma nova maneira de manter a mulher afastada da vida política, como podemos ver 

nesta declaração: 

[a mulher] gasta horas se depilando, gasta horas cuidando do cabelo, gasta horas 
escolhendo uma cor de base e não é, não tô sendo contra se depilar, contra 
maquiagem, contra nada disso... a questão que eu tô querendo colocar é como a 
feminilidade é uma... não queria dizer uma arma assim... mas é um instrumento 
contra o avanço da luta feminista. Pensando em quanto tempo essa mulher 
gasta pra cumprir essa feminilidade hoje, que tá ligada estritamente a essa 
imagem, essa coisa da beleza, e até “o consumir”, sabe? Porque “se você é 
mulher de verdade, você tem que pelo menos uma vez por mês, gastar um dia 
inteeeeiro, procurando coisas pra comprar”, sabe? E quando... se você pensar na 
mulher lá de 1800, vamos dizer, século XIX, ela tinha um nível de tarefa 
doméstica que ocupava completamente o tempo dela. E aí a gente pode falar 
inclusive dos eletrodomésticos. [...] Naquela época [...], ela passava uma tarde 
inteira, dois dias inteiros só pra lavar a roupa. E aí, o que a gente gasta hoje por 
exemplo... as mulheres, pra seguir isso que se diz feminilidade ela tem que 
gastar horas comprando, ela tem que gastar horas preocupada com os cílios, 
com a sobrancelha, com os joelhos, com o pé, com o culote, com o seio, com a 
hidratação da pele, do cabelo e tudo mais. E aí, eu coloco essa posição de 
feminilidade como instrumento contra o avanço feminista nesse sentido de 
minar o tempo da mulher. Porque se a mulher ganhou o tempo porque ela saiu 
de casa, porque ela deixou de ter essas obrigações domésticas, por que ela nega 
isso... por outro lado, vai se impondo, se colocando mais “n” coisas nesse 
padrão, vai se transformando esse padrão de feminilidade num ponto em que a 
mulher continua com o tempo minado, sem tempo pra refletir, talvez, pra 
pensar, pra parar e ver o que é tudo isso que ela tá fazendo. [...]A gente está 
num embate, vamos dizer... a feminilidade empurra pra trás e o feminismo 
empurra pra frente. (Entrevista concedida em 01 de dezembro de 2013, grifo 
nosso). 

 O padrão de feminilidade, desse modo, estaria associado ao que elas identificam 

como as armadilhas que a sociedade patriarcal constrói para minar a capacidade 

reflexiva das mulheres, a fim de mantê-las sob a dominação masculina. Sobre a 

dominação masculina, lembramos que: 

No campo das relações e gênero, a ‘dominação masculina’ impõe a mulheres a 
condição de indivíduos ‘dominados’, ou seja, o mundo social toma como padrão 
o discurso masculino. Segundo o autor [Bourdieu], a forma como as mulheres 
agem, se vestem, falam, pensam e se posicionam como agentes sociais seria 
totalmente construída historicamente por um ponto de vista masculino, 
tornando-se um instrumento de reprodução e de reafirmação de sua própria 
condição de ‘dominadas’ (Pereira, 2003, p. 155). 

 Como elucida a autora Ruth Joffily (2001, p. 170), na sociedade do consumo 

“[o] corpo não é mais um dado físico e, sim, um ponto de partida. Pode e deve ser 
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modificado como e quando convém – desde que se tenha dinheiro, é claro”. Ao atender 

as mais variadas demandas do estereótipo de beleza, as mulheres estariam, na realidade, 

se sujeitando ainda a uma dominação patriarcal, pois o mercado de produção de 

conteúdos publicitários ainda é dominado por homens e mulheres machistas, que 

preferem manter o status quo. Nesta lógica, a mulher e o seu instável corpo feminino 

devem estar sempre em busca de meios para se manter dentro de um rígido ideal de 

beleza, afim de que o equilíbrio entre a tríade beleza-saúde-juventude (Del Priore, 2000, 

p.14) seja mantido por tanto tempo quanto possível, pois o discurso dominante delibera 

que “é assim que os homens gostam mais”: 

Más notícias nesta entrada do século XXI: as mulheres continuam submissas! 
De nada adiantaram a propalada revolução sexual, a queima de soutiens em 
praça pública, a difusão da pílula. [...] Mudamos muito, mas mudamos para 
continuarmos as mesmas. [...] Trocamos a dominação de pais, maridos e patrões 
por outra, invisível e, por isso mesmo, mais perigosa. A dominação da mídia e 
da publicidade. (Del Priore, 2000, p. 99). 

No entanto, ao refletir sobre o fenômeno cultural Marcha das Vadias, deparamo-

nos com um paradoxo: em oposição ao esforço das culturas midiática e do consumo que 

exibem, a todo o momento, mulheres com corpos esculturais e belezas inatingíveis para 

vender produtos e promover ideias, é possível também localizar – nesta mesma 

sociedade – um ideal de pensamento que entende que o universo da intimidade e do 

sexo habita uma esfera separada da vida cotidiana, ordinária. Essa separação acaba por 

reforçar a dicotomia entre a mulher que é mãe/adequada/feminina e a mulher que vive a 

sua sexualidade com liberdade, rotulada como vadia/puta/vulgar. Sabemos que estes 

modelos de mulheres, ditados pela cultura, convivem a todo o momento em nossa 

sociedade contemporânea, no entanto a questão que queremos abordar é que nem 

sempre (ou quase nunca) a mulher deseja corresponder a apenas um destes modelos, ou 

seja, a um único papel de ajustamento dentro da sociedade.  

 Tomando como exemplo o caso ocorrido na Universidade de Toronto, podemos 

perceber que o policial esperava que as alunas, através da maneira de se vestir, 

tornassem aquele espaço público um “ambiente assexuado” (Zelizer, 2011, p. 30), como 

se a figura da mulher vestida de modo sensual e a da estudante não fossem a mesma, 

mas sim, opostas, dissociáveis e incompatíveis, corroborando para a manutenção de um 

padrão cultural arcaico de dominação, onde o homem decidiria como a mulher deve se 

comportar, se vestir de acordo com o que ele acha tolerável. 
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Diversas autoras feministas (Badtinder, 2005; Kergoat, 2009; Butler, 2003) 

apresentam em seus textos referência a esta “domesticação da sexualidade” feminina, 

que é sempre reprimida em relação à liberdade sexual masculina, pois é sabido por 

todos que “o fato de uma mulher aspirar à mesma liberdade sexual dos homens, isto é, 

fora de qualquer sentimento, é sempre encarado como um vício ou uma anomalia” 

(Badtinder, 2005, p. 116).  

Este pensamento dominante e hegemônico na sociedade não é algo novo, Peter 

Gay (1988) aborda em seu texto sobre a burguesia triunfante do final do século XVIII e 

início do século XIX as influências que o amor romântico trouxe para os parâmetros de 

amor e sexo desta sociedade que deu origem ao nosso estilo de vida moderno. Para o 

autor, os homens burgueses não conseguiam realizar, com uma mesma mulher, o ideal 

do amor romântico e a sua satisfação sexual: 

Os pródigos elogios do amor que permeavam a poesia que os burgueses tanto 
gostavam de ler, bem como as cartas que tanto gostavam de escrever, eram 
considerados como mero sentimentalismo, como uma máscara para a 
incapacidade emocional e a mais depravada lascívia. Vistas sob este ângulo, a 
ideia do amor romântico do século XIX e as tão alardeadas vidas íntimas 
irregulares de seus artistas não passam de censuras àquele monumento à 
insinceridade, àquela fachada suave e enganosa, o casamento burguês. Aquilo 
que Sigmund Freud mais tarde descobriria ser um sintoma patológico comum 
entre os homens com fixação em suas mães, tornou-se o diagnóstico que os 
burguesófobos faziam das atitudes prevalentes da burguesia: ‘quando amam não 
desejam, quando desejam não podem amar’ (Gay, 1988, p. 37). 

Como vemos, não é sem razão que Peter Gay sentencia que “o século da 

burguesia transformou a mulher no sexo problemático” (Gay, 1988, p. 111). Nesta 

argumentação podemos perceber a existência uma relação dicotômica entre a mulher 

idealizada para ser mãe, com pureza e amor, e a mulher que deve servir às satisfações 

sexuais do homem burguês, e que, portanto, não poderia ser amada. Lipovetsky (2000), 

em seu livro A terceira mulher aborda também esta relação de separação entre mulher 

desejável, inferior, e mulher mãe, intocável. Na visão do autor: 

A primeira [mulher] foi a imagem mais tradicional a dos mitos de Eva e de 
Pandora, demonizada e desprezada pelos homens, tida, constitutivamente, como 
inferior. A segunda mulher, a partir da Idade Média, começou a ser idealizada. 
Deixou de ser o mal para ser a musa, a mãe o objeto de adoração. Valorizada, 
sai do inferno para o pedestal (Lipovetsky, 2000b, p. 12). 

 Ao irem às ruas recusar este modelo dicotômico de conformação da 

sexualidade feminina, as ativistas da Marcha das Vadias visão quebrar um importante 
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pilar de sustentação da estrutura machista de nossa sociedade que vigora desde tempos 

pré-modernos, denominado machismo. Por se auto-intiularem “vadias”, as mulheres que 

caminham na marcha, sendo mães, solteiras, casadas, idosas ou adolescentes, 

contribuem para a transformação da imagem da mulher na sociedade, mostrando que é 

possível exercer sua sensualidade e sexualidade livremente, sem ter que responder a 

padrões e expectativas exteriores a ela, ou seja, padrões culturais. Em razão de portar 

esta maior autonomia, a mulher do século XXI foi reconhecida pro Lipovetsky como a 

terceira mulher: 

A terceira mulher no século 21 será ainda mais emancipada do que já é, atuando 
na política, na arte, na direção de empresas, em tudo, mais do que nunca. 
Entraremos no século da mulher sujeito. E sempre capaz de seduzir. 
(Lipovetsky, 2000b, p. 12). 

A cultura do estupro 

A fala do policial canadense citada no início deste capítulo e que deu origem à 

Marcha das Vadias não é um caso isolado. Na realidade, ela reflete uma forma 

dominante de pensamento difundida mundialmente, que atribui a culpa de violências 

sexuais à própria mulher, “ensinando-as” a “vestir-se corretamente” ao invés de ensinar 

os representantes do sexo masculino a respeitarem as mulheres e suas escolhas de 

vestuário. E mais do que isto: a respeitar que as mulheres podem querer e poder transitar 

por vários papéis, fugindo do enquadramento dicotômico santa/puta ou, sob o 

eufemismo atual de “mulher direita/mulher para casar” em oposição à “mulher vadia”. 

Recorremos mais uma vez a Peter Gay para compreender porque é tão difícil para as 

ativistas conseguirem romper com essas classificações seculares: 

A necessidade de viver segundo classificações nitidamente delineadas está 
profundamente arraigada na mente humana e constitui uma de suas primeiras 
exigências; a simplicidade alivia ansiedade por meio da eliminação das 
discriminações (Gay, 1988, p. 33). 

Dado o exposto acima, podemos perceber as razões pelas quais a sociedade 

contemporânea, lida como majoritariamente machista, rejeita a nomenclatura “vadia” e 

argumenta contra o sucesso da marcha no país, como veremos mais a frente neste 

capítulo.  

Ao retomarmos o conceito foucaultiano de biopoder e contextualizando-o nas 

culturas juvenis, assumimos o diálogo com a pesquisadora mexicana Rossana Reguillo, 
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compreendendo que “o biopoder confisca os corpos mediante a demonização de tudo 

aquilo que escapa à representação normatizada” (Reguillo, 2012, p. 70. Tradução 

nossa). Em suma, o objetivo do biopoder através das biopolíticas é o de dominar a 

aleatoriedade inerente a toda população de seres vivos (Sibilia, 2002, p. 162). Isto posto, 

acreditamos ser possível reconhecer traços de ação de biopolítica engendrados na 

malsucedida fala do policial canadense, que visava encontrar um padrão de vestuário 

para as estudantes da referida Universidade. 

Para as ativistas da Marcha das Vadias de São Paulo, este gatilho que incitou a 

revolta que deu origem à Slut Walk se manifesta de diferentes maneiras no cotidiano das 

mulheres e se relaciona a uma expressão que vem se tornando cada dia mais comum 

entre as feministas e até mesmo no jornalismo e na mídia em geral, a chamada “cultura 

do estupro”. A base desta argumentação toma como exemplo o caso canadense que se 

dedica a justificar as violências sofridas pelas mulheres em razão das roupas que elas 

vestem e acrescenta que, infelizmente, este tipo de raciocínio pregado pelo policial 

representa o pensamento hegemônico da sociedade global. É comum, por exemplo, 

mulheres – do mundo inteiro, ouvirem de seus familiares e amigos que por estarem 

usando roupas demasiado curtas ou justas, estão “pedindo” para serem estupradas. De 

modo semelhante, há aqueles que culpam a mulher que decide sair sozinha ou que 

ingere bebidas alcoólicas por qualquer violência que ela venha a sofrer baseando-se na 

prerrogativa de que ela “facilitou” o assédio. Diante de todas essas acusações que 

culpam a vítima pela agressão sofrida, muitas mulheres passam a acreditar também que 

realmente foram culpadas pela violência construindo uma espécie de validação do poder 

masculinos, como assinala Bourdieu: 

É preciso assinalar não só que as tendências à “submissão”, das por vezes como 
pretexto para “culpar a vítima”, são resultantes das estruturas objetivas, como 
também que essas estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que elas 
desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. O poder simbólico não 
pode se exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados e que só se 
subordinam a ele porque o constroem como poder (Bourdieu, 2003, p. 52). 

Durante a etnografia que realizamos, pudemos ver alguns dos assuntos que se 

relacionam com a cultura do estupro entrarem na pauta das reuniões do Coletivo 

Marcha das Vadias57. Um caso que consideramos bastante emblemático é o do “vagão 

                                                 
57 Ainda neste capítulo abordaremos a origem, a organização e o funcionamento do Coletivo Marcha das 

Vadias de São Paulo. 
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rosa” proposto por um atual vereador de São Paulo como um paliativo para os assédios 

que as mulheres sofrem no transporte público da capital58. A ideia é criar um vagão de 

metrô especial, adesivado de cor-de-rosa, onde só seria permitida a entrada de mulheres. 

As ativistas da Marcha das Vadias posicionaram-se contra esta medida, pois acreditam 

que segregar as mulheres não seria a solução para os problemas enfrentados. O ideal, 

segundo as mesmas, seria fazer campanhas contra a violência de gênero e o assédio, 

uma vez que a mulher tem o direito de ir e vir tanto quanto tem o homem. Ainda sobre 

esta reflexão as ativistas mostraram a preocupação quanto à superlotação de um único 

vagão feminino, já que elas levantaram a informação de que 58% dos usuários do 

metrô59 são mulheres. Havendo superlotação, fica evidente que algumas mulheres 

teriam de utilizar os outros vagões, mistos, e nasceria daí uma nova preocupação: Caso 

uma destas mulheres, que não conseguiu embarcar no “vagão rosa”, seja assediada a 

culpa recairia sobre quem? Tendo em vista a cultura do estupro, as participantes do 

Coletivo acreditam que a mulher, mais uma vez, acabaria sendo acusada de ter 

facilitado a ação do agressor. 

As discussões sobre o “vagão rosa” perduraram por alguns meses nas reuniões 

do Coletivo e na pauta Câmara dos Vereadores de São Paulo. O projeto do vereador 

Alfredinho do PT60, que chegou a ser aprovado em primeira votação, previa ainda a 

separação de ônibus exclusivos para mulheres que também seriam adesivados de cor-

de-rosa, correspondendo à metade da frota nos horários de pico. A segunda votação, que 

aconteceu dia 23 de outubro de 2013, teve a presença de representantes de alguns 

movimentos feministas, entre eles a Marcha das Vadias, que, na figura de Gabriela61, 

realizou um discurso de repúdio ao projeto, abaixo transcrito: 

Para a Marcha das Vadias de São Paulo, o projeto parte de um pressuposto 
machista que culpa a mulher pela violência sofrida e exime o agressor de 
qualquer responsabilidade pelos seus atos. Onde estão, no projeto, os aspectos 
preventivos, educativos e punitivos para o agente da violência sexual? É tão 
reduzir à completa normatização a ideia de que os homens têm um instinto 
incontrolável e cada vez mais agressor e que dessa forma não cabe utilizar a 
verba que seria utilizada com tinta rosa e logística de transportes para ensiná-los 

                                                 
58 Para mais informações: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/10/vereadores-de-sp-aprovam-

projeto-que-separa-vagao-para-mulheres.html> 
59 Disponível em <http://www.metro.sp.gov.br/metro/numeros-pesquisa/perfil-usuario.aspx> 
60 Líder da bancada do PT na Câmara Municipal, vereador da cidade de São Paulo, reeleito em 2012 com 

36.634 votos, está em seu segundo mandato no parlamento paulistano e é membro da comissão de 
Administração Pública. 

61 Optamos por preservar os sobrenomes das ativistas. 
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e educa-los a não estuprar mulheres? O vagão rosa condiciona a mais absoluta 
naturalidade o fato de que no transporte público lotado os homens irão, 
inevitavelmente, nos abusar e que, para evitar que isso aconteça, nós mulheres 
tenhamos que nos deslocar, quase como se a gente fugisse de um cão raivoso na 
rua: inconsciente e sem razão. Fato é Alfredinho, que as cidadãs sofrem caladas 
quando vítimas de assédio. Não pela falta de um vagão exclusivo, mas por 
evitar a humilhação de ao denunciar serem consideradas culpadas pela agressão 
que sofreram; por medo de enfrentar a humilhação por parte de agentes de 
seguranças que vão duvidar dela e dissuadi-la a fazer a denúncia. As mulheres 
sofrem caladas porque preferiram adotar vagões exclusivos do que fazer 
campanhas que combatam a ideia de que homens tem o direito de assediar 
mulheres. Qual será o próximo passo Alfredinho? Criar calçadas e faixa de 
pedestres exclusivas para mulheres? Separar turmas por sexo nas escolas? Criar 
prédios separados para mulheres e homens em repartições públicas? O PL 
(projeto de lei) não prevê outras iniciativas muito mais eficazes e condizentes 
com os direitos humanos e que no longo prazo podem ser mais eficientes para a 
criação de um ambiente favorável à livre circulação das mulheres pelos espaços 
públicos, das quais podemos citar as seguintes, Alfredinho, já que a ideia é 
construir juntos: Campanhas permanentes para a promoção dos direitos 
humanos das mulheres; ou ainda, ampliação da quantidade de delegacias nas 
estações para a realização das denúncias; ou ainda, treinamento especializado 
em questões relativas a gênero e violência contra as mulheres para os 
funcionários dessas delegacias e dos transportes públicos em geral. (suspiro) 
Simplesmente confinar as mulheres em um vagão rosa não vai diminuir o 
assédio porque os homens vão continuar cometendo assédios. Como as 
mulheres vão se proteger nos túneis da baldeação, nas escadas rolantes, nos 
elevadores e nas plataformas? Alfredinho, o PL também se omite no tocante à 
fiscalização e controle de acesso aos vagões exclusivos, fatores determinantes 
para a efetivação do proposto e para o respeito aos direitos humanos das 
mulheres que dele eventualmente decidirem fazer uso. No Rio de Janeiro, que a 
gente tem o vagão rosa, no metrô pelo menos, desde 2006, é notório o 
desrespeito da exclusividade do uso, tendo sido objeto de matérias do “O 
Globo” e do “R7”. Além disso, questiona-se quão preparados estarão os 
funcionários das empresas de transporte para permitir o acesso de pessoas 
travestis e transexuais, identificadas com o gênero feminino. Ou se mais uma 
vez essas cidadãs sofrerão com a descriminação e a humilhação de não terem 
reconhecida a sua identidade de gênero. Alfredinho, a gente não tá aqui pra 
remendar o seu projeto a gente tá aqui pra retirar o seu projeto (Discurso 
proferido em nome da Marcha das Vadias de São Paulo, na Câmara de 
Vereadores de São Paulo, dia 23 de outubro de 2003, grifo nosso). 

 Não seria imprudente afirmar que este discurso contribuiu bastante para o 

resultado final da sessão: o vereador Alfredinho retirou o projeto de lei62. No lugar do 

projeto será criada uma comissão para discutir políticas públicas contra o assédio sexual 

e violência sofridos no transporte público, com a participação e diálogo entre 

movimentos feministas, aí incluída a Marcha das Vadias. O episódio foi considerado 

vitorioso pelas ativistas, que avaliaram que ele serviu não só para combater o projeto de 

lei, mas também para mostrar a força que o Coletivo Marcha das Vadias tem na cidade 
                                                 
62 Mais informações disponíveis em < http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2013/10/pressionado-

por-feministas-vereador-retira-proposta-de-onibus-rosa-5651.html > 
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de São Paulo, cuidando para que as demandas feministas não se dispersem após o dia do 

ato público nas ruas. 

 Por outro lado, faz-se importante ressaltar o pouco destaque dado a questão do 

“vagão rosa” pela grande mídia. Nenhum dos principais jornais impressos da cidade de 

São Paulo (Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo) veiculou a notícia sobre a retirada 

do projeto de lei e apenas uma rede de televisão (Band) fez menção ao ocorrido. 

Acreditamos que este é um exemplo sintomático de como a mídia massiva trata as 

questões que envolvem as políticas de gênero, silenciando-as. Além disso, ao tomarem 

esta atitude, reforçam o estereótipo de que a Marcha das Vadias é um fenômeno cultural 

meramente estético e que se esvazia de sentido após o dia da caminhada, o que não 

corresponde à realidade das lutas feministas das participantes desse agrupamento, como 

pudemos constatar durante a esta nossa investigação. 

O histórico da Marcha das Vadias de São Paulo  

 Em um mundo de comunicação globalizada, não nos espanta saber que a 

primeira versão brasileira da Slut Walk aconteceu dias depois da marcha “original” 

canadense. A Marcha das Vadias, como foi batizada a edição paulista e que serviu de 

matriz para todas as outras edições em território brasileiro, aconteceu no dia 04 de junho 

de 2011, e foi totalmente organizada através da rede social digital Facebook. As 

criadoras da página do evento no Facebook foram duas representantes do movimento de 

dança burlesca63 da cidade de São Paulo. O evento, que ainda pôde se beneficiar do 

burburinho positivo gerado pela versão canadense, contou com a participação efetiva de 

cerca de 250 jovens mulheres que desceram a Rua Augusta64 com cartazes que traziam 

a temática da “cultura do estupro”, e proferindo palavras de ordem.  

                                                 
63 “O Burlesque, conhecido em português como Dança Burlesca, é uma dança destinada a mulheres. Elas 

aprendem a arte da sedução através da dança, mas de forma divertida. Uma dança teatralizada, uma 
paródia sofisticada, que visa à expressão corporal, a musicalidade e o autoconhecimento, destacando a 
essência da mulher.” Disponível em < http://www.atrapalo.com.br/atividades/danca-burlesca-em-
moema_e63502/>. 

64 A Rua Augusta é localizada em uma transversal da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, e é 
conhecida pela sua efervescente vida boêmia e também por ser uma rua com pontos de prostituição. A 
Rua Augusta, desse modo, foi escolhida pelas ativistas para o percurso da marcha em função de que, 
segundo elas, a bebida e a prostituição são, na sociedade machista, consideradas “justificativas” para 
agressões a mulher. 
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Naquele ano, o humorista Rafinha Bastos65 havia feito alguns chistes 

envolvendo a temática do estupro e por este motivo, o encerramento do percurso da 

marcha se deu em frente ao bar “Comedians”, cujo dono é o referido humorista que fez 

as piadas que não agradaram as ativistas. Ao chegarem, as ativistas colaram alguns dos 

cartazes na porta do bar e ali permaneceram por algum tempo. Na versão de 2011, 

nenhuma participante fez o topless, que, no ano seguinte, se tornaria um dos principais 

motivos do destaque midiático concedido à manifestação. 

 Em 2012, um curioso fato provocou a cisão entre ativistas da marcha 

paulistana. Devido à grande simpatia gerada pela Slut Walk canadense, a Marcha das 

Vadias, àquela altura, já havia se espalhado pelo país e pelo mundo, com diversas 

versões bem-sucedidas no ano de 2011. Por este motivo, e em razão da evidente 

facilidade de se criar uma rede entre as tantas versões da marcha no ambiente virtual, a 

Marcha das Vadias foi sendo planejada para acontecer no mesmo dia, 26 de maio, ao 

redor do mundo, naquele ano de 2012. Assim foi criado o evento de São Paulo também, 

em conformidade com a data mundial. Ocorreu que semanas antes da data marcada, 

uma das organizadoras de 2011 que também criara a página do evento de 2012, 

informou às participantes confirmadas no Facebook que, por motivos pessoais, ela não 

estaria em São Paulo no dia 26 de maio de 2012 e que, portanto, ela iria mudar a data do 

evento. As ativistas confirmadas se negaram a aceitar esta decisão e fizeram coro na 

ideia de manter aquela data, argumentando que a Marcha das Vadias deveria seguir o 

calendário mundial para consolidar-se e não os interesses de uma única participante. A 

organizadora reagiu com revolta e, segundo as atuais ativistas66, utilizou-se de alguns 

comentários homofóbicos na página do Facebook para, em seguida, cancelar o evento. 

A partir deste episódio, uma nova página direcionada para o evento foi criada. Desta 

vez, por outras interessadas em seguir o calendário mundial. Assim, a Marcha das 

Vadias aconteceu dia 26 de maio de 2012 “sob nova direção”, contando com um 

número muito maior de ativistas, estimado em cerca de 2.500 pessoas. 

                                                 
65 Rafinha Bastos, humorista e apresentador de TV eleito uma das personalidades brasileiras mais 

influentes no Twitter, declarou “em tom de piada” à revista Rolling Stones que “mulheres feias” 
deveriam agradecer caso fossem estupradas, afinal os estupradores estariam lhes fazendo “um favor”, 
uma “caridade”. 

66 Depoimento coletado em etnografia realizada no dia 14 de abril de 2013, por ocasião da reunião mensal 
do “Coletivo Marcha das Vadias”. 
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 Algumas destas novas organizadoras e participantes da manifestação de 2012 

criaram vínculos por meio dos perfis de Facebook e passaram a manter contato. Desse 

modo, surgiram encontros periódicos no formato de reuniões e palestras para discutir 

assuntos de interesse feministas que já ultrapassavam a temática da Slut Walk original. 

Estava nascendo o que hoje é conhecido como “Coletivo Marcha das Vadias de São 

Paulo”. 

Alguns dados etnográficos  

 Para compreender melhor o funcionamento do Coletivo Marcha das Vadias de 

São Paulo, além de monitorar a página do Facebook e o blog, foi realizado o 

acompanhamento de eventos e reuniões realizados pelo grupo. O caminho para 

conseguir participar das reuniões é muito simples: através da página do Facebook as 

ativistas divulgam a data, e aquelas que quiserem participar mandam uma mensagem 

“inbox” informando o interesse e elas respondem com o endereço e o horário do 

encontro. Não é por acaso que relatamos “aquelas que quiserem participar”, afinal, as 

ativistas da Marcha das Vadias de São Paulo não admitem a participação de homens67 

nas suas reuniões deliberativas.  

 
Figura 5: Captura de tela do convite aberto à reunião deliberativa da Marcha das Vadias de São Paulo. 
                                                 
67 Quando questionadas sobre o porquê de não permitirem a participação de homens nas reuniões as 

respostas foram diversas e algumas até consideram reavaliar essa decisão. Todavia, como uma resposta 
consonante ficou entendido que esta é uma atitude de “empoderamento” uma vez que as mulheres, 
culturalmente e historicamente, vêm ficando de fora da maioria das reuniões masculinas, reforçando 
uma ideia de inferioridade do sexo feminino. Desse modo, neste contexto de luta, as ativistas entendem 
que todo o protagonismo tem que estar nas mãos das mulheres. A participação masculina, no entanto, é 
bem-vinda nos eventos e debates abertos e no ato público, ou seja, no dia da marcha. 
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 Esta forma de divulgação das reuniões, explicam as ativistas, passou a vigorar 

após um pequeno incidente com um fotógrafo-jornalista. Anteriormente a este fato, os 

convites para as reuniões, contendo data, endereço e horário, apareciam publicamente 

na página do coletivo no Facebook não havendo necessidade de contato via inbox ou e-

mail. Mas, na última reunião que aconteceu desta maneira, as ativistas tiveram a 

surpreendente visita de um fotógrafo de jornal que, afirmam elas, compareceu à reunião 

na esperança de fotografar algumas delas fazendo topless. De certo, o fotógrafo viu o 

convite aberto através do Facebook e imaginou que as reuniões seriam semelhantes ao 

ato público onde, comumente, algumas jovens mulheres despem-se como forma de 

protesto. Para evitar este tipo de inconveniente, as ativistas decidiram que os endereços 

só seriam enviados às mulheres que entrassem em contato, solicitando-o. 

 O Coletivo percebe como uma das principais funções da sua existência a 

garantia de que os temas relevantes levados ao ato público não se dispersem após a 

marcha. Por este motivo, as ativistas se preocupam em promover, pelo menos uma vez 

por trimestre, mesas de debate com assuntos que sejam pertinentes ao feminismo. 

Tivemos a oportunidade de acompanhar, por exemplo, o evento “Quebre o silêncio: 

gênero, violência e sobrevivência”, no primeiro trimestre de atividades do Coletivo em 

2013, onde mulheres vítimas de agressão masculina foram convidadas pelas 

componentes do Coletivo, expuseram os casos de violência sofridos e falaram sobre o 

processo de superação do trauma68. No segundo trimestre o evento foi o ato público, a 

Marcha das Vadias propriamente dita. E no terceiro trimestre as ativistas interromperam 

temporariamente as atividades em função dos grandes movimentos de protesto 

ocorridos no ano de 2013, que abordaremos mais adiante. As ativistas aproveitaram este 

momento de pausa para repensar algumas questões organizacionais do grupo, criar a 

carta de princípios do Coletivo e organizar Comissões específicas de atuação. 

 Para angariar os fundos que permitem gastos na produção dos eventos, as 

ativistas se valem da venda de camisetas e broches com a logomarca da marcha, 

                                                 
68 Foi interessante observar que o coletivo Marcha das Vadias se dedicou integralmente à realização do 

evento, organizando data, local, confecção de cartaz, divulgação na internet e, inclusive, custeou a 
passagem de uma das palestrantes que veio de Maringá-PR especialmente para proferir a fala no 
evento. 
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desenvolvida por um amigo feminista, ligado à causa. As camisetas custam R$20 e os 

broches R$2 cada69: 

        
Figuras 6 e 7: Camisas e broches anunciados na página do Facebook. 

  Além destas mercadorias, o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo também 

desenvolveu duas festas feministas, com a mesma temática “Quebre o silêncio”, para 

que, com a venda dos ingressos, ganhassem o dinheiro necessário não só para manter a 

agenda de eventos e palestras, mas, principalmente, para comprar e mandar imprimir 

alguns materiais necessários ao ato público.  

 No dia da Marcha, as ativistas distribuem cartões70 com informações úteis para 

a denúncia de casos de violência, com telefones e endereços de centros de amparo à 

mulher e delegacias especializadas além de um panfleto71 explicando a razão de existir 

do movimento feminista e porque a mulher não deve nunca se calar diante de uma 

agressão. Cartolinas, tintas, pincéis e canetas coloridas também são colocadas a 

disposição das participantes da marcha de modo a contribuir com a manufatura dos 

cartazes, tão importantes para a construção estética da manifestação, afinal, segundo 

afirma uma das participantes do Coletivo Marcha das Vadias, “os protestos com cartaz 

em primeira pessoa, no Brasil, foram inaugurados pela Marcha das Vadias”72.  

                                                 
69 Informação coletada em visita etnográfica realizada no dia 14 de abril de 2013, por ocasião da reunião 

mensal do “Coletivo Marcha das Vadias SP”.  
70 Ver anexo p. 142. 
71 Ver anexo, p. 143. 
72 Informação coletada em visita etnográfica realizada no dia 30 de junho de 2013, por ocasião da reunião 

mensal do “Coletivo Marcha das Vadias SP”. 
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 A respeito dos cartazes, a Marcha das Vadias de São Paulo preferiu sair de uma 

polêmica na qual outras versões brasileiras da marcha se inseriram: o cartaz “Nem 

santa, nem puta: livre!” que circulou nas mãos de várias das ativistas, Brasil afora. Na 

oficina de cartazes, que acontece na concentração da marcha, antes dela começar a 

andar, as participantes do Coletivo tentam observar o que está sendo escrito nas 

cartolinas a fim de, minimamente, manter um discurso coerente. Neste sentido, elas 

decidiram solicitar que as participantes da marcha evitem pintar o citado cartaz ou até 

mesmo o próprio corpo com aquela frase, pois as jovens do Coletivo acreditam que 

naquela mensagem há um juízo de valor que desqualifica a mulher “puta”, além de 

alimentar a ideia de dicotomia entre sexualidade e experiência cotidiana que, por razões 

óbvias, vai de encontro à filosofia da Marcha das Vadias. 

 A partir dessa questão dos cartazes podemos buscar esclarecer um assunto 

correlato que nos chamou muita atenção durante o período da realização da etnografia: a 

constatação de que o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo, embora se apresente 

como uno, é um grupo que se constrói a partir da plurivocalidade de suas componentes. 

É tarefa constante do Coletivo transformar as características diversas das ativistas em 

um ponto de identidade, uma fala que seja única. Assim como a plurivocalidade 

proposta por Bakhtin (1998) na literatura, onde várias vozes podem ser encontradas em 

um único texto, compreendemos que as vozes das diferentes mulheres que compõem o 

grupo, com as sua histórias de vida e opiniões diversas, concorrem e ao mesmo tempo 

convergem para construir o sentido de “univocidade” necessário para as declarações que 

compõem a narrativa pública do Coletivo Marcha das Vadias. Desse modo, entendemos 

que este agrupamento multifacetado preocupa-se em encontrar pontos de identidade não 

só entre as pessoas que frequentam a marcha propriamente dita, como no caso das 

orientações para as frases dos cartazes, mas também – e principalmente – é  necessária a 

negociação de vozes e discursos dentro das próprias reuniões do Coletivo.  

3.2 Feminismo e representação: Quem a Marcha (não) representa? 

Ser vadia é bom pra quem?  

As temáticas que envolvem os conceitos de representação e identidade na 

Marcha das Vadias de São Paulo, conforme pudemos observar em etnografia, são 

tratadas com muita atenção e preocupação. Muitas feministas tradicionais não se 
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agradam deste movimento principalmente em função de seu nome polêmico. Dizem as 

mais radicais que não há empoderamento nenhum em ir às ruas reivindicar o direito de 

ser vadia. Similarmente, alguns agrupamentos de mulheres negras não enxergam com 

bons olhos a adoção do termo “vadia”. “Queremos reivindicar o direito de sermos 

médicas, advogadas, professoras, dentistas... ser vadia é uma condição que já está 

imposta à mulher negra” – lamentam algumas73. 

O grande problema estaria então contido na “lógica do amálgama”, termo 

proposto por Elisabeth Badtinder (2005) e que se aplica: 

[...] ao campo da sexualidade e procede por generalização e analogias. Já não se 
distingue entre o objetivo e o subjetivo, o menor e o maior, o normal e o 
patológico, o físico e o psíquico, o consciente e o inconsciente. Tudo é colocado 
no mesmo plano, em nome de uma concepção particular da sexualidade e da 
relação entre os sexos. (Badtinder, 2005, p.23-24). 

 Entendemos a lógica do amálgama como uma derivada da lógica do excesso, 

uma vez que ao generalizar, invariavelmente, aparecerão equívocos. Pensar que todas as 

mulheres ou, ainda, que o gênero feminino se sente representado pela insígnia de vadia, 

seria um bom exemplo de tal equívoco. 

 Similarmente, Judith Butler (2003), grande nome nas pesquisas sobre o 

feminismo, propõe um debate acerca do fato de que o discurso feminista tem enfrentado 

um problema político exatamente porque é equivocado pensar que o termo mulheres 

denote uma identidade única, comum. Para a pesquisadora o termo mulheres, mesmo 

quando referido no plural, é encarado como um rótulo problemático, um ponto de 

contestação: 

Se alguém “é” uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; o 
termo não logra ser exaustivo, não porque os traços predefinidos de gênero da 
“pessoa” transcendam a parafernália específica de seu gênero, mas porque o 
gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 
diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece interseções com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidades 
discursivamente constituídas. Resulta que se tornou impossível separar a noção 
de “gênero” das interseções políticas e culturais em que invariavelmente ela é 
produzida e mantida. (Butler, 2003, p.20). 

Mas como seria possível fazer uma marcha, ou seja, um ato público, um 

movimento político, que tem como característica primordial reunir o maior número 
                                                 
73 Falas coletadas em observação etnográfica da reunião do “Coletivo Marcha das Vadias” realizada no 

dia 30 de junho de 2013 na sede da União das Mulheres de São Paulo. 
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possível de pessoas em nome de uma causa, que contemplasse tantas diferenças que se 

apresentam entre os sujeitos, sejam elas de orientação sexual, raça, religião ou quaisquer 

outras? Esta é uma pergunta que aparece com frequência nas reuniões da Marcha das 

Vadias – SP e para a qual as ativistas ainda não encontram resposta.  

No que toca às feministas negras, nota-se uma grande preocupação por parte das 

ativistas da marcha em tentar resolver as questões que têm afastado a presença de 

mulheres negras nas reuniões e eventos. Este incômodo apareceu por várias vezes nas 

reuniões deliberativas que acompanhamos durante a pesquisa etnográfica. Já na 

primeira reunião em que estivemos presentes, uma das ativistas e organizadoras da 

marcha, que é de etnia branca, relatou ter recebido duas meninas negras em uma reunião 

anterior e que tudo parecia correr bem entre elas. Entretanto, no dia seguinte, as 

participantes negras postaram no Facebook que não voltariam à Marcha das Vadias 

porque não se sentiram representadas por aquele movimento que consideraram “branco 

e burguês”, fato este que causou, é claro, bastante desconforto no Coletivo. 

Durante nossa observação etnográfica observamos pontuais participações de 

mulheres negras nas reuniões e eventos, mas somente uma ativista negra se manteve 

presente nas reuniões com frequência, participando como organizadora e, finalmente, 

atuando na Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias de São Paulo. Esta 

ativista, que prefere não ser identificada, nos concedeu um depoimento pessoal74 sobre 

este assunto. No seu depoimento esta feminista nos falou sobre o que ela chama de 

“questão ontológica” da mulher negra que seria: reconhecer-se antes como mulher ou 

como negra, na hora de se engajar nos movimentos sociais. Reconhecendo-se primeiro 

como mulher, ela explica melhor porque entende que a Marcha das Vadias pode ser um 

espaço de convivência e de luta, a partir da união de mulheres de diferentes etnias: 

[...] não sei se é a minha estratégia de atuação. Eu sou a favor, basicamente, da 
ocupação. Eu acho que se tem um movimento ali que só tem mulheres brancas, 
as mulheres negras têm que ir e ocupar. Pra escancarar essa branquetude, 
entende? “Nossa vocês são super-legais? Então por que é que só tem mulher 
branca aqui?” [...] Em contrapartida tem outras mulheres negras, inclusive 
minhas amigas, que não concordam com isso. Elas acham que não, que a gente 
tem que ter um movimento de mulheres negras só pra mulheres negras. E atuar 
nesses espaços. Mas eu me sinto representada [pela Marcha das Vadias] 
justamente porque talvez eu seja mulher antes... sabe? Talvez tenha a ver um 

                                                 
74 O depoimento em áudio original e a sua transcrição foram preservados a pedido da entrevistada. 

Podem, no entanto, ser solicitados e acessados, mediante autorização prévia, através de solicitação por 
e-mail (biaberaldob@gmail.com). 
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pouco com a minha trajetória de que eu senti primeiro a violência de gênero pra 
depois sentir violência de etnia. Entendeu? [...] Eu nunca participei ativamente 
do movimento negro, mas a minha família sempre participou. E eu me lembro 
claramente que eu acompanhei (e talvez seja por isso que eu sinta primeiro a 
violência de gênero do que a violência de etnia, porque eu tinha pessoas muito 
próximas a mim ligadas ao movimento negro), e sempre tinha essa questão de 
que as mulheres chegavam dos atos e tinham que fazer comida pra todo mundo. 
[...] Estavam os homens e as mulheres na rua para o ato. Mas, na hora que o ato 
acabava, as mulheres continuavam 3 horas em pé cozinhando pra alimentar 
todos os homens. [...] Eu posso dizer que [...] eu comecei a minha atuação pelo 
movimento feminista [...] acho que a gente tem que sempre pensar que essas 
coisas são concomitantes. Tem que ter o movimento negro e o movimento de 
mulheres juntos. A gente não pode deixar um lado despencar. Porque não é 
porque eu sou uma mulher negra que eu vou militar num movimento negro e 
fechar os olhos para violência de gênero que está ali (Entrevista concedida em 
01 de dezembro de 2013, grifo nosso).  

Compreendemos a complexidade deste assunto e reconhecemos que para 

abordar com maior profundidade as questões étnicas seria necessário um estudo 

específico sobre o assunto. Todavia nos valemos deste importante depoimento por este 

ser paradigmático de uma das mais importantes concepções defendidas pelo Coletivo 

Marcha das Vadias, inúmeras vezes exposta nas reuniões: a ideia de que seu objetivo é o 

de ser um movimento de mulheres contra o machismo e a “cultura do estupro”, 

demandas comuns e que afetam a todas as mulheres, independentemente dos seus 

credos, etnias, origem ou idiossincrasias culturais. 

Vitimismo 

 Ainda dentro das questões de representação, encontramo-nos com o debate 

apresentado anteriormente, no segundo capítulo, demandado por importantes teóricos 

como Gilles Lipovetsky e Elizabeth Badtinder acerca da provável tendência de 

movimentos feministas a recair em discursos de vitimização. 

 De acordo com Badtinder (2005), até pouco tempo atrás, ainda no século 

passado, eram hegemonicamente associadas às mulheres configurações de figuras do 

lar, com obrigações somente no âmbito familiar, esperando-se que elas sempre 

recorressem às figuras do pai e/ou do marido em busca de proteção. É isto o que se 

chama de patriarcado. Mas, segundo a autora, a partir do momento em que as feministas 

tomaram para si uma postura de vítima e oprimida pelos membros do sexo oposto, a 

mulher foi “aos poucos assumindo a condição de criança: fraca e impotente. [...] Hoje 

em dia já não há homens para protegê-las. O ‘viriarcado’ substitui o patriarcado” 
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(Badtinder, 2005, p.41). Para Badtinder (2005), o excesso de proteção acabaria por 

torná-las personagens que estariam sempre na qualidade de vítima. 

As ativistas da Marcha das Vadias de São Paulo, no entanto, não concordam 

com essa abordagem. Para elas, o vitimismo é um discurso utilizado pelos homens e até 

mesmo algumas mulheres que não conseguem compreender a gravidade do poder de 

opressão que o machismo opera sobre a mulher. Pois se é possível afirmar, diante das 

pesquisas sobre violência contra a mulher, que as mulheres estão sobrevivendo a um 

mundo machista, então não seria exagerado afirmar também que elas são, de fato, as 

principais vítimas dessa circunstância. Nesse sentido, vemos que elas se reconhecem 

sim na condição de vítima, e para endossar essa observação, se valem das estatísticas de 

assassinatos de mulheres provocados por homens, bem como dos números crescentes de 

estupros. Entretanto, a ideia de “vitimismo” é rejeitada pelas ativistas por entenderem 

que, nesse tipo de abordagem, existe uma tentativa de desmoralizar ou diminuir a 

importância da luta feminista: 

As pessoas acham que a gente é muito radical quando fala de que as mulheres, 
como seres, como linhagem, estão ameaçadas. Mas eu não acho radical. É 
realmente isso. Então, a gente coloca assim: é vítima, mas a gente tem 
sobrevivido. Como é que tá o feminicídio75? Até hoje as mulheres morrem por 
aí e morrem pela cultura do estupro, pelos mecanismos de fortalecimento do 
machismo, não morrem de morte natural. Então, o machismo é um mecanismo 
que visa em última instância... eu não diria assim o extermínio das mulheres, 
mas dificultar o máximo possível a sobrevivência. [...] E aí se você acha que 
isso é radical... [...] olha a China! Que quando nascia um bebê mulher jogava-se 
no rio, matava-se e ponto final. Porque só queriam os homens! Até chegar ao 
cúmulo de que 40% das meninas nascidas vivas não tinham sobrevivido ao 
primeiro ano de vida. Tem uma estatística dessas assim lá. Então a gente [...] 
tenta jogar panos quentes... nesse sentido de que [...] é a mulher enquanto 
linhagem, enquanto ser, que está ameaçada nisso. Então, a gente diz – e eu 
também acho – que a questão de colocar a mulher como vítima é realmente pra 
deixar isso claro, sabe? (Comissão de Comunicação do Coletivo Marcha das 
Vadias em entrevista concedida em 01 de dezembro de 2013, grifo nosso). 

 Para as ativistas, assumir a condição de vítima não demonstra, no entanto, uma 

fraqueza por parte das mulheres. Ao contrário, ao se posicionar como vítima e 

denunciar o seu agressor, por exemplo, a mulher estaria se empoderando e 

reconhecendo a importância de se desligar deste contexto de violência. “Só quem pode 

falar de opressão é o oprimido” – afirma uma das representantes da Comissão de 

Comunicação da Marcha das Vadias de São Paulo. Isso significa, em poucas palavras, 
                                                 
75 Termo utilizado pela primeira vez em 1992, no livro Femicide: The Politics of Woman Killing de Jill 

Radford e Diane Russel. Designa os homicídios praticados contra mulher em razão do seu sexo.  
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que não seria possível considerar legítima a acusação de vitimismo que tenha sido 

declarada por uma pessoa que não está vivenciando situação de opressão.  

 Para melhor esclarecer o seu ponto de vista, a ativista faz um paralelo com a 

questão do véu islâmico, considerado opressor por muitas mulheres ocidentais e que em 

contrapartida é enxergado como libertador por algumas feministas islâmicas: 

O que é que faz de nós, ocidentais, capazes de identificar a opressão ali e falar 
que ela tem que tirar o véu porque ela tá sendo oprimida? Inclusive há uma 
crítica muito intensa das feministas islâmicas [questionado o fato de que] o véu 
oprime a elas da mesma forma que a maquiagem nos oprime. Então elas olham 
pra gente e dizem “tire essa roupa de lycra! Tire essa maquiagem!”. Porque elas 
acham que tudo relacionado à mulher no Ocidente faz com que ela seja uma 
vitrine. No fundo nós ainda seríamos [apenas] as mulheres do Baudelaire que só 
servem pra usar bons cortes de tecido. Pra mostrar bons cortes de tecido como 
se fossemos manequins. Porque elas falam “Olha o padrão da sua roupa. O que 
o padrão da sua roupa faz?” Tipo... “Porque que as calças dos homens não são 
recortadas no pênis pra você ver o volume das bolas e dos pênis do mesmo jeito 
que as suas roupas são recortadas pra mostrar o volume dos seus seios?”. Sabe? 
Então elas falam “Calma aí! Nós achamos que o véu nos protege”. [...] É o que 
elas dizem, por exemplo, “se eu tô aqui coberta com o meu véu, ninguém vai 
me dizer se eu tenho que me depilar, tirar a sobrancelha, se eu tenho que usar a 
maquiagem ou se eu tenho que perder 10 quilos. Então, o meu véu é equivalente 
ao seu padrão de beleza”. Então... tá... então é isso que a gente questiona, 
porque que nós ocidentais temos que falar pra elas tirarem o véu? Pra elas 
serem engolidas por esse nosso mundo consumista e de padrões de beleza? 
Então a gente coloca isso... primeiro a gente tem que olhar: a gente tem muito 
essa posição de que quem diz o que está oprimindo é o oprimido. (Comissão de 
Comunicação do Coletivo Marcha das Vadias em entrevista concedida 01 de 
dezembro de 2013, grifo nosso). 

 A filósofa francesa Badtinder (2005), por sua vez, acredita que as feministas de 

seu país foram “omissas” ao se negarem a entrar em conflito com as religiosas que 

insistiram em usar o véu islâmico nas escolas públicas de Paris. Nas palavras da autora: 

O uso do véu imposto pelas correntes fundamentalistas significa que a mulher 
tem de esconder os cabelos para não ser objeto de desejo. Para todos os homens 
que não fazem parte de sua família, é um sinal de que ela é inabordável e 
intocável. Sem o véu, não apenas a mulher é provocadora, como também 
endossa a responsabilidade por essa provocação e por suas consequências. 
Desde logo, a mulher é culpabilizada por despertar desejos impuros, enquanto o 
homem é inocentado por experimentá-los. Seu corpo não tem o mesmo valor 
que o do homem. É uma ameaça que convém dissimular, a fim de dessexualizá-
lo e torna-lo inofensivo. O véu das jovens francesas do ensino médio e a burca 
das afegãs têm a mesma significação simbólica: esconder este corpo que não 
posso ver, sob pena de eu fazer dele algo meu. A única diferença é o grau de 
fundamentalismo, que obviamente não é o mesmo numa sociedade e na outra.  

Ao aceitar o uso do véu nas escolas públicas, a República e a democracia 
francesas talvez tenham dado mostras de sua tolerância religiosa, mas 
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abandonaram por completo a exigência da igualdade entre os sexos no território 
nacional. Chegaram mesmo a emitir uma mensagem vigorosa no sentido 
inverso, que não escapou a todo o mundo: façam o que quiserem com suas 
filhas, isso já não é problema nosso (Badtinder, 2005, p. 152-153). 

 As ativistas das Marcha das Vadias de São Paulo posicionam-se de maneira 

diferente sobre este mesmo assunto, levando-nos a pensar no conceito de relativismo 

cultural76. Utilizando como base argumentativa o chamado “feminismo interseccional”, 

o Coletivo Marcha das Vadias se pronuncia afirmando que é sempre necessária a 

observação das diferentes forças que oprimem determinada mulher. No caso do véu 

islâmico, a interseccionalidade feminista é acionada a fim de se reconhecer que ali 

existem opressões de origem predominantemente religiosa, porém, para as feministas da 

Marcha das Vadias há também de se levar em consideração questões culturais e 

geográficas neste debate, pois elas entendem que não podem recorrer ao hábito vicioso 

de compreender o Ocidente como a chamada “cultura das luzes” que, por sua vez, daria 

todas as respostas corretas ao Oriente. Como já mencionamos as ativistas brasileiras 

consideram que as feministas islâmicas não vinculariam o uso do véu a uma situação 

pior do que a “ditadura da beleza” experimentada pelas mulheres que não seguem esta 

religião, de modo a se estabelecer um impasse ideológico que a Marcha das Vadias de 

São Paulo equaciona da seguinte maneira: 

O início da discussão tem que se dar com essa pessoa tendo voz. Então [...] não 
sou eu que vou dizer, por exemplo, praquelas mulheres do Oriente que elas 
estão sendo oprimidas. Eu adoraria que elas tirassem o véu, mas eu só vou lutar 
pra que elas tirem o véu o dia que elas disserem: “o véu é uma opressão!”. 
Então ok, a gente tira o véu. Então é isso. A gente parte basicamente disso de 
que: quem tem que dizer o que é opressão é o oprimido. [...] E eu acho que é 
isso que contraria um pouco da vitimização porque quem sabe o que é opressão 
é o oprimido. Porque se eu, mulher, estou dizendo que é isso. Então é porque é 
isso. (risos) Se qualquer homem chegar e disser não, não é isso que é machismo, 
eu vou dizer “Foda-se!”. O machismo mata a mulher, não mata você. É claro 
que eu sei o que é machismo melhor que você. Porque sou eu que tenho que 
identificar os elementos daquilo, por mais sutis que sejam, pra conseguir 
sobreviver. Não é quem tá em cima. [...] Eu acho que isso é um princípio 
básico. (Comissão de Comunicação do Coletivo Marcha das Vadias em 
entrevista concedida 01 de dezembro de 2013, grifo nosso). 

 Com o exposto podemos perceber que a argumentação do Coletivo contra a 

acusação da prática do vitimismo se dá a partir da noção de que os julgamentos externos 

não podem ser mais valorizados do que a fala da pessoa oprimida. No feminismo isso 

                                                 
76 “Nenhuma ordem social é baseada em verdades inatas, uma mudança no ambiente resulta numa 

mudança no comportamento” (Harris apud Laraia, 2009, p. 26). 
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tem funcionado dentro do que as ativistas chamam de “quebrar o silêncio” que é 

exatamente, ao se reconhecer como vítima de uma situação de violência ou opressão, 

não se manter nessa situação, denunciando-a. 

3.3 Vem pra rua: mobilização, internet e cidade 

 A Marcha das Vadias compartilha de gramática comum a outros movimentos 

de ativismo juvenil iniciados nos anos 2000, especialmente no que diz respeito a sua 

forma de divulgação. Valendo-se dos novos meios de comunicação digitais e utilizando 

a mídia massiva a seu favor, as denominadas “marchas juvenis” ganharam, assim, 

destaque nas pesquisas do campo da comunicação.  

As vadias e a mídia 

 Sobre a presença da Marcha das Vadias na mídia faz-se necessária a discussão 

de três aspectos: 1) as mediações da mídia massiva impressa e digital; 2) o modo como 

o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo se apresenta para a mídia, diante das 

diversas solicitações de entrevistas que recebem ao longo do ano; 3) o modo como a 

Marcha se auto representa, a partir de seu perfil no Facebook e listas de discussão. 

 A imagem hegemônica da Marcha das Vadias, de um modo geral e em todo o 

Brasil, foi colocada em circulação e mediada por construções midiáticas massivas de 

reportagens realizadas pelos grandes veículos de comunicação impressa (jornais e 

revistas) que faziam uso também da ferramenta digital de “álbum de imagens” (em seus 

respectivos endereços virtuais) para comunicar a marcha. As fotos publicadas nos anos 

de 2011 e 2012, segundo constatamos e em conformidade com a avaliação das próprias 

ativistas do Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo, privilegiavam a imagem de 

meninas “jovens, brancas, magras e de cabelo liso”. A partir das nossas observações do 

material veiculado pela mídia massiva é de fato este o perfil mais clicado pelos 

repórteres dos jornais de maior circulação na cidade de São Paulo. Esta realidade 

sempre incomodou muito o Coletivo por não corresponder à realidade da marcha e a sua 

intencionalidade comunicativa que visa mostrar que este movimento social feminista é 

composto por mulheres muito diversas em tipo físico, etnia e idade. 

 Além disso, naqueles anos e também em 2013 persiste certa tendência de 

alguns veículos de comunicação em qualificar o tipo de ativismo promovido pela 
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marcha como imbuído de “maior sensualidade” e/ou “feminilidade” do que os protestos 

feministas dos idos anos 1960. Ao exaltarem atributos físicos das participantes da 

marcha, denominam “feminismo sexy” ou “ativismo sexy” o seu tipo de atuação, 

estabelecendo assim uma ligação entre feminismo e feminilidade77. Destacamos, por 

exemplo, a manchete publicada no portal de notícias G1 em 2011 para exemplificar este 

ponto de vista: “Mesmo com frio, mulheres tiram a blusa em Marcha das Vadias no 

PR78”. Nesta manchete fica evidente o apelo à sensualidade induzido pela matéria que 

dá destaque ao fato de que as mulheres tiraram a blusa sem denotar que esta foi uma 

atitude de militância feminista. Vejamos alguns outros exemplos: 

     

Figuras 8, 9, 10 e 1179: Capturas de tela de portais de notícias que destacam a sensualidade das feministas 
que participam da Marcha das Vadias nas manchetes das reportagens. 
                                                 
77  O Coletivo Marcha das Vadias, quando consultado sobre a existência de uma relação entre feminismo 

e feminilidade foi categórico em afirmar que esta relação é forçosa e inventada pela mídia. Para as 
ativistas o conceito de feminilidade está ligado a uma estrutura machista que padroniza um ideal de 
beleza – rigoroso e difícil de ser alcançado – para as mulheres e exclui socialmente aquelas que não 
conseguem ou não querem seguir tais padrões. (Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias em 
01 de dezembro de 2013). 

78 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2012/07/mesmo-com-frio-mulheres-tiram-blusa-
em-marcha-das-vadias-no-pr.html 

79 As referências dos portais de notícias consultados constam na bibliografia desta dissertação. 
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 Embora não seja frequente o aparecimento de grandes matérias sobre a Marcha 

das Vadias nas televisões brasileiras, a Comissão de Comunicação do Coletivo Marcha 

das Vadias de São Paulo nos revelou uma situação que consideraram bastante 

emblemática e que também nos vale para exemplificar a maneira como operam as 

lógicas do excesso e visibilidade midiática: sem revelar o nome da emissora de televisão 

em questão, uma das ativistas nos narrou a história de uma repórter que foi ao ato 

público, ou seja, ao dia da marcha propriamente dita, em busca de personagens para sua 

matéria. Chegando lá, optou por acompanhar durante toda a marcha três adolescentes 

brancas, magras, vestidas com shorts justos e curtos e com mensagens pintadas nos seus 

corpos: 

e a gente foi acompanhando de longe porque a gente não impede o trabalho, 
cada um chega lá e faz o trabalho, a gente usa outras ferramentas pra tentar 
mostrar que a marcha não é só aquilo. Mas, aquela televisão, ela tava de uma 
forma tão intensa procurando aquele padrão global: branquinha, cabelo lisinho, 
magrinha, que a moça, repórter, ficou lá fazendo a matéria, duas horas 
entrevistando, de lá pra cá, acompanhando as três meninas na marcha, aí, só na 
hora que ela terminou e das meninas assinarem os direitos de imagem que ela 
descobriu que uma tinha 14 e duas 15 [anos]. Então ela não ia poder usar 
aqueles direitos de imagem e ela perdeu a matéria dela ali, porque ela tinha 
gastado as duas horas dela [somente com aquelas personagens][...] (Comissão 
de Comunicação do Coletivo Marcha das Vadias – SP em entrevista concedida 
dia 01 de dezembro de 2013). 

 As lógicas de visibilidade praticadas neste exemplo, em um viés oportunista, 

que objetiva a estetização e a exotificação da marcha, acabam por denunciar a presença 

do machismo na mídia. Lembramos que no ocorrido supracitado a profissional de 

comunicação do sexo feminino e, no entanto, ela na qualidade de repórter, contribui 

para a manutenção do machismo, objetificando as personagens da marcha, observando 

apenas as suas características físicas em detrimento dos objetivos gerais do movimento 

feminista e até mesmo da privacidade das menores envolvidas. Para a Marcha das 

Vadias, pequenos silenciamentos femininos como este, colaboram para a perpetuação 

do machismo na sociedade: “O machismo não seria uma opressão secular se não 

soubesse se disfarçar e dissimular” – afirma uma de suas ativistas80.  

 O Coletivo Marcha das Vadias, diante destas ocorrências que considerou um 

problema, criou mecanismos para se defender destas “manobras” de visibilidade que as 

mídias impunham à marcha. Sem se desfazer da proposta de liderança horizontal, o 
                                                 
80 Fala coletada em observação etnográfica da reunião do “Coletivo Marcha das Vadias” realizada no dia 

30 de junho de 2013 na sede da União das Mulheres de São Paulo. 
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grupo decidiu em reunião que criaria uma comissão específica para cuidar dos assuntos 

ligados à comunicação e à imagem da marcha junto à mídia. Na eleição da comissão 

foram levados em conta aspectos como a formação acadêmica das ativistas, a 

disponibilidade e disposição em participar da comissão e a frequência que mantinham 

nos encontros deliberativos. Assim, surgiu a Comissão de Comunicação da Marcha das 

Vadias que já no ano de 2013 trabalhou para que a marcha fosse representada na mídia 

o mais próximo possível dos seus objetivos de auto representação, ou seja, sendo 

composta por uma ampla diversidade de mulheres ligadas à causa feminista. As ativistas 

então tomaram a decisão de mapear o maior número possível de pessoas que 

demonstraram interesse em realizar filmagens, fotografias e entrevistas no dia da 

marcha. Elas entendem que a mídia faz um recorte arbitrário do movimento e em 

especial de sua representação e aparecimento público. Em outras palavras, o que se via 

na mídia e o que se via nas fotografias e relatos das pessoas comuns, que participavam 

da marcha nos anos de 2011 e 2012, era muito diverso. Assim, com o mapeamento 

prévio em mãos, as organizadoras da marcha prepararam em 2013 um release81 e 

enviaram para a imprensa a fim de elucidar o que entendiam serem ruídos na 

comunicação entre a marcha e a mídia de um modo geral. Além disso, para o dia da 

marcha propriamente dita, as organizadoras também se preocuparam em destacar 

algumas ativistas de aparência, atitudes e idades diversas que pudessem dar entrevistas 

para os jornalistas interessados, evitando assim que os mesmos continuassem com a 

prática viciosa de procurar sempre o mesmo perfil de mulheres para serem 

entrevistadas. Para a Comissão, as estratégias de visibilidade utilizadas neste ano foram 

muito bem sucedidas. As idealizadoras da proposta imputam o sucesso não somente ao 

fato de terem conseguido orquestrar muito bem as estratégias, mas também ao fato de 

que, segundo elas, existe hoje certa “precariedade” nas redações de jornal na cidade de 

São Paulo, como afirma uma das componentes da Comissão de Comunicação da 

Marcha das Vadias – SP que é jornalista: 

[...] a gente começou a fazer um trabalho mais intenso com os jornalistas, 
justamente, pra tentar barrar... reconstruir essa imagem. E uma das nossas 
ferramentas de trabalho é já tentar mapear todo mundo que vai querer fazer 
entrevista... a gente sabe como é que é a precariedade das redações hoje... eu 
trabalho em redação desde sempre, é a minha carreira... eu sei como é a 
precariedade das redações hoje.  E aí a gente... o nosso... tô te falando isso 
porque eu sei que você tá fazendo uma pesquisa acadêmica (risos)... porque a 

                                                 
81 Release anexado na íntegra, p.131. 
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nossa estratégia é essa: a gente mapeia todo mundo que vai fazer as entrevistas, 
tenta marcar com maior precisão de horários e lugares e quando esses 
fotógrafos, esses câmeras e os jornalistas chegam, a gente já tem um grupo de 
meninas bem diversas pra dar as entrevistas. Isso já aconteceu este ano. Então a 
pessoa chegava e falava “ai, eu preciso de três personagens”, então, a gente já 
trazia três personagens bem diferentes entre si. Se ela quiser fazer o trabalho de 
ir atrás de todo mundo e achar alguém pra dar entrevista, pra ela, com o perfil 
que ela quer... [...] a repórter vai e faz. Mas, pela nossa experiência... inclusive, 
pela minha experiência como profissional de jornalismo, os repórteres não têm 
mais tempo pra isso quanto mais pronto eles recebem, melhor. Então a gente, 
vamos dizer, ataca por esse lado. A gente entrega pronto, eles aceitam pronto e 
voltam pra redação e a gente, esse ano, a gente até fez uma... uma análise 
depois, comparada com a marcha anterior, e a gente acha que isso funcionou, 
dentro do possível. Funcionou tanto em quem foram as caras que deram 
entrevista, que tipo de perfil mesmo de pessoa... não foi só menina branca de 
cabelo liso.... não foi só a mesma menina porque ela era mais extrovertida... e... 
também funcionou nos impressos... na internet foi muito bom porque o pessoal 
praticamente publicou o nosso release então a gente comemorou bastante 
palavras que a gente sabe que seriam barradas... que um repórter, por exemplo, 
não usaria aquelas palavras, mas pela precariedade da redação, ele copiou e 
colou o nosso release então ele usou termos ali... por exemplo... é... usou 
agressor! A gente viu em vários lugares que eles usaram agressor... e tem uma 
resistência muito grande em qualquer matéria que você veja de violência contra 
a mulher, eles não usam a palavra o agressor, eles usam: o marido, o homem, o 
suspeito, blah! Mas eles não usam o agressor... e de repente passou... assim... 
passou empoderamento, sabe? E a gente acha que foi por esse trabalho de tentar 
usar a precariedade... do... da... do estado precário das redações hoje que faz  
ter pouca gente, com pouco preparo, com pouco tempo... então a gente entregou 
pronto. Isso funcionou pra gente tentar balancear um pouco essa imagem da 
marcha na mídia e é o que a gente pretende continuar fazendo (Comissão de 
Comunicação da Marcha das Vadias em entrevista concedida dia 01 de 
dezembro de 2013, grifo nosso). 

 As novas estratégias e políticas de visibilidade adotadas pelas organizadoras da 

marcha em 2013 citadas na fala da Comissão de Comunicação (respostas coletivas às 

perguntas enviadas e envio do release à imprensa), desse modo, repercutiram de 

maneira positiva no que elas planejaram como divulgação da manifestação. É 

importante destacar que as organizadoras optam ainda por não revelarem seus nomes 

nas entrevistas82, assinando todas as contribuições e reportagens como “Coletivo 

Marcha das Vadias – SP”. Esta decisão tem como principal objetivo manter a liderança 

horizontal no grupo e, segundo elas, também demonstra que a marcha é um movimento 

social desvinculado de partidos e/ou líderes, onde todas podem ser substituídas, sem 

prejuízo. Em outras palavras, a Marcha das Vadias irá continuar a acontecer 

independente do rodízio ou da manutenção de suas organizadoras, não se fazendo 

necessária, assim, a divulgação de seus nomes. 

                                                 
82 Ver anexo p. 146. 
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 Contudo, este trabalho de manutenção da imagem não pode ser esgotado no dia 

da manifestação de rua. Ao contrário, as participantes do Coletivo Marcha das Vadias – 

SP trabalham durante todo o ano na intenção de lapidar e preservar a imagem deste 

movimento. Em 2013, acompanhamos o fato de que nem mesmo a boa repercussão da 

edição da marcha na mídia massiva pôde evitar situações consideradas desagradáveis 

como a publicação online de uma matéria assinada pela revista Marie Claire. No dia 01 

de agosto de 2013, foi ao ar a reportagem cujo título era “A nova geração de feministas 

sexy: quem são e o que elas pensam”83 que assentava no mesmo chão os agrupamentos: 

Femen, a Marcha das Vadias e The Muffia, que denominaram como “grupos de 

protesto”. 

 Os problemas identificados por elas nesta publicação eram diversos: a começar 

pela utilização do termo “feministas sexy” que é rejeitado em absoluto pelas ativistas 

que compõem o Coletivo. A reportagem valia-se ainda de aspectos como sensualidade e 

feminilidade para legitimar a ação daquelas que eles denominaram como 

“neofeministas”. Além disso, por questão de privacidade, revoltaram-se com o fato de a 

reportagem ter feito uso de imagens delas, retiradas do Facebook, sem autorização das 

mesmas para o uso naquele contexto. 

 Desse modo, as componentes do Coletivo reuniram-se através de suas 

ferramentas digitais para escrever um e-mail solicitando a remoção da reportagem, pois 

elas acreditavam que a matéria era “sexista, ao usar a palavra sexy e reforçar que tudo 

que a mulher faz e sua existência só tem sentido na relação de objeto com o outro 

masculino” (depoimento de uma ativista). Fato é que após publicarem alguns 

comentários debaixo da própria reportagem repudiando-a e enviarem e-mails para os 

responsáveis pelo atendimento da revista Marie Claire a reportagem saiu do ar84, no 

mesmo dia. 

 Deste episódio gostaríamos de assinalar também o fato de que a Marcha das 

Vadias é muitas vezes comparada, confundida e/ou associada erroneamente a o grupo 

denominado Femen. Este grupo de mulheres tem sua matriz na Ucrânia, mas também já 

teve a sua célula organizacional no Brasil que tinha como líder a controversa Sara 

                                                 
83 Ver anexo p.144. 
84 Ver anexo p. 145. 
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Winter85. A confusão na diferenciação entre estes dois agrupamentos de mulheres se dá 

em razão do fato de que nos dois atos públicos as mulheres tiram a roupa como forma 

de protesto (motivo pelo qual ao se digitar “Marcha das Vadias” no Google aparecem 

também fotos do Femen na galeria de imagens).  

 No entanto, para as ativistas da Marcha das Vadias, as semelhanças param por 

aí. A Marcha das Vadias de São Paulo, conforme observamos na etnografia, procura 

distanciar-se o máximo possível do Femen por não concordar com o tipo de ativismo 

que as integrantes deste grupo praticam: com reuniões deliberativas fechadas e secretas 

que preveem invasões de locais privados, topless obrigatório, atraindo propositalmente 

muita cobertura midiática. A este tipo de ativismo, as participantes do Femen 

denominam “sextremismo86” para justamente diferenciar-se do “tradicional” feminismo, 

ficando assim muito clara a diferença essencial da proposta feminista da Marcha das 

Vadias. Além disso, outras diferenças destacam-se entre os dois movimentos: 

Os agrupamentos do Femen congregam um número menor de ativistas do que a 
Marcha, possibilitando que suas intervenções [...] possam acontecer nos mais 
variados lugares. As ações do Femen, embora menos vultosas, configuram-se 
muito mais numerosas do que as da Marcha: esta costuma acontecer, 
mundialmente, apenas uma vez por ano em data marcada e conhecida pelo 
público, com convite aberto e contando com a participação de mulheres, 
homens e até crianças (Rocha e Beraldo, 2013, p. 07). 

  O Femen Brazil (com “z” para destacar a internacionalidade do movimento) 

encerrou as suas atividades em maio de 2013, poucos dias antes da Marcha das Vadias 

de São Paulo ir para as ruas. Desse modo, o Coletivo acredita que a “confusão” entre os 

modelos de ativismo, que era provocada muitas vezes por matérias que trabalham em 

perspectiva semelhante a da reportagem citada na revista Marie Claire, possa ser 

encerrada junto com o Femen brasileiro, uma vez que este aparecerá cada vez menos na 

mídia. 

                                                 
85 A brasileira Sara Winter esteve na Ucrânia em meados de 2012, quando recém completara 20 anos de 

idade, para, segundo afirma, conhecer melhor e mais de perto as ações do Femen e, desse modo, estar 
habilitada para liderar a vertente brasileira do movimento. A ativista figurou debates polêmicos na 
internet por ser acusada de ter escolhido como codinome o nome de uma mulher que contribuiu para o 
nazismo. Para complicar ainda mais Sara, ao fazer topless revelou ter uma tatuagem supostamente 
ligada ao nazismo também.  

86 Para mais informações ver: ROCHA, Rose de Melo ; BERALDO, Beatriz . Eu Serei Meu Próprio 
Fetiche: nudez em templos do artifício ou ativismo de mulheres-imagens. Anais do Encontro Anual da 
Compós, v. I, p. 1-16, 2013. 
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 É certo que estas estratégias de visibilidade junto a mídia são meios eficazes de 

construir e zelar da imagem que as próprias ativistas fazem da Marcha das Vadias. 

Todavia para avançarmos em nossa abordagem e análise das formas com quais a 

Marcha das Vadias de São Paulo se auto representa, valendo-se das ferramentas 

disponíveis na página do Facebook, nós nos deteremos à campanha de 2013 que 

convidava pessoas a participarem do ato público no dia 25 de maio e que foi totalmente 

produzida e divulgada pelo Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo. 

Ações de mobilização: vem pra rua com as vadias 

 Como parte de sua atuação política nos contextos urbanos e midiáticos as 

ativistas da Marcha das Vadias têm se valido de recursos comunicacionais e de 

visibilidade diretamente relacionados às mídias digitais, através, em especial, da 

utilização do Facebook como o principal ponto de articulação e divulgação das 

atividades, ideologia, causas e princípios defendidos pela marcha. 

No ano de 2013, de 18 de janeiro a 01 de dezembro, acompanhamos as ativistas 

de São Paulo também através do monitoramento da página do Facebook “Marcha das 

Vadias Sampa” para observação em ambiente virtual. Pudemos, então, seguir de perto a 

elaboração da campanha-convite para a Marcha das Vadias de São Paulo de 2013, que 

teve o tema: “Quebre o silêncio”. Essa abordagem tinha como objetivo incentivar as 

mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência a denunciarem os seus 

agressores e procurarem apoio/ajuda. O tema, no entanto, não foi restrito à marcha 

propriamente dita, mas incorporou todos os eventos, festas e demais campanhas 

realizadas pelo Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo como já citamos, e a exemplo 

da pequena campanha “Indestrutíveis”, inspirada no projeto americano 

“Unbreakable87”, que objetivava, segundo as ativistas, devolver o poder e a autoestima 

das sobreviventes de abuso através da apropriação das palavras que foram usadas contra 

elas no exato momento da agressão88. A campanha coletou estas frases através do 

recurso inbox do Facebook e as usou para fazer lambes e espalhar pelo centro de São 

                                                 
87 Para mais informações ver: http://projectunbreakable.tumblr.com/ 
88 Segundo informações das próprias ativistas, consultadas durante etnografia, a campanha foi pouco 

expressiva. Embora garantissem a preservação da identidade das sobreviventes que enviassem as frases 
para a campanha, as ativistas perceberam que, diferentemente do ocorrido no projeto americano, a 
versão brasileira não ganhou muitas adeptas e foi assim encerrada em sua primeira edição, em janeiro 
de 2013. 
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Paulo, no intuito de “mostrar que sobreviventes são pessoas indestrutíveis89” e que 

quebraram o silêncio. 

 Ao avançarmos nesta análise, devemos lembrar que o Facebook tem sido um 

espaço de grande importância para jovens ativistas nas mais diversas manifestações que 

ocorreram neste início de século, de acordo com a amostragem que trouxemos no 

segundo capítulo desta dissertação. 

 Observamos que o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo utilizou as 

ferramentas oferecidas pela plataforma de comunicação do Facebook: Albúm de fotos, 

compartilhamento de vídeos, criação de eventos e monitoramento de debates. Segundo a 

Comissão de Comunicação do Coletivo, esta é a ferramenta com maior nível de 

interação com as demais participantes para debates de temas feministas e é através do 

Facebook também que elas podem divulgar todos os eventos e reuniões que são 

planejadas pelo Coletivo.  

 Além da rede social digital, utilizaram também como mídia complementar o 

Blog <https://marchadasvadiassp.milharal.org/>, que é atualizado com menos 

frequência do que o Facebook, mas que também é um local importante de divulgação 

dos eventos em virtude de o Blog ser um endereço eletrônico facilmente encontrado na 

pesquisa Google. Para agilizar alguns processos de decisão, as participantes do Coletivo 

contam ainda com uma lista de e-mail onde compartilham todo o tipo de solicitação, 

dúvidas e sugestões para que todas opinem. Foi através da lista de e-mail que ativistas 

puderam responder aos diversos questionários e pedidos de entrevistas que chegaram 

semanas antes da data marcada para o acontecimento da marcha. Foi também por e-mail 

que as ativistas elaboraram e distribuíram para a mídia tradicional (jornais, revistas e 

televisão) o release sobre a versão 2013 da Marcha das Vadias em São Paulo, 

esclarecendo o porquê da escolha do tema “Quebre o silêncio”, como se pode ler 

abaixo: 

Este ano, a Marcha das Vadias de São Paulo toma as ruas lembrando que a 
violência contra a mulher, na maioria das vezes, ocorre em casa. A cada dia, em 
média, 2.175 mulheres telefonam para o 180 denunciando que são vítimas de 
violência. Em 89 % dos casos, o agressor é o companheiro ou ex-companheiro 
da mulher. 50% das vítimas dizem estar correndo risco de morte. O Brasil é o 7º 

                                                 
89 Disponível em 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325698027535502.63865.240302076075098&type=3> 
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país no ranking mundial de homicídios de mulheres, segundo o Conselho 
Nacional de Justiça. De acordo com a ministra Eleonora Menicucci, da 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, com base 
em dados do Mapa da Violência 2012, em 65% dos casos de violência sexual o 
estuprador era um parente ou conhecido da mulher. A MdV SP incentiva as 
mulheres a quebrarem o silêncio e denunciarem os agressores, de modo a 
impedir a perpetuação da violência. (Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo 
em Release enviado a imprensa acerca da marcha 2013). 

 Por declarar-se como um grupo feminista cuja liderança se dá de forma 

horizontal, não há o estabelecimento ou reconhecimento político de hierarquia dentro 

deste agrupamento e espera-se que todas as ativistas que frequentam as reuniões 

participem das decisões e deliberações da marcha. Portanto, Login e senha do 

Facebook, da lista de e-mail e do Blog são de conhecimento comum entre as 

participantes do Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo.  

 Como um recurso específico de construção de sua base ou contexto estratégico 

de comunicação em 2013, o Coletivo desenvolveu uma campanha virtual com a 

produção de fotos dentro da temática “Quebre o silêncio” que foi protagonizada pelas 

próprias organizadoras e que ganhou um caráter de convite ao grande público para 

participar da marcha. As peças foram divulgadas através do Facebook da Marcha das 

Vadias Sampa.  
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Figuras 12, 13, 14, 15, 16 e 1790: Campanha “Quebre o silêncio” divulgada na página do Facebook  da 
“Marcha das Vadias Sampa”. 
 

 Como reforço para a campanha, as ativistas sugeriram às pessoas, que se 

identificassem com a causa e que iriam ao ato público no dia 25 de maio de 2013, que 

trocassem a foto do perfil no Facebook, que normalmente uma foto do rosto a da 

pessoa, pela logomarca da Marcha das Vadias de São Paulo91. Assim foi feito por todas 

as integrantes do Coletivo e por algumas outras simpatizantes que participaram do ato 

público. 

 O mote da campanha “Quebre o silêncio” demonstra que o objetivo da marcha 

de 2013 é encorajar as mulheres que já sofreram algum tipo de violência a não ficarem 

caladas, ou em outras palavras, a denunciarem o seu (sua) agressor(a).  

 Além da divulgação online, as participantes do Coletivo optaram por imprimir 

alguns exemplares das peças da campanha-convite. Assim, tais peças tomaram o 

formato de cartazes, pois como vemos, possuem informações sobre a data, local e 

horário da realização do ato público. Estes cartazes foram colados em alguns pontos que 

as ativistas consideraram estratégicos: dentro das universidades. Desse modo e de 

acordo com a disponibilidade das próprias participantes do coletivo, os cartazes foram 

afixados em diversos murais de recados das salas de aulas de ensino superior na capital 

paulista como a PUC e nos pontos de ônibus e postes do campus da USP: 

 

                                                 
90 Fonte: https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasSP 
91 Ver anexo p. 146. 
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Figuras 18 e 1992: Cartazes afixados no poste e na parada de ônibus da USP, respectivamente, 
fotografados dia 23 de maio de 2013. 

 As políticas de visibilidade adotadas foram consideradas um sucesso pelo 

balanço final do coletivo93. Como já dissemos anteriormente, as ativistas consideraram 

que em sua grande maioria, os veículos de comunicação tradicionais (jornais, revistas e 

televisão) basearam-se no release enviado para conduzir as reportagens jornalísticas, ou 

seja, os meios de comunicação levaram em consideração o tema da marcha do ano de 

2013, utilizando parte do texto que elas mesmas redigiram para conduzir as reportagens 

e, ainda segundo as ativistas, os jornalistas afastaram-se da manutenção dos estereótipos 

equivocados difundidos no ano de 2012, quando a maioria das reportagens e fotos 

comentavam e mostravam somente as mulheres que estavam fazendo o topless, dando 

pouca margem à reflexão sobre a causa defendida e reduzindo a marcha à exposição de 

corpos femininos. 

 O sucesso das políticas de visibilidade da marcha pôde ainda, na opinião das 

ativistas, ser aferido através do grande número de pessoas que confirmou presença no 

evento criado no Facebook. Apesar do número de confirmações na internet94 (7.392) 

não tenha correspondido ao número de manifestantes que estiveram na marcha no dia 

25 de maio (1.500 pessoas, aproximadamente), as ativistas reconhecem no número de 

confirmações participação no Facebook, na verdade, o número de pessoas que apoiam a 

causa. É preciso lembrar que embora elas tenham chegado à esta conclusão de que o 

                                                 
92 Fonte: arquivo pessoal. 
93 Conteúdo coletado em etnografia realizada na reunião do “Coletivo Marcha das Vadias” ocorrida no 

dia 30 de junho de 2013. 
94 Informação disponível em <https://www.facebook.com/events/122398924620910/> 
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número de confirmações corresponde ao número de pessoas que dão apoio a causa, esta 

é uma medição do denominado “ativismo virtual” que ainda é muito questionada pelos 

estudiosos do tema. É preciso problematizar até que ponto estes 5.800 cliques 

aproximadamente que correspondem apenas às intenções de participação, ou seja, que 

são de pessoas que efetivamente não estiveram na rua no ato público, podem ser 

considerados importantes do ponto de vista político para a Marcha das Vadias. Desse 

modo, concordamos que o alto número de cliques no evento pode sim corresponder ao 

sucesso daquela campanha específica, mas não necessariamente revela que aquelas 

pessoas que clicaram são ativistas e defensoras da causa desta marcha. 

 Esta campanha foi criada especificamente para a Marcha das Vadias de São 

Paulo do ano de 2013, no entanto, as ativistas desse movimento não esgotam as suas 

estratégias comunicacionais nesta campanha. Existe na Marcha das Vadias, e agora 

podemos inferir num panorama de observação nacional, outras formas que as feministas 

brasileiras têm se valido para resistir aos padrões hegemônicos da sociedade: a 

utilização política do nome da marcha e as interferências na linguagem. 

O nome polêmico 

A Marcha das Vadias, como mencionado anteriormente, convive com uma 

questão delicada que envolve a sua representatividade entre as mulheres e entre as 

mulheres feministas. É verdade que muitas mulheres não se sentem à vontade ao serem 

tratadas ou nomeadas como vadias e isto gera diferentes percepções também entre as 

feministas. Ao analisarmos as políticas de visibilidade das quais a Marcha das Vadias se 

vale para convocar e mobilizar participantes e agregar novas ativistas, notamos que a 

comunicação relativa à divulgação da marcha busca desfazer possíveis “ruídos” 

provocados pelo nome. Nesta direção, pudemos constatar nas narrativas das próprias 

ativistas algumas explicações para justificar a escolha deste nome. Para seguir nesta 

argumentação, comecemos por definir o que se entende, neste caso, por políticas de 

visibilidade. Tomando por referência a interpretação de Aguillera (2011), temos que a  

cena comunicacional tornou-se uma das principais fontes de análise das lutas 
pela construção das visibilidades, em uma dupla dimensão hegemônica e 
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contra-hegemônica representando um verdadeiro marco estrutural da construção 
da política juvenil (Aguillera, 2011, p. 131, tradução nossa95). 

Para a abordagem analítica do nome da marcha, destacamos o fato de que o 

nome vadia é uma livre tradução do termo slut. Em países de língua espanhola, slut fora 

traduzido para puta96. A palavra vadia, no Brasil em estado de dicionário, significa 

“mulher que, sem viver da prostituição, leva vida devassa ou amoral97”, diferenciando-

se do termo inglês que, assim como o espanhol, compreende em seu significado aquelas 

mulheres que se prostituem.  

As questões que envolvem uma possível dificuldade na tradução do termo 

perpassam o entendimento de que o sexo por dinheiro é um tema que embaraça certas 

convenções sociais, como podemos confirmar nesta passagem do livro A negociação da 

intimidade: 

Sexo por dinheiro [...] confunde a distinção entre o sistema sexual de nossa 
sociedade e seu sistema econômico. Todas as transações entre prostituta e 
cliente são um ponto coincidente em que cada sistema social troca 
características: o sexo torna-se comercializado, enquanto o comércio torna-se 
sexualizado. A tentativa de nossa sociedade de evitar essa contaminação entre 
sistemas ajuda a explicar por que ela nos proíbe de vender nosso corpo, mas não 
o nosso tempo, energia, pensamento e comportamento – ainda que a maioria das 
pessoas identifique-se tanto com o último caso quanto com o primeiro (Davis 
apud Zelizer, 2011, p. 29). 

A palavra “puta”, por sua vez, deriva do latim putare e nem sempre foi 

associada ao erotismo e à prostituição. A palavra surgiu como denominação de uma 

deusa grega, como nos recorda Brandão: 

Puta, [...] era uma deusa muito antiga e muito importante. Provém do verbo 
putare, “podar”, cortar os ramos de uma árvore, pôr em ordem, “pensar”, 
contar, calcular, julgar, donde Puta era a deusa que presidia a podadura. Com o 
sentido de cortar, calcular, julgar, ordenar, pensar, discutir, muitos são os 
derivados de putare em nossa língua, como deputado, amputar, putativo, 
computar, computador, reputação. O sentido pejorativo, ao que parece surgiu 
pela primeira vez num texto escrito entre 1180-1230 de nossa era. Não é difícil 
explicar a deturpação do vocábulo. É que do verbo latino mereri, receber em 
pagamento, merecer uma quantia, proveio meretix, “a que recebe seu soldo”, de 
cujo acusativo meretrice nos veio meretriz, que também, a princípio, não tinha 
sentido erótico. Mas, como putas e meretrizes, que se tornaram sinônimos, se 

                                                 
95 Trecho original: “la escena comunicacional se convierte en um analizador central de las luchas por la 

constitución de las visibilidades, em una doble dimensión hegemónica y contrahegemónica a la vez que 
en um verdadero marco estructural de la construcción de la política juvenil.” 

96 Colômbia, Equador e Espanha são alguns dos países que já realizaram a “Marcha de las putas”. 
97 Grande dicionário Houaiss da língua portuguesa. 
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entregavam98 não só para obter a fecundação da tribo, da terra, das plantas e dos 
animais, mas também recebiam dinheiro para o templo [da deusa Lua], ambas 
as palavras, muito mais tarde, tomaram o sentido que hoje possuem. (Brandão, 
1999, p. 76, grifo nosso). 

Embora a origem da palavra “vadia” também não seja associada ao erotismo99, a 

escolha da tradução para “vadia” ao invés de “puta” foi justificada pela coordenadora da 

Marcha das Vadias em Curitiba, Máira de Souza Nunes, em entrevista ao portal de 

notícias G1:  

a reapropriação do termo ‘vadia’ é essencial para discutir a violência. Quando o 
homem bate na mulher, ele faz isso a chamando de vadia. Quando estupra, faz 
isso porque a considera uma vadia. Queremos que essa palavra deixe de ser 
ofensiva e se torne uma palavra de luta100. 

A Marcha das Vadias de São Paulo também se posiciona sobre a escolha do 

nome, declarando que:  

[o] ideário disseminado pelo patriarcado nos ensina que vadia é uma mulher 
vulgar, promíscua, que não esconde seus desejos sexuais e que isso é algo 
negativo. Que existem mulheres para se casar e mulheres para fazer sexo. A 
palavra vadia é usada para ofender e depreciar a imagem da mulher. Por isso, o 
termo “vadia” foi apropriado pelo movimento, visando ressignificá-lo. 

Quando o senso comum diz que as mulheres são estupradas porque usam roupas 
consideradas “provocantes”, diz, nas entrelinhas, que os homens são incapazes 
de se controlar, que todo homem é um potencial estuprador. 

A Marcha das Vadias de São Paulo luta para derrubar esse pensamento que 
tolhe a liberdade das mulheres. Defende que atender a seus próprios desejos, 
independentemente do julgamento alheio, é uma demonstração de liberdade e 
autonomia. (Coletivo Marcha das Vadias em release enviado à imprensa sobre a 
marcha de 2013). 

 Em uma análise mais apurada e de acordo com o material coletado durante as 

etnografias em observação participante, percebe-se que as ativistas consideram a 
                                                 
98 “Em determinadas épocas do ano, sacerdotisas e mulheres de todas as classes sociais uniam-se 

sexualmente a reis, sacerdotes ou a estranhos, todos simbolizando o homem-Lua, com o único fito de 
provocar a fertilização das mulheres e da terra, bem como de angariar bens materiais para o templo da 
deusa (Lua) a quem serviam. Tudo isso parece muito estranho para nossa mentalidade ou para nossa 
ignorância das religiões antigas. Vamos, assim, pela ‘delicadeza’ do assunto, restringi-lo ao mínimo 
necessário.” (Brandão, 1999, p.76). 

99 Segundo o site de pesquisa etimológica “origem da palavra” (http://origemdapalavra.com.br/palavras/ 
 vadio/), a origem da palavra vadia remonta ao latim vagativus  “o que anda sem destino”, derivando 
 vagare, “andar sem propósito, sem destino”. No Brasil a palavra “vadio”, no masculino, assim como o 

verbo vadiar são ainda relacionadas a esta origem, que denota um comportamento relaxado, um 
caminhar sem destino e é comumente encontrada em canções populares a exemplo da música “Vai 
vadiar” do cantor e compositor nacionalmente conhecido Zeca Pagodinho. 

100 Disponível em http://g1.globo.com/parana/noticia/2012/07/mesmo-com-frio-mulheres-tiram-blusa-em-
marcha-das-vadias-no-pr.html 
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escolha do nome um aspecto de forte caráter político, pois ele é fator determinante na 

construção da visibilidade da marcha. Isto significa dizer que o nome é o principal 

responsável por despertar interesse por este movimento social: seja por uma 

identificação e/ou curiosidade ou para se realizar uma crítica. Além disso, as ativistas 

destacam o fato de que elas conseguiram colocar uma palavra que designava uma 

ofensa às mulheres em destaque na mídia, “obrigando” os jornalistas e formadores de 

opinião a debater este assunto. 

 Todavia, elas revelam que a grande contribuição do nome se dá no exato 

instante – quando pessoas comuns têm o primeiro contato com a marcha –, e ao se 

perguntarem sobre o porquê deste nome, encontram-se pela primeira vez com o 

feminismo e com a luta contra o machismo e a “cultura do estupro”. Isto significa dizer 

que o nome, destacando-se dos termos que aparecem na agenda comum da mídia, 

contribui para chamar atenção para a causa, tirando homens e mulheres de sua “zona de 

conforto” na atual organização patriarcal da sociedade. Segundo a Comissão de 

Comunicação da Marcha das Vadias de São Paulo: 

O nome existe mesmo para incomodar, para chamar a atenção para uma 
desigualdade de tratamento que as mulheres sofrem na sociedade. Para falar de 
machismo e cultura do estupro. Tenho minhas dúvidas se tivéssemos um nome 
como ‘Marcha das Feministas’ se conseguiríamos tanta visibilidade. (Comissão 
de Comunicação do Coletivo Marcha das Vadias101). 

Interferências na linguagem  

 Uma estratégia de comunicação que nos chamou bastante atenção durante a 

pesquisa empírica em ambiente virtual foi a tática de “subversão da linguagem” 

utilizada pelas ativistas, na tentativa de desconstruir alguns padrões de dominação 

masculina vinculados à própria linguagem. Além das ativistas batalharem para 

ressignificar alguns termos como a palavra vadia, que é o grande “escudo” da luta da 

Marcha das Vadias nas ruas, na internet elas também fazem alguns ajustes nos seus 

textos de modo a que eles fiquem “menos machistas”: Quando escrevem, por exemplo, 

o pronome indefinido “todo”, no singular, ou “todos”, no plural, elas substituem a 

segunda letra “o” por um “x” para que a palavra assim deixe de conter o gênero 

masculino, conforme observamos na figura abaixo: 

                                                 
101 Conteúdo coletado em etnografia realizada dia 01 de dezembro de 2013. 
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Figura 20: Captura de tela de postagem no Facebook que demonstra a utilização da letra “x” em 
substituição da letra “o” na palavra “todos”.  

 A demarcação do gênero nos artigos e pronomes indefinidos é sempre 

eliminada das postagens das ativistas através da utilização da letra “x” ou do símbolo 

“@”, a fim de gerar uma igualdade de peso dos gêneros dentro de discursos que são 

gerais, ou seja, dirigidos a ambos os sexos. O mesmo também acontece quando elas 

utilizam substativos biformes102 para designar um grupo heterogêneo, a exemplo de 

“brasileir@s”. Esta é uma medida que visa combater a ideia explorada anteriormente, 

no capítulo 2, do masculino como o ser humano neutro, universal (Miguel e Boix, 

2013). Com efeito, é também verdade que na língua portuguesa, nas sentenças redigidas 

que objetivam descrever um grande número de pessoas, a revelia do número de 

mulheres a contabilizado, se há apenas um homem entre elas, a grafia passa 

obrigatoriamente de “todas” para “todos”, demarcando certa superioridade da presença 

masculina, algo que as ativistas que conduzem a página da Marcha das Vadias de São 

Paulo no Facebook procuram combater. Todavia, é importante destacar que, de acordo 

com a nossa investigação, percebemos que esta não é uma prática exclusiva da marcha, 

mas parece ser uma tática comum entre as diversas páginas feministas que visitamos na 

internet e que foi adotada pelas componentes do Coletivo. 

                                                 
102 Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto 

para o masculino. Exemplos: menina, menino; gata, gato; brasileira, brasileiro. 



122 
 

 

 
Figura 21: Captura de tela de postagem no Facebook que demonstra algumas das possibilidades de 
“subversão da liguagem” praticadas pelas ativistas. 

 

3.4 A Marcha em movimento: as mudanças de Junho de 2013 

 Em junho de 2013 o Brasil vivenciou uma série de manifestações políticas de 

rua que tiveram o seu estopim a partir do aumento da tarifa de ônibus na cidade de São 

Paulo. Nesta ocasião o grupo estudantil conhecido como MPL (Movimento Passe Livre) 

articulou vários atos de protestos nas ruas e avenidas da capital paulista a fim de 

reverter o aumento da tarifa. As manifestações “contra tarifa”, como ficaram 

conhecidas, reuniram grande número de jovens estudantes e bloquearam a Avenida 

Paulista diversas vezes naquele mês, sendo a primeira delas no dia 06 de junho de 

2013103. Este fato foi amplamente divulgado pela mídia tradicional por se tratar do 

fechamento de uma das principais avenidas do país.  

 Logo, no entanto, as mídias digitais passaram também a dar outras versões para 

o fato, apresentando episódios de violência policial e dando voz aos manifestantes a 

partir de pequenos vídeos gravados com telefones celulares. Com o auxílio da 

divulgação nas redes sociais digitais, as manifestações passaram então a acontecer por 

                                                 
103 Mais informações sobre a cronologia dos protestos disponíveis em: 

<http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/confira-a-cronologia-e-os-principais-acontecimentos-dos-
protestos-em-sp,7100898aa144f310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> 
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todo o país e não mais protestavam apenas contra o aumento da tarifa, ampliando a sua 

pauta para diversos problemas sociais que o país atravessa, como a precariedade da 

saúde e da educação e a questão da corrupção na esfera política. Desse modo, mesmo 

após a revogação do aumento das tarifas de ônibus nas cidades onde isto ocorrera, as 

manifestações continuaram ocupando as ruas das cidades brasileiras, sempre com pautas 

muito diversas. 

Pauta plural, ativismo singular 

 Recuperamos estes dados em razão de acreditarmos serem importantes para a 

nossa investigação, que se trata de uma pesquisa de contexto. Cabe a nós, então, analisar 

as interferências que essas manifestações de junho de 2013 exerceram sobre o ativismo 

da Marcha das Vadias de São Paulo, uma vez que sabíamos que as ativistas que 

compõem o Coletivo estavam também envolvidas naquelas manifestações. Nesta 

perspectiva, também nos interessa observar o que as marchas, em sua anterioridade, 

tinham a ver com o tipo de articulação política que deu origem às manifestações de 

junho de 2013. Além disso, tais ocorrências provocaram significativas mudanças no 

olhar do brasileiro para com a sua juventude que até então era cobrada por se mostrar 

“acomodada” com a situação do país.  

 A Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias de São Paulo nos relatou 

que é comum que as participantes da Marcha das Vadias, que são atuantes feministas, 

também sejam ativistas de outras marchas simultaneamente. A autora Rossana Reguillo 

argumenta que para os jovens ativistas a política não seria “um sistema regido por 

regras, correspondendo melhor a uma bricolagem de formas e estilos de vida, uma rede 

variável de crenças, intimamente ligada à cultura104” (Reguillo, 2012, p. 36, grifo nosso) 

e que, portanto, não existiram razões para não haver esta mobilidade e este trânsito das 

ativistas entre diferentes protestos e causas: 

 [A] gente teve até um hiato em junho que... vou dizer que junho, julho, agosto a 
marcha mais ou menos parou. E parou justamente porque praticamente todas as 
meninas estavam envolvidas com as manifestações de junho. A gente tava [sic] 
praticamente todas lá. [...] Então a gente até teve que falar assim... falar umas 
com as outras... dizer assim: “olha, a gente precisa parar um pouco as coisas da 
marcha, vamos parar as reuniões, vamos parar tudo, porque tá todo mundo 

                                                 
104 Trecho original: “Para los jóvenes, la política no es un sistema regido de normas, es más bien un 

bricolaje de formas y estilos de vida, una red variable de creencias, estrechamente vinculada a la 
cultura[...]” 
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envolvido naquilo”. Aquelas... aquelas movimentações de junho, nós estávamos 
todas lá. (Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias em entrevista 
concedida dia 01 de dezembro de 2013, grifo nosso). 

 Este fato, sem sombra de dúvidas contribuiu para a criação de uma rede de 

jovens, em São Paulo, que se conhecia por dividirem espaços políticos em reuniões de 

suas determinadas marchas, com vários membros que faziam “intersecção” entre as 

mesmas. Estes e estas jovens podem ser considerados a força motriz que durante os 

últimos anos, através das suas marchas e das ações de micropolítica105, deram origem a 

essa nova forma de movimentos sociais no Brasil, que convergem o ativismo virtual 

com as manifestações urbanas, nas ruas. Nas palavras da Comissão de Comunicação da 

Marcha das Vadias de São Paulo:  

[a] gente não tinha ideia daquilo – mas [era] como se aquilo tudo fosse uma 
grande gestação dessas marchas que viriam cair agora, sabe? Tanto que... foi 
uma relação assim... até difícil de explicar porque aquelas pessoas [do MPL] 
que a gente viu lá, em Brasília com a Dilma... tipo... eram pessoas da nossa 
convivência, que a gente via assim em congressos estudantis... científicos ou de 
assembleia estudantil... ou então coisas por aí. Então, é... essas coisas tavam 
[sic] acontecendo antes, mas a gente não tinha ideia que um dia isso ia eclodir 
dessa forma como eclodiu agora em junho. Então, de certa forma, todas nós 
estávamos ligadas com esses movimentos porque a gente tinha cruzado com 
eles em algum momento... alguns outros momentos da nossa trajetória de vida. 
(Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias em entrevista concedida dia 
01 de dezembro de 2013, grifo nosso). 

 Consultamos o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo a fim de saber quais 

as principais mudanças que elas sentiram a partir das grandes manifestações de junho e 

as ativistas confirmaram que, conforme consta no trecho da entrevista citado acima, 

durante aquele mês, as atividades e reuniões da Marcha das Vadias de São Paulo foram 

temporariamente paralisadas, em razão de que praticamente todas as organizadoras 

estavam também envolvidas em alguma daquelas grandes manifestações. Passado o 

calor e a urgência das manifestações ocorridas em junho, as reuniões do Coletivo 

Marcha das Vadias de São Paulo voltaram a acontecer regularmente. As ativistas então 

informaram que já se encontram em um segundo momento no relacionamento entre elas 

e as demais marchas que surgiram a partir dos grandes agrupamentos de junho de 2013:  

Então a gente tem vários movimentos feministas, a gente tem o movimento 
agora pela desmilitarização que tá... talvez se firme como um novo movimento. 
Tem o pessoal do MPL, tem o pessoal da Marcha da Maconha, tem os 
transexuais, tudo mais... e em junho estava todo mundo lá... e agora a gente tá 

                                                 
105 Rose de Melo Rocha (2012a), Deisimer Gorczevski (2007) e João Freire Filho (2007). 
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voltando, cada um pra suas pautas... [...] quem saiu forte, claro... foi o MPL e o 
movimento pela desmilitarização [da polícia] (Comissão de Comunicação da 
Marcha das Vadias em entrevista concedida dia 01 de dezembro de 2013). 

 É importante destacar que a Marcha das Vadias de São Paulo é reconhecida 

pelos outros movimentos da capital paulista como um exemplo de ativismo que 

conseguiu, em pouco tempo, colocar muitas pessoas na rua e manter a sua pauta 

vigorando mesmo quando ao final do ato público, conforme confirmam as ativistas 

nesta argumentação:  

[na Marcha das Vadias de] 2011 foram 300 pessoas e em 2012, com uma 
divulgação assim de três, quatro semanas, tinham 2.500 pessoas na rua. E aí... e, 
por exemplo, o Passe Livre não levava 2mil pessoas pra rua até então, sabe? A 
Marcha da Maconha nunca levou esse número... ainda mais por causa das 
questões jurídicas que sempre caíam em cima. (Comissão de Comunicação da 
Marcha das Vadias em entrevista concedida dia 01 de dezembro de 2013). 

 Desse modo, a Marcha das Vadias passou a ser bastante respeitada pelos outros 

coletivos de protesto da cidade. A prova disto é que estes outros movimentos procuram 

a Marcha das Vadias de São Paulo para pedir apoio, no intuito de ganhar a legitimidade 

das feministas para as suas demandas específicas: 

E aí qual é a nossa relação com todas essas outras marchas hoje? [...] A gente 
recebe muito pedido de apoio. Tem todo mundo, o tempo todo, querendo 
fazer... tem uma questão, se faz uma carta, se passa pelos movimentos e todos 
os movimentos sociais tentam atender e assinar, vamos dizer, pra dar 
legitimidade praquele pedido. E aí, hoje a gente tá numa relação de que... é... 
uma crítica que a gente sempre fez aos movimentos de esquerda é de que isso é 
histórico, inclusive [...] dos outros movimentos feministas mais antigos de que... 
as questões feministas sempre eram colocadas em segundo plano. E aí... agora... 
o que a gente vê é que a gente precisa romper isso porque essas marchas estão 
quase continuando essa tradição de deixar as questões do feminismo pra trás. 
Porque, por exemplo, recentemente chegou uma carta do movimento pela 
desmilitarização pedindo pra Marcha das Vadias assinar, pra dar corpo como 
legitimidade. Pra dizer que nós estamos... somos... estamos lutando por aquela 
questão também... e a carta tinha mais ou menos duas páginas explicando o que 
era tudo isso e em nenhum momento citava nenhuma questão relacionada a 
mulher ali (Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias em entrevista 
concedida dia 01 de dezembro de 2013). 

 Assim, percebemos que a nossa hipótese de que as manifestações de junho 

afetaram o funcionamento da Marcha das Vadias se faz verdadeira. Neste momento, 

como informou a Comissão de Comunicação, as grandes manifestações cessaram e 

deram origem a novas marchas com demandas muito específicas como a Marcha pela 

Desmilitarização da Polícia. Essas novas marchas, sabendo que a Marcha das Vadias é 

um movimento de abrangência nacional com muita força política em São Paulo, capital, 
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tendo inclusive sido decisiva para questões políticas, como o caso que apresentamos da 

anulação do projeto de lei conhecido como “vagão rosa”, buscam fazer alianças com as 

ativistas da Marcha das Vadias para se legitimar no novo cenário de ativismo do Brasil. 

Entretanto, percebemos no exposto pela Comissão, que há uma exigência inegociável 

para que as novas marchas ganhem o seu apoio: 

Qualquer outro movimento que procure a gente... tanto pra gente tá na rua, 
quanto pra gente assinar... o movimento que a gente faz é: “ok! Nós estamos 
dispostas a apoiar, mas a gente quer saber... quer sentar e ouvir a sua versão das 
questões de gênero” (Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias em 
entrevista concedida dia 01 de dezembro de 2013). 

 Desse modo, as feministas da Marcha das Vadias de São Paulo reiteram o seu 

compromisso com as questões da mulher, não permitindo a manipulação de suas 

conquistas em favor de quaisquer outras causas que não toquem a questão de gênero 

direta ou indiretamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acompanhar de perto a organização e manutenção de pautas da Marcha das 

Vadias de São Paulo, tendo como base metodológica a etnografia na modalidade de 

observação participante, nos proporcionou um estudo empírico do objeto que 

surpreendeu pela riqueza dos dados analisados. Por se tratar da escolha de um objeto 

contemporâneo, imerso na nossa cultura, multifacetado e em pleno desenvolvimento, foi 

preciso muita dedicação e disciplina na análise, assumindo o risco de ora se sentir muito 

distante da realidade abordada e ora se identificar com a causa, dadas as múltiplas 

questões sociais que foram aparecendo ao longo desta investigação. 

Por saias e causas justas foi o título que definimos para este trabalho por 

acreditarmos que o bom humor e a irreverência das ativistas têm sido decisivos para 

chamar atenção a um grave problema que nada tem de engraçado: a violência contra a 

mulher. Além disso, buscamos com esse título destacar importantes aspectos ligados à 

marcha: 1) a roupa que neste contexto é utilizada como mídia; 2) as causas que 

consideramos atuais e pertinentes à sociedade lida como majoritariamente machista; 3) 

e as incríveis situações de saia justa que as ativistas conseguiram criar a partir do seu 

nome polêmico e das suas atuações políticas, fazendo com que as questões de gênero 

ganhassem espaço na pauta midiática e na agenda política brasileira. Nesse sentido, é 

possível afirmar que as ativistas da Marcha das Vadias encontram-se, através do modo 

de se manifestar, com a dimensão política da comunicação e do consumo (Rocha, 

2009). 

Diante do aporte teórico que delimitamos para esta investigação, foi possível 

constatar que as lógicas que impulsionam a nossa denominada “sociedade do consumo” 

se atrelam aos produtos e fenômenos culturais de nossa contemporaneidade e que, logo, 

a Marcha das Vadias não escapa a elas, afinal 

[o] fenômeno do consumo define um sistema de representações de práticas 
fundamental na cultura contemporânea. Estudar seus significados é, portanto, 
abrir uma importante discussão sobre o imaginário que nos cerca, sobre a 
comunicação e as relações sociais (Rocha e Barros, 2008, p. 186). 

 Na verdade, esta a marcha está o tempo todo confrontando e negociando com as 

lógicas apresentadas do excesso e a visibilidade na sociedade, devassando fronteiras 

como as que existem entre as mulheres que sofrem violências caladas e aquelas que vão 
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às ruas quebrar este silêncio, de um modo mais específico; e as fronteiras entre o espaço 

virtual e o espaço público, de um modo mais amplo. 

É possível afirmar também, a partir da recuperação histórica proposta pela nossa 

investigação, que o marco histórico da modernidade definiu os rumos da nossa 

sociedade e, através das grandes mudanças no estilo de vida – que ali tiveram o seu 

início, consagrou o nascimento da cultura de consumo. A relação entre os indivíduos foi 

modificada, mas, principalmente, a relação que entre os indivíduos e os bens de 

consumo pôde ser reinventada. 

A questão da feminilidade aparece neste momento histórico com fator chave da 

ligação entre a mulher, enquanto sujeito, e a construção da imagem ideal da mulher, 

baseada nos interesses de uma sociedade regida pela cultura patriarcal. A roupa foi um 

dos primeiros produtos a denunciar esta acomodação do corpo feminino em padrões 

definidos por uma estética de feminilidade que Bourdieu (2003) classifica como a arte 

“se fazer pequena”, pois desde a moda de classe até a atual moda de consumo, as roupas 

faziam com que as mulheres fossem forçadas a fazerem gestos curtos e delicados, 

devido ao desconforto que as vestimentas femininas costumavam (e ainda costumam) 

causar. Além da definição explícita das diferenças de vestuário e das famosas “regras de 

etiqueta”, a feminilidade também passa a ser construída em padrões estéticos que 

influenciam na conformação dos corpos, para além das roupas, referindo-se a padrões 

de beleza para cabelos, unhas, sobrancelhas, cílios, pelos, pele e tudo o mais que puder 

sofrer intervenções da indústria de cosméticos, algo que ser perpetua até os dias de hoje. 

Conforme apresentamos nos resultados de nossa pesquisa, as novas feministas da 

Marcha das Vadias de São Paulo recusam-se a cumprir os padrões estéticos impostos 

pela mídia e pela sociedade do consumo. Assim, podemos inferir que se é verdade, 

como afirma Nestór Garcia Canclini (2010) em sua máxima, que “o consumo serve para 

pensar”, a negação de tais práticas de consumo, ou esta espécie de ações de “contra-

consumo” das ativistas da Marcha das Vadias serve então para repensarmos as 

engrenagens das construções de identidade de gênero na sociedade contemporânea. 

Defendemos este ponto de vista de acordo com o questionamento levantado em um dos 

depoimentos das ativistas, citado anteriormente: “como pode uma mulher natural não 

ser feminina?”. 
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 As “vadias” incomodam, pois trazem a luz um lado desagradável da sociedade 

contemporânea, que aceita e silencia diversas práticas de agressão contra a mulher. Ao 

se colocarem nas ruas, mostraram que as atitudes machistas podem aparecer de 

diferentes formas no dia-a-dia de nossa sociedade: seja através da imposição de regras 

de vestuário, seja na consumação de um estupro. Mais ainda, as novas feministas 

enviaram a mensagem de que diante desses fatos elas não irão mais se calar, não irão se 

adequar. Acreditamos que este tal incomodo causado pelas ativistas foi o combustível 

que levou a grande mídia a encontrar maneiras de adequá-las, deslocando o destaque 

que deveria se dar a partir da força do discurso contra a cultura do estupro, para o fato 

de que eram jovens e “bonitas” estas novas feministas, numa tentativa retrógrada e 

viciosa de silenciamento da mulher e manutenção do status quo. 

 O breve histórico que trouxemos para o nosso texto acerca das atuações 

feministas demonstrou, por sua vez, que o nosso país de fato carecia de uma 

mobilização mais específica para as necessidades de nossas mulheres. A Marcha das 

Vadias de São Paulo demonstrou ser um agrupamento muito importante nesse sentido, 

uma vez que ao ser criado, o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo, as participantes 

trabalham o ano todo com a intensão de não permitir que as questões levantadas no ato 

público sejam esvaziadas após o mês de maio (mês no qual ocorre a marcha 

propriamente dita). A promoção de eventos e reuniões para debater questões feministas 

específicas da maior metrópole brasileira têm sido muito importante para incentivar 

ações que permitam que nossos governantes criem políticas públicas específicas para a 

mulher no nosso país. A plurivocalidade do grupo é também destaque, pois proporciona 

a constante renovação das atividades e pautas, e permite que possamos pensar neste 

Coletivo como articulador de ideias e promovedor de reflexões, distanciando-se de uma 

visão simplista e até mesmo utópica que pode parecer a ideia de se ir as ruas para lutar 

por igualdade em uma sociedade tão repleta de diferenças. 

 Como vimos, embora existam algumas correntes que acreditam em um 

discurso “pós-feminista”, o que se vê, na verdade, é uma retomada com toda força das 

narrativas que remetem a uma sociedade ainda predominantemente machista, onde a 

mulher ainda é lida objeto da dominação patriarcal e, por este motivo, sofre toda a sorte 

de agressões físicas e psicológicas. É neste sentido que se torna possível afirmar que a 

luta pela igualdade, iniciada na primeira onda do feminismo, continua em pauta. 
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  Outro aspecto que se destacou na nossa investigação foi a utilização das 

mídias digitais para a construção das políticas de visibilidade da Marcha das Vadias de 

São Paulo. As ativistas se utilizaram em especial da rede social digital Facebook que foi 

destaque também em outras marchas e movimentos de protestos não só no Brasil como 

ao redor do mundo a exemplo da Primavera Árabe, do 15M na Espanha, do Occupy 

Wall Street, e dos inúmeros protestos de junho de 2013 e manifestações no Brasil. 

Acreditamos de tal modo, em conformidade com as autoras Miguel e Boix que 

 [p]ara além das construções teóricas, o fator revolucionário, subversivo, 
transgressor que permite aspirar a pensar novos cenários parece derivar-se 
intrinsecamente das possibilidades técnicas do espaço virtual e da rede” (Miguel 
e Boix, 2013, p. 55).   

 No que tange à atuação feminista no contexto contemporâneo é também 

correto afirmar que esta ferramenta tem sido utilizada não só como meio de divulgação 

dos atos públicos, traço comum que compartilha com os demais protestos, mas também 

e principalmente, o Facebook passou a ser um espaço de resistência para as feministas. 

Isto significa dizer que ao fazerem denúncias sobre atos violentos contra a mulher nesse 

ambiente virtual, as feministas estão tornando possíveis de serem escutas as vozes 

inauditas de mulheres vítimas de violência. Sabemos que são inúmeros os traumas 

gerados por um ciclo de violência: 

Ferindo diretamente muitas mulheres, privando-as da sua liberdade de ir e vir, 
do seu sentimento de segurança, da sua autoconfiança, de sua capacidade de 
construir relacionamentos, de seu gosto pela vida, essas violências se referem e 
afetam todas as mulheres que são vítimas potenciais (Alemany, 2009b, p. 271-
272). 

  Nesse sentido, o ambiente virtual tem sido muito valioso para gerar visibilidade 

ao debate sobre a violência contra a mulher, contribuindo inclusive para a entrada de 

tais questões nas reportagens da mídia massiva, alcançando assim um maior número de 

pessoas e levando muitas mulheres a refletir sobre temas de origem machista que são 

tão naturalizados em nossa cultura.  Por isso, entendemos que a Marcha das Vadias 

representa, para a cultura contemporânea, um importante observatório das mudanças 

advindas pelas novas formas de articulação através do Facebook, que tem se mostrado 

um dos mais importantes veículos de comunicação para as articulações dos movimentos 

sociais e promoção de suas políticas de visibilidade. 



131 
 

 

  Os motivos que nos levaram a estudar também o ativismo juvenil em nossa 

contemporaneidade, na hipótese de que estamos passando por um momento de profunda 

modificação na maneira dos jovens atuarem na política, mostraram-se pertinentes a 

medida que pudemos acompanhar e perceber o quanto as manifestações de junho de 

2013 foram emblemáticas para o país e, de certo modo, influenciaram o comportamento 

da Marcha das Vadias. Nesse sentido, destacamos que a participação da juventude nas 

marchas somadas ao momento histórico em que vimemos, onde a “a juventude não é 

uma idade, e sim uma estética da vida cotidiana” (Sarlo Apud Rocha, 2012b, p.239) 

almejada por toda a população, fez com que o país todo fosse contaminado por esse 

“espírito jovem” e fosse para as ruas protestar. As ativistas da Marcha das Vadias 

acreditam ainda que as diversas marchas que antecederam os grandes protestos de junho 

de 2013, tais como a Marcha da Liberdade, Marcha da Maconha, Marcha Fora Feliciano 

e a própria Marcha das Vadias serviram como “ensaio” para toda força popular que se 

formou em volta das manifestações de junho. 

 A aproximação e o diálogo entre o fenômeno do consumo, a comunicação e o 

feminismo, por fim, nos proporcionaram uma gratificante e enriquecedora experiência 

sobre o atual cenário político brasileiro, dentro do recorte proposto. Ao analisarmos as 

representações hegemônicas da imagem mulher, pudemos perceber o quanto a mídia 

ainda se pauta nos estereótipos de “sexo frágil” e de dependência masculina. Por outro 

lado, as novas brechas de atuação midiática no ciberespaço trazem para as mulheres 

novas possibilidades de desconstruir tais estereótipos e mais que isso, construir suas 

próprias narrativas. Por tudo isso, afirmamos que poder acompanhar de perto o trabalho 

das jovens ativistas que compõem o Coletivo Marcha das Vadias de São Paulo revelou 

que embora ainda haja muito a se fazer, é possível ter esperanças e acreditar que as 

mudanças em relação às políticas e direitos da mulher são possíveis. Para tanto, 

desejamos que agrupamentos políticos como o Coletivo Marcha das Vadias de São 

Paulo possam se multiplicar dentro do nosso país, levando consigo a experiência de um 

movimento feminista fortalecido nesse início de século e somando a isto as demandas 

específicas de cada lugar, nesse nosso país tão diverso.  
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Panfleto distribuído no dia da marcha 

 

  



143 
 

 

Reportagem da revista Marie Claire 

 
 



144 
 

 

 

A reportagem foi retirada do ar a pedido das ativistas 
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Através da lista de e-mail, as ativistas organizam as estratégias de comunicação 
para a divulgação da Marcha das Vadias de São Paulo, edição 2013. 
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Release 

Marcha das Vadias ocorre no próximo sábado em São Paulo (SP) 

“Quebre o Silêncio” é o tema da manifestação deste ano 

 

A terceira edição da Marcha das Vadias de São Paulo ganha as ruas da capital no 
próximo sábado (25), com o tema Quebre o Silêncio. O ponto de partida da 
marcha é a Praça do Ciclista, que fica no encontro da Avenida Paulista com a 
Rua da Consolação. A partir do meio dia, o coletivo feminista Marcha das Vadias 
de São Paulo (MdV SP) estará no local, oferecendo oficina de cartazes, stencil e 
preparando o aquecimento para o ato, que começa às 14h. Os manifestantes 
percorrerão a Avenida Paulista e a Rua Augusta, até a Praça Roosevelt. 

A Marcha das Vadias é uma resposta à ideia de que mulheres são culpadas pela 
violência que sofrem. A primeira marcha  aconteceu em 2011, em Toronto, no 
Canadá, e a partir de então ganhou o mundo. As mulheres reivindicam o direito 
pela autonomia sobre seus próprios corpos  e rechaçam a ideia de que a roupa ou 
seu comportamento sejam usados como motivos para justificar a violência. 

Este ano, a Marcha das Vadias de São Paulo toma as ruas lembrando que a 
violência contra a mulher, na maioria das vezes, ocorre em casa. A cada dia, em 
média, 2.175 mulheres telefonam para o 180 denunciando que são vítimas de 
violência. Em 89 % dos casos, o agressor é o companheiro ou ex-companheiro da 
mulher. 50% das vítimas dizem estar correndo risco de morte. O Brasil é o 7º 
país no ranking mundial de homicídios de mulheres, segundo o Conselho 
Nacional de Justiça. De acordo com a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, com base em dados 
do Mapa da Violência 2012, em 65% dos casos de violência sexual o estuprador 
era um parente ou conhecido da mulher. A MdV SP incentiva as mulheres a 
quebrarem o silêncio e denunciarem os agressores, de modo a impedir a 
perpetuação da violência. 

 

Como tudo começou 

Em Janeiro de 2011, um policial fala às jovens da Universidade de Toronto, no 
Canadá, que estavam amedrontadas por uma onda de violência sexual que 
tomava o campus. Em seu discurso, o policial pede que “as mulheres evitem se 
vestir como vadias” para que não sejam vítimas de estupro. No dia 3 de abril 
daquele ano, três mil pessoas tomaram as ruas de Toronto, num protesto batizado 
como SlutWalk. O movimento se alastrou mundo afora e no Brasil ficou 
conhecido como Marcha das Vadias. 

 



147 
 

 

Por que “vadias”? 

O ideário disseminado pelo patriarcado nos ensina que vadia é uma mulher 
vulgar, promíscua, que não esconde seus desejos sexuais e que isso é algo 
negativo. Que existem mulheres para se casar e mulheres para fazer sexo. A 
palavra vadia é usada para ofender e depreciar a imagem da mulher. Por isso, o 
termo “vadia” foi apropriado pelo movimento visando ressignificá-lo. 

Quando o senso comum diz que as mulheres são estupradas porque usam roupas 
consideradas “provocantes”, diz, nas entrelinhas, que os homens são incapazes de 
se controlar, que todo homem é um potencial estuprador. 

A Marcha das Vadias de São Paulo luta para derrubar esse pensamento que tolhe 
a liberdade das mulheres. Defende que atender a seus próprios desejos, 
independentemente do julgamento alheio, é uma demonstração de liberdade e 
autonomia. 

 

A Marcha em São Paulo 

A versão paulistana da Marcha das Vadias ocorreu pela primeira vez em 4 de 
junho de 2011. Em 2012, reuniu 2 mil pessoas nas ruas da capital paulista. No 
mesmo ano assumiu a forma de um coletivo feminista que, alinhado à centelha 
que deflagrou as marchas ao redor do mundo, luta pela autonomia da mulher 
sobre o seu próprio corpo e também pela desculpabilização das vítimas. 

O coletivo tem o objetivo de agregar à luta política que atravessa os corpos das 
mulheres e o direito de decisão sobre eles. Além de marchar anualmente nas ruas 
de São Paulo, a MdV SP reúne-se quinzenalmente para deliberar sobre pautas da 
agenda feminista, promove debates e outras atividades culturais e políticas. 
Mantém também uma página no Facebook, no Flickr e um blog. 

 

http://www.facebook.com/MarchaDasVadiasSP
http://www.flickr.com/photos/marchadasvadiassampa
http://marchadasvadiassp.milharal.org/
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Depoimento 1:
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Depoimento 2 

Transcrição da entrevista com a Comissão de Comunicação da Marcha das Vadias 
de São Paulo. 

Legenda: 

B: Beatriz Beraldo 
MdV: Representante da Marcha das Vadias 
Letras maiúsculas: Ênfase na palavra 
Ponto (.): Fronteiras frásicas. 
Vírgula (,): Pausa sintática breve 
3 pontos (...): Outras pausas 
Prolongamento de vogal: estilo da fala 
Aspas (“”): Quando o interlocutor dá voz a um terceiro 
  

Mdv: Então, eu vou começar pela questão da feminilidade que você tinha colocado, que 

é uma coisa assim que eu acho bem... bem emblemática né. Tem coisas que a gente 

nunca conversou em si. Tem algumas coisas na marcha que eu sinto... eu vou falar em 

nome do coletivo, mas é muito da minha experiência em relação ao coletivo. Tem 

muitas coisas que eu sinto de uma forma intuitiva que a gente não discutiu porque a 

gente tem um entendimento mais ou menos de acordo com aquilo. E eu acho que a 

questão da feminilidade passa um pouco por isso. Eu já até... a gente já até conversou 

em outras instâncias, não necessariamente dentro da marcha, numa reunião de 

organização, tudo, sobre isso, mas, o que eu percebo é que a gente tem um embate em 

feminilidade e feminismo, sabe? Não diria que a gente, que a marcha, aceita esse termo 

ou que pensa em uma feminilidade. Diria mais que a gente pensa em... sei lá... 4 bilhões 

de feminilidades. Cada mulher, cada pessoa que se identifica como mulher, com a sua 

própria feminilidade. E... é... porque a gente vê mesmo que tem um embate nessa 

questão de que você sempre... é como se a feminilidade funcionasse como um é... 

“endurecer sim, mas sem perder a ternura jamais”, sabe? Então ela tenta minar um 

pouco o feminismo. E, eu lembro que a sua pergunta envolvia também a questão da 

sociedade de consumo. E aí, eu comecei a refletir como eu te responderia isso, e aí eu 

comecei a pensar que: tudo o que a gente entende ou percebe como feminilidade sempre 

foi muito construído dentro de uma lógica machista, já. Então eu vejo com muita, muita 

dificuldade, muito pouca – assim – esperança alguma coisa que se coloque como 

feminilidade que não esteja ligada ao machismo. Então eu acho, eu particularmente 

aqui, que a gente podia enterrar o conceito de feminilidade, enterrar a feminilidade e 
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deixar ela lá. E... e aí eu até comecei a esboçar aqui e fiz um paralelo que eu acho que já 

vai entrar mais detalhadamente na  pergunta que você mandou pra gente. Fui tentar 

fazer um paralelo com o movimento dos homossexuais. Que, a gente sempre vê, sempre 

ouve falar um pouco que eles começaram a conquistar direitos quando o mercado 

enxergou neles um potencial de consumo muito intenso. Então sempre se fala um pouco 

dessa questão de que quando o mercado começou... quando eles começaram a mapear 

quem eram essas pessoas que lutavam pelos direitos e começou a ver o potencial 

consumidor disso, eles tiveram mais facilidade de alcançar certos direitos, de ter 

visibilidade e tudo mais. E ai quando a gente pensa na mulher, tem um ponto que eu 

acho chave que é que, pelo menos aqui pensando em ocidente,  vamos dizer em 

sociedade europeia e americana,  que a mulher sempre foi de certa forma, ela quem 

lidava com o dinheiro. Por que ela recebia o dinheiro do marido digamos assim, pra 

administrar a casa, a roupa dele... até hoje a gente vê as mulheres falando que é ela que 

compra a roupa do marido e tudo mais. Então a mulher sempre teve, de certa forma, 

acesso ao dinheiro. Ela que era responsável pelas compras, de certa forma pelo 

consumo. Só que essa relação no caso da mulher é bem depreciativa porque você 

coloca... você... ao longo da história não se estabeleceu uma regra... um padrão de 

feminilidade por exemplo que colocasse a mulher como uma ótima administradora. A 

feminilidade é... instituiu o conceito da mulher como “gastadora” do dinheiro do outro – 

que é o dinheiro do marido. E hoje essa relação é a mulher com o cartão de crédito, 

sabe? Então se deixou de lado, e isso se coloca como algo intenso da feminilidade, 

sabe? A gente tava, ontem, tava vendo uma postagem no facebook de um loja de 

cosméticos que o slogan era (acho que era da Sephora uma coisa assim), sabe, “se você 

nasceu mulher aproveite”, sabe, uma coisa assim... e a gente tava pensando isso na 

relação com a transfobia... então... tem essa relação de que se você é mulher você 

consome intensamente e coisas não necessariamente prioritárias. Quando a relação da 

mulher com o dinheiro sempre se deu num nível de sobrevivência porque era ela que 

pegava esse dinheiro e transformava na sobrevivência do lar. Né? Aquilo. Então eu 

queria colocar essa questão. Por que eu queria colocar isso? Porque... é... deixa eu voltar 

aqui pra ver onde é que eu tô. É, é bem isso. E aí a gente tinha... bem, o que que é essa 

feminilidade? Porque eu tô falando dessa outra sociedade que já não é mais tão palpável 

pra gente. O que que era a feminilidade? O que que a gente pode ver como feminilidade 

naquele período? É... era aquela mulher que cuidava da casa, cuidava do marido, 

cuidava dos filhos e o marido tinha as roupas mais impecáveis, os filhos tinham as 
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melhores notas na escola, a casa era a mais bem organizada... e aí tinha uma relação de 

submissão em ser a servidora do lar, né? E do marido. Eu ia colocar essa relação, só pra 

pontuar que a mulher tinha sim acesso ao dinheiro, mas historicamente se decidiu deixar 

de lado como a mulher era administradora desse dinheiro, como ela era negociadora, 

como ela era tudo isso e se resolveu pontuar o consumo da mulher. Por exemplo, o que 

eu ia falar do Machado é que no Dom Casmurro tem uma passagem que eu acho bem 

brilhante pra explicar isso, que inclusive é o que... é o que no enredo começa a curtir, 

vamos dizer, a desconfiança do Bentinho em relação à Capitu. Eles já estão adultos, eles 

se casam, e ai, nesse trecho ele chega em casa e ela tem uma surpresa pra ele. Que... 

com todo o dinheiro que ele dava pra ela durante meses pra ela cuidar da casa e tudo 

mais... ela economizou uma quantia, foi lá, pediu ajuda pro amigo dele, foi até uma casa 

de câmbio e trocou aquela quantia em libra esterlina, pra eles terem uma poupança 

estável. E aí isso fica bem claro de quem era o papel de manter essa estabilidade 

financeira da família de administrar tudo isso, mas... o que se pontuou? Se pontuou a 

mulher como gastadora. Então eu acho que essa parte do Dom Casmurro é bem... fica 

bem claro essa relação que eu tento colocar. E aí, essa feminilidade pegou esse lado: a 

mulher como gastadora.  E nessa época, a gente também precisa dizer que.... é eu tava 

falando da feminilidade da mulher... que naquela época o que era a feminilidade? Era a 

mulher que lavava mais bem as camisas,  que tinha os filhos mais educados, que tinha a 

casa mais arrumada. Tanto que até os anos 50 nos EUA e na Europa, tinham os 

concursos de misses que eram as jovens... hum, deixa eu ver como é... os concursos de 

miss e os concursos das mulheres casadas, né? O concurso que sobreviveu até hoje é o 

das meninas solteiras, que elas vão, desfilam de biquíni, tem falar bem, tem que ter 

postura... e os concursos das senhoras casadas, as etapas do concurso eram: quem 

arrumava a casa em menos tempo, quem preparava o jantar com menos ingredientes e 

mais atrativo. Então, a feminilidade tava ligada a isso. Só que de um tempo pra cá, isso 

é claramente... algo que se dá pelos avanços da luta feminista, isso não cola mais. Você 

não vai dizer pra uma menina hoje de 15, 16 anos que a feminilidade, que o “ser 

mulher” dela é cuidar bem do marido. Isso não vai colar! (risos) E aí, mas o que 

acontece? Acontece que essa mesma menina que isso não cola, mas ela gasta horas se 

depilando, gasta horas cuidando do cabelo, gasta horas escolhendo uma cor de base e 

não é, não tô sendo contra se depilar, contra maquiagem, contra nada disso... a questão 

que eu tô querendo colocar é como a feminilidade é uma... não queria dizer uma arma 

assim... mas é um instrumento contra o avanço da luta feminista. Pensando em quanto 
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tempo essa mulher gasta pra cumprir essa feminilidade hoje, que tá ligada estritamente a 

essa imagem, essa coisa da beleza, e até “o consumir”, sabe? Porque “se você é mulher 

de verdade, você tem que pelo menos uma vez por mês, gastar um dia inteeeeiro, 

procurando coisas pra comprar”, sabe? E quando... se você pensar na mulher lá de 1800, 

vamos dizer, século XIX, ela tinha um nível de tarefa doméstica que ocupava 

completamente o tempo dela. E aí a gente pode falar inclusive dos eletrodomésticos. 

Hoje eu ponho a roupa na máquina, vou pra casa dos meus pais, volto e ela ta aqui 

pronta (risos). Naquela época não, ela passava uma tarde inteira, dois dias inteiros só 

pra lavar a roupa. E aí, o que a gente gasta hoje por exemplo... as mulheres, pra seguir 

isso que se diz feminilidade ela tem que gastar horas comprando, ela tem que gastar 

horas preocupada com os cílios, com a sombrancelha, com os joelhos, com o pé, com o 

culote, com o seio, com a hidratação da pele, do cabelo e tudo mais. E aí, eu coloco essa 

posição de feminilidade como instrumento contra o avanço feminista nesse sentido de 

minar o tempo da mulher. Porque se a mulher ganhou o tempo porque ela saiu de casa, 

porque ela deixou de ter essas obrigações domésticas, por que ela nega isso... por outro 

lado, vai se impondo, se colocando mais “n” coisas nesse padrão, vai se transformando 

esse padrão de feminilidade num ponto em que a mulher continua com o tempo minado, 

sem tempo pra refletir, talvez, pra pensar, pra parar e ver o que é tudo isso que ela ta 

fazendo. Então eu coloco um pouco essa relação de oposição de como é que a mulher 

ocupa o seu tempo e como a feminilidade ocupa o tempo da mulher e nesse... e... talvez 

num contra-avanço, numa contrarreforma em relação aos avanços feministas. Então eu 

vejo um pouco a feminilidade, não digo que ela é assim, mas sendo... estando assim 

nesse momento. A gente está num embate, vamos dizer... a feminilidade empurra pra 

trás e o feminismo empurra pra frente. 

B: Gostaria de ouvir os seus comentários sobre atuação da mídia massiva na 

divulgação e na cobertura da edição 2013 da Marcha da Vadias SP. 

Mdv: Esse é um trabalho muito intenso que a gente tem que a gente começou a fazer 

dessa construção da imagem da marcha da marcha do ano passado... desse ano aliás, a 

gente ainda tá em 2013, de 2013 e que a gente quer manter pra frente, porque, antes, a 

gente tinha um processo que não fazia nenhuma mediação ou trabalho de mídia. E aí, 

agora a gente tá com um grupo de jornalistas forte dentro da marcha e a gente começou 

a se questionar o quanto a gente conseguiria mudar essa imagem da marcha fazendo 

esse trabalho. Porque era realmente isso que acontecia, as televisões principalmente e 
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também... e as fotos né, chegavam lá, e quem eles queriam? Eles queriam reproduzir em 

cima da gente o padrão global de mulher. Então, tinha ali um monte de mulher negra, de 

outras etnias, gordas, de cabelos curtos, de cabelo roxo... “n” coisas. Mas eles 

fotografavam as meninas brancas, magras, de cabelo liso. E de preferência que 

estivessem seminuas. Inclusive teve um caso engraçado que eu ri muito, de uma 

televisão que fez isso, fez toda a matéria... e só no final... e a gente foi acompanhando 

de longe porque a gente não impede o trabalho, cada um chega lá e faz o trabalho, a 

gente usa outras ferramentas pra tentar mostrar que a marcha não é só aquilo. Mas, 

aquela televisão, ela tava de uma forma tão intensa procurando aquele padrão global: 

branquinha, cabelo lisinho, magrinha, que a moça, repórter, ficou lá fazendo a matéria, 

duas horas entrevistando, de lá pra cá, acompanhando as três meninas na marcha aí só 

na hora que ela terminou e das meninas assinarem os direitos de imagem que ela 

descobriu que uma tinha 14 e duas 15. Então ela não ia poder usar aqueles direitos de 

imagem e ela perdeu a matéria dela ali, porque ela tinha gastado as duas horas dela e aí 

eu até fiquei pensando em como é que isso tudo... sei lá, né? Digo, como é que isso tudo 

significava. Mas aí, era... é uma coisa muito... não dolorosa... mas que a gente tenta 

trabalhar bastante, é esse problema dessa imagem. Porque, na verdade, é isso que você 

falou, é um recorte de mídia, é um recorte que as mídias chegam ali e fazem porque a 

marcha é diversa, se você tá lá na rua, você vê toda aquela diversidade. Mas, se você vê 

a marcha a partir da mídia, é outra coisa. Então a gente começou a fazer um trabalho 

mais intenso com os jornalistas, justamente, pra tentar barrar... reconstruir essa imagem. 

E uma das nossas ferramentas de trabalho é já tentar mapear todo mundo que vai querer 

fazer entrevista... a gente sabe como é que é a precariedade das redações hoje... eu 

trabalho em redação desde sempre, é a minha carreira... eu sei como é a precariedade 

das redações hoje.  E aí a gente... o nosso... tô te falando isso porque eu sei que você tá 

fazendo uma pesquisa acadêmica (risos)... porque a nossa estratégia é essa: a gente 

mapeia todo mundo que vai fazer as entrevistas, tenta marcar com maior precisão de 

horários e lugares e quando esses fotógrafos, esses câmeras e os jornalistas chegam, a 

gente já tem um grupo de meninas bem diversas, pra dar as entrevistas. Isso já 

aconteceu este ano. Então a pessoa chegava e falava “ai, eu preciso de três 

personagens”, então, a gente já trazia três personagens bem diferentes entre si. Se ela 

quiser fazer o trabalho de ir atrás de todo mundo e achar alguém pra dar entrevista, pra 

ela, com o perfil que ela quer... que quer... a repórter vai e faz. Mas, pela nossa 

experiência... inclusive pela minha experiência como profissional de jornalismo... os 
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repórteres não têm mais tempo pra isso quanto mais pronto eles recebem, melhor. Então 

a gente, vamos dizer, ataca por esse lado. A gente entrega pronto, eles aceitam pronto e 

voltam pra redação e a gente, esse ano, a gente até fez uma... uma análise depois, 

comparada com a marcha anterior, e a gente acha que isso funcionou, dentro do 

possível. Funcionou tanto em quem foram as caras que deram entrevista, que tipo de é... 

de perfil mesmo de pessoa... não foi só menina branca de cabelo liso.... não foi só a 

mesma menina porque ela era mais extrovertida... e... também funcionou nos 

impressos... na internet foi muito bom porque o pessoal praticamente publicou o nosso 

release então a gente comemorou bastante palavras que a gente sabe que seriam 

barradas... que um repórter, por exemplo, não usaria aquelas palavras, mas pela 

precariedade da redação, ele copiou e colou o nosso release então ele usou termos ali... 

por exemplo... é... usou AGRESSOR! A gente viu em vários lugares que eles usaram 

agressor... e tem uma resistência muito grande em qualquer matéria que você veja de 

violência contra a mulher, eles não usam a palavra o agressor, eles usam: o marido, o 

homem, o suspeito, blah! Mas eles não usam o agressor... e de repente passou... assim... 

passou EMPODERAMENTO, sabe? E a gente acha que foi por esse trabalho de tentar 

usar a precariedade... do... da... do estado precário das redações hoje que faz  ter pouca 

gente, com pouco preparo, com pouco tempo... então a gente entregou pronto. Isso 

funcionou pra gente tentar balancear um pouco essa imagem da marcha na mídia e é o 

que a gente pretende continuar fazendo.  

B: Nas nossas observações sobre a Marcha das Vadias na mídia verificamos a 

existência (ou a tentativa) de um debate sobre as possíveis relações entre feminismo e 

feminilidade. É uma questão delicada uma vez que coloca em pauta o que é “ser 

mulher” numa sociedade que se batiza como “sociedade do consumo” (pensando 

situações como a depilação e o topless das meninas “bonitas”). Mas, de maneira geral, 

há um elogio a Marcha das Vadias pela maneira “irônica” que aborda essa questão 

(cartazes como “a barbie não me representa”, é um exemplo). Gostaria que vocês, por 

favor, desenvolvessem um pouco essa questão, pensando como a Marcha enxerga a 

relação entre feminismo e feminilidade. 

É realmente isso: o quanto você gasta de tempo... sabe quando a gente fica dizendo que 

não tem tempo pra nada? Que o nosso tempo... sabe? Que o nosso dia precisava ter 

trinta horas, sabe? Aí você começa a se questionar: “nossa mas eu preciso me depilar 

toda semana? Ou eu posso tirar essas duas horas que eu gasto com as outras coisas.  
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É justamente... é essa a tecla que eu bato bastante que é a questão do tempo, sabe? Você 

não tem tempo... não quer dizer que você não seja crítica, que você não seja reflexiva... 

é que o nosso tempo é ocupado de uma forma tão esmagadora... você não consegue 

parar mesmo. É uma coisa em cima da outra. Por exemplo, eu tava lendo um texto a 

pouco tempo dizendo que até um certo tempo atrás tinha-se alguns padrões de beleza 

que eram gerais... ah tem que ter cintura tal, quadril tal... é então, era uma coisa mais ou 

menos geral, mas hoje não. Você tem por exemplo: o cabelo tem que seguir isso, isso, 

isso; a sobramcelha tem que seguir isso, isso, isso. Então... é... e ela tava falando 

exatamente isso: que é um novo padrão...não é um novo padrão, né? Mas parece que é 

uma nova estratégia de que até um certo momento você ditar padrões gerais... já 

ocupava a mulher. Mas, a partir do momento que se tem tantas novas tecnologias que 

liberam esse tempo da mulher como um pouco do descrédito daquilo... aí agora a gente 

tá num novo momento em que você fatia a mulher em partes, partes, partes, então... 

cabelo, aqui você tem que gastar tantas horas como isso, isso e isso, tais, tais produtos  e 

aí sombrancelha, sabe? A mulher não é mais um rosto, a mulher é uma sobrancelha, um 

lápis, um tipo de lábio, um tipo de nariz. Totalmente fragmentado, sabe? E aí se antes 

você, tipo, gastava tempo com o rosto e isso significava passar um batom, hoje, isso 

significa... ah... sei lá... um sérum, um batom, uma base, sabe? Um cílio postiço e todas 

essas coisas... e é isso que... e o seu tempo? E o seu dinheiro, sabe? Pra onde vão? 

[...] 

Não tem problema nenhum se você quiser ir lá e gastar todo seu dinheiro com 

maquiagem e tudo isso, mas... tem que ter o momento em que você pare pra pensar 

onde é que tá o mecanismo da sua satisfação e o porquê que você tá fazendo aquilo. 

Porque o que a gente vê hoje é as pessoas consumindo por consumir. As pessoas 

fazendo as coisas por... é exatamente isso, consumindo por consumir. Você se maquia 

não porque você gosta e acha que fica legal, mas porque se você é mulher, você tem que 

sair na rua maquiada. Ponto. Sabe? Então você se maquia pelo maquiar... não é por 

alguma... eu acho isso muito complicado. E eu... e a minha questão é essa: eu acho que a 

gente tem que ter tempo pra fazer as escolhas. Se você parou e fez a sua escolha por 

isso... tá ótimo! Tá beleza! Mas, o que a gente vê é uma naturalização desses conceitos 

de feminilidade a ponto de que não se reflete se é realmente aquilo que é feminilidade 

pra você. Uma questão muito... é... que eu gosto... que é uma questão que eu penso 

bastante, que a gente também discute... é em a transsexualidade, por exemplo, quando a 

gente diz “ai, ah você não precisa se depilar” ou... pra ser mulher... só aí já tem muitas 
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coisas assim... porque, por exemplo, uma mulher cis que nasceu com uma vagina, ela 

não se depilar... ela vai ser questionada enquanto essa feminilidade dela, porque ela não 

se depilou. E... em... uma mulher transexual, se coloca o padrão que se ela não se depila 

é porque ela não é mulher de verdade, sabe? É uma relação muito bizarra, sabe? Que a 

gente não consegue entender... então é... são essas as questões em torno da feminilidade 

que eu acho que é um conceito mais problemático do que... (risos) enfim. 

B: Vocês acreditam ser possível afirmar que a Marcha das Vadias é um movimento 

feminista baseado fundamentalmente no ativismo juvenil? 

MdV: A Marina e a Luiza, tão as duas prestando vestibular acabaram de fazer 18 anos. 

Elas tiveram contato com a marcha, elas tinham 17 anos ainda... e... e tem uma outra 

faixa de nós com outras meninas que têm 34, 36, tem filhos... e... eu... eu coloco... acho 

sim que a gente é um movimento juvenil, mas eu gosto de colocar esse juvenil no 

conceito de geracional. Talvez, o que eu acho... e aí não digo só em relação à marcha, 

acho que a marcha se encaixa vamos dizer assim num... num espírito de geração hoje de 

que... é... a gente tá... tem uma juventude, vamos dizer, que tá encontrando as suas 

novas formas de organização, de expressão e de tudo mais. E aí eu coloco juvenil nesse 

sentido porque o juvenil não é em relação de que nós temos de 14 à 24 anos. Mas, de 

que, tá havendo uma... um rompimento geracional aqui. Talvez nós vamos configurar 

uma nova geração de movimentos sociais. E aí eu digo isso no sentido que de que... e 

inclusive o que eu vou ler aqui pra te responder o que eu esbocei é que eu acredito que a 

marcha hoje é um movimento juvenil mas não significa que é um movimento que vai 

ser sempre de jovens. E o caráter geracional eu coloco nisso. É um movimento juvenil 

porque ele está HOJE com essa nova geração que tá entrando em movimentos sociais. E 

aí eu até me arrisco a um terreno mais pantanoso pra mim... dizer que a gente tem aí um 

hiato talvez assim dos anos 80 até agora de gerações, ou de juventudes que não foram 

tão ligados com essa movimentação social, com ir pra rua, com tudo isso. É nesse 

sentido que eu coloco que a Marcha das Vadias é sim um movimento juvenil: porque é 

sim uma nova geração; não porque a gente tenha a idade “IPEA” lá de juventude. Isso 

que você falou é muito claro quando a gente vai pra rua, ou quando a gente faz reuniões 

com vários movimentos... você vê que tem um hiato no movimento feminista. Tem nós, 

por exemplo, Marcha das Vadias e outros movimentos novos, como por exemplo, a 

Marcha Mundial das Mulheres que tem bastante gente jovem... mas aí não tem pessoas 

por exemplo... é difícil você encontrar feministas, tipo, de 40, 50 anos. Tem mais ou 
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menos nós e tem as feministas que tem 60, 70 anos. Então é meio... é meio palpável, 

concreto esse hiato. Então é nesse sentido que eu acho que a marcha é um movimento 

juvenil no sentido de que é uma nova geração de movimentos que vai ter a sua 

identidade de manifestação a sua identidade me organização, ligados com os nossos 

valores, aqueles que são caros pra gente, só que isso tudo vai com a gente. Eu não acho 

que a gente vai manter por muito tempo novas Luizas e Marinas de 18, de 20 anos, 

entrando na marcha. Eu acho que a gente ainda tá no momento que é assim. Mas eu 

acho que a gente vai chegar num momento... do mesmo jeito que a geração de 60 

carregou com eles até... até a terceira idade aquela identidade de manifestação, de valor, 

de cultura, eu acredito que nós, como movimento juvenil de nova geração, a gente vai 

carregar essa identidade com a gente e vai chegar o momento em que essa identidade 

não vai casar de novo com essas novas gerações... então a gente vai ter uma nova onda 

de movimentos juvenis. Então eu acho que a marcha hoje é um movimento juvenil. 

Acho que ainda tá muito recente então eu acredito que talvez... sei lá... a gente ainda 

tenha bons anos da marcha como movimento juvenil, mas eu acho que numa 

perspectiva para o futuro o que vai acontecer é que a gente vai começar... nós que 

estamos hoje na marcha, a gente vai continuar porque é esse tipo de manifestação que 

casa com a nossa identidade. Então... eu acho que a gente vai continuar e a gente vai 

chegar num momento em que a gente vai ter sim... nós por exemplo as primeiras, com 

40, quarenta e poucos anos e meninas mais novas com 20 e poucos. Mas eu acho que 

vai ter um momento em que as meninas vão parar de entrar porque elas vão criar a sua 

própria identidade. A nova juventude vai criar a sua própria identidade de manifestação, 

sua própria identidade de expressão políticas e tudo mais... e aí a marcha, vamos ser 

“nós”. (risos) Não mais... então era isso que eu queria pontuar no meu entendimento: 

que a marcha é um movimento juvenil, mas não significa que ela vai ser sempre um 

movimento formado por jovens. 

B: Minha orientadora, antes mesmo de eu ingressar no mestrado, já estava com um 

projeto em fase de captação de recursos para estudar a juventude política e as 

“marchas juvenis”, incluindo diversas outras, além da Marcha das Vadias. Eu escolhi 

a Marcha das Vadias para me aprofundar por interesses, afinidades e relevância do 

feminismo na sociedade, mas, devo confessar, especialmente, na minha vida. No 

entanto, não nós não temos como (eu e Rose) ignorar o fato de que estamos estudando 

um objeto que está em pleno desenvolvimento e que, no Brasil, se encaminhou em junho 
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de 2013 para um novo formato, grandioso, que os teóricos ainda vacilam em debater. 

Desse modo, pergunto a vocês, como a Marcha das Vadias se relacionou com os 

grandes eventos de junho? Há algo que vocês possam compartilhar comigo sobre este 

assunto? 

MdV: O que eu vou dizer é que... falar um pouco que... é... eu acho que é até um pouco 

geral na marcha... que a gente teve até um hiato em junho que... vou dizer que junho, 

julho, agosto a marcha mais ou menos parou. E parou justamente porque praticamente 

todas as meninas tavam envolvidas com as manifestações de junho. A gente tava 

praticamente todas lá. Cada uma na sua forma, né? Tava envolvida com isso. Então a 

gente até teve que falar assim... falar umas com as outras... dizer assim: “olha, a gente 

precisa parar um pouco as coisas da marcha, vamos parar as reuniões, vamos tudo, 

porque ta todo mundo envolvido naquilo”. Aquelas... aquelas movimentações de junho, 

nós estávamos todas lá. [...] E foi uma coisa, eu... eu e eu sei que muitas das meninas 

também... a gente conhece, por exemplo... eu vejo, acompanho, conheço e tô mais ou 

menos envolvida assim... por serem pessoas do meu círculo de convivência com todos 

dessas marchas desde que eu tenho... acho que... 16, 17 anos. Por exemplo, eu conheço 

é... o MPL, nossa! A gente acompanhou há muito tempo... eu me lembro claramente das 

primeiras reuniões do MPL, que eles sempre foram fragmentados... eu estudava em 

Bauru e eu via eles fazendo os atos lá no campus da UNESP... e o MPL sempre foi 

muito forte no campo das universidades públicas. Onde tinha campi de uma 

universidade pública sempre tinha um MPL, era basicamente assim. Então... de certa 

forma... é engraçado refletir sobre isso porque é... se você pegar por exemplo uma 

cidade como Bauru... Tô falando Bauru porque é a minha experiência, mas por exemplo 

se você pegar os campus da UNESP no interior, você vai ver... que ao longo dos últimos 

6, 7 anos, tem... é cidades pequenas como Bauru, como Marília e tudo mais... elas 

tinham de repente em algum momento uma manifestação da marcha da maconha! Uma 

manifestação do MPL! Sabe? Uma manifestação daquilo... disso... era como se naquele 

momento – a gente não tinha ideia daquilo – mas como se aquilo tudo fosse uma grande 

gestação dessas marchas que viriam cair agora, sabe? Tanto que... foi uma relação 

assim... até difícil de explicar porque aquelas pessoa que a gente viu lá, em Brasília com 

a Dilma... tipo... eram pessoas da nossa convivência, que a gente via assim em 

congressos estudantis... científicos ou de assembleias estudantil... ou então coisas por aí. 

Então, é... essas coisas tavam acontecendo antes, mas a gente não tinha ideia que um dia 

isso ia eclodir dessa forma como eclodiu AGORA em junho. Então, de certa forma, 
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todas nós estávamos ligadas com esses movimentos porque a gente tinha cruzado com 

eles em algum momento... alguns outros momentos da nossa trajetória de vida. Eu vou 

te contar um pouco da minha experiência, assim, em movimento social pra fazer mais 

sentido pra você. Eu... minhas primeiras manifestações eu tinha 14 anos. 14 pra 15 anos, 

foram as manifestações contra a ALCA, aqui no Brasil. Eu comecei a ir pra rua naquela 

época. E aí, naquela época eu tinha contato por exemplo com alguns movimentos de 

juventude como  o JS (que é a Juventude Socialista),  tinha... eu tinha contato com o 

pessoal do movimento Trotskista do PSTU, se eu não me engano, alguma coisa assim... 

ou do PCO... um deles tinha um movimento Trotskista de Jovens naquela época... acho 

que era o PCO porque eu me lembro do PSTU porque eu era organizadora de grêmio, 

então, tinha é... eles tinham um destacamento jovem que percorria as escolas ajudando a 

formar grêmios. Então foi a primeira vez... comecei daí. E daí em diante por exemplo, 

quando eu entrei na faculdade... eu entrei na faculdade em 2004, então, a gente já sabia 

quem era... o que era o passe livre, isso já tava sendo discutido ali. A gente já tinha 

questões da marcha da maconha e da legalização e tudo mais... E aí, pra mim foi uma 

grande... assim... acho que eu posso até dizer que foi uma surpresa... assim, e nisso tudo, 

eu posso dizer que a gente... assim... que o movimento feminista, acho que ele foi o 

último... dessas marchas a se formar. A ganhar corpo. Por que? O MPL tava lá, tinha 

um grupinho. O pessoal pela legalização tava lá, tinha outro grupinho. Tinha o pessoal, 

por exemplo... eu participei de uma movimentação que eu considero, mais ou menos 

que foi o germe ali, né? O nascimento do movimento que culminou no 10% da 

educação e tudo mais que era quando tava pra derrubar o Carandiru e aí se construiu um 

grande movimento em cima daquilo pra tentar manter o Carandiru. Não derrubar. 

Manter o prédio histórico e prometer aquele espaço pra uma universidade. Pra se 

preservar a memória e pra se deixar claro que aquilo que era o Carandiru se combatia 

com EDUCAÇÃO. Então eu me lembro... então era esse movimento... e depois eu 

encontrei essas pessoas em outros momentos, que elas tinham começado ali naquela 

história de “o Carandiru tem que ser uma universidade pública”... e aí...  de repente elas 

tavam lá no movimento “todos pela educação” e o que eu vejo claramente é que o 

movimento feminista... foi o último a colocar o pé no chão e juntar um grupo, daí. Mas, 

em contrapartida, foi o que levou mais gente pra rua, mais rápido. Porque a nossa 

segunda marcha, que a gente considera concreta... em 2011 foram 300 pessoas e em 

2012, com uma divulgação assim de 3, 4 semanas, tinham 2.500 pessoas na rua. E aí... 

e, por exemplo, o Passe Livre não levava 2mil pessoas pra rua até então, sabe? A 
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Marcha da Maconha nunca levou esse número... ainda mais por causa das questões 

jurídicas que sempre caíam em cima. Então isso fez... todo mundo tava ligada com 

aquilo. E aí, foi isso que aconteceu: a gente parou. E hoje eu posso te dizer que a gente 

tá num segundo momento. É, eu sinto o movimento feminista... e talvez... não sei se eu 

tô puxando sardinha... mas eu acho que, o que eu vejo concretamente como adentrando 

o cotidiano da sociedade como pauta de todas essas marchas são as questões da mulher. 

São as questões feministas. Eu... vejo isso é... deixa eu ver como eu posso te explicar... 

a gente teve aquele negócio do “fiu-fiu”, sabe? Aquela campanha do “fiu-fiu” que rolou 

em todos os lugares. E a gente tem... é que já tem as coisas da Maria da Penha e tudo 

mais. Teve o vagão do metrô. Então eu vejo que essas discussões... é... essas discussões 

que são pauta do movimento feminista... passou junho, passou maio – quando é a nossa 

marcha – até agora elas ainda tão ecoando. Tão permeando. E eu, assim, tenho a 

impressão... sinto, que elas vão durar mais um pouco. Vão ficar mais um pouco em 

pauta. E agora a gente... bem, eu posso dizer que esse foi o nosso primeiro momento de 

relação com as marchas todas [de junho de 2013]. Nós estávamos todas envolvidas. A 

gente tava na rua, teve menina que apanhou e num sei o quê... então a gente tava toda 

hora, tudo parou para aquele período, porque a gente tava lá. E...aí... a gente tá num 

segundo momento agora de que... essas... tem... eu acho que isso é o que eu chamo de 

geracional e tem muito a ver com a gente porque a gente tém vários::... todas essas 

outras marchas, agora a gente tá num processo de que: elas... não adianta... é que... é 

tudo bem fragmentado, né? Então a gente tem vários movimentos feministas, a gente 

tem o movimento agora pela desmilitarização que tá... talvez se firme como um novo 

movimento. Tem o pessoal do MPL, tem o pessoal da Marcha da Maconha, tem os 

transexuais, tudo mais... e em junho tava todo mundo lá e agora a gente tá voltando, 

cada um pra suas pautas... e a gente tem... quem saiu forte, claro... foi o MPL e o 

movimento pela desmilitarização. E aí qual é a nossa relação com todas essas outras 

marchas hoje? De que... a gente recebe muito pedido de apoio. Tem todo mundo, o 

tempo todo, querendo fazer... tem uma questão, se faz uma carta, se passa pelos 

movimentos e todos os movimentos sociais tentam atender e assinar vamos dizer pra dar 

legitimidade pr’aquele pedido. E aí, hoje a gente tá numa relação de que... é... uma 

crítica que a gente sempre fez aos movimentos de esquerda é de que isso é histórico, 

inclusive das outras... dos outros movimentos feministas mais antigos de que... as 

questões feministas sempre eram colocadas em segundo plano. E aí... agora... o que a 

gente vê é que a gente precisa romper isso porque essas marchas estão quase:: 
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continuando essa tradição de deixar as questões do feminismo pra trás. Porque, por 

exemplo, recentemente chegou uma carta do movimento pela desmilitarização pedindo 

pra Marcha das Vadias assinar, pra dar corpo como legitimidade. Pra dizer que nós 

estamos... somos... estamos lutando por aquela questão também... e a carta tinha mais 

ou menos duas páginas explicando o que era tudo isso e em nenhum momento citava 

nenhuma questão relacionada a mulher ali. Então hoje a nossa relação com o legado das 

marchas de... das manifestações de junho é... todo... toda vez que pedem o nosso 

apoio... seja formal... por uma carta... seja em divulgação de alguma coisa...é a gente 

responder com... o que... é a gente responder pra eles “você está falando da 

desmilitarização mas está faltando a questão de como a desmilitarização afeta a mulher 

e como ela ta ligada a cultura do machismo”... então qualquer outro movimento que 

procure a gente... tanto pra gente tá na rua, quanto pra gente assinar... o movimento que 

a gente faz é: ok! Nós estamos dispostas a apoiar mas a gente quer saber... quer sentar e 

ouvir a sua versão das questões de gênero. Porque a gente quer fazer realmente com que 

esses movimentos todos... se a questão de gênero não é o cerne deles, como por 

exemplo... a questão de gênero não é o cerne do Passe Livre, mas que eles reflitam e 

entendam como aquilo tá envolvido, qual é o braço daquilo nas questões de gênero. 

Essa é a nossa relação agora com eles. A gente tem uma relação de apoio mútuo e de 

nós feministas... temendo que a gente seja deixada em segundo plano... então a gente 

tenta emplacar as nossas questões... as questões de gênero, da luta feminista em todo 

pedido de apoio que chega pra gente. Então posso dizer que a gente já tá num segundo 

momento dessa relação. Em junho nós estávamos todas lá de corpo e alma e agora a 

gente tá tentando fazer com que as questões das mulheres sempre façam parte do corpo 

dos outros movimentos sociais e não só do movimento feminista. Acho que é isso. 

B: E como a marcha reage ao saber que existem figuras na liderança de outras 

marchas que são machistas ou até mesmo agressores? 

MdV: Isso é muito problemático. Porque não é todo... todas as pessoas que participam 

de movimentos sociais ela são vistas de certa forma como muito libertárias e até... 

minhas amigas não gostam dessa palavra mas eu adoro... são até “vanguardistas”... Mas 

o que a gente sente como movimento feminista é que ainda tá... e é isso que a gente tá 

tentando romper... é que essa tradição antiga tá sendo mantida de que... você pode ser 

um ótimo político... não importa que você bata na sua mulher em casa. Então é isso que 

a gente tá tentando romper. É até dolorido pra gente porque as vezes... a gente não é 
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militante exclusiva do movimento feminista... a gente milita em outros movimentos. 

Então as vezes eu chego... vamos dizer... eu sou do movimento A, então eu chego pra 

marcha (pausa) e trago “olha gente, lá no movimento A a gente tá discutindo isso então 

eu queria que vocês assinassem isso”. Aí a gente vai dizer: “a gente assina! Mas como é 

que vocês vão incluir as questões de gênero aí?”. Porque se é pro movimento feminista 

endossar, as nossas pautas têm que estar marcadas. E aí volta. E aí as vezes essa mulher 

que sentia super atendida, super legal naquele movimento A percebe uma resistência 

muito intensa naqueles militantes em tratar a questão do machismo e do combate ao 

machismo... Então a gente considera que essa nossa postura de, de certa forma... a gente 

hoje trata como uma postura educativa em relação aos outros movimentos. De... ou de... 

ou mais de empurrar... de escancarar que tem machismo dentro da esquerda... é... até 

uma forma da gente empoderar essas meninas, essas mulheres, dos outros movimentos 

sociais. Porque, as vezes, a gente tem muito medo por exemplo que os outros 

movimentos sociais tragam as mulheres pra dialogar com a gente como 

VENTRÍLOCO. Porque ah... elas são feministas? Então manda uma mulher com a 

carta! Porque sendo uma mulher elas vão assinar. E aí a gente devolve isso como forma 

de... de se armar contra essa possibilidade porque aí essa mulher volta e ela vai ter que 

mostrar pra eles quais são as questões de gênero lá e aí ela vai ver o quanto aquele 

movimento que ela se identifica é realmente libertário... porque a gente não acha que 

nenhum movimento é REALMENTE libertário se ele não combate o machismo. (pausa) 

Então... é essa relação que a gente tá... a gente quer tanto romper com essa tradição de 

esquerda que você pode ser marxista e pode ser machista (riso)... então a gente quer 

tanto romper com isso... e isso mostra o quanto que a gente tá ligado com esses 

movimentos o quanto isso é caro pra gente... é a nossa vida, sabe? Eu não quero ter que 

abandonar o outro movimento porque eu cheguei a conclusão que eles são machistas e 

ponto final (pausa) Então a gente vê isso tanto na forma como enriquecer e melhorar 

esses movimentos e tornar eles realmente libertários, como uma forma de empoderar a 

as mulheres dentro das instancias dos movimentos sociais. Porque se você for contar... 

do mesmo jeito que a gente conta quantas são as mulheres presidentes de empresas... 

quantas são as mulheres porta-vozes e que estão visíveis dentro dos movimentos 

sociais? Então... esse é o nosso segundo momento hoje. Com tudo isso. 

B: A próxima pergunta talvez seja a mais complicada. Alguns autores como Badtinder 

e Lipovetsky apresentam uma perspectiva crítica a cerca do feminismo, considerando 
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que há uma possível tendência ao que eles chamam de “vitimismo”. Similarmente, um 

professor importante da área da comunicação questionou a minha orientadora, após 

uma apresentação, se a Marcha das Vadias não está dirigindo o seu discurso “a um 

homem dos anos 50, que não existe mais”, sugerindo também a existência de certo 

“vitimismo”. Embora nem eu nem minha orientadora concordemos com essa 

abordagem, ela se faz presente e não há como ignorá-la. Desse modo, queria saber o 

que vocês pensam sobre essa abordagem para poder inserir a voz de vocês nesse 

espinhoso debate. 

Mdv: Então... eu acho que... hã... quando me falam de vitimismo é  realmente uma 

questão complicada. Eu já vou colocar aqui de antemão que eu já tinha visado pras 

meninas que essa era a questão que eu me sentia assim menos segura, menos preparada 

pra debater... se você tiver mais tempo depois quando a Lieli tiver melhor eu acho que 

ela consegue te responder isso como mais... é... com mais consistência do que eu... mas 

quando eu... bem queria primeiro começar falando dos homens dos anos 50... eu acho 

que é realmente isso que você falou... eu sempre me pergunto quando foi que o 

movimento feminista foi pra rua no Brasil? Porque por exemplo em outros países a 

gente sabe que o primeiro movimento feminista que foi pra rua foi o movimento pelo 

sufrágio... e aqui... eu não sei, basicamente, se a gente teve mulheres na rua pelo 

sufrágio. Então eu não sei realmente e tem uma grande questão realmente que... nos 

anos 60 o movimento feminista tava engrossando o que tava fragmentado dentro da luta 

contra a ditadura. Então essas mulheres talvez não estivessem indo pra rua pelas 

questões das mulheres... então... eu tô estudando um pouco isso mais voltado pro... pra 

crítica de arte... porque eu estudo... é... crítica de arte e tem uma pesquisa relacionada a 

arte feminista... e aí... o que a gente pontua lá é isso... que anos 80... depois da ditadura 

que o movimento feminista começou... a se reorganizar isso dentro da esfera das artes 

mas eu sempre me pergunto quando é que as feministas aqui no Brasil foram pra rua 

como a Marcha tá indo agora como a gente ta indo no 8 de março... 8 de março é bem 

mais antigo... e aí... essa questão da vitimização eu acho que a gente pode fazer... eu 

faria um paralelo com a questão do... do meritismo... né? Do mérito... porque sempre 

tem aquela questão do ai... do... da meritocracia... “se a pessoa não conseguiu destaque é 

porque ela não teve capacidade pr’aquilo”... E aí a na questão do vitimismo eu vejo um 

pouco essa lógica de que... se a mulher não rompeu um ciclo de violência não é porque 

ela é vítima daquilo mas é porque ela não se mexeu o suficiente pra sair daquilo... sabe? 

E talvez ignore (pausa) várias outras questões dessa pressão inclusive questões 
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históricas. E aí a gente tem uma questão que é... não é atoa que a gente chama as 

mulheres de SOBREVIVENTES. Porque a gente tem que... eu gosto bastante de pensar 

numa perspectiva de que... é... (pausa) as mulheres são vítimas dessa pressão há muito, 

muito, muito tempo... e a gente tem sobrevivido... dependendo das épocas tem 

mecanismos de sobrevivências diferentes. Num determinado momento... o que se tinha 

ali como sobrevivência era ficar ali... calar a boca dentro de casa e garantir que a sua 

filha sobreviveria. Então, por exemplo, muita gente coloca que... uma mulher que fala 

pra filha “ai, você tem que casar virgem! Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo 

pro seu marido gostar”... as mulheres... as pessoas costumam dizer “essa mulher é 

machista e está transmitindo o machismo”... mas... pensando naquele contexto... como... 

se a filha dela não casar virgem e não faz tudo aquilo... o que que vai acontecer? Ela vai 

ser morta pela sociedade ou pelo marido... então, é... a gente tá começando a tentara ver 

essas coisas por outro lado. Não, a mulher não transmite o machismo... naquele 

momento era tudo o que ela podia fazer para que aquela outra mulher sobrevivesse. 

Era... o mecanismo de sobrevivência naquele momento era aquele. Se eu preciso casar 

virgem pra conseguir sobreviver e pra continuar... pra que continue existindo uma 

linhagem de mulheres... é que as pessoas acham que a gente é muito radical quando fala 

de que as mulheres... como seres... como linhagem estão ameaçadas.(pausa) Mas eu não 

acho radical quando você... quando a gente pensa nessa perspectiva, porque é realmente 

isso...é... então a gente coloca assim... é vítima mas a gente tem sobrevivido. Como é 

que tá o feminicídio? Até hoje as mulheres morrem por aí...e morrem por um... pela 

cultura do estupro... pelos mecanismos de fortalecimento do machismo... não morrem 

de morte natural. (pausa) Então, o machismo é um mecanismo que visa em última 

instância... eu não diria assim o extermínio das mulheres... mas dificultar o máximo 

possível  sobrevivência. (pausa) É nesse sentindo que eu quero dizer que as pessoas 

acham que a gente é radical quando a gente tá dizendo que a mulher não transmitiu o 

machismo, a mulher fez com que as outras... mostrou... deu as cartas pra ela... por mais 

opressoras que aquilo fosse... mas naquele momento, se a mulher quisesse continuar 

sobrevivendo como linhagem... elas precisavam fazer aquilo. E aí se você acha que isso 

é radical... olha a Rússia! A Rússia não! Desculpa... olha a China! (pausa) Que quando 

nascia um bebê mulher jogava no rio, matava e, e ponto final. Porque só queria os 

HOMENS! Até chegar no cúmulo de 40% das meninas nascidas vivas não tinham 

sobrevivido ao primeiro ano de vida. Tem uma estatística dessas assim lá. Então a gente 

trata... tenta jogar panos quentes... nesse sentido de que... de que é isso que você falou... 
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é a mulher casando com um urso polar.... é a mulher enquanto linhagem, enquanto ser, 

que está ameaçada nisso. Então, a gente diz... e eu também acho que a questão de 

colocar a mulher como vítima é realmente pra deixar isso claro, sabe? 

B: O vitimismo, então, é uma arma ou é uma mentira? 

MdV: Então, eu acho que o vitimismo é um contra-argumento de quem ainda não 

consegue entender o caráter da necessidade de sobrevivência da mulher dentro da 

sociedade machista. Porque eu acho que se considera esse lado de que nós estamos nos 

dizendo vítimas... isso é muito complicado pra mim... mas tem uma outra questão de 

que nós estamos sobrevivendo! Então esse SOBREVIVER já é uma resposta a não 

vitimização. Vamos colocar assim. Mas eu não tenho segurança pra desenvolver essa 

questão.  

B: Elizabeth Badtinder tem um livro chamado “Rumo Equivocado: feminismo e alguns 

destinos”, onde ela se dedicou a olhar um outro lado do feminismo que seria esse do 

vitimismo e de uma certa omissão por parte das mulheres uma vez que ela ressalta que 

existe violência entre mulheres e também de mulher para homem, não sendo a violência 

uma característica exclusiva do homem machista. Ela diz ainda que as feministas 

francesas, por exemplo, foram omissas com a questão do véu islâmico nas escolas, que 

não poderiam ter permitido isso, não interessando se é religião pois é opressão e o 

feminismo deveria lutar contra a opressão... sem colocar “panos quentes”. Com isso 

ela quis dizer que a construção maniqueísta só existe quando temos o homem 

oprimindo, se é a religião oprimindo as feministas se omitem. Ou seja, o vitimismo só 

funcionaria na “guerra” entre homens e mulheres. Vocês concordam? 

Mdv: Eu acho... eu não sei nem de que época ela tá escrevendo. 

B: O livro é de 2004. 

MdV: Eu acho que se relaciona com o que a gente chama hoje de 

INTERSECCIONALIDADE... né? Que são essas múltiplas formas de opressão. 

Interseccionalidade. Que é a questão de que não tem só uma pressão incidindo sob... 

sobre aquele ponto. Por exemplo de que nós somos... de que ninguém é em todos os 

momentos opressor ou nem todos os momentos oprimido. Que isso pode mudar de 

acordo com o contexto. A gente começou a discutir essa questão na marcha falando 

sobre o feminismo negro... as mulheres negras e o feminismo. Então a gente coloca 

que... foi o que a gente começou discutindo isso. E que a gente usa essa mesma questão 
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por exemplo pra tratar das mulheres e do véu, por exemplo, o quanto isso... essa visão 

de que as feministas ocidentais são omissas em relação ao uso do véu o quanto isso não 

é ainda um resquício daquele velho imperialismo europeu, norte-americano, da 

sociedade ocidental como portadora das luzes para esclarecer os outros... então a gente... 

quando a gente fala das feministas ocidentais em relação ao véu a gente sempre se 

pergunta o quanto eu não tô pegando uma... eu não tô me colocando... saindo do papel 

dessa opressão de gênero e usando uma opressão... não sei como eu colocaria, mas é 

justamente isso...do ocidente sobre o oriente. Tipo “nós, o Ocidente, somos a cultura das 

luzes, nós tudo, então você tem que tirar o véu se você quiser deixar de ser oprimida”. 

Então é isso que a gente diz com a interseccionalidade. Por exemplo, nessa mulher que 

usa véu o que que a gente tem aí? A gente tem uma opressão religiosa. A gente tem uma 

opressão geográfica. Tipo, o que é o Oriente Médio, e tudo isso... a gente... a gente tem 

uma opressão religiosa de como aquela religião vê a mulher, a gente tem a questão do 

preconceito religioso. Como o resto do mundo vê o mulçu... como vê o islamismo? 

B: E a cultura de uma forma geral, pois nesses países o Estado também é religioso, né? 

MdV: Exatamente! O Ocidente passou por um processo de laicização do Estado... que 

não foi mesmo processo de evolução... porque quando a gente fala de cultura a gente  

não pode falar desse processo de evolução linear que termina com o Estado Laico. 

Então a gente não sabe se é isso que as mulheres islâmicas em Estados religiosos... se a 

visão delas de opressão é a mesma que a nossa. E o que que faz de nós, ocidentais, 

capazes de identificar a opressão ali e falar que ela tem que tirar o véu porque ela tá 

sendo oprimida? Inclusive há uma crítica muito intensa das feministas islâmicas que 

não é o que, por exemplo... o véu oprime a elas da mesma forma que a maquiagem nos 

oprime. Então elas olham pra gente e dizem “tire essa roupa de lycra! Tire essa 

maquiagem!”. Porque elas acham que essa é a opressão que torna... porque a questão é 

que... TUDO relacionado a mulher no Ocidente faz com que ela seja uma vitrine. No 

fundo nós ainda seríamos só as mulheres do Baudelaire que só servem pra usar bons 

cortes de tecido. Pra mostrar bons cortes de tecido como se fossemos manequins. 

(pausa) Porque elas falam “Olha o padrão da sua roupa. O que o padrão da sua roupa 

faz?” Tipo... “Porque que as calças dos homens não são recortadas no pênis pra você ver 

o volume das bolas e dos pênis do mesmo jeito que as suas roupas são recortadas pra 

mostrar o volume dos seus seios?”. Sabe? Então elas falam “Calma aí! Nós achamos 

que o véu nos PROTEGE”. Por exemplo... é claro que a gente sabe que hoje já não é 
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mais assim. “Que o véu nos protege, o seu padrão de beleza, a sua maquiagem o seu 

tudo... não caí pra mim”... É o que elas dizem, por exemplo “se eu tô aqui coberta com o 

meu véu, ninguém vai me dizer se eu tenho que raspar, tirar a sobrancelha, se eu tenho 

que usar a maquiagem ou se eu tenho que perder 10 quilos. Então, o meu véu é 

equivalente ao seu padrão de beleza”. Então... tá... então é isso que a gente questiona, 

porque que nós ocidentais temos que falar pra elas tirarem o véu? Pra elas serem 

engolidas por essa com... por esse nosso mundo consumista e de padrões de beleza? 

Então a gente coloca isso... primeiro a gente tem que olhar... primeiro a gente tem muito 

essa posição de que quem diz o que está oprimindo é o oprimido. E você deve ter visto 

isso por exemplo nas questões da marcha. Quando a gente tava tratando odo feminismo 

negro, sabe? Se eu dissesse que eu me sentia oprimida ali, as meninas iam acatar isso. 

Porque a gente diz... essa é a nossa lógica diante dessas múltiplas opressões. (pausa) 

Quem diz o que é racismo é a pessoa negra. Quem diz o que é sexismo é a mulher. 

Quem diz o que é preconceito religioso é a pessoa daquela religião. O início da 

discussão tem que se dá com essa pessoa tendo voz. Então se eu chegar num lugar... não 

sou eu que vou dizer por exemplo praquelas mulheres do Oriente que elas estão sendo 

oprimidas. Eu ADORARIA que elas tirassem o véu mas eu só vou lutar pra que elas 

tirem o véu o dia que elas disserem “o véu é uma opressão”. Então ok, a gente tira o 

véu. Então é isso a gente parte basicamente disso de que... quem tem que dizer o que é 

opressão é o OPRIMIDO. Senão a gente vai tá naquela... porque a gente pensa... no que 

que a gente vai chegar? E eu acho que é isso que contraria um pouco da vitimização 

porque quem sabe o que é opressão é o oprimido. Porque seu eu-mulher estou dizendo 

que é isso. Então é porque é isso. (risos) Se qualquer homem chegar e disser não, não é 

isso que é machismo... eu vou dizer “FODA-SE!”. O machismo mata A MULHER não 

mata você. É CLARO que eu sei o que é machismo melhor que você. Porque sou eu que 

tenho que identificar os elementos daquilo, por mais sutis que sejam, pra conseguir 

sobreviver. Não é quem tá em cima. Então eu acho que isso é um princípio básico. 

(pausa) Tanto que a gente se coloca até na questão de que... como que a gente trabalha a 

denúncia. Porque a gente sabe... é... a nossa luta é pra que se denuncie pra que isso se 

torne cada vez mais visível, pra que a gente tenha cada vez mais políticas públicas e 

cada vez mais OPINIÃO PÚBLICA a favor do combate disso... mas a gente sabe por 

exemplo a gente sabe os mecanismos que estão agindo, por exemplo, numa menina, 

adolescente, que é molestada pelo pai, que depende dele financeiramente pra sobreviver 

e que não vai ter... e que não vai ser... acolhida pela mãe quando ela fizer a denúncia. 
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(pausa) Então a gente, de uma certa forma, entende que aquela menina não faça uma 

denúncia formal. Porque ela tem ali múltiplos mecanismos de opressão, múltiplas 

variáveis e ela vai ter que... elaborar... como que ela vai sobreviver dentro daquilo 

porque por exemplo se ela faz a denúncia e tira dali... tá... como é que ela vai... quem 

vai sustentar ela? O movimento feminista vai sustentar? O Estado vai sustentar? O que 

que vai fazer? Ela vai sair dali... pra quê? Sabe? Então, eu acho que a vitimização tem 

que levar isso em consideração... de que... são vítimas sim! Mas só aquelas pessoas 

sabem os mecanismos ali pra sobreviver... porque esse é o ponto chave da questão da 

denúncia. A gente sempre lida com isso, sabe? Num quer denunciar, o que que a gente 

vai fazer? Como é que aquela mulher vai sair dali? Como os filhos? Vai morar aonde? 

Vai largar o trabalho pro marido não ir até o trabalho e vai viver aonde? O Estado não 

dá conta disso... então... (pausa) o que eu posso dizer por enquanto é isso. 
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