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RESUMO 

 

A dissertação apresentada, intitulada: FEMINISMO E AUTONOMIA: UM ESTUDO DA 
ORGANIZAÇÃO DA MARCHA DAS VADIAS EM RECIFE se propõe a retomar a 
pesquisa iniciada na graduação e que se materializou no trabalho de conclusão do curso em 
Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. A intenção dessa 
pesquisa é contribuir com o debate das novas expressões do feminismo contemporâneo que se 
expressam por meio de práticas político-organizativas que se reivindicam autônomas, como é 
o caso da Marcha das Vadias de Recife. O percurso teórico-metodológico que empreendemos 
na elaboração da pesquisa está ancorado na tradição marxista e no seu método como “lente 
orientadora” do processo de construção do conhecimento. Situamos teórica e politicamente 
nossa abordagem, a partir de uma análise materialista do feminismo e das relações sociais de 
sexo, ancorada fundamentalmente na tradição marxista e nas produções que se filiam ao 
Feminismo Materialista Francófono. Consideramos importante afirmar que as relações sociais 
de sexo, classe e “raça” /etnia assumem centralidade, pois se constituem como dimensões 
ontológicas do ser social e que determinam nossas possibilidades e condições de existência no 
mundo. Partimos do entendimento que essas relações são estruturantes da realidade social e são 
organicamente consubstanciadas e coextensivas umas às outras. Deste modo, orientaremos 
nossa pesquisa situando-a nos limites da sociedade (hetero) patriarcal/racista/capitalista, 
apresentando o movimento feminista como sujeito político central na luta pela emancipação 
das mulheres. Nosso objetivo geral foi analisar como a Marchas das Vadias de Recife tem 
contribuído na construção do feminismo autônomo no Brasil e qual a concepção de autonomia 
que o coletivo defende. A partir da pesquisa documental foi possível identificar, selecionar e 
analisar documentos que vem sendo produzidos pelo Coletivo e apreender sua estrutura 
organizativa, composição, bandeiras, princípios e direção social. Associada esta pesquisa 
também foi realizada revisão bibliográfica das categorias patriarcado, divisão sexual do 
trabalho, relações sociais de sexo, consubstancialidade/coextensividade, feminismo, 
autonomia, coletivo total e consciência militante feminista. Concluímos que as Marchas das 
Vadias de Recife podem contribuir para desvelar, explicitar e desnaturalizar as relações de 
apropriação a qual as mulheres são submetidas como classe de sexo. A MDVR se constitui em 
um espaço de manifestação das mulheres por liberdade e da autonomia sobre seus corpos e tem 
o papel político de dar visibilidade à luta contra o patriarcado e suas expressões ideológicas, o 
machismo e o sexismo.  
 

 
Palavras-chaves: Marcha das Vadias. Feminismo. Patriarcado. Autonomia.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The dissertation, entitled: FEMINISM AND AUTONOMY: A STUDY OF THE 
ORGANIZATION OF THE RECIFE SLUTS MARCH, proposes to resume the research 
begun at graduation and which materialized in the work of conclusion of the course in Social 
Work at the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN. The intention of this research 
is to contribute to the debate of the new expressions of contemporary feminism that are 
expressed through political-organizational practices that claim autonomy, as is the case of the 
Recife Sluts March. The theoretical-methodological path that we undertake in the elaboration 
of the research is anchored in the Marxist tradition and in its method as "orienting lens" of the 
process of knowledge construction. We theoretically and politically place our approach, based 
on a materialist analysis of feminism and social relations of sex, anchored fundamentally in the 
Marxist tradition and in the productions that are associated with Materialist Feminist 
Francophone. We consider it important to affirm that the social relations of sex, class and "race" 
/ ethnicity assume centrality, since they constitute as ontological dimensions of the social being 
that determine our possibilities and conditions of existence in the world. We start from the 
understanding that these relations are structuring of social reality and are organically 
consubstantiated and coextensive with each other. In this way, we will orient our research 
within the limits of patriarchal / racist / capitalist (hetero) society, presenting the feminist 
movement as a central political subject in the struggle for the women emancipation. Our general 
objective was to analyze how the Recife Sluts March has contributed to the construction of 
autonomous feminism in Brazil and what the concept of autonomy that the collective defends. 
From documentary research it was possible to identify, select and analyze documents that have 
been produced by the Collective and understanding its organizational structure, composition, 
flags, principles and social direction. Associated with this research was also carried out a 
bibliographical review of the categories patriarchy, sexual division of work, social relations of 
sex, consubstantiality / coextensivity, feminism, autonomy, total collective and militant 
feminist consciousness. We conclude that the Recife Sluts March can contribute to unveil, make 
explicit and denaturalize the relations of appropriation to which women are submitted as a sex 
class. The MDVR constitutes a space for the manifestation of women for freedom and 
autonomy over their bodies and has the political role of giving visibility to the struggle against 
patriarchy and its ideological expressions, machismo and sexism. 

 

key words: Sluts March. Feminism. Patriarch. Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A dissertação que apresentamos, intitulada: FEMINISMO E AUTONOMIA: UM 

ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO DA MARCHA DAS VADIAS EM RECIFE se propõe a 

retomar a pesquisa iniciada na graduação e que se materializou no trabalho de conclusão do 

curso em Serviço Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN1.  

Este trabalho se propôs a aprofundar a análise sobre as Marchas das Vadias que 

acontecem anualmente, desde o ano de dois mil e onze, em várias capitais do Brasil. Desde sua 

primeira edição as Marchas das Vadias têm se caracterizado por levarem milhares de mulheres 

às ruas colocando na ordem do dia as pautas e demandas feministas, questionando a violenta 

opressão a qual somos submetidas cotidianamente. 

As Marchas das Vadias surgem em torno da necessidade de desnaturalizar e questionar 

valores que sustentam o sistema de dominação patriarcal que culpabilizam às mulheres vítimas 

de estupro pela violência que sofrem. Apesar de esse ter sido o mote que lhe deu origem, é 

possível perceber que essa agenda se amplia e incorpora reivindicações históricas do 

feminismo, como o direito ao aborto, a defesa da laicidade do Estado, da autonomia e da 

liberdade das mulheres sobre seus corpos e contra todas as formas de violências que somos 

submetidas. 

A intenção que se propõe esse estudo é contribuir com o debate das novas expressões 

do feminismo contemporâneo que se expressam por meio de práticas político-organizativas que 

se reivindicam mais autônomos e horizontais, como é o caso da Marcha das Vadias. Também 

pretendemos trazer contribuições críticas da atuação dessas mobilizações que muitas vezes 

encerram suas intervenções em práticas localizadas, fragmentadas e sem estratégias políticas 

definidas, conforme apontaram nossos estudos já citados. 

O interesse em estudar as Marchas das Vadias também se dá pela tímida produção 

teórica sobre o tema. Sendo assim, justificamos a relevância desse estudo a partir da necessidade 

de darmos visibilidade as lutas feministas, assim como contribuir criticamente com o processo 

de reflexão e a produção do conhecimento sobre a organização política das mulheres.    

 Nesse sentido, compartilhamos do entendimento de Ávila (2007, p. 4) quando afirma 

que “a produção do conhecimento crítico é um elemento fundamental para sustentar os 

                                                           
1 Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Serviço Social sob o título: Gênero, feminismo e participação 
política das mulheres: uma análise da Marcha das Vadias. Defendido e submetido a análise da banca em dezembro 
de 2013.  
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processos sociais de transformação social, compreendendo que conhecer e agir são dimensões 

inseparáveis do sujeito”.  

Portanto, além de alimentarmos a pretensão de contribuir com a reflexão sobre os 

desafios político-organizativos do feminismo contemporâneo, esperamos criar mais um espaço 

para o debate teórico-político sobre questões e desafios que se colocam para a nossa 

organização como sujeito coletivo.  

Também acreditamos na importância de estabelecermos uma articulação estratégica 

entre o Serviço Social e os movimentos sociais, em especial com o Movimento Feminista, já 

que a profissão historicamente tem sido exercida pelas mulheres e absorve tanto a imagem 

social da mulher, quanto as discriminações impostas a ela2.   

Nesse sentido, é necessário situarmos a importância da direção feminista apontada pelas 

entidades da categoria profissional3. Assim, a “opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, 

etnia e gênero” (CFESS, 1993, p. 18) exige o desvelamento das bases materiais e simbólicas 

que sustentam esses processos. 

Para construção do nosso estudo assentamos nossa concepção no materialismo histórico 

e no marxismo por nos permitir a compreensão crítica dessa totalidade histórica que é a 

sociedade burguesa, assim como a análise do real numa perspectiva de crítica. 

Compreendemos que toda análise de processos/relações sociais é impregnada de 

política, marcada pela disputa de projetos societários e por “visões sociais de mundo” com 

interesses distintos e antagônicos, apesar de algumas formas analíticas, a exemplo do 

positivismo, propugnarem o postulado de uma ciência axiologicamente neutra. Todavia, como 

                                                           
2 Conforme IAMAMOTO, M. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. Edição 2012, p.104.  
 
3 Me refiro aos posicionamentos políticos das entidades representativas do Serviço Social que se 
expressam no Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), nos Conselhos Regionais de Serviço Social 
(CRESS), na Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e na Executiva 
Nacional dos Estudantes de Serviço Social (ENESSO) no que diz respeito às opressões e violências 
perpetradas contra a mulher na sociedade capitalista e patriarcal. Entre as bandeiras de luta do Conjunto 
CFESS/CRESS estão: o posicionamento favorável à legalização do aborto, considerado como questão 
de saúde pública e como direito sexual e reprodutivo das mulheres; a defesa da laicidade do Estado; 
posicionamento contrário ao racismo e defesa das lutas pela equidade de raça, etnia, gênero e pela 
política de igualdade racial; posicionamento contrário a todas as formas de exploração e discriminação 
de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física. 
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acertadamente analisa Lowy (2007, p. 36) “suas análises estão fundadas em premissas político-

sociais tendenciosas e ligadas à visão social de mundo de grupos socialmente determinados”. 

Dessa afirmação depreendemos que não existe ciência neutra. Ao elaborarmos 

explicações sobre a realidade, consciente ou inconscientemente, respondemos a interesses 

sociais os mais diversos.  Toda forma de elaboração sobre a realidade responde a interesses de 

grupos socialmente determinados. Portanto, nossa visão de mundo não nasce simplesmente de 

nossas cabeças. Existe uma articulação não-acidental entre as ideias e a realidade concreta, 

tenhamos ou não algum grau de consciência desse processo. 

Particularmente dentro do campo das Ciências Sociais, tomamos critérios gerais que a 

distingue das outras ciências, sem, contudo, desvinculá-la dos princípios que permitirão uma 

análise rigorosa da sociedade em que vivemos. Como aponta Minayo (1994) todo objeto de 

estudo dentro das ciências humanas é histórico; possui consciência histórica; estabelece uma 

relação de identidade entre sujeito e objeto; é intrínseca e extrinsecamente ideológico; é por 

fim, é essencialmente qualitativo.  

Há diferentes posições metodológicas que podem orientar a construção de uma pesquisa 

e que ensejam diferentes modos de apreensão da realidade. Desse modo, o primeiro passo na 

condução da pesquisa é explicitarmos nossa filiação teórico-política “que veiculará a concepção 

de mundo e de homem responsável pela forma como o pesquisador irá apreender as condições 

de interação possíveis entre o homem e a realidade”. (LIMA; MIOTO, 2007, p. 39). 

Portanto, o percurso teórico-metodológico que empreenderemos na elaboração da 

pesquisa está ancorado na tradição marxista e no seu método como “lente orientadora” do 

processo de construção do conhecimento e nessa trilha três categorias são nucleares da 

concepção teórico-metodológica de Marx: totalidade, contradição e mediação. (NETTO, 

2011). Logo, escolhemos o método dialético porque, muito mais que uma epistemologia, Marx 

deixou-nos um legado teórico-político que nos permite o desvelamento do real, além de vincular 

sua teoria a um projeto radicalmente revolucionário de superação da ordem capitalista e das 

relações de exploração e opressão que são constitutivas desse sistema. 

Assim, a obra marxiana mantém também uma indissociável conexão entre elaboração 

teórica e formulação metodológica, ou seja, entre teoria e método. Nesse sentido, reivindicamos 

que a atualidade de sua obra como teoria e práxis política é inequívoca se formos capazes de 

apreender os processos sociais contemporâneos para além da sua aparência fenomênica. 

Certamente, não se trata de considerarmos Marx um profeta onisciente que a tudo previu, mas 

o tomamos como grande teórico, que condicionado pelas dimensões históricas de seu tempo 
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realizou um profundo esforço teórico-reflexivo para conhecer e explicar, racionalmente, a 

totalidade histórica que é a sociedade burguesa. 

Como aponta Netto (2011) para Marx a teoria não se reduz ao exame sistemático do 

objeto, com o pesquisador descrevendo-o exaustivamente e construindo modelos explicativos, 

tal como ocorre na tradição empirista e/ou positivista. Tampouco, refere-se à construção de 

enunciados discursivos ou jogos de linguagem como sugerem análises pós-modernas. Segundo 

o próprio Marx (2008, p.259) “o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não 

é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo 

mentalmente como coisas concreta”.  

Do ponto de vista ontológico, o objeto de estudo se constitui como polo regente e cabe 

a pesquisadora a tarefa de captá-lo. Esse objeto tem uma lógica própria, uma existência objetiva 

que independente da consciência do sujeito. Porém, isso não significa que o sujeito assumirá 

um papel meramente passivo no processo de apreensão do objeto, pelo contrário. O sujeito 

pesquisador é de fundamental importância e deverá ser capaz de mobilizar o máximo de 

conhecimentos possíveis sobre seu objeto, apoderando-se de sua matéria e sendo capaz de 

realizar um processo permanente de crítica e revisão.   

Portanto, o método consiste na reprodução ideal do movimento real do objeto, num 

esforço de elevar-se do real aparente para o real construído ou concreto pensado. É nesse 

movimento que se satura o objeto de suas determinações concretas, se chegando a uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas. Como Marx (2008, p. 258-259) mesmo define 

“o concreto é concreto, porque é síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. 

Por isso o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como 

ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida [...]. ”   

O objetivo do pesquisador é ir além da aparência fenomênica, imediata e empírica, 

sendo essa aparência um nível de realidade e condição primeira onde se inicia o processo de 

conhecimento que de modo algum pode ser descartado, mas também não se reduz a ela.  

Como aponta Kosik na Dialética do concreto (1976, p. 11) “o fenômeno indica a 

essência e, ao mesmo tempo a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só de modo 

inadequado, parcial, ou apenas sob certos ângulos e aspectos. ”  

Desse modo, apesar da essência compor a estrutura do fenômeno e, portanto, seu núcleo 

interno essencial, ela não se dá imediatamente. Cabe ao pesquisador o esforço teórico-reflexivo 

de descobrir a estrutura do objeto, no claro-escuro, onde aparência e essência se mostram e se 

escondem. Nesse sentido, “captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e 
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descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno, e como ao mesmo tempo nele se 

esconde”. (KOSIK, 1976, p. 12).  

Essa articulação de mulheres em Marchas4 têm provocado novos desafios e algumas 

inquietações, particularmente no debate sobre feminismo autônomo. Desse modo, uma das 

questões centrais que atravessam nosso estudo é analisar como a Marchas das Vadia em Recife 

têm contribuído na construção do feminismo autônomo no Brasil e qual a concepção de 

autonomia que defendem. 

As Marchas das Vadias frequentemente têm sido analisadas como expressão do 

feminismo contemporâneo. Conforme aponta Gurgel (2011, p. 37) “para esse feminismo é 

primordial falar de igualdade e liberdade”. Mas o que de fato caracterizaria as Marchas como 

expressões do feminismo contemporâneo, já que a igualdade e a liberdade são reivindicações 

históricas das mulheres, ainda no contexto revolucionário francês que marca o século XVIII?  

Ao longo desse processo histórico as mulheres promoveram um conjunto de agitações 

políticas na luta pela igualdade salarial, pelo acesso à educação, pelo direito ao voto. 

Reivindicações essas que questionavam diretamente as desigualdades existentes entre homens 

e mulheres. Nessa mesma quadra histórica elas passam a lutar pela liberdade de participar da 

vida pública, do mundo do trabalho, de se divorciar. 

Há quase três séculos atrás “as mulheres já confrontavam à lógica patriarcal e se 

designavam como um coletivo político” promovendo, inclusive, “um amplo debate sobre o 

significado do termo igualdade e sobre sua concretude na sociedade que emergia”. (GURGEL, 

2011, p. 31). 

Certamente que contemporaneamente outras questões e novos desafios se colocam para 

o movimento feminista. Não é nossa intenção simplificar o debate, mas compreender o 

enraizamento dessas “novas” práticas/expressões feministas e seus desdobramentos teórico-

políticos.   

Aqui cabe destacar que a natureza desse estudo é essencialmente qualitativa, já que ela 

responde a questões muito particulares e com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado, assim como os processos e fenômenos que a envolvem não podem ser reduzidos 

à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 1994).  

                                                           
4 Slutwalk, que traduzido para o português significa “Marcha das Vadias” ou “Marcha das Vagabundas”, surgiu 
na cidade de Toronto, no Canadá, no ano de 2011, quando em uma fala pública sobre segurança e prevenção ao 
crime no campus da Universidade de York, um policial afirmou que as mulheres deveriam evitar se vestir como 
vadias, para não serem vítimas de estupros. Desde então, as Marcha das Vadias se internacionalizam e acontecem 
inclusive, em várias capitais do Brasil. 
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Quanto aos instrumentos e técnicas utilizadas no processo de desenvolvimento da 

pesquisa, compreendemos que sua utilização são meios de que se vale a/o pesquisadora/or para 

apoderar-se da matéria, ou seja, do seu objeto de estudo. Entretanto, a utilização desses 

instrumentos ou técnicas de pesquisa não podem ser identificados com o método (NETTO, 

2011). Isso significa dizer que os mais variados instrumentos, técnicas e procedimentos de 

pesquisa podem servir as mais diferentes concepções teórico-metodológicas. Coloca-se, 

portanto, como tarefa da/do pesquisadora/or direcionar a utilização desses instrumentos à 

orientação apontada pela sua perspectiva de análise.  

Entre os procedimentos utilizados no processo de apreensão e análise da Marcha das 

Vadias recorreremos a pesquisa bibliográfica, pois ela pode nos permitir um maior alcance de 

informações e dados que possuem relação com o nosso objeto de estudo. Nesse aspecto, ela se 

põe como procedimento metodológico indispensável, especialmente por se tratar de um tema 

ainda pouco explorado.   

Também utilizaremos a pesquisa documental por nos permitir extrair, resgatar ou 

ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural. (LIMA; MIOTO, 2007).  

A pesquisa documental busca analisar variados tipos de documentos produzidos pelos 

seres humanos. Compreendemos que o documento “como produto de uma sociedade manifesta 

o jogo de força dos que detêm o poder. Não são, portanto, produções isentas, ingênuas; 

traduzem leituras e modos de interpretação do vivido por um determinado grupo de pessoas em 

um dado tempo e espaço”. (SILVA et al 2009, p. 4556).  

Portanto, será um procedimento utilizado para analisarmos os documentos, cartas de 

princípios, materiais de divulgação de atividades, páginas da internet, enfim, todo o material 

que for possível catalogar sobre o Coletivo Marcha das Vadias de Recife disponível nas redes 

sociais. 

Esse material encontra-se disponível na página do Coletivo MDVR no facebook, no 

grupo (fechado) do Coletivo, no blog da MDVR, na página do Mulheres no Audiovisual PE, 

como também sites que publicizam a organização das Marchas das Vadias em outros estados.  

 Nesse sentido, o conceito de documentos ultrapassa a ideia de textos escritos ou 

impressos, abarcando um acervo enorme de materiais como revistas, filmes, fotos, sites, 

cartilhas, pôsteres, panfletos, enfim, tudo que puder trazer indicações ou clarificar a 

compreensão do objeto, desde que devidamente referenciados. Nesse sentido, “a pesquisa 

documental propõe-se a produzir novos conhecimentos, criar novas formas de compreender os 
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fenômenos e dar a conhecer a forma como estes têm sido desenvolvidos” (SÁ-SILVA, 

ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 14). 

No que diz respeito ao nosso objeto de estudo, nos chamou atenção o fato de que em 

algumas capitais onde as Marchas das Vadias acontecem houve a criação de coletivos5 que 

passaram a organizá-las, imprimindo maior organicidade a essas manifestações. A escolha da 

cidade de Recife se deu pelo fato de que nessa capital, a mobilização permanece fortalecida e 

atuante, enquanto em outros estados não tem sido possível realizá-las ou elas têm ocorrido com 

algumas dificuldades. O período delimitado para pesquisa é de dois mil e treze até o corrente 

ano, período em que a o Coletivo MDVR é criado e passa a organizar a Marcha das Vadias 

Recife.  

Nesta direção, elencamos como objetivo geral desta investigação: analisar a Marchas 

das Vadias como expressão do feminismo autônomo em Recife. E como objetivos específicos: 

identificar o perfil da Marcha das Vadias em Recife; refletir sobre o programa político e 

estrutura organizativa da Marcha das Vadias; conhecer a relação entre a Marcha das Vadias e 

outras organizações no campo dos movimentos sociais e partidos políticos; compreender a 

relação da Marcha das Vadias com as organizações nacionais do  movimento feminista no 

Brasil; e por fim apreender a concepção de autonomia presente no processo organizativo e na 

direção política da Marcha das Vadias. 

A partir da pesquisa documental poderemos traçar o perfil do Coletivo MDVR: sua 

composição política, estrutura organizativa, como se organizam, quando se reúnem, 

organicidade, agenda, pautas, principais bandeiras, objetivos, princípios e ações realizadas.  

Por fim, e de fundamental importância, reafirmamos a exigência da ética no processo 

de condução da pesquisa. Barroco (2009) aponta que a ética profissional é uma expressão do 

Projeto Ético-Político do Serviço Social e que no Código de Ética da profissão encontra-se 

sistematizada em valores, princípios que orientam o trabalho profissional nos mais diversos 

âmbitos, inclusive na pesquisa.  

 O Código de Ética do Serviço Social nos aponta, portanto, caminhos éticos para 

realização da pesquisa quando define entre os direitos e responsabilidades gerais do assistente 

social a liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os direitos de 

participação de indivíduos ou grupos envolvidos em seus trabalhos.  

                                                           
5 Como por exemplo a Marcha das Vadias Sampa, Marcha das Vadias Campinas, Marcha das Vadias Distrito 
Federal, Marcha das Vadias Recife, entre outras.  
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É imprescindível respeitar os valores sociais, culturais, morais, éticos, bem como a 

opinião e modo de vida dos sujeitos; assegurar a confidencialidade, a privacidade e proteger 

sua imagem; devolver o resultado final de nossas pesquisas aos sujeitos envolvidos ou que dela 

participaram. Obviamente que isso não esgota os cuidados e exigências éticas que devemos ter 

na realização de pesquisa, mas sem dúvida, apontam caminhos éticos na construção do 

conhecimento. 

A apreensão do real e de seu movimento constitutivo, exigem um esforço teórico-

reflexivo. O objetivo da teoria é justamente lançar luzes sobre as questões da pesquisa e auxiliar 

na apreensão dos processos e fenômenos sociais que se relacionam com o objeto de estudo no 

qual nos debruçamos. Entretanto, temos a clareza que toda tentativa de apreensão da realidade 

e de suas múltiplas determinações terá sempre um caráter aproximativo, assim como esse 

movimento não se dará de forma linear, mas é inteiramente marcado por avanços, recuos e 

superações.   

Também não alimentamos a pretensão de esgotar a riqueza de mediações que 

constituem a totalidade do objeto, pois certamente o movimento dialético do real é muito mais 

dinâmico e complexo do que a capacidade intelectiva do sujeito de captá-lo. Todavia, temos no 

método histórico-dialético a possibilidade de apreender esse real com a riqueza e densidade 

teórico-política que as análises dos processos sociais exigem, mantendo o rigor analítico, mas 

sem descuidar do nosso compromisso com a produção do conhecimento crítico. 

Ao demarcarmos nossa posição teórico-política, gostaríamos de rapidamente retomar 

uma antiga querela que durante muito tempo foi alimentada entre feminismo e marxismo, já 

que nesse trabalho defendemos a importância de um feminismo classista. 

Essa falsa polarização diz respeito a acusação de que o marxismo seria uma teoria 

“economicista” ou “fatorialista”, que privilegiaria apenas a análise das relações materiais, em 

detrimento de outras determinações que compõem a realidade social. Outra crítica feita ao 

pensamento de Marx diz respeito a sua suposta incapacidade de explicar questões que 

aparentemente parecem não estar diretamente ligadas ao plano econômico, como as opressões 

de “raça”, de sexo, sexualidade.     

Portanto, gostaríamos de situar a nossa perspectiva de análise das relações sociais de 

sexo e de “raça” dentro do pensamento e da práxis marxista. Nossa compreensão é de que a 

centralidade da classe não pode secundarizar os demais componentes estruturantes da realidade 

social, entretanto, de modo igualmente verdadeiro, não é possível empreender uma luta efetiva 
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contra as desigualdades de sexo, “raça”/etnia se descolarmos essa análise de uma perspectiva 

classista. 

Assim como o marxismo permite uma análise das relações sociais sob o modo de 

produção capitalista, o feminismo possibilita uma análise crítica das desigualdades existentes 

entre as classes de sexo. Nesse sentido, conforme Devreux (2011, p. 7) “com o estudo das 

relações sociais de sexo, assistimos a um enriquecimento do marxismo. ”  

 Nessa breve introdução, situamos teórica e politicamente nossa abordagem, a partir de 

uma análise materialista do feminismo e das relações sociais de sexo, ancorada 

fundamentalmente na tradição marxista e nas produções que se filiam ao Feminismo 

Materialista Francófono6.   

Do ponto de vista teórico-metodológico, consideramos importante afirmar que as 

relações sociais de sexo, classe e “raça” /etnia assumem centralidade no nosso estudo, pois se 

constituem como dimensões ontológicas do ser social e que determinam nossas possibilidades 

e condições de existência no mundo.  

Nossa perspectiva de análise parte do entendimento que essas relações são estruturantes 

da realidade social e são organicamente consubstanciadas e coextensivas umas às outras. Deste 

modo, orientaremos nossa pesquisa situando-a nos limites da sociedade (hetero) 

patriarcal/racista/capitalista, apresentando o movimento feminista como sujeito político central 

na luta pela emancipação das mulheres. 

Em termos de exposição, o trabalho será apresentado em quatro partes. A introdução, 

na qual estamos situando a motivação e relevância da pesquisa, seus objetivos e percurso 

metodológico empreendido no processo de pesquisa. 

Um capítulo inicial que abordará as contribuições para uma análise feminista 

materialista. Nesta parte discutiremos: A divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo: 

contribuições do Feminismo Francófono; A atualidade do patriarcado como categoria 

explicativa da dominação e exploração das mulheres; O papel da ideologia (hetero) 

patriarcal/racista/capitalista na naturalização das relações sociais de dominação e exploração 

das mulheres. 

                                                           
6 O Feminismo Materialista Francófono é um pensamento bastante fecundo, que se desenvolveu na França no final 
dos anos 1970 por um grupo de feministas ligadas à revista Questions Féministes. Entre elas estão Christine 
Delphy, Colette Guillaumin, Nicole-Claude Mathieu, Monique Wittig, Monique Plaza, entre outras. O feminismo 
materialista é um conjunto teórico especialmente denso e convergente, que guarda uma grande coerência interna, 
e que permite, pela primeira vez, analisar a opressão das mulheres enquanto uma classe de sexo (CURIEL; 
FALQUET, 2005).  
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No segundo capítulo refletiremos sobre o movimento feminista no Brasil. Nesta seção 

analisaremos: Feminismo brasileiro: os caminhos da institucionalidade e da autonomia; as lutas 

do Movimento Feminista no contexto de avanço do conservadorismo no Brasil; Feminismo 

contemporâneo e a Marcha das Vadias no Brasil. 

No último capítulo apresentaremos os resultados da nossa pesquisa de campo a partir da 

contextualização da Marcha das Vadias: Por que marchamos? A MDVR, sua trajetória e 

bandeiras de luta; a Marcha das Vadias em Recife e sua articulação com outros sujeitos 

coletivos; e pôr fim a Marcha das Vadias em Recife e a perspectiva do feminismo autônomo. 

Nas considerações finais apresentaremos uma síntese dos resultados, desafios e perspectivas 

atuais para o feminismo no Brasil. 
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2 CONTRIBUIÇÕES PARA UMA ANÁLISE FEMINISTA MATERIALISTA 

 

 Tem sido constante no feminismo a elaboração de categorias que possam contribuir para 

a compreensão crítica da subordinação histórica das mulheres e das desigualdades que marcam 

suas vidas, como forma de instrumentalizá-las politicamente na reversão dessa condição. 

(CISNE, 2014a). Desse modo, nesse capítulo nos propomos a discutir algumas categorias de 

análises, que em nosso entendimento serão essenciais para o desvelamento da desigualdade 

histórica das mulheres. Portanto, acreditamos que elas estão visceralmente sintonizadas à nossa 

perspectiva metodológica e teórico-política e serão fundamentais para desnudarmos as relações 

sociais de desigualdades e exploração que atravessam as relações sociais de sexo, “raça” e 

classe na sociedade capitalista. 

Antes de apresentá-las, todavia, é necessário esclarecer que essas categorias não dizem 

respeito a meras elaborações teóricas que só existem na cabeça da/do pesquisadora/or 

completamente desconectadas da realidade concreta, objetiva.  Em sentido radicalmente oposto 

e dentro da perspectiva marxiana, elas “exprimem formas de vida, determinações de existência, 

e amiúde somente aspectos isolados dessa sociedade”. (MARX, 2008, p. 265).  Isso quer dizer 

que elas devem se expressar tanto na mentalidade do pesquisador, que realiza o esforço teórico-

reflexivo de reprodução do concreto por meio do pensamento, quanto na realidade objetiva. 

Logo, será a apreensão dessas categorias analíticas que nos permitirão desnudar os 

processos sócio-históricos que cimentam as desigualdades vividas pelas mulheres 

cotidianamente, a partir das relações de exploração e apropriação que são submetidas. De fato, 

é a existência objetiva dessas relações na materialidade concreta da vida das mulheres que nos 

permitem afirmar que essas categorias exprimem determinações de nossa existência no mundo. 

As categorias são, portanto, ontológicas, pertencem a ordem do ser; são reflexivas, pois 

exigem que o pesquisador as reproduza idealmente (no campo das ideias); são históricas e 

transitórias, pois são produto de condições socialmente determinadas e só possuem plena 

validez dentro dessas condições e de seus limites. 

A partir de uma análise materialista da divisão sexual do trabalho e das relações sociais 

de sexo, podemos concluir que essas relações não são meramente ideológicas ou subproduto de 

uma cultura de subordinação das mulheres, mas possuem, antes de tudo, uma base material que 

as reproduz e naturaliza as relações de exploração e dominação dessa classe de sexo. 
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Outra categoria muito cara para nós é a do patriarcado como categoria explicativa dos 

processos de exploração e dominação das mulheres, apesar de atualmente algumas teóricas 

feministas rejeitarem sua utilização e/ou reclamarem sua substituição pelo conceito de gênero.  

Ao final desse capítulo problematizaremos como o sistema (hetero) patriarcal/ 

racista/capitalista e sua ideologia correspondente reproduz e naturaliza as relações sociais de 

dominação e exploração da classe sexo de mulheres pela classe de homens.   

Empreenderemos ainda o esforço de incorporar em nossas análises os efeitos 

consubstanciados das relações sociais de sexo, classe e “raça” /etnia, por nos permitir pensar a 

complexidade da realidade social, sem cair em análises simplificadoras ou monocausais que 

pouco contribuem para superação dessas relações de desigualdade.  

Nesse sentido, concordamos inteiramente com Cisne (2014a) ao afirmar que as relações 

sociais de sexo nos ajudam a compreender que essas relações não são questões isoladas ou 

meramente individualizadas entre homens e mulheres, mas relações sociais estruturantes, 

consubstanciadas com os conflitos de classe e “raça” /etnia. Portanto, são as práticas sociais e 

os processos de luta que podem gestar formas de resistência portadoras de um potencial capaz 

de provocar profundas mudanças nas relações sociais.  

Diante do atual contexto de barbarização da vida e de aprofundamento das 

desigualdades mais do nunca é necessário recorrer a uma teoria radicalmente crítica, que nos 

permita compreender como se estruturam as relações sociais de dominação, opressão e 

exploração na sociedade capitalista, a fim de empreendermos estratégias teórico-políticas e 

prático-organizativas que possibilitem a transformação e superação da sociedade burguesa.   

 

2.1 Divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo: contribuições do feminismo 

materialista francófono 

  O Feminismo Materialista Francófono, como mencionamos no capítulo introdutório, 

desenvolveu-se na França no final dos anos de mil novecentos e setenta por um grupo de 

feministas ligadas à revista Questions Féministes7. O termo francófono é utilizado para 

explicitar que esse pensamento não foi desenvolvido apenas por feministas francesas, mas que 

a produção teórica se deu prioritariamente nessa língua.  

As feministas materialistas ancoram suas reflexões numa perspectiva radicalmente 

antinaturalista; na pesquisa com bases materiais e sociais; na afirmação central de que as 

                                                           
7 Conforme Cisne (2014) a revista Questions Féministes foi fundada por Simone de Beauvoir no ano de 1977. 
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mulheres e os homens constituem classes de sexo, no conceito de rapports sociaux de sexe 

(FALQUET, 2012 apud CISNE, 2014, p. 127). 

O cerne desse pensamento é que homens e mulheres não são um grupo “natural” ou 

biológico. De modo semelhante, não possuem nenhuma “essência” ou “natureza” específica, 

mas se constituem classes de sexos forjadas a partir de relações sociais materiais, concretas e 

históricas. Portanto, as condições de vida e existência de homens e mulheres, e aqui estão 

incluídas as relações de exploração, dominação e opressão entre essas classes de sexo, não são 

produtos de um destino biológico, mas antes de tudo, construções sociais.  

Outra compreensão nuclear do feminismo materialista reside no fato de que as relações 

entre os homens e as mulheres se constituem em uma relação social específica: relações sociais 

de sexo. No sentido marxiano uma relação social supõe sempre o antagonismo entre grupos ou 

classes que se opõem. 

 No que concerne ao antagonismo presente nas relações sociais de sexo, não é tarefa 

fácil admitir que existe um antagonismo estrutural entre a classe de sexo de mulheres e a classe 

de homens. Com efeito, essa hipótese sugere que essas classes se opõem a partir de interesses 

distintos e radicalmente antagônicos. (DEVREUX, 2011). Romper com a noção ideologizada 

da família (hetero) burguesa e de que as relações entre os sexos pressupõem sempre a presença 

de uma solidariedade conjugal é uma tarefa que exige um esforço teórico-reflexivo. 

Como classe de sexo que trabalha gratuitamente para a reprodução social, as mulheres 

têm o seu trabalho explorado pela classe de homens, os quais agem no sentido da manutenção 

dessa divisão sexual do trabalho. Do ponto de vista da dominação de uma classe de sexo sobre 

a outra, o interesse dos homens é preservar os privilégios e benefícios obtidos com essa relação 

desigual. Enquanto nós mulheres lutamos para nos desembaraçarmos dessa relação de 

apropriação e dos efeitos nefastos que ela produz sobre nosso trabalho, nossos corpos e nossa 

vida. 

 Cabe ressaltarmos que quando falamos em classe de sexo estamos nos referindo ao 

grupo social de homens e ao grupo social de mulheres – os quais não são em nada passíveis de 

serem confundidos com a bicategorização biologizante de machos/fêmeas. (KERGOAT, 2009).  

Outro ponto considerado fundamental vinculado a esse pensamento, como salienta 

Falquet (apud CISNE; GURGEL, 2014, p. 249), é a “conceituação das relações sociais 

organizadas em torno da obtenção de trabalho no sentido mais amplo (o inclui o trabalho 

considerado como produtivo, reprodutivo, procriativo, sexual, emocional, etc.)”. 
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Para ilustrar essa perspectiva, Cisne (2014) destaca dois paradigmas fundamentais do 

feminismo francófono:  o desvelar do processo de organização do trabalho, com base na divisão 

sexual do trabalho, elaborado destacadamente por Danièle Kergoat; e a forma como esse 

trabalho é explorado e expropriado das mulheres, fundamentada nas elaborações de Colette 

Guillaumin8. 

A noção de divisão sexual do trabalho foi desenvolvida primeiramente por etnólogos 

para designar uma repartição supostamente “complementar” das tarefas desempenhadas 

diferenciadamente por homens e mulheres nas sociedades estudadas. Entretanto, são as 

antropólogas feministas que dão um conteúdo inteiramente novo a essa categoria, 

demonstrando que a distribuição desigual de trabalhos não traduzia uma relação de 

complementariedade, mas uma relação de poder, e, portanto, de desigualdade entre os sexos. 

A divisão sexual do trabalho foi objeto de trabalhos precursores em vários países. 

Contudo, foi no início dos anos 1970 na França, sob o impulso do movimento feminista, que 

surgiu uma onda de estudos que assentaram as bases teóricas desse conceito. 

As autoras feministas Hirata e Kergoat (2007) esclarecem que esse conceito se aplica a 

duas acepções de conteúdos distintos. De um lado ele remete a distribuição diferencial de 

homens e mulheres no mercado de trabalho, nas profissões, nos postos de trabalho e como a 

divisão sexual do trabalho também se associa à divisão desigual do trabalho doméstico entre os 

sexos.   

Todavia, a divisão sexual do trabalho não pode ser compreendida apenas como uma 

diferença entre os trabalhos realizados por homens e aqueles realizados pelas mulheres, e sim 

como a base das assimetrias e hierarquias contidas nessa divisão. (CISNE, 2014a). Falar de 

divisão sexual do trabalho significa explicitar que essas desigualdades são sistemáticas, 

articulando-as a uma reflexão sobre os processos mediante os quais a sociedade utiliza essa 

diferenciação para hierarquizar as atividades, e, portanto, os sexos. 

As primeiras reflexões sobre divisão sexual do trabalho que surgem na França, além de 

denunciar as desigualdades entre homens e mulheres, propunham também repensar o trabalho, 

a partir do entendimento que o todas as atividades realizadas no âmbito doméstico também se 

constituíam como trabalho.  

É justamente a tomada de consciência das mulheres que uma enorme massa de trabalho 

é efetuada gratuita e exclusivamente por nós, que esse trabalho é sempre realizado para os 

                                                           
8 A socióloga francesa Colette Guilaumin, militante feminista e grande pensadora do materialismo francófono 
faleceu no dia 10 de maio deste ano.  
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outros (maridos, filhos, pais, irmãos), que ele é desvalorizado e invisibilizado, que as análises 

feministas passaram a abordar o trabalho doméstico com o mesmo peso do trabalho 

profissional.  

A partir de uma abordagem histórica, Kergoat define a divisão sexual do trabalho da 

seguinte maneira: 

 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 
relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para a 
sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e 
socialmente. Tem como características a designação prioritária dos homens à esfera 
produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação pelos 
homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares 
etc). (Ibidem, 2009, p. 67). 

  

Essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios organizadores: o 

princípio da separação, que delimita claramente que existem trabalhos de homens e trabalhos 

de mulheres; e o princípio da hierarquização, que infere que um trabalho de homem vale mais 

que um trabalho de mulher. Esses princípios são válidos para todas as sociedades conhecidas e 

podem ser aplicados através de um processo específico de legitimação, que Kergoat (2009) 

denomina de a ideologia naturalista.  

É a partir da divisão sexual do trabalho que se criam duas classes de sexo, operando uma 

cisão que atravessa toda sociedade e enseja interesses radicalmente contraditórios e 

antagônicos, quais sejam: a manutenção do poder patriarcal e dos privilégios por parte da classe 

de sexo dos homens; o fim das relações de exploração e opressão que a classe de sexo das 

mulheres é submetida. Assim, como analisa Falquet (apud CISNE; GURGEL, 2014, p. 250) “é 

a divisão sexual do trabalho e a sua lógica de exploração de um grupo por outro, que cria duas 

(e apenas duas classes) classes sociais de sexos [...], não a presença de ovários ou 

espermatozoides no corpo”.  

Esse entendimento é basilar para o feminismo materialista francófono e explicita o 

caráter absolutamente radical desse arcabouço teórico. Suas posições francamente 

antinaturalistas e antiessencialistas explicitam sua importância como uma ferramenta crítica 

para desnudarmos os mecanismos que sustentam o sistema patriarcal e os processos de 

exploração e apropriação das mulheres. 

 A despeito da existência de uma divisão hierárquica e desigual que atribui às mulheres 

trabalhos de menor prestígio e reconhecimento social, existe uma tendência de descrever a 

divisão sexual do trabalho através de parâmetros bastante homogêneos, onde existiria um 

suposto caráter “natural” e de “complementaridade” entre as tarefas exercidas por homens e 
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aquelas exercidas por mulheres.  Todavia, a divisão do trabalho “não é neutra, e sim orientada 

e assimétrica”. (TABET, 2014. p. 107). Não se trata, portanto, de uma relação de reciprocidade 

ou complementariedade, mas de domínio, já que ela expressa na divisão das tarefas relações de 

classe entre os sexos, ou seja, relações de antagonismos entre os sexos. 

Nesse sentido, a divisão sexual do trabalho não traduz uma complementaridade na 

realização de tarefas, mas uma relação de poder e dominação dos homens sobre as mulheres. 

Ela tem como características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das 

mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com 

maior valor social adicionado (HIRATA; KERGOAT, 2007). Essa divisão, que relega às 

mulheres a esfera reprodutiva e lhe atribui funções necessárias à manutenção e a reprodução 

social é considerada um espaço primordialmente feminino, e, portanto, invisibilizado. Já a 

esfera produtiva é o espaço valorizado e privilegiadamente masculino.  

Assim, a divisão sexual do trabalho é a base estruturante da exploração e opressão que 

as mulheres são submetidas. Desse modo, portanto, nos termos de Cisne (2014a, p. 87) “é 

indispensável compreendermos a divisão sexual do trabalho na condição de mola propulsora 

do sistema patriarcal”. Todavia, é necessário evidenciar que essa divisão não é um dado rígido 

e imutável, mas modulada histórica e socialmente. Essa compreensão dialética da realidade é 

fundamental para não cristalizarmos ou naturalizarmos processos que são sociais, e que, 

portanto, podem ser reconstruídos ou transformados.     

Na França os conceitos de divisão sexual do trabalho e relações sociais de sexo foram 

assimilados, durante muito tempo, como categorias que possuíam uma estreita conexão e que 

particularizam as relações de exploração e apropriação dos homens sobre as mulheres. Nesse 

sentido, reflexões sobre as relações sociais de sexo surgem no início dos anos 1980 em estreita 

conexão com os estudos sobre a divisão sexual do trabalho e cimentam o construto teórico-

político sobre o qual se assenta o feminismo materialista francófono. 

Advindo da escola feminista francesa, na língua original relações sociais de sexo é 

traduzido rapports sociaux de sexe. No francês existem duas palavras para uma única tradução 

no português da palavra relações: rapport, que designa relações mais amplas, estruturais; e 

relations, que diz respeito às relações mais pessoais, individuais, cotidianas. O conceito de 

rapports sociaux de sexe é diretamente fundamentado no de relações sociais de classe e é a ele 

que faremos referência. Uma relação, no sentido de rapport social está vinculada aos conflitos 

e tensões entre grupos sociais com interesses antagônicos. (CISNE, 2014a). 
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A noção de rapport social dá conta justamente do caráter estrutural dessa relação social 

existente entre as classes de sexo, que se desenrola em torno da questão da divisão sexual do 

trabalho e que termina na criação de grupos sociais que possuem interesses antagônicos. 

Conforme Kergoat (2009) as relações sociais de sexo são caracterizadas pelas seguintes 

dimensões: a relação entre os grupos ou classes de sexo são de antagonismos; as diferenças 

constatadas entre as práticas dos homens e das mulheres são construções sociais e não 

provenientes de uma causalidade ou contingência biológica; esta construção social tem uma 

base material e não é unicamente ideológica; estas relações sociais se baseiam, antes de tudo, 

em uma relação hierárquica entre os sexos. 

Quando mencionamos que a divisão sexual do trabalho cria classes de sexos estamos 

afirmando que as relações desiguais entre homens e mulheres não se justificam pelas diferenças 

biológicas, mas que as relações sociais de sexo, como toda e qualquer relação social, possui 

uma base estruturante, material e ideológica. São essas relações [rapport], configuradas por um 

sistema (hetero) patriarcal/racista/capitalista que cimentam as bases para a exploração e 

opressão das mulheres. 

O caráter variável que as relações sociais de sexo assumem evidencia que elas não se 

limitam a esfera da família e às relações entre homens e mulheres no âmbito conjugal, mas as 

formas diversas assumidas por essas relações sociais que se expressam por meio da exploração 

e desvalorização do trabalho das mulheres, da violência sofrida cotidianamente, das formas 

simbólicas de opressão, do controle do corpo e da sexualidade das mulheres. Conforme 

Devreux (2011, p. 10) “as relações sociais de sexo recobrem, então, todos os fenômenos de 

opressão, de exploração e de subordinação das mulheres aos homens”. 

As relações sociais de sexo se expressam através de três modalidades, sem que seja 

possível inferir que alguma delas tenha precedência uma sobre a outra: a divisão sexual do 

trabalho, a divisão sexual do poder e a categorização do sexo – ou a divisão das categorias do 

pensamento sobre os sexos. (DEVREUX, 2011).  

A divisão sexual do trabalho, como mencionamos anteriormente, é uma divisão social 

feita a partir de como o trabalho é organizado e compartilhado entre homens e mulheres. Essa 

divisão atravessa toda a sociedade e articula os campos do trabalho produtivo e reprodutivo, 

com a valorização do primeiro, geralmente atribuído aos homens, e a subalternização do 

segundo, tido como responsabilidade exclusiva das mulheres.  
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Para efeito de síntese, como aponta Cisne (2014a, p. 85-86) “o modo de produção 

capitalista encontra na exploração do trabalho da mulher, seja na esfera produtiva, seja na esfera 

reprodutiva (em trabalho remunerado ou não) uma das suas bases de sustentação. 

Como componente das relações sociais de sexo, a divisão sexual do poder apoia-se na 

divisão sexual do trabalho e na categorização e diz respeito a forma como as classes de sexo se 

apropriam de parcelas desiguais de poder. Longe de qualquer explicação essencialista ou 

biologizante que atribui a repartição desigual de poder entre os sexos a atributos supostamente 

naturais, ligados as capacidades físicas de mulheres e homens, devemos buscar os fatores 

objetivos, as constantes gerais e materiais que organizam a desigualdade entre as classes de 

sexo. 

A socióloga e antropóloga feminista Paola Tabet (2014) nos lança uma indagação 

bastante provocativa nesse sentido: é preciso questionar o que significou desde os tempos mais 

remotos, e significa até hoje o fato de os homens terem tido acesso à possibilidade de estender-

se além do próprio corpo físico, com instrumentos que ampliaram enormemente seu domínio 

sobre as coisas e sobre a sociedade, e que as mulheres tenham ficado, ao contrário, limitadas ao 

próprio corpo ou aos instrumentos mais simples.  

Esta autora nos chama atenção ainda para a necessidade de analisarmos a divisão sexual 

do trabalho, e consequentemente a divisão sexual de poder, considerando a forma como a classe 

de sexo de homens se apropriou dos instrumentos de trabalho, enquanto as mulheres foram 

sistematicamente alijadas nesse processo. (TABET, 2014).  

O não acesso aos instrumentos de produção e/ou o subequipamento constante das 

mulheres garantiu aos homens não só o controle sobre as armas e instrumentos de produção, 

mas também garantiu o monopólio de determinadas atividades-chave e expressam um dos 

elementos da relação de classe existente entre homens e mulheres. 

A divisão sexual do trabalho entre as classes de sexo se estrutura, portanto, a partir do 

acesso diferenciado dos homens e das mulheres às armas, as ferramentas e ao conhecimento. A 

manutenção das mulheres em uma “condição de subequipamento”, de não acesso a técnicas ou 

instrumentos de trabalhos mais sofisticados, também se constitui um dos pilares que sustenta a 

divisão sexual do trabalho e repercute de forma decisiva na forma hierárquica e desigual como 

homens e mulheres ocupam postos de trabalho, ofícios e profissões. No caso das mulheres são 

sempre postos que exigem pouca especialização, ligadas a supostas “habilidades naturais” ou 

profissões tidas como femininas e consequentemente desvalorizadas e mal remuneradas.  
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Por fim, conforme Devreux (2011, p. 13) “a categorização é um terceiro modo de ação 

das relações sociais de sexo que se exerce conjuntamente com os dois primeiros”. Cada vez que 

há divisão sexual do trabalho ou do poder, há a reiteração de categorizações sexuadas. A 

categorização mais evidente se expressa na divisão entre as categorias de sexo, fixando uma 

oposição entre masculino e feminino e organizando uma série de atributos, características e 

normas socialmente atribuídas aos homens e as mulheres.   

A categorização que se opera por meio das relações sociais de sexo define socialmente 

e de maneira bastante rígida o que é ser homem e o que é ser mulher. Estabelece também o que 

é considerado normal, possível e socialmente aceitável para uma mulher. Esse processo de 

categorização é assimétrico e desigual. A posição dominante da classe de homens dispensa 

estabelecer o que é o masculino, pois o masculino é a norma de referência. (DEVREUX, 2011).  

Portanto, para efeito de síntese, as relações sociais de sexos se exprimem conjuntamente 

e simultaneamente por essas três modalidades: a divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do 

poder e a categorização do sexo.  

No próximo item daremos destaque ao patriarcado, por entendermos que ele permanece 

como a categoria estruturante e que possui o alcance heurístico universal que permite a exata 

compreensão das relações de exploração e apropriação das mulheres. 

 

2.2 A atualidade do patriarcado como categoria explicativa da apropriação das mulheres 

 

Apesar de atualmente algumas teóricas feministas reclamarem sua substituição ou até 

mesmo sua não utilização, reafirmamos a importância do patriarcado como categoria 

explicativa para deixarmos “propositadamente explícito o vetor da dominação-exploração”, 

conforme analisa Safiotti (2004. p. 44). 

O próprio conceito de relações sociais de sexo foi concebido inicialmente como uma 

alternativa ao conceito de patriarcado, julgado insatisfatório, e mais tarde ao termo gênero 

(DELPHY, 2009). Uma das razões que justificariam o abandono do conceito de patriarcado 

seria o fato de que suas análises supostamente privilegiariam o capitalismo. 

Entretanto, a partir da perspectiva de análise que nos colocamos, que se situa 

precisamente na defesa de um feminismo classista9, não se trata de atribuir maior importância 

                                                           
9 Para explicitarmos qual a nossa compreensão de feminismo classista recorreremos a perspectiva aponta por 
Waters (1979, p. 149) quando afirma: “reconocemos que la mujer que combate por su liberación es un poderoso 
aliado de la classe obrera em su conjunto em la lucha por derrocar el capitalismo.  Sin lá revolución socialita, la 
mujer no puede lograr sua liberación. Sin la movilización de las massas de mujeres em lucha por su propia 
liberación, la classe obrera no puede cumplir sua tareas históricas”.  
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a análise do capitalismo e secundarizar as opressões vividas pelas mulheres, mas reconhecer a 

impossibilidade de pensar as relações sociais de sexo (incluindo sexualidade) e “raça”/etnia 

descoladas de uma análise de como o capitalismo se consubstancia e se nutre dessas relações. 

 Portanto, não se trata de privilegiar uma análise em detrimento da outra, mas de 

imprimirmos esforços para apreender essa complexa relação numa perspectiva de totalidade, 

sob o risco de cairmos em análises simplificadoras e que pouco contribuem para desvelarmos 

a realidade. 

Uma outra objeção ao seu uso seria sua suposta generalidade, “podendo-se reprová-lo 

por universalizar uma forma de dominação masculina situada no tempo ou no espaço; ou então 

correndo o risco de cair na falha inversa, de ser trans-históricos ou transgeográficos”, conforme 

Delphy, (2009, p. 177). Novamente aqui cabe outro esclarecimento: quando falamos de 

patriarcado estamos nos referindo a um longo processo histórico que, segundo Safiotti (2004), 

tem aproximadamente 5.204 anos.  

Apesar de algumas feministas o considerarem uma categoria supostamente “a-histórica” 

e “biologizante”, o reconhecimento de sua existência não significa conceber as relações sociais 

de sexo como dados fixos e imutáveis. Como toda e qualquer relação social, ele possui 

determinações sócio-históricas e pode sofrer mudanças ou transformações, deixando inclusive 

de existir.  

Contrariamente ao entendimento de que ele “se constitui em uma forma de dominação 

masculina situada no tempo ou no espaço”, para nós a existência do patriarcado não remonta à 

um passado longínquo; ao contrário, ele permanece atualíssimo e repercute cotidianamente na 

vida das mulheres. Ele também não obedece às fronteiras, pois não há sociedade conhecida que 

não organize a vida social a partir de relações marcadamente patriarcais. 

Isso de modo algum significa afirmar que somente o patriarcado explique todas as 

questões relativas as desigualdades entre as classes de sexo, “mas eliminá-lo como uma das 

categorias explicativas dessas relações é perder o sentido histórico de uma dimensão 

fundamental da opressão das mulheres e da trajetória de luta contra essa opressão”. (ÁVILA, 

2001, p. 33). Nesse sentido, o patriarcado se coloca como uma referência analítica indispensável 

para entendermos a desigualdade estrutural entre homens e mulheres e as bases materiais que 

sustentam a reprodução dessa dominação. 

Quando falamos de patriarcado, como bem sintetiza Cisne (2014a, p. 77), estamos nos 

referindo “às relações de dominação, opressão e exploração masculinas na apropriação sobre o 

corpo, a vida e o trabalho das mulheres”. Historicamente o controle do corpo, da sexualidade e 
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do trabalho das mulheres foram apropriados pela classe dos homens como mecanismos que 

sustentam e estruturam o patriarcado. Portanto, ele permanece como uma base estruturante da 

exploração e da apropriação das mulheres.  

Conforme a feminista Collete Guillaumin (2014) as mulheres constituem uma classe de 

sexo apropriadas pela classe dos homens em relações de sexagem, não só individualmente por 

meio do casamento, mas também coletivamente, por meio de instituições como a Igreja, o 

Estado e as empresas. As expressões particulares dessas relações se expressam na apropriação 

do tempo das mulheres; nos produtos do seu corpo; na obrigação sexual; e por fim na carga 

física dos membros inválidos do grupo (inválidos por idade – bebês, crianças, idosos – ou 

enfermos e deficientes) assim como os membros válidos do sexo masculino.  

O tempo das mulheres é explicitamente apropriado no contrato de casamento. Espera-

se que as mulheres realizem todas as tarefas que garantam a reprodução e a manutenção de 

todos os membros da família, o que inclui todo o trabalho doméstico (passar, arrumar, limpar, 

lavar, cozinhar, cerzir), mas inclui também o trabalho procriativo e emocional.  

A apropriação do tempo das mulheres não se limita apenas a esposa, mas a toda e 

qualquer mulher que faça parte do grupo de mulheres em geral. Se não for a esposa, será a mãe, 

a irmã, a tia, a avó.  “Tudo se passa como se a esposa pertencesse em nua-propriedade ao esposo 

e a classe das mulheres pertencesse ao usufruto de cada homem e, particularmente, cada um 

tenha adquirido a utilização privada de uma delas”, como sintetiza Guillaumin (2014, p. 35).    

Essa massa de trabalho realizada gratuita e exclusivamente pelas mulheres, que é 

invisibilizada e feita em nome do “dever materno” gera uma sobrecarga de imensa às mulheres. 

O que deveria ser chamado de trabalho, aparece ideologicamente como se fosse atribuição 

natural das mulheres e faz com que o trabalho doméstico não seja visto, menos ainda 

reconhecido como trabalho. 

A apropriação do tempo das mulheres se dá de forma irrestrita mesmo quando elas 

também estão inseridas na esfera da produção, o que implica jornadas intensivas e extensivas 

de trabalho. A classe de homens por sua vez tem direito a descansar horas seguidas cada vez 

que retorna para casa do trabalho. De fato, “é impondo e extorquindo o tempo de trabalho das 

mulheres que os homens garantem mais tempo livre”. (GUILLAUMIN, 2014, p. 123). 

O tempo das mulheres, ao contrário, parece se caracterizar justamente pela ausência de 

tempo vago. São as mulheres que tem menos possibilidade de descanso e tempo livre para 

qualquer outro trabalho, o que inclui tempo para dedicar-se a atividades políticas, intelectuais, 
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culturais, artísticas. Portanto, essa apropriação do tempo de vida das mulheres nos parece 

fundamental para manutenção de sua condição de exploração e dominação. 

Na apropriação dos produtos de nossos corpos são os homens que determinam o número 

de filhos em razão do casamento. A esposa geralmente tem filhos quando e quantos seu marido 

deseja. A ausência, para a maioria das mulheres (particularmente as pobres) da possibilidade 

real de contracepção e aborto é uma consequência disso. Muitos homens policiam ou interditam 

a prática de métodos contraceptivos de suas esposas. O processo de laqueadura de trompas 

ainda hoje é feito com a autorização expressa do marido, onde ele assina um termo autorizando 

sua mulher a realizar tal procedimento.    

Outra forma de apropriação das mulheres é pela obrigação sexual. Segundo Guillaumin 

(2014) existem duas formas principais desse uso físico sexual. Uma que se expressa por meio 

do contrato não-monetário, no casamento; e aquela que é diretamente monetarizada, a 

prostituição. Esta última se caracteriza pelo fato de que a prática sexual é remunerada, e sua 

compra limita o uso físico à utilização sexual. O casamento, ao contrário, estende o uso físico 

a todas as formas possíveis, dentro os quais específica e centralmente, a relação sexual. Apesar 

de parecerem superficialmente opostas, uma confirma a outra e exprimem a apropriação da 

classe das mulheres pelos homens. 

No regime patriarcal, como afirma Safiotti (2004, p. 105), “as mulheres são objetos da 

satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, da força de trabalho e de novas 

reprodutoras. ” Diferentemente dos homens, a sujeição das mulheres enquanto classe de sexo, 

envolve, entre outros serviços, a obrigação de serviços sexuais.  

Por fim, o encargo físico dos membros válidos e inválidos que consiste em 

responsabilizar às mulheres, fora da relação salarial, pela reprodução material, corporal e 

afetiva de todos os membros do grupo. Essa tarefa de manutenção existe igualmente no circuito 

do trabalho remunerado: é o caso das empregadas domésticas, cuidadoras, babás.  Entretanto, 

a quantidade de tempo dispensado pelas mulheres com a manutenção física e cuidado material 

em sua esmagadora maioria é efetuado fora do circuito do trabalho remunerado. Ou seja, são 

as mulheres que são responsabilizadas, geralmente fora das relações de assalariamento, pela 

manutenção física de crianças, idosos, doentes, deficientes e também dos homens.  

Portanto, as relações de sexagem se expressam na apropriação do tempo, nos produtos 

do corpo, na obrigação sexual e no encargo físico dos membros do grupo. É por meio dessas 

relações que a classe de mulheres é apropriada pela classe de homens como objetos, posses, 

não só no que diz respeito a sua força de trabalho, mas em relação ao seu corpo e a sua vida. 
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Apropriadas pelos homens e despossuídas de si mesmas, é como se não existissem como 

sujeitos. (GUILLAUMIN, 2014). 

Sem dúvida alguma o entendimento de que as mulheres se constituem em uma classe 

de sexo apropriada individual e coletivamente por meio das relações de sexagem pela classe 

dos homens é fundamental para pensarmos formas de desnaturalizarmos essas relações de 

apropriação do trabalho, do corpo e da vida das mulheres. 

Entretanto, acreditamos que é o patriarcado que permanece como base estruturante da 

exploração e opressão das mulheres. Nesse sentido, Safiotti (2004) defende sua utilização como 

categoria política a partir dos seguintes argumentos: 1) não se trata de uma relação privada, mas 

civil; 2) dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição; 3) 

configura um tipo hierárquico de relação que invade todos os espaços da sociedade; 4) tem uma 

base material; 5) corporifica-se; 6) representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia 

quanto na violência.  

Desse modo, sustentamos a importância política do uso da categoria patriarcado por 

deixar notadamente explícito os processos de exploração e apropriação aos quais as mulheres 

são submetidas, sob o risco de perdemos o único conceito que evidencia o vetor da dominação 

masculina.  Portanto, coadunamos firmemente com entendimento de que “colocar o nome da 

dominação masculina – patriarcado – na sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, 

que torna natural essa dominação-exploração”. (SAFIOTTI, 2004, p. 56).  

Enquanto sistema de apropriação da classe de mulheres pela classe dos homens, o 

patriarcado, como toda relação social, possui bases materiais e ideológicas que lhes dão 

sustentação. Isto posto, conforme aponta Saffioti (1987), pode-se concluir que 

 

O patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado pela ideologia 
machista. Mais do que isto, ele é também um sistema de exploração. Enquanto a 
dominação pode, para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos 
político e ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico. 
(Ibidem, p. 50).  

 

Esse entendimento é essencial para não cairmos em explicações que atribuem 

exclusivamente à esfera da cultura a justificativa para os processos de dominação das mulheres. 

Dizer que o patriarcado possui uma base material significa dizer que ele se sustenta a partir da 

divisão sexual do trabalho e da exploração econômica das mulheres, seja na esfera produtiva 

ou reprodutiva.  

Cristine Delphy (2009) afirma que a origem semântica da palavra patriarcado vem da 

combinação das palavras gregas pater (pai) e arkhe (origem e comando). Portanto, a palavra 
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patriarcado significa literalmente a autoridade do pai ou autoridade paterna. A passagem da 

sociedade primitiva à sociedade de classes constitui o momento de conformação da família 

patriarcal.  

A família na sociedade de classes, segundo Engels (1987), tem como centro a relação 

fundamental entre o proprietário e propriedade, na qual estão incluídos todos os bens do pater 

famílias: a casa, as terras, o gado, os escravos, os filhos e a esposa.  

No século XIX a burguesia já havia conseguido impor a imagem da família nuclear, 

composta pelo pai, esposa e filhos. No entanto, essa concepção está permeada por uma 

compreensão ideologizada de família, que tem como central a figura do patriarca, e sua relação 

com suas propriedades.  

A apropriação sobre o corpo, a vida e a exploração que o patriarcado desenvolveu sobre 

nós mulheres veio atender dois interesses: o controle do número de filhos, o que poderia 

significar mais força de trabalho e maior possibilidade de acumular riquezas; a garantia de filhos 

legítimos para transmissão da propriedade privada por meio da herança. Nesse sentido, 

conforme Safiotti (2004, p. 105) “seguramente, este regime ancora-se em uma maneira de os 

homens assegurarem, para si mesmos e para seus dependentes, os meios necessários à produção 

diária e à reprodução da vida”. 

Conforme Almeida (1996, p. 16) “nunca será demais frisar, o quanto a família patriarcal 

do pater famílias está, na origem, ligada não apenas a propriedade privada, mas à instituição da 

escravidão como propriedade da vida humana, da força de trabalho, da força de trabalho dessa 

vida”. 

Entretanto, cabe aqui destacarmos que não foi o capitalismo que “inventou” o 

patriarcado e o racismo. Como mencionamos anteriormente, o patriarcado é o mais antigo 

sistema de exploração e dominação conhecido. Segundo aponta Safiotti (1987, p. 47) “calcula-

se que o homem haja estabelecido seu domínio sobre a mulher há cerca de seis milênios”. Assim 

como o racismo já existia na Grécia e Roma antigas. Todavia, com a emergência do capitalismo, 

houve a fusão entre esses três sistemas, através de um processo simbiótico denominado 

“patriarcado-racismo-capitalismo”. (SAFIOTTI, 1987, p. 60).  

No Brasil, particularmente, a dominação patriarcal foi um sistema de poder estratégico 

no processo de colonização e que sempre esteve diretamente ligado ao escravismo. O 

patriarcado se instituiu como parte de um sistema de dominação e exploração no período 

colonial, passou evidentemente, por grandes transformações, mas isso, no entanto, não significa 

que seja um tipo de poder historicamente superado. (ÁVILA, 2001).  
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A despeito do Brasil ter sido o último país do mundo a abolir a escravidão, há exatos 

cento e vinte oito anos, é a população negra, particularmente as mulheres negras, que vivem em 

situação de maior pobreza, que estão inseridas nos postos de trabalho mais precários e recebem 

os mais baixos salários. Nos índices de violência contra a mulher, a taxa de violência contra a 

mulher negra só aumentou nos últimos anos.  

Segundo dados compilados e publicados pelo CFESS (2016a), o Relatório da Comissão 

Externa da Feminização da Pobreza (2004), do Senado Federal, indica que as mulheres ainda 

se concentram nas ocupações mais precárias (61%), percentual 13% superior à proporção de 

homens nessa mesma situação (54%). Considerando a população negra, o percentual sobe para 

65,3%, o que corresponde a 29% superior à proporção de brancos nessa mesma situação 

(50,4%). No caso das mulheres negras, essa proporção salta para 71%. Das mulheres negras, 

41% se concentram nas ocupações mais precárias e desprotegidas do mercado de trabalho. 

No que se refere aos dados sobre violência contra mulher são registrados cinco 

espancamentos a cada dois minutos (Fundação Perseu Abramo/2010); um estupro a cada 11 

minutos (9º Anuário da Segurança Pública/2015); um feminicídio a cada 90 minutos (Violência 

contra a mulher: feminicídios no Brasil, Ipea/2013); 179 relatos de agressão por dia (Balanço 

Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher/jan-jun/2015) e 13 feminicídios por dia em 2013 

(Mapa da Violência 2015/Flasco). Vale destacar que, para as mulheres negras, a taxa de 

homicídio é mais que o dobro, em relação às mulheres brancas. Para as jovens negras, por 

exemplo, a taxa de mortes violentas é de 11,5 por 100 mil habitantes, enquanto para as jovens 

brancas é de 4,6. (DATASUS, 2013); (CFESS, 2016a). 

 Esses dados evidenciam como as dimensões de classe, “raça” e sexo estão 

profundamente “enoveladas” e/ou consubstanciadas e não podem ser analisadas isoladamente. 

Como apontamos, a perspectiva teórico-política de análise da consubstancialidade e da 

coextensividade das relações sociais de sexo (incluindo sexualidade), “raça” /etnia e classe é 

um pressuposto fundamental para entendermos os efeitos conjugados dessas relações sociais. 

 Durante todo o trabalho optamos por usar a “raça” entre virgulas para deixar 

notadamente explícito o seu caráter eminente social. Todavia, muito mais que um conceito 

sociológico, essa categoria expressa a existência de relações sociais concretas estruturais e 

estruturantes da realidade social.   

A ideia de “raça” é desprovida de qualquer valor científico e a ciência afirma que não 

existem “raças”, mas apenas uma única – a raça humana. Entretanto, diferentes grupos étnicos-

raciais sofrem discriminação por serem considerados subgrupos humanos (ou não humanos) e 
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que, portanto, merecem ser subjugados. Um exemplo trágico da nossa história ocorreu durante 

a Segunda Guerra Mundial com o extermínio de milhares de judeus, negros, ciganos, 

homossexuais, alimentados pela ideologia nazista de Hitler de que existiria apenas uma “raça” 

pura – a “raça ariana”. A escravidão do povo negro no Brasil e o extermínio da população 

indígena também se sustentou dentro dessa mesma lógica, a partir de como a sociedade 

brasileira se organizou e da ideologia dominante racista que serviu para sustentar essas relações 

sociais de desigualdade e exploração. 

Nesse sentido, gostaríamos de explicar que a utilização do conceito “raça”, embora 

frequentemente seja utilizado em uma conotação biologicista, conservadora e sem 

fundamentação cientifica, aqui é compreendido como uma construção sócio-histórica. Portanto, 

deve ser analisada como uma categoria complexa, multifacetada e indispensável para 

apreendermos as relações sociais numa perspectiva de totalidade (CFESS, 2016c). 

Sob determinado aspecto, a discussão sobre as relações sociais de sexo se aproxima da 

discussão sobre as relações sociais de “raça” no que tange a utilização de argumentos 

biologizantes para justificar os processos de exploração e dominação de um grupo étnico-racial 

por outro. Assim como nas relações sociais de sexo as características biológicas são acionadas 

para naturalizar as relações de desigualdades entre homens e mulheres, nas relações sociais de 

“raça” caracteres biológicos como a cor da pele, o tipo de cabelo, a espessura dos lábios foram 

argumentos historicamente utilizados para justificar a “superioridade” do homem 

branco/europeu e explorar e subjugar o povo negro. Desse modo, tanto as relações sociais de 

“raça”/etnia, quanto de classes de sexo, se sustentam em um processo semelhante de 

naturalização de determinados grupos sociais.  

Nessa esteira, é fundamental destacarmos a importância dos movimentos sociais negro 

e antirracista nesse processo de abandono da concepção biológica do termo “raça” e de sua 

utilização como categoria de análise indispensável para análise das relações e desigualdades 

étnico-raciais. (CFESS, 2016c). 

Longe de qualquer naturalismo ou explicação que tenha como fundamento a biologia, 

localizamos que as desigualdades de sexo, “raça” e classe, sua inserção e permanência em todas 

as dimensões da vida, estruturam-se a partir da forma como a sociedade organiza as relações 

sociais. Portanto, as desigualdades estruturais (classe/ “raça” e sexo) são produzidas e se 

desenvolvem pelo processo econômico, político e cultural de organização do modo de vida 

social.  
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Logo, como aponta Ávila (2001), reconhecer a existência desse sistema dominação 

(patriarcal/racista/capitalista) e fazer conhecer os mecanismos de sua reprodução é uma 

importante contribuição do feminismo para a democratização da vida.  

No item seguinte faremos uma análise de como a ideologia (hetero) 

patriarcal/racista/capitalista, por meio da alienação, naturaliza as relações de exploração e 

dominação de uma classe de sexo por outra. Desvelar esse processo e perceber a 

correspondência (não-mecânica, mas dialética, contraditória e nem sempre aparente) existente 

entre a ideologia e a base material é fundamental apreendermos as reais estruturas que 

sustentam essa dominação. 

 

2.3 O papel da ideologia (hetero) patriarcal/racista/capitalista na naturalização das 

relações sociais de sexo 

 

Sabemos que processo de formação da consciência na sociedade capitalista é dificultado 

pelas relações de dominação, bem como pela ideologia dominante, o que leva muitos indivíduos 

sociais a naturalizarem e produzirem essas relações. (CISNE, 2014a). A força da ideologia 

(hetero) patriarcal/racista/capitalista atinge particularmente a vida das mulheres, penetra em 

suas consciências e naturaliza as relações de exploração e dominação, as quais elas foram 

historicamente submetidas. Essa naturalização, faz com que nós incorporemos e reproduzamos 

essa ideologia de maneira irrefletida, como se ela fosse natural. 

Nossa perspectiva de análise parte do entendimento de que toda ideologia possui uma 

base material e se estrutura por meio de relações sociais concretas. Por esse motivo, acreditamos 

ser importante analisarmos as categorias de ideologia e da alienação, por entendermos que toda 

a ideologia tem correspondência com uma base material estruturante, nesse caso, o sistema 

(hetero) patriarcal, racista e capitalista; e que a alienação é o solo, o campo fértil para essa 

ideologia germinar. 

Algumas concepções naturalistas e essencialistas irão reforçar a ideia de uma suposta 

“natureza” ou “essência feminina”. Como aponta Cisne (2014a, p. 101) “desvelar esse 

naturalismo no terreno da história é um passo fundamental para o processo de formação da 

consciência das mulheres e de superação das relações de apropriação e exploração que elas se 

encontram implicadas”. 

Nessa sociabilidade insinuam-se dissimuladamente relações burguesas como leis 

naturais. Desse modo, as relações sociais perdem seu caráter histórico e aparecem como 



38 
 

 
 

imutáveis. Nos resta questionar: a quem interessa a manutenção dessa dominação? A que 

interesses elas servem? Nesse sentido, desvelar criticamente essas relações sociais é 

fundamental para a construção de uma sociabilidade que permita a superação de toda forma de 

exploração e dominação.  

Para alcançar esse objetivo recorremos a categoria de ideologia, que mesmo dentro da 

tradição marxista, possui uma polissemia de significados. Entretanto, tomaremos como 

referencial seu sentido crítico e negativo, que se refere desde Marx a uma distorção do 

conhecimento. 

Acerca da acepção negativa do termo, Bottomore afirma que 

É essa relação que o conceito de ideologia expressa, referindo-se a uma distorção do 
pensamento que nasce das contradições sociais e as oculta. Em consequência disso, 
desde o início, a noção de ideologia apresenta uma clara conotação negativa e crítica. 
(2001, p. 183-184). 

 

Nesse sentido, sua acepção é crítica e negativa porque compreende uma distorção ou 

inversão da realidade, uma representação errônea das contradições sociais. Todavia, como 

aponta Konder (2002) para Marx a distorção ideológica não se reduz a uma racionalização 

grosseira e tosca dos interesses de uma determinada classe. Ela falseia/inverte as proporções na 

visão do conjunto ou sentido global de uma totalidade, mas respeita a riqueza dos fenômenos. 

Para Marx, “a ideologia era a expressão da incapacidade de cotejar as ideias com o uso 

histórico delas, com a sua inserção prática no movimento da sociedade. E que essa incapacidade 

também precisava ser compreendida historicamente”. (KONDER, 2002, p. 40). 

Duas vertentes do pensamento filosófico crítico influenciaram diretamente o conceito 

de ideologia de Marx e Engels: o materialismo francês, com a crítica à religião feita por 

Feuerbach e, a filosofia alemã com a crítica da epistemologia tradicional e a revalorização da 

atividade do sujeito desenvolvida por Hegel. (BOTTOMORE, 2001). 

Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels (1984) demonstraram a existência de uma relação 

de reciprocidade entre as formas de consciência e a existência material dos homens.  

 

A produção das ideias, representações da consciência está a princípio diretamente entrelaça 
com a atividade material e o intercâmbio material dos homens, linguagem da vida real. O 
representar, o pensar, o intercâmbio espiritual como ela se apresenta na linguagem da política, 
das leis, da moral da religião, da metafísica, etc., de um povo. Os homens são os produtores 
das suas representações, ideias, etc., mas os homens reais que realizam, tais como se 
encontram condicionados por um determinado desenvolvimento de suas forças produtivas e 
do intercâmbio que a estas correspondem até às suas formações mais avançadas (1984, p. 
22). 
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Longe de qualquer leitura simplificadora que atribui à teoria marxiana a alcunha de 

“economicista”, Marx desvela aqui a conexão real da estrutura social e política com a produção 

da vida material. Existe uma relação entre a produção da existência material dos homens e suas 

ideias, representações e formas de consciência. 

 Ancorado numa concepção materialista da história, Marx desenvolve sua análise a 

partir “dos homens realmente ativos, e com base no seu processo real de vida apresenta-se 

também o desenvolvimento dos reflexos e ecos ideológicos deste processo de vida”. (MARX; 

ENGELS, 1984, p. 23). Nesse sentido, as leis, a moral, a religião, a ciência e todas as formas 

de consciência mesmo que conservem aparência de autonomia, não são esferas descoladas do 

processo de produção material dos homens. Logo, as ideias têm como base as condições 

materiais concretas. 

 A apropriação dessa categoria é fundamental para desvelarmos os processos de 

dominação engendrados pelo capitalismo na construção de uma ideologia que legitime essas 

relações de dominação e obstaculize a formação de uma consciência emancipatória. Conforme 

apontam Marx e Engels: 

 

As ideias da classe dominante, ou seja, a classe que é o poder material dominante da 
sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe que tem à 
sua disposição os meios para a produção material dispõem assim, ao mesmo tempo, 
dos meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao mesmo tempo 
submetidas em média as ideias daqueles a quem faltam os meios para a produção 
espiritual. As ideias dominantes não são mais do que a expressão ideal das relações 
materiais dominantes concebidas como ideias; portanto das relações que precisamente 
tornam dominante uma classe, portanto as ideias do seu domínio. (1984, p. 56). 

 

No Manifesto do Partido Comunista Marx e Engels (2008, p. 40) reafirmam que “as 

ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante. ” Sendo assim, o 

processo de alienação que ocultam, invertem ou naturalizam as relações sociais numa sociedade 

marcada pelos antagonismos de classe é de altamente funcional a manutenção dessa dominação.  

O que é bom para a classe dominante deveria ser bom para toda sociedade e quanto mais 

progride a civilização mais a classe dominante se vê obrigada a encobrir os males que traz 

necessariamente consigo, ocultando-os, enfeitando-os ou simplesmente negando-os (MARX; 

ENGELS, 1984). A ideologia está, nesse sentido, profundamente ligada à necessidade de 

justificar as relações de dominação engendradas pela sociedade burguesa.  

 “A alienação não é o mesmo que ideologia e dela diferencia-se substancialmente”. 

(IASI, 2011, p. 20). No senso comum, a alienação é tratada como sendo um estágio de não-

consciência. Entretanto, ela é apenas a forma de manifestação inicial da consciência, sua forma 
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mais elementar. Ela se apresenta como alienação não porque de desvincula da realidade, mas 

porque a naturaliza, a atomiza e a desvincula de seus componentes históricos. (IASI, 2011). 

Nesse processo as relações sociais perdem seu caráter histórico e ganham a aparência 

fenomênica de que são “naturais” ou “imutáveis”.  

Conforme afirma Cisne (2014, p. 41) “o germe da ideologia, em sua ‘acepção negativa’, 

encontra-se na divisão social do trabalho na sociedade de classes, à medida que o ser humano 

fragmenta a sua capacidade de apreensão da totalidade sobre o seu processo de trabalho. ” Essa 

divisão surge, exatamente com a separação do trabalho material e espiritual. A cisão entre o 

trabalho manual e o intelectual, além de inibir que os homens exerçam sua capacidade 

teleológica e criativa, tornam o trabalhador um mero executor. Destituindo o caráter de fruição 

do trabalho e impedindo que os homens tenham o controle integral desse processo, o trabalho 

torna-se apenas desgaste, dispêndio de energia. 

 O trabalho é a atividade central pela qual o ser humano criou a si mesmo. É por meio 

do trabalho que o homem transforma a natureza e a si. Diferente dos animais que agem por puro 

instinto, o ser humano é capaz de projetar, de imprimir à sua ação um sentido teleológico, 

orientado. As relações sociais capitalistas, baseadas na propriedade privada e no trabalho 

assalariado tornam o trabalho uma atividade alienada, estranhada, exteriorizada.  

 Nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos (2002) Marx analisa o ato de alienação da 

atividade prática humana, ou seja, do trabalho, segundo dois aspectos: 1) A relação do 

trabalhador com o produto do trabalho como um objeto estranho que o domina (alienação da 

coisa); 2) A relação do trabalho com o ato da produção dentro do trabalho. Tal relação é a 

relação do trabalhador com a própria atividade como alguma coisa estranha, que não lhe 

pertence, a atividade como sofrimento (auto-alienação).  Devemos compreender ainda uma 

terceira determinação do trabalho alienado, a partir das suas anteriores. Marx afirma (2002): 

 

Já que o trabalho alienado aliena a natureza do homem, aliena o homem de si mesmo, 
o seu papel ativo, a sua atividade fundamental, aliena do mesmo modo o homem a 
respeito da espécie; transforma a vida genérica em meio de vida individual. 
Primeiramente aliena a vida genérica e a vida individual; depois, muda esta última na 
sua abstração em objetivo da primeira, portanto na sua forma abstrata e alienada. (p. 
116). 

 

  
 Nesse sentido, o trabalho estranhado aliena o ser humano da natureza, de si mesmo e de 

sua própria espécie. Esses são processos organicamente vinculados. Entretanto, gostaríamos de 

chamar atenção para este último: a alienação do outro de sua própria espécie.  
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Sabemos que o ser humano é um ser genérico. É a atividade vital consciente que 

distingue o homem da atividade realizada pelo animal, e por isso mesmo ele é um ser 

consciente, universal, livre. Todavia, o trabalho estranhado inverte essa relação a tal ponto que 

faz de sua atividade vital, ou seja, do seu trabalho, apenas um meio de existência. O trabalho 

estranhado passa a arranca-lhe a vida genérica.  

Uma consequência imediata dessa inversão é o estranhamento do homem pelo próprio 

homem. Marx (2002, p. 86) sintetiza esse processo quando afirma que “a questão de que o 

homem está estranhado do seu ser genérico quer dizer que um homem está estranhado do outro, 

assim como cada um deles [está estranhado] da essência humana. ” 

Esse “auto-estranhamento” se expressa na relação em que o homem está para com o 

outro. Estranhados de si mesmos e de toda essência humana, os homens relacionam-se de forma 

antagônica uns aos outros. A partir desse entendimento, é possível depreender como se 

engendram as relações de opressão, dominação e exploração típicas da sociedade capitalista. 

Numa sociedade marcada por relações de desigualdade, exploração e alienação 

subjacentes, os indivíduos sociais passam a reproduzir e naturalizar as relações de dominação-

exploração constitutivas dessa forma de sociabilidade de maneira mecânica, de forma quase 

que naturalizada. 

O mesmo acontece com as mulheres. A força da ideologia (hetero) 

patriarcal/racista/capitalista penetra em suas consciências naturalizando as relações de 

dominação e alienação que são intrínsecas a esse modo de produção e reprodução social.  

Associado a esse processo que oculta, inverte e marcara as relações sociais de 

dominação, as mulheres também são marcadas pela ideologia de uma suposta “natureza 

feminina” que naturaliza os sexos em sua constituição biológica e cristaliza aquilo que se 

construiu socialmente como masculino e o feminino. Nesse sentido, a descoberta do sexo 

biológico é uma espécie de demarcador social, que pode descortinar e ampliar suas 

possibilidades de existência, no caso dos homens, ou aprisionar e obstaculizar nossa forma de 

ser e estar no mundo, no caso das mulheres. 

 É o patriarcado que vai nomear as desigualdades que permeiam as relações sociais de 

sexo. Por isso é tão importante desvelar esse sistema, para entendemos sobre que bases 

materiais a ideologia naturaliza e reproduz a subalternidade das mulheres. Conforme elucida 

Cisne (2014, p. 97-98) “nós não nascemos naturalmente submissas e passivas, mas 

incorporamos essa ideologia que expressa historicamente os interesses das classes dominantes”.  
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 A família monogâmica, a divisão sexual do trabalho, o controle sobre o corpo e a vida 

das mulheres estão associados à heterossexualidade e constituem as bases de sustentação desse 

sistema. (CISNE; SANTOS, 2014). Nesse sentido, o regime da heterossexualidade além de 

servir de base de sustentação do patriarcado, também vai contribuir diretamente com o processo 

de naturalização dos sexos. 

 

Ao contrário do uso corrente que enfraquece consideravelmente seu alcance, a 
heterossexualidade de que falamos tem pouco a ver com as pulsões e práticas sexuais: 
trata-se de uma potente instituição social, amplamente endossada pelo Estado e à 
Nação e que desempenha um importante papel na circulação de pessoas. Veremos que 
ela contribui de modo central não somente na organização da aliança, da filiação e da 
herança, mas de modo mais fortemente ainda na construção e na naturalização dos 
sexos, mas também das raças e das classes. (FALQUET, 2008, p. 132). 

  

Algumas análises, precisamente as pós-modernas, atribuem a desigualdade existente 

entre homens e mulheres apenas a esfera da cultura, como se não houvesse relação entre as 

condições materiais de existência e a dimensão cultural. Entretanto, como vimos anteriormente, 

toda ideologia tem como fundamento as relações materiais dominantes concebidas como ideias.  

Além de não se aperceber desse fato, essas análises guardam o grave inconveniente de que 

bastaria que se produzissem mudanças no nível cultural para que se rompessem com as 

desigualdades históricas entre homens e mulheres, sem problematizar ou sequer mencionar a 

necessidade de transformações estruturais que provoquem uma ruptura definitiva com os 

fundamentos que sustentam a desigualdade na sociabilidade capitalista. 

Sendo assim, como nos aponta Cisne (2014), a cultura não pode ser entendida como 

uma esfera abstrata e isolada das relações estruturais da sociedade. Para entende-la é necessário 

compreender como e porque as relações materiais produzem a ideologia, já que a cultura 

compõe sua base, evitando cair também na naturalização da cultura, como algo impossível de 

ser alterado.  

Nesse sentido, “se toda ideologia é determinada por uma base material, sabemos que no 

caso da ideologia de opressão de gênero (ou classe de sexo, como preferimos) e de subordinação 

da mulher, pousam sobre a exploração feminina as suas bases materiais estruturantes”. (CISNE, 

2014, p. 95).  

Conforme Ávila (2012, p. 32) “é do princípio da própria formação capitalista a 

proposição de dominar a natureza e do princípio também patriarcal a dominação da natureza. ” 

Esse princípio também estrutura as relações sociais do ponto de vista da “raça” /etnia. Os povos 

originários das Américas, por exemplo, além de violentamente explorados e dizimados, eram 
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considerados “seres inferiores” e “sem cultura”, pelo homem branco, europeu e “civilizado”. 

Os negros, durante os séculos em que sofreram com o processo de escravidão, foram 

considerados “gente sem alma” e ainda hoje sofrem com racismo e o preconceito. 

 Nessa proposição de dominação da natureza está incrustada também a ideia de 

dominação das mulheres, pois do ponto de vista patriarcal somos uma dimensão da natureza, e 

o sistema capitalista tem nessa dimensão ideológica uma base fundamental para construir a 

divisão sexual do trabalho. O problema dessa associação entre mulher e natureza é que na 

ideologia patriarcal, as mulheres como parte da natureza precisam ser dominadas e 

domesticadas. (ÁVILA, 2012). 

 Desse modo, fica claro o papel da ideologia (hetero) patriarcal, racista e classista na 

naturalização dos sexos e das relações de desigualdade entre mulheres e homens. Sob o 

argumento ideológico de um destino “natural” e “biológico”, as mulheres têm suas 

possibilidades de existência tolhidas. Esse processo além de consequentemente naturalizar as 

relações de dominação-exploração sofridas pelas das mulheres, é altamente funcional aos 

interesses do capital.  

Nesse sentido, uma das funções sociais de extrema importância desempenhada pela 

família na manutenção do domínio do capital é a manutenção e a internalização do sistema de 

valores próprios dessa sociabilidade, que não nos permitem contestar a autoridade do capital.  

Não somos criados para à rebeldia e o inconformismo diante das formas existentes de 

dominação tão características desse sistema. Se assim o fosse “a família estaria em direta 

contradição ao ethos e as exigências humanas e materiais necessárias para assegurar a 

estabilidade do sistema hierárquico de produção e reprodução do capital” (MÉSZÁROS, 2002, 

p.271). Pelo contrário, desde a infância mais tenra internalizamos de maneira muito eficaz 

regras de subordinação, de respeito as hierarquias, de obediência cega e de atitudes pouco 

questionadoras.  

Assim, conforme analisa Mészarós (2002, p. 271) no fundo “a família nuclear não deixa 

de ser profundamente autoritária devido as funções que lhe são atribuídas num sistema de 

controle metabólico dominado pelo capital”. Logo, seria um contrassenso se fosse ordenada 

segundo o princípio da igualdade real, já que em seu conjunto esse sistema do capital não pode 

se manter sem reproduzir, com sucesso e de maneira constante, as relações de poder. Entretanto, 

além da família, outras instituições estão a serviço da reprodução dos valores da classe 

dominante, entre eles as escolas, as Igrejas, as leis, a polícia e próprio Estado.  
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Um artifício ideológico muito propalado atualmente é a repetição insistente da 

"igualdade já conquistada” entre homens e mulheres. Esse argumento ideológico de difundir 

que a igualdade já foi conquistada não passa de mais uma estratégia do capitalismo de 

naturalizar e camuflar a questão da dominação e exploração, particularmente das mulheres.  

A promessa de “oportunidades iguais” é utilizada como desvio mistificador pela 

ideologia dominante. As mulheres não teriam mais nada do que se queixar. Esse argumento 

ideológico obscurece a questão da desigualdade como elemento estruturante da realidade. Não 

se trata mais de desigualdades estruturantes e intrínsecas a essa forma de sociabilidade, mas de 

uma questão de esforço pessoal, de mérito próprio. Esse igualitarismo vazio e abstrato, tem a 

função ideológica de mascarar/inverter a realidade e mantê-la inalterada, deixando intocada a 

desigualdade histórica entre homens e mulheres. Conforme aponta Mészáros 

 

Tudo isso sublinha claramente o que não deveria, mas precisa, ser enfatizado, devido 
aos artifícios da ideologia dominante e às amplamente difundidas mistificações de 
“oportunidades iguais”, ou seja: sem mudanças fundamentais no modo de reprodução 
social, não se poderão dar sequer os primeiros passar em direção a verdadeira 
emancipação das mulheres, muito além da retórica da ideologia dominante e de gestos 
da legislação que permanecem sem a sustentação de processos e remédios materiais 
adequados. (2002, p. 303).  

 

Em os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, Marx analisa que na relação com a 

mulher como presa e escrava da volúpia comunitária está expressa a degradação infinita na qual 

o ser humano existe para si mesmo, pois “a relação do homem com a mulher é a relação mais 

natural do ser humano como o ser humano” (2002, p. 105). Dessa relação depreende-se até que 

ponto a humanidade veio a ser e se aprendeu como ser genérico, como ser humano.  A análise 

do real nos mostra que ainda há muito o que avançar. 

Ainda conforme Mészáros (2002, p. 3) “jamais se enfatizará o bastante que somente 

uma forma comunitária de produção e troca social pode arrancar as mulheres de sua posição 

subordinada e proporcionar a base material para a verdadeira igualdade”. Nesse sentido, Marx 

(2002) nos oferece uma grande contribuição para pensarmos essa forma comunitária de 

produção e troca social, como reintegração ou retorno do homem a si, como suprassunção de 

seu estranhamento.  

 

O comunismo ou emancipação humana, como supressão positiva da propriedade 
privada, seria a apropriação efetiva da essência humana pelo e para o homem. Trata-
se do retorno do homem para si como ser social. O comunismo é a verdadeira 
dissolução do antagonismo do homem com a natureza e com o próprio homem; a 
verdadeira resolução do conflito entre existência e essência, entre objetivação e 
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autoconfirmação, entre liberdade e necessidade, entre indivíduo e gênero. É o enigma 
resolvido da história. (MARX, 2002).  

 

Nesse sentido, o horizonte estratégico que deve orientar a nossa luta é o da conquista da 

igualdade substantiva na vida real de mulheres e homens e que este se torne princípio norteador 

de todas as relações humanas. Por isso mesmo, conforme analisa Tonet (2004, p. 157) “a 

superação desta forma desumana de sociabilidade é uma necessidade para que a humanidade 

possa ter acesso a um patamar superior de autorrealização.”  

Numa sociedade verdadeiramente emancipada mulheres e homens não serão apenas 

formalmente livres, mas realmente livres. Não apenas formalmente iguais, mas realmente 

iguais, mas de uma igualdade que não só abole a diferença, mas admite e a exige. (TONET, 

2004). Uma outra forma de sociabilidade radicalmente diferentemente da sociabilidade erigida 

pelo capital, onde “o livre desenvolvimento de cada um seja o pressuposto para o livre 

desenvolvimento de todos”. (MARX; ENGELS, 2008, p. 44-45). 

O grande desafio está em avançar na construção da igualdade substantiva e, nesse 

sentido, a luta pela construção de uma nova ordem societária é certamente uma condição 

fundamental para a gestar as bases objetivas e subjetivas que germine uma sociabilidade que 

possibilite a efetiva emancipação humana. 

Como nos aponta Mészáros (2002) enquanto o relacionamento entre homens e mulheres 

não estiver livre e espontaneamente regulado pelos próprios indivíduos, como base numa 

igualdade substantiva, não se pode sequer pensar na emancipação da sociedade da influência 

paralisante que evita a autorrealização dos indivíduos como seres sociais particulares.   
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3 O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL: IMPASSES E DESAFIOS 

 

Nesse capítulo discutiremos a compreensão teórico-política de movimentos sociais que 

defendemos, a partir do entendimento de que existem distintas abordagens sobre essa discussão. 

Aliado a esse debate problematizaremos a proliferação das análises pós-modernas no campo 

dos chamados “Novos Movimentos Sociais”, em um evidente abandono as abordagens 

totalizantes e ao pensamento crítico. Acreditamos ser essencial essa demarcação teórica, pois 

será ela balizará nossas análises. 

No item seguinte discutiremos o movimento feminista, seus impasses e desafios a partir 

do processo de institucionalização/onguização experimentado pelo movimento na América 

Latina, particularmente no Brasil, que trouxe inúmeros rebatimentos na condição de autonomia 

e no potencial combativo/questionador do feminismo. Mesmo considerando que se trata de 

curto período na história do feminismo, consideramos que esse processo de “onguização” 

trouxe impactos muito estruturais para a organização das mulheres, e, portanto, merece ser 

problematizado.  

No item posterior traremos os desafios colocados pela atual conjuntura ao movimento 

feminista, em um cenário marcado pelo avanço do neoconservadorismo e pelo 

fundamentalismo religioso que tem posto em cheque, inclusive, algumas conquistas feministas 

no campo dos direitos sexuais e reprodutivos.  

Em tempo tão desafiadores só nos resta a luta radical contra as estruturas que cimentam 

as desigualdades de sexo, “raça “, classe e que caracterizam essa forma de sociabilidade. Nesse 

sentido, o feminismo cumpre a tarefa histórica de mobilizar as mulheres a partir da consciência 

da exploração e apropriação que somos submetidas (como classe de sexo), assim como 

engendrar formas de ação coletiva para superarmos essa situação. 

 

3.1 Movimentos Sociais: concepção e crítica 

 

Partindo do pressuposto que no jogo das forças sociais há interesses contraditórios e 

antagônicos em disputa, quando classes/grupos se organizam na busca por libertação para 

superar alguma forma de opressão e passam a atuar na produção de uma sociedade modificada, 

podemos falar na existência de um movimento social, conforme aponta Scherer-Warren (1987). 

Obviamente não podemos ignorar a existência de grupos que se organizam a partir de pautas 
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de caráter extremamente conservadoras, fascistas, geradores de ódio e violência, mas não são a 

estes que aqui nos referimos. 

Em seu estudo sobre movimentos sociais Scherer-Warren propõe apreendê-los a partir 

dos seguintes elementos: da natureza de sua ação para transformação; de sua proposta de 

transformação; dos princípios que orientam esta proposta; e dos condutores do movimento. 

Nesse sentido, a autora define os movimentos sociais da seguinte maneira: 

 

Uma ação grupal para transformação (a práxis), voltada para a realização dos mesmos 
objetivos (o projeto), sob a orientação mais ou menos consciente de princípios 
valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organização diretiva mais ou menos 
definida (a organização e sua direção). (1987, p. 20).  
 

Portanto, esses elementos conformariam uma síntese na configuração de um movimento 

social. Considerando a importância dessas categorias sociológicas dentro da perspectiva 

marxista, a noção de práxis se coloca como central para realizarmos uma análise crítica e de 

totalidade dos movimentos sociais.  

Gohn (2003, p. 13) demarca seu entendimento acerca dos movimentos sociais como 

“ações coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam distintas formas da 

população se organizar e expressar suas demandas”. Em suas ações concretas eles podem 

expressar-se por meio de diferentes estratégias, entre elas piquetes, mobilizações, greves, 

passeatas, marchas, concentrações.  

Nesse sentido, uma distinção que deve ser feita quando falamos de movimentos sociais 

diz respeito a compreensão de movimento e mobilização/manifestação social. Longe de se tratar 

de uma questão meramente semântica, essa diferenciação é importante para evitarmos 

equívocos que envolvem a compreensão de nosso objeto de pesquisa. 

Um movimento social se caracteriza por uma organização com um certo grau de 

formalidade (não necessariamente isso quer dizer institucionalidade) e de estabilidade, além 

dos elementos que o caracterizam como tal (práxis, projeto, ideologia, direção). Já a 

mobilização ou uma manifestação remete a uma atividade pontual, que geralmente se esgota 

em si mesma quando concluída. 

 Como esclarece Montaño e Durigetto (2011, p. 264) “a mobilização pode ser até uma 

ferramenta do movimento, como também uma mobilização pode se desdobrar em outras formas 

até formar um movimento; mas em si mesma a mobilização não necessariamente significa uma 

organização nem constituiu um movimento social”. Podemos exemplificar na realidade 
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brasileira: movimento LGBT/paradas da diversidade, movimento feminista/ marcha das 

margaridas, marcha das mulheres negras e marcha das vadias, objeto desta dissertação. 

Portanto, reafirmamos o entendimento de que as Marchas das Vadias não se constituem 

em movimento social, mas em manifestações ou mobilizações feministas em favor da liberdade 

e da autonomia das mulheres. O que vai permitir que essas expressões ganhem maior densidade 

política, como no caso da Marcha das Vadias de Recife, é a criação de um coletivo que aglutina 

mulheres em torno de princípios e bandeiras de luta, e que apesar de se reivindicar autônomo, 

garante certo grau de institucionalidade/organicidade a essa organização feminista. Nesse 

sentido, o Coletivo MDVR possui componentes que permitem sua configuração como 

movimento social, quais sejam: a natureza de sua ação, sua proposta de transformação, os 

princípios que orientam essa proposta, sua organização e direção. 

Do ponto de vista temporal, gostaríamos de demarcar o contexto da década de 1980 que 

marca no Brasil um período de intensa efervescência política, com intensa participação e 

rearticulação de movimentos sociais que forçavam o processo de abertura democrática do país. 

Nesta década destaca-se no âmbito dos movimentos sociais, além da construção do novo 

sindicalismo, a emergência dos denominados Novos Movimentos Sociais (NMS´s). 

Conforme Gohn (2003) no início dos anos 80 no Brasil quando se falava de NMS´s, 

tinha-se bem claro de que fenômeno estava se falando. Era sobre os movimentos populares 

urbanos. A denominação “nova” buscava se contrapor aos movimentos ditos já “velhos”, 

expressos no modelo das Sociedades Amigos de Bairro ou Associação de Moradores.  

No campo das práticas não exclusivamente populares começa a haver interesse de 

pesquisadoras/es por outros movimentos sociais, como de mulheres, ecológicos, de negros. A 

emergência desses estudos demarca uma nova concepção para o novo e uma divisão 

paradigmática. O “novo” passou a ser referência a movimentos que demandam não apenas bens 

e serviços necessários à sobrevivência imediata – características básicas das ações dos 

movimentos populares que inscreviam suas demandas no campo dos direitos sociais 

tradicionais; mas se referia a uma outra ordem de demanda, relativa à direitos sociais mais 

amplos. (GOHN, 2003). 

Os chamados NMS´s aparecem no Brasil na década de 1980 trazendo alguns traços 

comuns: seu campo de mobilizações e seus objetivos situam-se fora da esfera imediata do 

trabalho e da produção, e seus protagonistas mantém, em geral, uma relação de indiferença ou 

até mesmo de hostilidade com os referenciais políticos e ideológicos do movimento operário, 

em uma postura anti-Estado e anti-partidos. (BIHR, 1999). 



49 
 

 
 

Elementos positivos também são destacados por nessas “novas” formas de contestação 

que colocam na ordem do dia temas como a desigualdade entre os sexos, “raça”/etnia, religião, 

sexualidade, ecologia, o que contribui para revelar que as condições de reprodução do capital 

ultrapassam seu simples movimento econômico. Ainda conforme Bihr (1999) também é 

possível apontar alguns limites nos chamados NMS´s: o primeiro é que o campo de intervenção 

desses movimentos nem sempre colocavam em questão as relações sociais capitalistas e as 

condições imediatas de sua reprodução; o segundo se trata do particularismo de suas demandas, 

em uma tendência ao isolamento, sem estabelecer relação aparente uns com os outros, 

favorecendo seu fechamento em práticas localizadas.  

Conforme pontua Montano e Duriguetto não se trata de desconsiderar a importância das 

demandas dos chamados “NMS” 

 

[...] mas o fato de terem sua dimensão política reduzida aos limites de seus horizontes 
imediatos de interesses locais ou singulares acabou por retirar deles a perspectiva de 
inserção no quadro da realidade econômica, social, e política maior e da luta de classe. 
Essa “retirada” acabou por conduzir a uma convivência com o sistema, ainda que 
limitadamente contraditória, mas compatível com sua manutenção. (Idem, 2011, p. 
266). 

 

Soma-se a isso o fato de que as principais vertentes teóricas que balizaram as reflexões 

sobre os chamados “NMS” partiam de abordagens culturalistas, com ênfase exagerada na 

identidade, na linguagem e na cultura em total abandono a perspectiva de totalidade, 

contradição e transformação social. Nesse sentido, as produções teóricas brasileiras foram 

marcadas pela incorporação do paradigma da pós-modernidade, numa espécie de rearranjo 

“culturalista”, onde dominam as análises sobre os “NMS”.  

Segundo Montaño e Duriguetto (2011) o entendimento das postulações teóricas e 

políticas pós-modernas apenas pode se desvelado quando referido à crise do capital e da sua 

ofensiva, que tem na acumulação flexível e no projeto neoliberal sua base material e ideológica. 

Esse construto teórico-político é altamente funcional por abandonar a crítica teórica e a ação 

política contra o capitalismo, propondo o protagonismo da ação de grupos em microespaços, 

inócuos para a superação dos fundamentos capitalistas das opressões sociais, cujas 

manifestações propõem-se a combater. 

As análises pós-modernas sugerem que a visibilidade política dos “novos movimentos 

sociais” (entre os quais destacamos o movimento feminista, estudantil, homossexual, negro, 

ecológico, pacifista, entre outros) teriam deslocado para um segundo plano o “velho movimento 

operário” 
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A “velha política foi substituída pela “nova política”. Esses “novos” movimentos 
sociais atacaram o “ponto fixo da política”, cristalizado em instituições políticas bem 
delimitadas e que gravitava, exclusivamente, em torno do Estado. A estratégia de 
“tomada do poder” caducou e cedeu lugar à “contestação imediata e cotidiana de cada 
relação de dominação”. (EVANGELISTA, 1997, p. 16).  

 

 Essa onda irracionalista toma corpo com as reflexões em torno do maio francês se 

caracteriza resumidamente pela “desreferencialização do real” e pela dessubstancialização do 

sujeito”. (EVANGELISTA, 1992).  

A realidade objetiva deixa de ser a referência para a produção do conhecimento, pois 

não há real. A realidade é apenas uma série de acontecimentos aleatórios, sem sentido algum. 

“É justamente por esse desprezo pela dimensão ontológica do real, que as análises pós-

modernas não conseguem ultrapassar a superficialidade aparente dos fenômenos societários”, 

conforme Evangelista. (1992, p. 35). 

 Para os ideólogos da filosofia pós-moderna vivemos uma época marcada pelo 

“descentramento da política”, que se caracteriza pelo surgimento de “novos sujeitos sociais”, 

com igual capacidade de engendrar processos de mudança da realidade, negando a existência 

de um sujeito revolucionário e da centralidade que as classes sociais assumem na sociedade 

capitalista.  

 Nesse sentido é que a defesa das ideias pós-modernas e as referências teóricas dos 

“novos movimentos sociais” se encontram implicadas. Acomodam-se no mesmo espaço em 

que se desenvolvem a crítica à racionalidade moderna e a contestação aos instrumentos 

tradicionais de organização e manifestação coletivas. (RIBEIRO, 2014, p. 113).   

Vem prevalecendo nessa perspectiva teórico-política elaborações construídas a partir de 

eixos culturalistas, relativos ao processo de construção de identidades. As centralidades dessas 

questões expressam uma clara rejeição das abordagens totalizantes, a exemplo do marxismo, 

como aponta Montano e Duriguetto (2011). A tônica que orienta esse discurso é uma 

abordagem que desestoriciza o sujeito, cindindo as identidades das determinações estruturantes 

da realidade social. O que na verdade está em curso é uma clara investida ideológica de tentar 

descartar a noção de classe social pela noção de identidades, de mascarar as desigualdades 

sociais intrínsecas a esse sistema e manter inalteradas as bases que lhe dão sustentação.  

Como aponta Evangelista (1992, p. 34) “é necessário pensar, teoricamente esses ‘novos 

movimentos sociais’, que se multiplicam na sociedade contemporânea. Todavia não podemos 

toma-los como significantes em si mesmos, mas exatamente como complexificação processada 

no ser social do mundo do capital”.  
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Isso não significa desconsiderar a importância dessas lutas. Elas são absolutamente 

necessárias e se constituem como mediação política estratégica no plano da emancipação 

política e da formação de uma consciência revolucionária para a superação da ordem burguesa.  

No campo do feminismo, como aponta Gurgel (2011), essa compreensão reafirma a 

necessidade histórica da continuidade de auto-organização das mulheres no processo da luta 

anticapitalista, antipatriarcal e antirracista. O desafio é se constituir um campo político no qual 

a luta pela igualdade entre os sexos e a ruptura radical com as estruturas do capitalismo 

caminhem com a mesma intensidade e força política no interior do projeto libertário. 

O horizonte estratégico dessas lutas, mesmo levando em conta as singularidades dos 

sujeitos, precisam ter a clara compreensão que somente uma transformação profunda das 

relações sociais (por isso a dimensão sexo e da “raça” /etnia devem estar necessariamente 

consubstanciados à dimensão da classe) podem engendrar a construção de uma nova forma de 

sociabilidade. 

Os limites situam-se na ocorrência de lutas de natureza específica com pouca ou 

nenhuma consciência de classe e sem articulação com lutas de caráter radicalmente 

emancipatório. Sendo assim, a vinculação a uma perspectiva anticapitalista, antipatriarcal e 

antirracista permitiria o ataque simultâneo de todas as opressões, apontando para uma 

radicalização da consciência de classe e articulação de todos os sujeitos sociais que lutam contra 

os processos de dominação-exploração. 

Nesse sentido, como aponta Montaño e Duriguetto (2011, p. 350) “é preciso dotar as 

lutas de uma perspectiva teórico-política que vise à totalidade social, que objetive romper com 

o caráter de parcialidade e corporativismo das reivindicações, envolvendo-as e desenvolvendo-

as a partir e no interior de projetos que postulam uma contra-hegemonia”.  

Portanto, é de fundamental importância articularmos o feminismo a um projeto de 

sociedade que ultrapasse não só as desigualdades entre os sexos, mas que a igualdade 

substantiva se constitua como princípio ontológico. 

Nesse sentido, Evangelista (1992, p. 53) argumenta que, 

 

[...] muito diferente do ´estilhaçamento` da política, o que temos é a ampliação do 
campo da política. Ao contrário de ´novos sujeitos políticos`, que substituam os 
´velhos` sujeitos – como, por exemplo, o proletariado -, o que temos são sujeitos 
políticos renovados pluridimensionalmente. Em lugar de ´novas práticas sociais` 
temos uma práxis social com dimensões ainda ignoradas. E muito mais do que ´novos 
espaços políticos`, o que temos são espaços políticos esquecidos na cotidianidade e 
que necessitam ser conectados à totalidade concreta, para que possam ser apreendidos. 
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Assim, é preciso que os diversos movimentos sociais articulem suas lutas particulares 

à perspectiva dos interesses de classe. Conforme afirma Antunes, “a luta ecológica, o 

movimento feminista e tantos outros novos movimentos sociais têm maior vitalidade quando 

conseguem articular suas reivindicações singulares e autênticas com a denúncia à lógica 

destrutiva do capital”. (1999, p. 216). 

Conforme aponta Ribeiro (2014) incorporar a diversidade humana no enfrentamento 

das opressões sociais não significa suprimir a compreensão da realidade social pautada nas 

contradições da totalidade histórica. Implica, sobretudo, alargar esse conhecimento na 

perspectiva de apreensão da essência do ser social em sua materialidade. 

A partir dos anos 1990 o “novo” dos movimentos sociais de redefine novamente. Duas 

outras tendências tomam corpo nessa década no cenário social brasileiro no que diz respeito à 

temática dos movimentos sociais: o crescimento da Organizações Não-Governamentais 

(ONG´s) e as políticas de “parcerias” implementadas pelo Estado como parte da agenda 

neoliberal apontada pelos organismos internacionais que prevê a desregulamentação do papel 

do Estado e transferência de suas responsabilidades para a chamada “sociedade civil 

organizada”. As implicações dessa política de “parceira” e do processo de “onguização” dos 

movimentos sociais, particularmente do movimento feminista, será objeto de discussão no 

próximo item.   

 

3.2 O Movimento Feminista Brasileiro: entre a institucionalidade e a autonomia 

 

 Como movimento social, o feminismo tem enfrentado inúmeros desafios políticos-

organizativos colocados pela conjuntura e que dele exigem um processo permanente de reflexão 

crítica.  Entre esses desafios, como aponta Gurgel (2004) queremos destacar a complexidade 

do debate que envolve a relação do feminismo com o Estado, na tarefa de cumprir uma 

exigência da práxis feminista, qual seja: a autonomia frente as estruturas patriarcais-capitalista, 

como tem sido historicamente o papel do Estado.  

 A autonomia que tanto desejamos segue sendo um fundamento da nossa utopia 

feminista, mas diversos e contraditórios são os caminhos que temos trilhado, principalmente na 

relação o movimento nos últimos anos estabeleceu com o Estado e as instituições 

internacionais.  
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Como aponta Fisher (2005) no contexto latino-americano, caracterizado entre outras 

coisas por economias dependentes e submetidas aos interesses imperialistas, os organismos 

internacionais têm se imposto como a principal via para o reconhecimento e a sobrevivência 

dos movimentos sociais.  

Na década 1970 e meados dos anos 1980 para o feminismo latino-americano a 

autonomia com relação ao Estado e aos partidos era um valor ético muito importante, que 

significava para o movimento controlar suas próprias ações, a capacidade de autodeterminar-se 

e independência de qualquer instituição. (FISCHER, 2005).  

No Brasil, particularmente, o processo de redemocratização, após vinte anos de ditadura 

civil-militar, redimensionou a relação entre o Estado e a sociedade, que agora encontrava 

maiores possibilidades de interlocução e reivindicação por direitos e políticas sociais públicas.  

É nesse mesmo contexto que ocorre o surgimento das primeiras Organizações Não-

Governamentais (ONG´s). Ainda nos anos 1980 se evidenciam as bases de institucionalização 

do feminismo. Todavia, será na década seguinte que esse processo se consolida por meio do 

que ficou conhecido como “onguização” do feminismo. 

Embora reconheçamos que o processo não tenha se limitado ao movimento feminista e 

tenha alcançado a totalidade dos movimentos sociais, ele tornou-se emblemático no feminismo 

por ter trazido um impacto muito estrutural para a organização das mulheres.  

As ONG´s feministas passam a caracterizar um feminismo mais “profissionalizado” em 

detrimento do feminismo como movimento. Essa profissionalização, conforme Cisne (2014, 

p.141) “reedita em grande medida o feminismo bem-comportado e encontra sérios limites 

institucionais para atuar como autonomia frente ao Estado e demais organismos financiadores”.  

 Entretanto, é importante analisar as transformações ocorridas dentro do campo do 

feminismo articuladas a um processo mais global de interferência nos movimentos sociais, que 

tem como pano de fundo o projeto neoliberal, que no Brasil chega com força total justamente 

nesse período.  Buscou-se promover por meio de um processo nefasto de cooptação, o 

esvaziamento do caráter político-contestatório dos movimentos sociais, que passaram a se 

adequar as exigências dos organismos e agências financiadoras.  

 O fenômeno das ONGs está, portanto, relacionado a um contexto mais amplo de 

estruturação do capitalismo e cumpre um papel estratégico, sob o ponto de vista da transferência 

de responsabilidade de programas e políticas de deveriam ser executadas pelo Estado, para o 

chamado terceiro setor (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). 
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No plano teórico, ganham visibilidade os “estudos de gênero”, especialmente nas 

universidades e organismos internacionais, fortemente influenciados pela perspectiva pós-

moderna, segundo aponta Cisne (2014). Como sinalizamos no item anterior, o entendimento 

das postulações que caracterizam essa perspectiva, apenas pode ser desvelado quando 

articulado à crise do capital e da sua ofensiva ideológica, o projeto neoliberal burguês.  

A despeito do interesse das agências internacionais em introduzir o conceito de gênero 

nas propostas de financiamento a elas dirigidas, Safiotti (2004) numa análise bastante 

provocativa, questiona: 

 

Por que este conceito teve ampla, profunda e rápida penetração não apenas no 
pensamento acadêmico, mas também das (os) militantes feministas e, ainda em 
organismos internacionais? Efetivamente, o Banco Mundial só concede verbas a 
projetos que apresentem recorte de gênero. [...]. Não estaria a rápida difusão desse 
conceito vinculada ao fato de ele ser infinitamente mais palatável que o de patriarcado 
e, por conseguinte, poder ser considerado neutro? (Idem, p. 132). 
 

A despeito de todas as críticas que tece ao conceito de gênero, a autora não o abandona, 

mas advoga seu uso simultâneo à categoria do patriarcado (SAFIOTTI, 2004). Apesar de 

reconhecermos que o conceito de gênero também tem sido incorporado em análises a partir de 

uma perspectiva crítica (em menor grau, é verdade), nossa escolha teórica-metodológica foi de 

não o utilizar por servir a concepções teórico-políticas radicalmente opostas. Nesse sentido, 

optamos por entender as desigualdades e hierarquias entre homens e mulheres a partir de 

relações sociais de sexo, como apontado no item 2.1 do primeiro capítulo. 

Muitas feministas passaram a ser profissionais especialistas em “gênero”, deixando de 

lado a formação e o trabalho de base, para se profissionalizar em políticas e projetos nos moldes 

exigidos por meio de editais das agencias financiadoras. Essa relação de dependência financeira 

e subordinação, além de arrefecer o potencial combativo e de radicalidade do movimento, ainda 

determinava, segundo os interesses das agencias financiadoras, as áreas, a forma de atuação e 

até mesmo a linguagem utilizada pelas ONG´s.  

Os temas e projetos escolhidos para financiamento, em larga medida, passam a ser 

determinados pelas agências. Consequentemente, as ONG´S começam a se adequar e 

privilegiar temas com maior probabilidade de serem aceitos. Conforme Novellino (2006, p. 06) 

“temas polêmicos, tal como o aborto, cuja descriminalização foi uma das bandeiras principais 

do movimento no feminismo revolucionário é um tema a ser evitado nos projetos submetidos 

às agências.” 
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A análise dos projetos desenvolvidos pelas ONGs feministas sugere que o discurso e 
a prática radicais do movimento feminista anterior às ONGs: a luta contra patriarcado 
tanto no espaço público quanto no privado e livre-determinação sobre o corpo foram 
sendo substituídos por um discurso mais ameno e pragmático e por intervenções 
passíveis de serem financiadas pela Agências ou pelo Estado. Como consequência, 
assumiram papéis esperados pelas Agências: serem órgãos de advocacy de políticas e 
serviços públicos e pelo Estado; e serem espaços de prestação de serviços (Ibidem, 
2006, p. 5). 

 

Embora reconheçamos que o processo de institucionalização permitiu o 

desenvolvimento de projetos importantes em áreas como saúde reprodutiva, políticas públicas, 

violência doméstica, direitos humanos, especialmente com mulheres pobres, o estreitamento e 

a submissão do vínculo entre ONG´s feministas e organismos financiadores trouxe enormes 

implicações político-organizativas para o movimento 

Cabe assinalar que o financiamento proveniente dessas agências, em geral, tem 

favorecido mais a algumas organizações feministas do que outras, “com a negação de recursos 

a correntes do feminismo que não compactuam e criticam as negociações com o governo e com 

os organismos multilaterais”. (FISHER, 2005, p. 65) 

A institucionalização também provocou, por meio dessas agências de cooperação 

internacional, que se gestasse dentro do movimento tensões e disputas internas.  Como aponta 

Fisher (2005), em geral o financiamento tem produzido competições entre as feministas, 

ocultamento de informações sobre onde e como obter recursos, tráfico de influências, 

representações e lideranças não consensuadas pelo movimento em sua base.  

Nesse sentido, em decorrência desse processo de “onguização” do feminismo, Gurgel 

(2014) evidencia pelo menos duas críticas que repercutem na construção da autodeterminação 

e auto-organização das mulheres: a redução da base social do movimento, que constituía a 

anterioridade política da ONG; e a transferência das decisões políticos-institucionais para as 

equipes de profissionais das ONG´s.  

  Do ponto de vista político-organizativo, a redução das bases sociais do movimento 

passa pelas críticas ao seu processo de institucionalização, a aceitação de financiamentos sem 

uma discussão ética sobre a autonomia do movimento, o arrefecimento e/ou perda do potencial 

de rebeldia do movimento, a recusa de algumas organizações feministas realizarem uma 

reflexão crítica desse de todo esse processo. 

 No que se refere a transferência das decisões políticos-institucionais para as equipes de 

profissionais das ONG´s, isso provocou dentro movimento níveis de hierarquização e 

centralização que colocavam em xeque, inclusive princípios feministas como a auto-

organização, a autodeterminação e horizontalidade dentro do movimento. Nesse sentido, 
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conforme Fisher (2005) as relações entre as integrantes de muitas organizações feministas se 

transformaram em relações de patroas e empregadas. 

A lógica gerencial, burocrática e de resultados também passou a fazer parte do universo 

das ONG´s como parte das exigências impostas pelos organismos financiadores. Conforme 

sinaliza Novellino (2006), na era das ONGs muitas feministas tornaram-se especialistas na 

projeção, execução e avaliação de políticas de gênero, atuando como substitutas do Estado, 

resultado de uma política neoliberal de terceirização de serviços de assistência, voltados 

especialmente para mulheres pobres.  

Contudo, todo esse processo que caracteriza a institucionalização do feminismo, 

notadamente a partir da década de 1990, não foi homogêneo, mas permeado por conflitos, 

contradições e resistências. Dentro dos espaços de intercâmbio e reflexão coletiva do 

movimento feminista, especialmente os Encontros Feministas Latino-americanos, que ocorrem 

desde os anos 1980, tem se polarizado posições e entendimentos distintos no que se refere aos 

mecanismos de acesso às políticas de financiamento e que repercutem na direção social do 

movimento na região. Ao situar o eixo da crítica do feminismo autônomo ao fenômeno da 

institucionalização do movimento, Gurgel (2004) sintetiza que 

 

O questionamento em torno dos meios de financiamento das ações feministas no 
continente na década de 1990 centraliza-se na origem dos recursos e no programa 
institucional da fonte financiadora ou de cooperação. Questiona-se, principalmente, o 
fato de parcela do movimento na região estabelecer parcerias ou programas pontuais 
com as mesmas instituições responsáveis pelo contexto de exclusão e pobreza no 
continente, em particular, entre as mulheres, base social de suas ações políticas. 
(Ibidem, 2004, p. 102). 

 

Apesar de reconhecer a existência de práticas diferenciadas entre as ONG´s, de 

insubordinação e de recusa a firmar “parcerias” com os organismos multilaterais que tem 

implementado nos países de capitalismo periférico os ajustes estruturais e de orientação 

neoliberal, essas práticas não tem caraterizado a posição predominante entre as organizações 

feministas.  

No Brasil, como aponta Gurgel (2014, p. 65), especialmente no primeiro governo do 

Luiz Inácio Lula da Silva, é possível verificar “um crescimento da presença das feministas nos 

organismos governamentais, bem como o aumento do número de projetos desenvolvidos por 

ONG´s feministas com o apoio de fundos públicos. ”  

Esse envolvimento de lideranças feministas com o governo garantiu além de uma 

relação de subordinação e de dependência financeira, a utilização dessas organizações para 
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implantar, de forma mais ou menos “pacífica” e sem maiores resistências, os ajustes estruturais 

impostos pelos organismos multilaterais levados a cabo por um governo que se reivindicava, 

pelo menos em teoria, do campo da esquerda.   

 A decorrência imediata desse processo para as lutas sociais, particularmente no campo 

do feminismo, foi o abandono de uma ala significativa do movimento feminista de uma postura 

radical, contestatória, por uma estratégia de negociação nos gabinetes do governo.  

 Segundo Cisne (2014), a partir dos anos 2000, e mais precisamente na atualidade, é 

possível observar uma significativa redução do número de ONG´s feministas, embora essa 

redução tenha se dado, muito provavelmente, pela saída dos organismos de cooperação 

interacional do Brasil, do que pela necessidade de retomada do feminismo como movimento 

social, esse processo possibilitou uma série de reflexões críticas. 

 A gradual perda de financiamento colocou a necessidade de refletir sobre o que 

significou para o feminismo esse período marcado pela “onguização”, repensando sua dinâmica 

como movimento social, sua organização e práxis. 

Como sintetiza Gurgel (2014) refletir sobre os rebatimentos desse processo se coloca 

como uma das tarefas urgentes para o feminismo contemporâneo, pois se trata de solucionar o 

impasse gerado entre a utopia libertária do projeto feminista e a sua adequação a uma prática 

de institucionalização. 

Nesse sentido, avaliações críticas sobre a implicações teórico-políticas e prático-

organizativas de todo esse processo permitiram ao movimento a “percepção da necessidade de 

superação de uma política institucional para uma intervenção política militante com autonomia, 

buscando a participação direta das mulheres”. (CISNE, 2013, p. 47). 

 Desse modo, o esvaziamento e a fragmentação, herança do período que marcou o 

período de institucionalização, tem levado o movimento a refletir sobre a necessidade de 

reconstrução do sujeito político do feminismo e de retomada do seu potencial emancipatório e 

combativo. Por conseguinte, o feminismo brasileiro vem avançando no sentido de imprimir o 

caráter classista e popular às suas lutas diante de um contexto bastante desafiador.  

A conjuntura tem exigido radicalismo, combatividade e organização política. Em um 

cenário político marcado pela assunção ao poder de um governo golpista e ilegítimo que tem 

centrado seus esforços no desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, mas do que nunca urge 

a necessidade de um projeto coletivo que aglutine amplos segmentos da esquerda e que seja 

capaz de realizar o enfrentamento e barrar esse projeto nefasto que a classe política dominante 

ambiciona implementar no país. 
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 Esse cenário tem se caracterizado pelo avanço de uma agenda política 

ultraconservadora, articulada pelas forças hegemônicas que governam o país e que tem como 

objetivo precípuo maximizar os processos de valorização do capital. O desafio desse tempo 

histórico no campo da luta de classes, e particularmente do feminismo, tem exigido o 

fortalecimento das lutas e da resistência das mulheres como sujeito coletivo, sob o risco de 

retrocessos de conquistas já consolidadas pelo movimento feminista, tema que será abordado 

no próximo item. 

  

3.3 As lutas do movimento feminista no contexto de avanço do conservadorismo no Brasil  

 

O cenário atual aponta grandes desafios para a garantia e manutenção dos direitos 

conquistados historicamente pela classe trabalhadora. O contexto de mundialização do capital, 

de reestruturação da produção com a adoção do modelo neoliberal, revela um conjunto de 

transformações sócio-políticas que remetem ao reordenamento do capital e a elevação de suas 

taxas de lucro. Essas transformações agudizam sobremaneira as expressões da questão social, 

provocam o acirramento das contradições sociais e deterioram ainda mais às condições de vida 

de amplos segmentos de trabalhadoras/es.  

Para enfrentar ideológica e politicamente as tensões sociais decorrentes desse contexto 

são acionados mecanismos de dominação ideológica que massificam a ideologia dominante, 

fabricam irracionalismos, incentivam a intolerância e a violência. “Não por acaso, os contextos 

de crise aguda do capitalismo tornam-se terrenos férteis para reformas morais, do fascismo, do 

obscurantismo, do irracionalismo e tantas outras manifestações de cunho autoritário e anti-

humanista”. (BARROCO, 2015, p. 03).  

No Brasil, particularmente, as mulheres têm enfrentado uma forte oposição do 

pensamento conservador, obliterando a conquista de direitos e/ou ameaçando a manutenção 

daqueles já garantidos. Desde o regime burguês-militar, não vivenciamos um congresso tão 

conservador, fundamentalista e autoritário. 

Em um claro ataque ao Estado democrático de direitos as forças hegemônicas que 

governam o país justificam suas ações com posicionamentos que rompem com a laicidade do 

Estado, pois se baseiam essencialmente em dogmas e princípios religiosos. 

Sendo assim, destacamos, nesse item, a importância de problematizarmos os desafios 

da atual conjuntura à luta das mulheres, especialmente de parte da agenda feminista que levanta 

a bandeira pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. 
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 Neste cenário tão adverso, marcado pelo conservadorismo e pelo fundamentalismo 

religioso não nos resta outro caminho, senão à organização política e o enfretamento necessário 

a essas forças que ameaçam a democracia e que atingem, particularmente a vida das mulheres.  

Os direitos sexuais e reprodutivos continuam sendo uma das principais bandeiras do 

movimento feminista na luta pela liberdade e autonomia das mulheres. Nesse sentido, conforme 

Ávila (2001) nos terrenos da sexualidade e da reprodução, as feministas trouxeram reflexões e 

ações políticas que levaram à construção de um novo campo de direitos – os direitos 

reprodutivos e sexuais – que passaram a incorporar as experiências aí vivenciadas como parte 

da cidadania. 

Foi nos idos dos anos 1960, em um contexto de intensa movimentação cultural e política 

que ficou conhecido como o maio francês que surgem os movimentos que levantam bandeiras 

político-culturais progressistas como o movimento negro, LGBT, feminista, ambientalista, 

entre outros. As reivindicações diversas desses movimentos, a exemplo do movimento 

feminista, passam a pautar questões como o direito ao divórcio, à legalização do aborto, o 

exercício livre da sexualidade. 

É nesse contexto que o movimento feminista na luta para enfrentar as múltiplas 

expressões do patriarcado, levanta suas bandeiras em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, 

evidenciados pela máxima nosso corpo nos pertence10 e dá início ao processo de politização 

das questões relativas ao corpo, à sexualidade e a reprodução. 

Nesse sentido, a concepção de direitos sexuais e reprodutivos é resultado da práxis 

feminista que visa desconstruir a relação obrigatória estabelecida historicamente entre 

sexualidade e reprodução. Sob a ótica feminista tratar dessas questões significa desconstruir a 

ideia de um destino construído para as mulheres e, ao mesmo tempo, desnaturalizar processos 

sociais e culturais que sustentam a desigualdade histórica atribuída à nós. Desse modo, 

conforme aponta Portella 

 

A desnaturalização do corpo e a dissociação entre sexualidade e reprodução darão 
forma à boa parte da ação feminista nestas últimas décadas explicando, por exemplo, 
a ênfase política e teórica nas questões da legalização do aborto, da disseminação dos 
contraceptivos e da liberdade sexual. A autonomização da esfera da sexualidade, com 
relação à reprodução traz a cena o tema do prazer e da realização pessoal como 
componentes centrais da vivência sexual, ao mesmo tempo que desfaz a maternidade 
e o casamento como destinos inexoráveis de toda e qualquer mulher (2001, p. 90-91). 

                                                           
10 Tradução para o português da expressão inglesa Our Bodies Ourselves. Segundo Portella (2001) essa expressão 
foi cunhada em 1970 pelo Coletivo de Mulheres de Boston e é utilizada, até hoje, como título de uma de uma 
espécie de manual feminista sobre a sexualidade, saúde e reprodução que é reeditado anualmente pelo Coletivo, 
tendo-se tornado uma referência para a ação feminista no mundo. 
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Como parte desse processo, a gravidez e a maternidade foram resgatadas para a esfera 

dos direitos, justamente no quadro dos direitos reprodutivos, segundo Ávila (2001). Entretanto, 

mesmo reconhecendo os avanços dessa nova configuração de direitos – de quem o movimento 

feminista é tributário – a maternidade ainda não é considerada um lugar de cidadania. A prova 

disso é a insuficiência ou inexistência de políticas públicas e equipamentos sociais, como 

berçários, creches, lavanderias, restaurantes públicos, que assegurem também a 

responsabilização do Estado e da sociedade pela maternidade e que permitam à mulher 

compatibiliza-la com o trabalho fora de casa, a escola, o lazer, enfim, com as outras dimensões 

da vida. Segundo Ávila (2001, p.36) revela ainda que, “a idealização da maternidade é uma 

forma de mistificação que reproduz a exclusão, o que faz com que, na vida cotidiana, as 

mulheres arquem solitariamente com seus encargos.”  

Nesse sentido, entendemos o direito à autodeterminação sexual e reprodutiva como a 

possibilidade concreta das mulheres de exercerem sua sexualidade de forma livre, prazerosa e 

saudável; da plena oferta e acesso nos serviços de saúde dos métodos contraceptivos; do 

planejamento reprodutivo, garantindo às mulheres informações e orientações diante da opção 

pela gravidez; de poder decidir quando e quantas/os filhas/os deseja; e por fim, o direito de 

poder realizar o abortamento, de forma legal e segura, em caso de gravidez não desejada. 

 No Brasil uma das mais importantes bandeiras feministas é a luta pela 

descriminalização e legalização do aborto. No país, o aborto é crime conforme o Código Penal 

de 1940, sujeito a pena de detenção de um a três anos, sendo permitido em apenas três exceções: 

quando a gravidez traz riscos à vida da mulher; se resulta de estupro e a mulher opta por 

interrompe-la; e em casos de fetos anencefálicos11 (nesse caso fala-se em antecipação 

terapêutica do parto). Atualmente, o surto de microcefalia provocado pela possível 

contaminação de mulheres grávidas pelo zika vírus tem reacendido novos debates sobre o 

aborto e a possibilidade (ainda interditada) de realiza-los nesses casos. 

 Na América Latina e Caribe, a maioria dos países ainda proíbem o aborto, a exceção 

de Cuba, Uruguai, Guiana e Porto Rico, onde é possível abortar sem apresentar justificativa até 

                                                           
11Segundo a Confederação Nacional de Trabalhadores na Saúde, a anencefalia é uma má formação fetal congênita 
incompatível com a vida extrauterina e fatal em 100% dos casos. A entidade sustenta que um exame de ecografia 
detecta a anomalia com índice de erro praticamente nulo e que não existe possibilidade de tratamento ou reversão 
do problema. Afirma ainda que não há controvérsia sobre o tema na literatura científica ou na experiência médica. 
 



61 
 

 
 

a 12ª semana de gestação. No México o aborto é liberado apenas na capital do país, nessas 

mesmas condições12.  Nos Estados Unidos e vários países da Europa o aborto já é legalizado. 

  De acordo com Braga, Mesquita e Matos (2013) o aborto clandestino, em que pese o 

véu conservador que, muitas vezes encobre o tema, é uma realidade na vida das mulheres, 

independente da legislação restritiva e punitiva que o cerca. Entretanto, são as mulheres negras 

e pobres que mais sofrem com os efeitos perversos dessa criminalização, pois são elas que 

abortam de forma insegura e solitária, colocando suas vidas em risco, com sérios agravos à 

saúde ou chegando a óbito.  

 Apesar de todas as mulheres abortarem, a criminalização do aborto atinge com mais 

crueldade as mais pobres, pois as de outra classe social podem recorrer a clínicas de 

abortamento que lhe garantem condições minimamente seguras e qualidade no atendimento. 

Essa diferença foi constatada pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2013) no relatório 

Abortamento Seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde.  De acordo com 

a OMS nos países onde o aborto induzido não e legalizado, na maioria das vezes o aborto seguro 

se torna um privilégio das mulheres ricas, e as mulheres pobres são mais suscetíveis a procurar 

métodos inseguros, que provocam a morte e morbidades. Ainda segundo a OMS a cada ano são 

feitos 22 milhões de abortos em condições inseguras, levando à morte cerca de 47 mil mulheres, 

além de causar disfunções físicas e mentais em outras 5 milhões. 

A criminalização do aborto é exemplar como negação da liberdade e da autonomia das 

mulheres, assim como é uma forma de preservar o controle patriarcal sobre a nossas vidas. Esse 

controle sexual e reprodutivo das mulheres está diretamente relacionado ao sistema (hetero) 

patriarcal/racista/capitalista e sua ideologia correspondente, que impõe a maternidade e investe 

no domínio dos homens sobre o corpo e a sexualidade das mulheres.  

O entendimento necessário de que o aborto constitui um grave problema de saúde 

pública e um direito sexual e reprodutivo das mulheres é “reconhecer mulheres como sujeitos 

éticos, capazes de fazer escolhas com consciência, responsabilidade e liberdade” (BRAGA; 

MESQUITA; MATOS, 2013, p. 35).    

A ilegalidade do aborto retira do Estado a responsabilidade de assumir esse grave 

problema de saúde pública, jogando milhares de mulheres na clandestinidade, se eximindo de 

uma atuação educativa sobre métodos contraceptivos e o risco de doenças sexualmente 

transmissíveis, leva o desconhecimento das mulheres sobre seus direitos sexuais e reprodutivos, 

                                                           
12 Disponível em: http: http://www.osul.com.br/apenas-quatro-paises-da-america-latina-permitem-o-aborto-sem-
que-seja-necessario-apresentar-justificativa-ate-a-12a-semana-de-gestacao/. Acesso em: 19 mar. 2016. 
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faz crescer a indústria de abortos clandestinos, favorece toda sorte de exploração, maus tratos e 

humilhações às mulheres que abortam, aumenta de forma alarmante os números de violência 

obstétrica13 e por fim, provoca a morte de milhares de mulheres todos os anos. 

Nessa arena quem tem ditado as normas e interferido abertamente na definição das leis 

e políticas no campo da reprodução e da sexualidade são as igrejas, especialmente católicas e 

evangélicas, comprometendo o caráter laico do Estado. Esse avanço do conservadorismo 

explicita o quanto as forças religiosas, orientadas por uma visão que concebe a vida sexual e 

reprodutiva das mulheres pela ótica do controle moral tem força política para causar entraves à 

luta por direitos, especialmente os sexuais e reprodutivos. 

A conjuntura brasileira aponta inúmeros retrocessos e desafios para a garantia e 

manutenção dos direitos da classe trabalhadora e, particularmente das mulheres, que tem 

enfrentado uma forte oposição do pensamento conservador. 

Conforme Barroco (2015) em sua função ideológica, o conservadorismo reproduz um 

modo de ser fundado em valores historicamente preservados pela tradição e pelos costumes, 

um modo de ser mantido pelas nossas elites, com seu racismo, seu preconceito de classe e seu 

horror ao comunismo.  

No Brasil, o avanço do conservadorismo encontra solo fértil para se reproduzir mediante 

a ação das forças hegemônicas que governam o país a partir da adesão a um projeto político de 

sustentação da ordem capitalista, segundo Santos (2013). A presença desse conservadorismo 

como força política organizada com representação nos espaços de decisão política, 

especialmente no Legislativo e no Executivo, tem pautado sua agenda pela defesa da família 

(exclusivamente heterossexual, com a aprovação do Estatuto da Família), contra os direitos 

sexuais e reprodutivos das mulheres, contra os direitos da população LGBT. (SANTOS, 2013). 

Muitos indivíduos, inclusive, imbuídos por essa ideologia conservadora e com base no 

fundamentalismo religioso reproduzem preconceito, discriminação, legitimam ações de 

violentas, sexistas, racistas. 

Nesse sentido, compreendemos por fundamentalismo religioso interpretações 

dogmáticas ou ortodoxas de tradições religiosas que limitam a conquista de direitos. Conforme 

Gebara (2012, p. 94), “o fundamentalismo passou a ser tanto do ponto de vista individual, como 

coletivo, sinônimo de intransigência dogmática, de falta de diálogo e até obscurantismo face 

aos novos desafios da história humana”. 

                                                           
13 Para aprofundamento da discussão sobre violência obstétrica sugerimos a leitura da dissertação “Violência 
obstétrica no Brasil: uma análise de determinações patriarcais, racistas e capitalistas de Raissa Paula dos Sena dos 
Santos, 2016. 



63 
 

 
 

Crescem as reações conservadoras dentro do próprio Estado, fazendo com que o 

conservadorismo avance mediante a ruptura com a caráter laico do Estado. “A laicidade do 

Estado supõe que as instituições, as relações de poder, as políticas sociais e o ordenamento 

jurídico estatais não manifestem ou sejam baseados em convicções religiosas”. (CFESS, 2016b, 

p. 03). 

Entretanto, o conservadorismo e o fundamentalismo religiosos têm obstruído inúmeras 

tentativas de implementação de políticas públicas, principalmente no que diz respeito aos 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. A forte pressão de uma bancada religiosa contra 

projetos de lei que propõem a legalização do aborto é exemplar nesse sentido.  

Desse modo, reconhecemos a existência no Brasil um grupo político muito forte e 

organizado14, que sob um discurso religioso, dissemina preconceito e intolerância, e ainda cria 

obstáculos políticos para a conquista dos direitos. Essa bancada composta por políticos 

religiosos e ultraconservadores se articulam de forma contrária a questões como a legalização 

do aborto, ao casamento e a adoção homoafetiva. 

A partir desse direcionamento, e em franca oposição aos direitos das mulheres, 

atualmente está tramitação um Projeto de Lei (PL) 478/2007 que prevê a criação do Estatuto 

do Nascituro que propõe criminalizar o aborto em todas as circunstâncias. Esse PL classifica 

que o embrião já é um ser humano desde a concepção, e, portanto, possui direitos como qualquer 

outra pessoa. Também prevê que, mulheres que engravidarem vítimas de estupro recebam uma 

pensão alimentícia paga pelo estuprador. Caso o agressor não seja identificado, o Estado arcará 

com o valor a ser pago. 

Esse projeto busca restringir, principalmente, o direito da mulher à liberdade e 

autonomia sobre seu próprio corpo, em clara oposição aos seus direitos reprodutivos. Também 

desconsidera deliberadamente a violência sofrida, instituindo a manutenção econômica entre a 

mulher e seu estuprador. 

Outra ameaça de retrocesso aos direitos das mulheres é o PL 5069/2013 de autoria do 

ex-presidente da Câmara dos Deputados, cassado por estar envolvido em ações criminosas e 

escândalos de corrupção. Trata-se de uma reação conservadora e fundamentalista à Lei 

12.845/2013, que regulamenta o procedimento de médicos e profissionais de saúde no 

                                                           
14 O termo “Bancada BBB” criado por representantes de movimentos sociais refere-se à Bancada do Boi 
(ruralistas), da Bala (policiais, apresentadores de programas sensacionalistas sobre crime e financiados pela 
indústria armamentista) e da Bíblia (fundamentalistas cristãos). 
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atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, inclusive para a realização de 

abortamento nos casos já permitidos por lei15.  

O projeto modifica diversos artigos do Código Penal para tornar crime “induzir ou 

instigar a gestante a praticar aborto ou ainda lhe prestar qualquer auxílio para que o faça” e 

“orientar ou instruir a gestante sobre como praticar aborto”, exceto nos casos de “gravidez 

resultante de estupro, constatado em exame de corpo de delito e comunicado à autoridade 

policial”. A pena prevista (detenção de seis meses a dois anos) aumenta quando o “crime for 

cometido por agente de serviço público de saúde ou por quem exerce a profissão de médico, 

farmacêutico ou enfermeiro”16. 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu por unanimidade a união 

estável para casais do mesmo sexo e ficou estabelecido que companheiros (as) em relações 

homoafetivas teriam os mesmos direitos e deveres das famílias formadas por homens e 

mulheres. Mesmo assim, a Câmara de Deputados aprovou em 2015 mais um retrocesso 

alimentado pelo fundamentalismo e obscurantismo religioso ao definir que família que se define 

apenas como a união entre homem e mulher.   

Esses são apenas alguns exemplos de como o conservadorismo e o fundamentalismo 

religioso tem ferido frontalmente a laicidade do Estado brasileiro, impedindo e/ou ameaçando 

os direitos já conquistados pelas mulheres no campo reprodutivo e sexual.  

Conforme Santos (2013, p. 154) “as forças hegemônicas que dirigem o Estado brasileiro 

não apenas cedem aos apelos religiosos de lideranças políticas, como justificam suas ações com 

posicionamentos que rompem com a laicidade. ” Portanto, é preciso defender o óbvio. O Estado 

brasileiro não pode continuar legislando a partir do ponto de vista das tradições religiosas, pois 

além de cair no obscurantismo e dogmatismo religioso, tem constantemente negado direitos aos 

sujeitos que historicamente sofrem com os processos de opressão, discriminação e 

desigualdade, como os negros, as mulheres e a população LGBT. 

Nessa conjuntura as ameaças ao Estado laico configuram-se como expressões do avanço 

do conservadorismo e do irracionalismo em um contexto de agudização dos antagonismos de 

classe. Nesse sentido, impõe-se a necessidade de identificação e recusa das ameaças a laicidade 

do Estado presentes na realidade brasileira, a partir da compreensão que estas tendências são 

incompatíveis com o Estado Democrático de Direitos. (CFESS, 2016b). 

                                                           
15Disponível em:  
http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4520&catid=219&Itemid=154. 
Acesso em: 20 mar. 2016. 
16 Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/12/politica/1447357721_656693.html. Acesso em: 20 
mar. 2016. 
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A direção política do Estado está a serviço da burguesia e do funcionamento do capital 

e, nesse aspecto, contribui para intensificar perspectivas neoconservadoras de manutenção da 

ordem e das relações de dominação. 

Nesse sentido, o feminismo tem nos mostrado que há muito a transformar no conjunto 

das relações sociais, a despeito do sistema (hetero) patriarcal/racista/capitalista que naturaliza 

e reproduz relações sociais de dominação e exploração. Entretanto, a defesa dos direitos das 

mulheres a uma existência plenamente reconhecida ainda encontra fortes barreiras nas 

diferentes aproximações religiosas. (GEBARA, 2012). 

Diante de um cenário tão desafiador não nos resta outro caminho, a não ser o 

fortalecimento de um projeto feminista com a radicalidade que esse momento exige.  As 

mulheres seguem organizadas e continuam afirmando: “Nossos corpos nos pertencem! ”; 

“Tirem seus rosários dos nossos ovários! ”; “Aborto: as mulheres decidem, a sociedade respeita, 

o Estado garante e a igreja não intervém! ” 
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4 O FEMINISMO AUTONÔMO E A MARCHA DAS VADIAS 

 
 Em uma conjuntura extremamente conservadora e em franco ataque aos direitos das 

mulheres o feminismo parece adquirir resistência renovada nos últimos anos. A Marcha das 

Vadias, como tantas outras expressões do feminismo contemporâneo, surge questionando e 

desnaturalizando os valores que sustentam o sistema patriarcal de dominação e exploração das 

mulheres. 

 No primeiro item tematizaremos, a Marcha das Vadias em Recife, sua trajetória e 

bandeiras de luta a partir da criação do Coletivo MDV, que desde 2013 passou a organizar e 

dar direção política-organizativa a essa manifestação que ocorre todos os anos na cidade de 

Recife.  

A seguir, procuramos analisar, a partir daquilo que os documentos apontaram, qual a 

relação que o Coletivo MDVR estabelece com os movimentos sociais, outras organizações 

feministas e partidos políticos, buscando identificar as articulações, alianças e objetivos 

estratégicos compartilhados entre esses sujeitos. 

E por fim, como a Marcha das Vadias Recife tem contribuído na constituição do 

feminismo autônomo no Brasil e qual a perspectiva de autonomia defendida pelo Coletivo, a 

partir daquilo que apontam seus documentos.  

 

4.1 Porque marchamos? A Marcha das Vadias em Recife, sua trajetória e bandeiras de 
lutas 

 

Apesar do discurso de que a igualdade entre os sexos nunca esteve tão próxima, e para 

os mais otimistas de que certamente ela já foi conquistada, as análises críticas da realidade 

continuam a enfatizar o vertiginoso fosso de desigualdades e da exploração de classe, sexo e 

“raça”/etnia. Em tempos de barbarização da vida social a luta feminista associada à luta 

anticapitalista nunca foi tão atual e necessária.  

Em uma conjuntura (inter)nacional marcada pela crise do capital e avanço do 

neoliberalismo em franco ataque aos direitos da classe trabalhadora, a agudização da questão 

social deteriora em proporções cada vez mais alarmantes as condições de vida de amplos 

segmentos que vivem do trabalho. Portanto, fortalecer a luta e a resistência coletiva tornou-se 

um imperativo. 

No campo do feminismo nos últimos anos, apesar de estar sob forte ataque de segmentos 

ultraconservadores, o movimento feminista parece adquirir uma resistência renovada, com 
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mobilizações cada vez mais amplas, de longo alcance, o que demonstra uma grande capacidade 

de articulação e mobilização das mulheres.  

Particularmente no Brasil a Primavera Feminista, como ficou conhecida uma onda de 

mobilizações que espalharam no país no final dos anos 2015 protestando contra o 

conservadorismo no Congresso Nacional e pedindo o Fora Cunha, em resposta ao Projeto de 

Lei 5.069/2013 de sua autoria, parecia anunciar uma onda renovada de lutas feministas no 

Brasil. 

Diversas manifestações protagonizadas por mulheres em várias partes do mundo têm 

levantado as bandeiras históricas do feminismo e encampado a luta contra o feminicídio, a 

cultura do estupro, em defesa da descriminalização/legalização do aborto, em defesa da 

liberdade e autodeterminação das mulheres.  

Em meados de outubro de 2016 milhões de mulheres polonesas saíram às ruas para 

protestar contra um projeto de lei que proibia totalmente o aborto no país, inclusive nos casos 

previstos na legislação, que é bastante semelhante à do Brasil17.  

Na Argentina, milhares de mulheres também saíram as ruas vestidas de preto em 

protesto contra o feminicídio da adolescente de dezesseis anos Lúcia Perez que foi entorpecida 

com uma grande quantidade de drogas e estuprada por três homens18. Esse feminicídio gerou 

uma onda de manifestações em toda América Latina19. 

No início desse ano um ato convocado pelas mulheres norte-americanas reuniu cerca de 

setecentas e cinquenta mil pessoas em Washington em clara oposição a política fascista, 

misógina, racista e xenofóbica do presidente Donald Trump um dia após a sua posse.   

Em um contexto de crise profunda do capitalismo em escala global e de avanço do 

conservadorismo, o movimento feminista convocou uma greve internacional das mulheres 

marcada para o dia oito de março desse ano. A ideia foi mobilizar as mulheres em um dia de 

greve com abstenção de todo o trabalho desenvolvido por nós, inclusive o doméstico, o sexual, 

de cuidados. O dia 8 de março desse ano ficou marcado por uma série de mobilizações 

protagonizadas por mulheres do mundo inteiro que protestaram contra o feminicídio, a 

violência sexista, contra os ataques neoliberais no campo dos direitos sociais e trabalhistas, que 

                                                           
17 Disponível em: http://portal.andes.org.br/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=8397. Acesso em: 12 mar. 
2017. 
 
18 Disponível em: http://www.huffpostbrasil.com/2016/10/19/feminicidio-
argentina_n_12564724.html?utm_hp_ref=brazil. Acesso em: 12 mar. 2017. 
 
19 Disponível em: http://www.perfil.com/sociedad/niunamenos-diferentes-paises-se-acoplan-al-paro-nacional-de-
mujeres.phtml. Acesso em: 12 mar. 2017. 
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afetam as condições de vida e de existência da classe trabalhadora, especialmente das mulheres 

negras, desempregadas e migrantes.  

O manifesto que convocava para a greve geral das mulheres publicado por militantes e 

intelectuais feministas norte-americanas parece fazer as contas com o passado e apontar na 

direção de um feminismo anticapitalista, solidário com as mulheres trabalhadoras e que 

reconhece a necessidade de entender as dimensões de sexo, classe e “raça”/etnia como 

consubstanciadas: 

 

O tipo de feminismo que buscamos já está emergindo internacionalmente, em lutas 
em todo o mundo: desde a greve das mulheres na Polônia contra a proibição do aborto 
até as greves e marchas de mulheres na América Latina contra a violência masculina; 
da grande manifestação das mulheres de novembro passado na Itália aos protestos e 
greve das mulheres em defesa dos direitos reprodutivos na Coréia do Sul e na Irlanda. 
O que é impressionante nessas mobilizações é que várias delas combinaram lutas 
contra a violência masculina com oposição à informalização do trabalho e à 
desigualdade salarial, ao mesmo tempo em que se opõem as políticas de homofobia, 
transfobia e xenofobia. Juntas, eles anunciam um novo movimento feminista 
internacional com uma agenda expandida – ao mesmo tempo antirracista, anti-
imperialista, anti-heterossexista e anti-neoliberal (Manifesto “Por uma greve 
internacional militante no dia 08 de março”)20. 

 

A Parada Internacional de Mulheres, como ficou conhecido o dia 8 de março desse ano, 

teve repercussão em quase sessenta países e aponta para a importância de fortalecermos a 

perspectiva internacionalista do feminismo como forma de dar amplitude às nossas lutas.  Em 

um balanço do que significou essa paralisação Teixeira analisa: “ O mundo tremeu. E foram as 

mulheres que o fizeram tremer. Creio que esta energia e esta força política feminista global, 

particularmente na América Latina, se estenderá na luta contra o capitalismo, o racismo e o 

patriarcado (tradução nossa)21”. 

Como consequência do conjunto de desafios postos ao feminismo observa-se a 

pluralização das possibilidades mobilizatórias e político-organizativas, e é nesse contexto 

também que surgem as Marchas das Vadias.  Slut Walk que traduzido para o português significa 

Marcha das Vadias ou Vagabundas, surgiu em 2011 no Canadá, quando um policial em uma 

palestra sobre segurança na Universidade de York, que no período registrava casos de estupros 

                                                           
20 https://www.brasildefato.com.br/2017/02/08/intelectuais-e-ativistas-feministas-publicam-chamado-a-greve-
geral-das-mulheres/. Acesso em: 12 mar. 2017. 
 
21 Disponível em http://soscorpo.org/analba-brazao-o-mundo-tremeu-e-foram-as-mulheres-que-o-fizeram-
tremer/. Acesso em: 13 mar. 2017. 
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nas imediações do campus, afirmou que “as mulheres deveriam evitar se vestir como vadias, 

para não serem vítimas de ataques”.  

Como reação à fala machista do policial milhares de mulheres foram às ruas de Toronto 

protestar pelo fim da violência e a contra a culpabilização das mulheres em casos de estupro. 

Desde então, as Marchas das Vadias se internacionalizaram e passaram a ocorrer em vários 

países22, inclusive no Brasil, onde já aconteceram em várias cidades23 do país, mobilizando 

milhares de mulheres e questionando as raízes da dominação que reproduz e naturaliza relações 

sociais de sexo. 

A primeira Marcha das Vadias no Brasil aconteceu na cidade de São Paulo ainda em 

2011 e depois se espalhou em várias cidades brasileiras como uma mobilização de mulheres 

feministas que protestam contra a cultura do estupro e a não culpabilização das vítimas de abuso 

sexual.  

Desde então, algumas cidades mantêm cronograma de realização das Marchas da Vadias 

organizadas por coletivos e/ou feministas “independentes”, entretanto por se tratar de uma 

mobilização que acontece apenas uma vez por ano, geralmente articulada através das redes 

sociais, a maioria das cidades que realizam as Marchas das Vadias têm tido dificuldades de 

imprimir um caráter de continuidade a essas mobilizações.  

Em pesquisa realizada nos blogs24 e páginas das Marchas das Vadias no facebook foi 

possível mapear onde elas permanecem acontecendo. Dentre as cidades que passaram a 

organizar a Marcha das Vadias apenas Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba 

conseguiram realizá-las anualmente entre os anos de 2011 a 2016, sendo que esta última já 

informou em sua página a dificuldade de construí-la nas duas últimas edições e neste ano a 

impossibilidade de realizá-la pelo número reduzido de militantes nos processos de organização. 

A cidade de Brasília realizou edições de 2011 a 2013, em 2015 houve a tentativa de rearticular 

                                                           
22 https://marchadasvadiasbr.wordpress.com/mundo/. Acesso em: 15 abr. 2017. 
 
23 Entre as cidades que realizam a Marcha das Vadias estão: Florianópolis, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, 
Salvador, Itabuna, Maceió, Distrito Federal, Brasília, Manaus, São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Carlos, São 
José dos Campos, São Luís, Teresina, Uberlândia, Uberaba, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Rio de Janeiro, Vitória, 
Natal, Goiânia, João Pessoa, Pelotas, Santa Maria, Londrina, Cuiabá. 
 
24 Disponível em: https://marchadasvadiassp.milharal.org/apresentacao/, http://mdvbelem.blogspot.com.br/, 
http://marchadasvadiasbh.blogspot.com.br/, https://marchadasvadiasdf.wordpress.com/, 
http://marchadasvadiascwb.blogspot.com.br/, https://mvadias.wordpress.com/, 
http://marchadasvadiasnatal.blogspot.com.br/, http://marchadasvadiasrio.blogspot.com.br/, 
https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasSaoCarlos, https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife, 
https://marchavadiasjc.wordpress.com/, http://marchadasvadiasslz.blogspot.com.br/, 
https://www.facebook.com/Marcha-das-Vadias-Uberl%C3%A2ndia-244506805679189/. Acesso em: 15 abr. 
2017. 
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a Marcha, entretanto essa articulação parece não ter tido sucesso. Natal e Campinas também 

realizaram edições entre os anos de 2011 e 2014. Em Natal houve articulação para organiza-la 

em 2015, mas na página não consta nenhuma informação acerca de sua realização. Campina 

Grande após dois anos sem realizá-la retomou sua organização em 2016 e Fortaleza que não a 

realizava desde 2013 lançou uma convocação para rearticulá-la este ano. Cidades como Belém, 

Goiânia, Manaus, Macapá, Guarulhos, Cabo Frio, Criciúma, Campo Grande, Ponta Grossa, 

Araraquara, Porto Alegre, Pelotas, Salvador, São Carlos, São José dos Campos, Londrina, 

Teresina, Aracajú, Vitória, São Luiz, Cuiabá, Uberlândia e Uberaba realizaram entre duas e três 

edições da Marcha das Vadias entre os anos de 2011 e 2015. São Paulo, primeira cidade 

brasileira a puxar a mobilização, e João Pessoa, que vinham realizando a mobilização desde 

2011 não a organizaram em 2016.  

 Nesse sentido, é possível observar que as Marchas das Vadias não possuem uma 

articulação nacional, já que sua realização nas cidades vai depender das possibilidades de 

mobilização, do nível de organicidade das militantes/ativistas e de uma estrutura organizativa 

que garanta sua sustentabilidade.  

 Nas primeiras edições houve tentativas de unificar as datas em um único dia, mas devido 

às distintas realidades dos estados/cidades e as dificuldades mencionadas anteriormente essa 

iniciativa se mostrou praticamente impossível. Também foi criado um blog25 em 2012 com o 

objetivo de publicar chamadas, cartazes, fotos e o calendário de realização das Marchas das 

Vadias em todo o Brasil, entretanto essa iniciativa foi abandonada no ano seguinte e o blog 

desde então não foi mais atualizado. 

 Nesse sentido, como as Marchas das Vadias possuem distintos níveis de organicidade e 

articulação foi necessário escolhermos uma cidade que tivesse conseguido dar esse caráter de 

continuidade às suas mobilizações. A cidade escolhida foi Recife pelos seguintes critérios: tem 

realizado a Marcha das Vadias anualmente desde 2011; estende suas atividades para além de 

uma mobilização pontual com participação em outros espaços de discussões feministas; e criou 

um coletivo auto-organizado responsável pela organização/realização da Marcha das Vadias 

em Recife. 

Nosso objeto de estudo, portanto, será a Marcha das Vadias no Recife, a partir da criação 

do Coletivo Marcha das Vadias Recife (MDVR) que se deu em agosto de 2013, após a 

realização de duas edições da manifestação. Um dos pontos que merecem ser destacados, nesse 

sentido, é o entendimento do grupo, composto majoritariamente por militantes independentes, 

                                                           
25 https://marchadasvadiasbr.wordpress.com/about/. Acesso em: 15 abr. 2017. 
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de que a Marcha das Vadias teria maior visibilidade se ampliasse seu campo de intervenção 

para além de uma atividade pontual.  Em nota publicada em sua página no facebook o Coletivo 

MDVR esclarece: 

 

Até 2013 a marcha foi organizada por ativistas independentes. E a partir deste ano 
surgiu o Coletivo Marcha das Vadias Recife resultado da necessidade experienciada 
pelo grupo de mulheres que organiza a Marcha de dar prosseguimento a construção 
de ações políticas coletivas para além do dia do ato26. 

 

Desde a ocasião de seu surgimento na cidade de Toronto no Canadá, quando levou mais 

de três mil pessoas às ruas, o mote que caracterizou o surgimento da Marcha das Vadias, além 

da denúncia dos crimes de estupro que estavam ocorrendo no campus de York, foi protestar 

contra a cultura do estupro e questionar, a despeito de todas as violências que sofremos, como 

somos frequentemente culpabilizadas por elas.  

 Por ter surgido em um ambiente universitário desde suas primeiras edições as Marchas 

das Vadias têm se caracterizado por aglutinar um perfil de participantes composto por mulheres, 

em sua maioria jovens, feministas e universitárias. Esse perfil geracional das Marchas parece 

estar intrinsecamente relacionado às suas pautas e a forma com que suas participantes tomam 

as ruas: em defesa da liberdade e autonomia sobre seus corpos e ao direito de viver uma vida 

sem violência.   

Ao serem orientadas a não se vestirem ou se comportarem como vadias, às mulheres 

saem às ruas, com ou sem roupas, em defesa do entendimento básico de que não podemos sofrer 

violência não importa qual roupa estejamos usando ou qual seja nosso comportamento, pois 

não existe razão que justifique o estupro ou qualquer outro tipo de agressão.  

As bandeiras de luta encampadas pelas Marcha das Vadias são reconhecidamente 

bandeiras feministas, entretanto isso não significa que essa mobilização passe ao largo de 

tensionamentos feitos pelo próprio movimento feminista, particularmente do feminismo negro, 

que tem feito duras críticas as Marchas das Vadias e a apropriação desse termo, discussão que 

será problematizada no próximo item.  

A MDVR se define como um coletivo autônomo, horizontal e apartidário que em 

articulação com outros sujeitos feministas realizam a Marcha das Vadias no Recife. Conforme 

explicita em material lançado nas redes sociais o coletivo defende os seguintes princípios: 

 

                                                           
26 Disponível em https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1386805581333573. Acesso em: 15 
abr. 2017. 
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Nos baseamos nos princípios de horizontalidade, autogestão e auto-organização. 
Nesse sentido, o coletivo é horizontal, ou seja, nenhuma de nós está acima ou a abaixo 
de maneira hierarquizada. A horizontalidade proporciona que todas nós nos sintamos 
igualmente responsáveis pelo coletivo, pelas nossas ações e práticas políticas. 
Portanto, não há coordenadoras ou diretoras, não há ninguém a quem precisamos nos 
remeter, as decisões são construídas e discutidas coletivamente. É auto-organizado, o 
que significa que somente mulheres cis e trans podem participar; é autônomo, 
autogestionado e apartidário, pois trabalhamos juntas e com as nossas parceiras para 
construir nossas ações e atividades sem recorrer a recursos públicos ou privados27. 

 

 Além dos princípios de horizontalidade e auto-organização é possível perceber que as 

atividades desenvolvidas pelo Coletivo são autofinanciadas por meio de campanhas financeiras 

amplamente divulgadas nas redes sociais, como a venda de camisas, bolsas e artigos produzidos 

com esse intuito. Essas ações cumprem o papel de garantir além de sustentabilidade, autonomia 

financeira e política, já que como destacamos na referência acima, o Coletivo MDVR não 

recebe nenhum tipo de patrocínio ou financiamento externo. 

Consideramos importante destacar esse princípio porque a questão do financiamento 

sempre foi um ponto de tensionamento para o movimento feminista, particularmente a partir 

dos anos 1990 no Brasil, quando ONG´s feministas passaram a desenvolver projetos 

financiados por agências de cooperação internacionais, como apontamos no item 3.2. Segundo 

analisa Gurgel (2014) além dos financiamentos internacionais, esse contexto inaugura um 

período de maior acesso dos coletivos feministas aos fundos públicos nacionais mediante 

aproximação com o Estado, o que ocorreu inclusive como resposta às orientações dos 

organismos de cooperação internacionais.  

 Outro princípio que deve ser destacado e consta na Carta de Princípios28 publicada por 

ocasião da criação do Coletivo é o entendimento que este “se constitui em um espaço plural, 

reafirmando o compromisso do grupo na busca pelos direitos de todas as mulheres, sejam elas 

negras, indígenas, brancas; travestis, transexuais ou cisgêneros; lésbicas, bissexuais ou 

heterossexuais”.  

Sabemos que o movimento feminista, do ponto de vista de sua composição social, é 

bastante diverso “e ainda se defronta internamente com um conjunto de tensionamentos em 

torno das diferentes experiências de opressão vivenciadas pelas mulheres, e das concepções de 

programas, estratégias, alianças e desafios organizativos daí decorrentes”. (GURGEL, 2014, p. 

59). Historicamente o movimento tem (re)criado sua capacidade de abarcar a multiplicidade 

                                                           
27 Disponível em: www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1386805581333573. Acesso em: 15 abr. 
2017. 
 
28 Disponível em: https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/. Acesso em: 16 abr. 2017. 
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das mulheres que o compõe, sendo justamente essa necessidade de valorizar a diversidade de 

mulheres que o compõe e de enfrentar seus conflitos internos é que faz do feminismo um sujeito 

coletivo tão heterogêneo.  

 Esse caráter plural que o movimento assume, não significa desconhecer a diversidade 

de experiências em que vivem as mulheres, também não se confunde com o suposto 

universalismo da nossa condição de mulher, como equivocadamente algumas vertentes do 

feminismo compreendiam. Pelas contribuições de companheiras negras, latinas, migrantes, 

lésbicas, temos hoje a confirmação do quanto havia de brechas, lacunas e ausências naquele 

feminismo. (CAMURÇA, 2007).  

 Portanto, nos parece inteiramente acertada a análise feita por Gurgel (2014) ao afirmar 

que 

 

Nesse panorama, a estratégia global do feminismo de enfrentamento ao patriarcado e 
aos sistemas que lhe dão sustentação deve reconhecer a heterogeneidade em sua 
formação, decorrente das diferentes experiências de opressão das mulheres enquanto 
corpo individualizado e sujeito social. Essa perspectiva confere ao feminismo um 
duplo processo de construção como sujeito coletivo: o reconhecimento da diversidade 
e a construção de uma unidade diversa identitária. (Ibidem, p. 72). 

  

Nesse sentido, apesar de reconhecermos a existência de uma multiplicidade e 

heterogeneidade constitutiva do movimento, defendemos o entendimento do feminismo como 

coletivo total em substituição a palavra “feminismos”, geralmente utilizada no plural para dar 

conta da diversidade do movimento. Ao compreendermos o feminismo como unidade na 

diversidade, ou seja, como coletivo total, “é possível apreender as diversas singularidades 

presentes no feminismo sem, contudo, cairmos na fragmentação das especificidades 

identitárias. (GURGEL; CISNE, 2016). 

Merece destaque também o esforço da MVDR de pautar debates que deem conta das 

dimensões estruturantes da realidade e constitutivas do ser social, como as questões de 

“raça”/etnia, classe, sexo, sexualidade e de pautas mais amplas “reconhecendo e reiterando o 

compromisso deste Coletivo em se constituir como um espaço agregador das demandas e lutas 

de todas as mulheres”29.  

Entre os temas mais discutidos em palestras, oficinas e debates estão: feminismo; 

transfeminismo; violência e a história da mulher negra; erotização, objetificação e violência 

contra a mulher negra; violência contra a mulher; cultura do estupro; mulheres e o cárcere; 

racismo e violência; reprodução do machismo nas relações lésbicas; desconstruindo 

                                                           
29 Disponível em: https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/. Acesso em: 16 abr. 2017. 
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(pré)conceitos: sexo, gênero e sexualidade; branquitude e seus privilégios na vida das mulheres; 

meu corpo, minhas regras; descriminalização do aborto e violência obstétrica; maternagem e a 

militância feminista; prostituição feminina; representação das mulheres na mídia; ditadura do 

padrão de beleza; e antiproibicionismo. 

Na Carta de Princípios publicada em 2013 no blog da MDVR o Coletivo afirma que  

 

A Marcha das Vadias Recife é um grupo feminista, horizontal, plural e não partidário 
que luta contra todas as formas de violência e opressão de gênero, sexo, raça e classe 
impostas às mulheres. Nossa pauta principal, no entanto, é a autonomia de nossos 
corpos e sexualidade e a não culpabilização das mulheres nos casos em que sofremos 
violência.  

 

Apesar de se colocar contra todas as formas de violência e opressões, articulando as 

dimensões de gênero, “raça” e classe, o Coletivo MDVR deixa claro que sua principal 

reivindicação é a autodeterminação das mulheres sobre seus corpos e sexualidade e a não 

culpabilização em casos de violência.  

Compreendemos que essa foi a pauta que originou o surgimento da Marcha das Vadias 

e como bandeira feminista ela é absolutamente legítima. É essa bandeira inclusive, que tem 

aglutinado mulheres, em sua maioria jovens, que pouco ou nenhum contato tinham antes com 

o feminismo. Muitas adolescentes e jovens tem seu primeiro contato com o feminismo 

participando da Marcha das Vadias.  

Se considerarmos que o Coletivo MDVR na militância, no trabalho cotidiano, nas 

reflexões coletivas e nas articulações com outros sujeitos amadurecem e aprofundam questões, 

perceberemos uma mudança na compreensão do grupo sobre sua práxis e direção social. Em 

publicação mais recente em sua página do facebook o grupo avança no entendimento da 

importância de articular as lutas do Coletivo a uma perspectiva emancipatória ao afirmar que 

 

A Marcha das Vadias é uma manifestação política-artística feminista que acontece 
uma vez por ano. É organizada pelo Coletivo Marcha das Vadias Recife, coletivo 
feminista autônomo, auto-organizado, horizontal e apartidário com perspectiva 
antisistêmica, anticapitalista, antissexista, antirracista e antiproibicionista 
(18/05/2016, página do facebook).  
 

 
Em outra postagem, o Coletivo MDVR reafirma que busca se organizar politicamente a 

partir de uma perspectiva antisistêmica, anticapitalista, antissexista, antirracista e 
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antiproibicionista, pois se tratam de “princípios que acreditamos serem fundamentais para a 

construção de uma luta feminista emancipatória [...].30 

Nesse sentido, gostaríamos de reafirmar aqui nossa posição teórico-política de entender 

que o feminismo não deve ser um movimento que luta apenas por questões específicas das 

mulheres, ainda que tais lutas sejam incontestavelmente legítimas e indispensáveis para uma 

sociedade livre de opressões e de violências sexistas.  

Embora algumas bandeiras feministas não estejam diretamente associadas à luta 

anticapitalista – o que de modo algum tira sua importância e legitimidade – o fundamento do 

feminismo sendo a emancipação da mulher, encontra um limite estrutural: o capitalismo. 

(CISNE, 2014). Isso equivale dizer que para imprimirmos densidade às nossas lutas, elas 

necessariamente precisam estar alinhadas a uma perspectiva radicalmente antipatriarcal, 

antirracista e anticapitalista.  

Ao localizar suas práticas político-organizativas, estratégias de lutas e bandeiras o 

Coletivo MDVR distancia suas pautas da perspectiva liberal e burguesa do feminismo, quando 

em publicação na sua página agradece a participação de outros movimentos sociais e coletivos 

na construção da Marcha das Vadias na edição 2016, afirmando 

 

[...]. Por esse motivo, essas pautas passam muito longe de serem liberais ou 
enquadradas numa perspectiva burguesa de emancipação feminina, pois se tratam da 
garantia de direitos para todas as mulheres, especialmente às mulheres pretas e pobres 
que compõe a classe trabalhadora [...]31.  
 

 

 O combate à cultura do estupro e a não culpabilização das mulheres vítimas de violência 

sempre foram as principais bandeiras de luta levantadas pelas Marchas das Vadias. A questão 

da autonomia das mulheres sobre seus corpos e sua sexualidade aparece como fio condutor da 

mobilização. Com isso queremos situar as bandeiras levantadas pela MDVR dentro do debate 

feminista dos direitos sexuais e reprodutivos, discussão que já foi tematizada no item 2.3 do 

capítulo anterior.  

  

Quando afirmamos a urgência da libertação dos corpos e mentes das mulheres e 
afeminadas estamos falando de algo que vai muito além da própria libertação sexual. 
Não é simplesmente dizer que o tamanho curto da roupa não é um convite para o sexo 
ou afirmar que as pessoas com quem transamos não interessam aos outros. Ao 
falarmos da importância da libertação dos corpos e mentes de mulheres e afeminadas, 
estamos reforçando a ideia fundamental de que para nos mantermos vivas e livres das 

                                                           
30 https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1386805581333573. Acesso em: 16 abr. 2017. 
31 https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1298454963501969:0. Acesso em: 16 abr. 2017. 
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violências e da submissão é preciso combater as opressões cotidianas existentes no 
sistema de dominação no qual estamos inseridas [...].  

 

 

Uma contribuição fundamental do feminismo foram reflexões e ações políticas no 

sentido politizar os debates em torno da sexualidade e da reprodução. Essa também é uma 

questão fundamental para pensarmos a igualdade entre as classes de sexo no sentido de expandi-

la para outras esferas da vida social. Como aponta Ávila (2001) a possibilidade de igualdade na 

vida sexual sempre apareceu em decorrência da igualdade em outras esferas, sobretudo na 

política e econômica. Partindo das reflexões sobre direitos sexuais, a igualdade na vivência da 

sexualidade deixa de ser uma consequência e torna-se uma dimensão importante para a 

democratização da intimidade.   

Os direitos sexuais dizem respeito à liberdade e à igualdade das mulheres no exercício 

da sexualidade e nesse sentido, a contestação da heterossexualidade32 como modelo dominante 

de exercício da sexualidade é uma questão central na construção desse direito. (ÁVILA, 2001).  

Ao retomarmos a importância que o Coletivo MDVR atribui a libertação dos corpos e 

mentes das mulheres, bandeira histórica feminista que marca o movimento desde a década de 

setenta sob o lema nosso corpo nos pertence, é possível entender porque essa insígnia 

permanece tão atual ainda nos dias de hoje.  

Camurça (2007) vai trabalhar com a ideia de que há quatro mecanismos principais que 

sustentam o sistema de dominação, através do quais ela se reinventa, se reproduz e perdura: 1. 

A prática da violência contra mulheres para subjugá-las; 2. O controle sobre o corpo, a 

sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres; 3. A manutenção das mulheres em situação de 

dependência econômica; 4. A manutenção, no âmbito do sistema político e práticas sociais, de 

interdições à participação política das mulheres. 

Apesar de termos absoluta clareza que todos esses mecanismos se expressam de forma 

concreta e cotidiana na vida das mulheres, gostaríamos de particularizar o controle exercido 

sobre o corpo, a sexualidade e vida reprodutiva das mulheres. 

 

Esse controle se expressa na negação de sua liberdade sexual, na limitação a sua 
autodeterminação reprodutiva, na criminalização da prática do aborto (causa da morte 
de milhares de mulheres todos os anos) na expropriação mercantil do corpo e imagem 

                                                           
32 Uma das principais teóricas do conceito de heterossexualidade é Monique Wittig, que se vincula ao Feminismo 
Materialista Francófono e ao feminismo lésbico. Esta autora analisa o regime da heterossexualidade como um 
sistema político e como um poderoso dispositivo ideológico, base de exploração/apropriação das mulheres e de 
sua situação de classe (CURIEL; FALQUET, 2014).  
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da mulher pela indústria da propaganda, da beleza, da moda e do sexo. (Ibidem, 2007, 
p. 20). 
 

Nesse sentido, o corpo das mulheres no contexto das Marchas das Vadias assume o 

caráter de instrumento político, pois é sobre ele que se expressam formas de apropriação da 

classe de sexo das mulheres pela classe dos homens. Portanto, é também em nossos corpos que 

deve se manifestar a nossa resistência e o processo de reapropriação33 de nós mesmas. As 

feministas da MDVR afirmam:  

 

“Lutamos contra o poder do patriarcado que impõe como seu território nossos corpos 
e escolhas. A Marcha das Vadias Recife é, portanto, onde criticamente entoamos em 
coro a autonomia dos nossos corpos, a tomada das nossas vidas pelos direitos que nos 
cabem e pelos desejos que nos movem”34. 
 
 

A bandeira feminista “nosso corpo, nosso território”, levantada pelas mulheres que 

marcham mostra que a autodeterminação é uma questão chave para o processo de construção 

da liberdade e autonomia. Mulheres que lutam e defendem a ideia de que seus corpos são seus 

territórios, sobre os quais nem os homens, nem o Estado, nem as igrejas devem ter ingerência. 

Nas discussões e debates do Coletivo MDVR a questão do estupro e do aborto também 

ganha centralidade, seja pelo número assustador de estupros no Brasil, particularmente na 

cidade de Recife, seja pelo alto índice de mortalidade de mulheres que realizam aborto no país.  

Entendemos por estupro qualquer forma de prática sexual, envolvendo ou não 

penetração, imposta por violência ou ameaça de qualquer natureza que ocorra sem o 

consentimento da uma das partes. Na lei 12.015/2009 que altera o Código Penal, o estupro é 

tipificado como crime contra a dignidade e a liberdade sexual.  

 A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco contabilizou que só no mês de janeiro 

desse ano ao menos cinco pessoas foram estupradas por dia no estado, o que contabilizou 148 

crimes de violência sexual apenas no primeiro mês do ano. O Recife lidera o ranking das cidades 

brasileiras onde mais ocorrem violências sexuais, seguido de Olinda e Jaboatão dos Guararapes. 

Durante todo o ano passado a SDS registrou 2.196 estupros em todo o Pernambuco, o que 

contabiliza uma média de seis pessoas estupradas por dia no estado35. 

                                                           
33 Retomaremos esse conceito de Cisne (2014) no item seguinte. 
 
34 Nota de Repúdio da Marcha das Vadias Recife aos ataques violentos sofridos na sua 5ª edição, publicado em 06 
de junho de 2015. 
 
35 http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/pernambuco-registrou-em-media-cinco-estupros-por-dia-em-
janeiro.ghtml. Acesso em: 29 abr. 2017. 
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 Sabemos que esses números dizem respeito apenas às vítimas que fizeram registro de 

boletim de ocorrência, o que indica uma subnotificação do fenômeno e nos permite alcançar 

apenas uma ideia aproximada dos dados da violência sexista no nosso país. 

 A cada ano no Brasil, no mínimo 527 mil pessoas são estupradas. Desses casos apenas 

10% chegam ao conhecimento da polícia, segundo Nota Técnica publicada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada com base em dados do Ministérios da Saúde (2014). Ainda 

conforme essa nota 89% das vítimas são do sexo feminino, possuem em geral baixa 

escolaridade, sendo que as crianças e adolescentes representam mais de 70% das vítimas, 

enquanto que a maioria esmagadora dos agressores são do sexo masculino, percentual que 

atinge quase 97%.  

Outro dado que nos chamou bastante atenção nesse compilado é o fato de que nos casos 

de violência sexual a probabilidade de a vítima atendida nos serviços de saúde ser encaminhada 

a outros órgãos públicos (como polícia, ministério público, serviços especializados de 

atendimento às mulheres vítimas de violência) em que o agressor foi o cônjuge ou namorado, 

diminuem 45% em relação aos casos nos quais o perpetrador é conhecido, embora sem relação 

de parentesco (2014).  

Apesar de reconhecer a dificuldade de o Estado brasileiro romper com o ciclo da 

violência dentro dos “lares”, os autores da Nota Técnica afirmam que como nas situações que 

envolvem indivíduos adultos (leia-se mulheres) essa é uma decisão pessoal, não há qualquer 

necessidade de o sistema de saúde fazer tal denúncia.  

Essa afirmação é profundamente reveladora não só de como o patriarcado enraíza 

valores expressos na frase “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”, mas como 

ele também naturaliza toda ordem de violência que ocorrem no âmbito doméstico, 

particularmente nas relações afetivo-sexuais entre homens e mulheres. O fato dessas mulheres 

vítimas de violência sexual serem adultas e os agressores serem seus próprios 

parceiros/cônjuges não poderia eximir o Estado da responsabilidade de notificar 

compulsoriamente outros órgãos de defesa de direitos e da segurança pública.  

Esse entendimento acaba reforçando a ideia de culpabilização das mulheres em situação 

de violência sexual, pois coloca exclusivamente nas mulheres a responsabilidade de registar 

denuncia, a despeito de todas as barreiras emocionais/psicológicas e econômicas que ela 

enfrenta e da estrutura profundamente patriarcal do Sistema de Justiça Criminal. 

 Nesse sentido, um dos grandes pontos de debate pautados pela MDVR diz respeito a 

existência de uma cultura do estupro que naturaliza e culpabiliza às mulheres vítimas de 
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violência sexual. Também faz parte dessa cultura duvidar da mulher quando ela relata que foi 

estuprada, procurando no seu comportamento, nos lugares que frequenta, na sua vida sexual ou 

na sua roupa que vestia elementos que possam “justificar” a violência.  

A cultura do estupro também é amplamente disseminada nos valores sexistas 

socialmente compartilhados (a fala do policial norte-americano é emblemática nesse sentido), 

nas imagens/campanhas publicitárias que objetificam o corpo da mulher, na literatura, na 

televisão, no cinema, inclusive romantizando a figura do agressor.   

Em manifesto publicado na página do facebook convocando para a Marcha das Vadias 

– edição 2014, o Coletivo MDVR justifica porque as mulheres marcham no Brasil: 

 

Marchamos porque nos colocam rebolativas e caladas como mero pano de fundo em 
programas de TV nas tardes de domingo e utilizam nossa imagem semi-nua para 
vender cerveja, vendendo a nós mesmas como mero objeto de prazer e consumo dos 
homens; marchamos porque vivemos em uma cultura patriarcal que aciona diversos 
dispositivos para reprimir a sexualidade da mulher, nos dividindo em “santas” e 
“putas”, e muitas mulheres que denunciam estupro são acusadas de terem procurado 
a violência pela forma como se comportam ou pela forma como estavam vestidas. 

 

Concordamos com a análise feita pelo Coletivo com relação à forma como somos 

apropriadas pela mídia e vendidas como objetos de desejo para os homens e de como a ‘cultura’ 

patriarcal aciona mecanismos de controle sobre nossa sexualidade. Entretanto, gostaríamos de 

destacar nossa posição teórico-política ao afirmar que toda ideologia, assim como os valores, a 

cultura, a moral, a religião, possuem correspondência e se expressam a partir de relações sociais 

concretas. Se assim não considerássemos, a cultura seria mero produto da cabeça dos homens, 

sem conexão alguma com a materialidade da vida cotidiana. Nesse sentido, Marx e Engels 

afirmam  

 

A produção das ideias, representações, da consciência está a princípio entrelaçada 
com a atividade e intercâmbio material dos homens, linguagem da vida real. O 
representar, o pensar, o intercâmbio espiritual dos homens, aparecem aqui como ainda 
como um fluxo direto do seu comportamento material. O mesmo se aplica a produção 
espiritual como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da 
religião, da metafísica etc., de um povo. (MARX; ENGELS, 1984, p. 22). 

 

Por esse motivo enfatizamos que a cultura patriarcal/machista é a expressão ideológica 

do sistema (hetero) patriarcal/racista/capitalista, que tem na exploração das mulheres sua base 

material estruturante. Portanto, não podemos entendê-la como uma esfera autônoma e isolada 

das relações sociais, evitando cairmos na sua naturalização, inclusive, como algo impossível de 

ser alterado.  
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 Outro tema que ganhou centralidade na pesquisa documental no material produzido e 

divulgado pela MDRV foi a defesa da descriminalização e legalização do aborto, tema que já 

foi abordado no item 2.3. Entretanto, dada a relevância do tema e por considerarmos que essa 

discussão não pode ser secundarizada dentro do debate dos direitos sexuais e reprodutivos, a 

retomaremos rapidamente nesse item. Ainda no manifesto publicado na edição de 2017 o 

Coletivo defende 

 

Marchamos porque desejamos que todas as mulheres que optem pelo aborto não sejam 
criminalizadas. Atualmente, a prática do aborto só é legalizada em casos de estupro, 
de fetos anencefálicos ou em casos onde a gravidez represente risco de morte para a 
mãe. Lutamos para que o aborto seja legal e seguro para todas as mulheres que optem 
por realizá-lo e que, caso optem pela realização, não sejam de forma alguma 
criminalizadas ou hostilizadas (2014). 

 

A discussão sobre o aborto sempre esteve no centro do debate do movimento feminista, 

sendo pautada como direito sexual e reprodutivo das mulheres. Contudo, os altos níveis de 

internação pós-aborto e altas taxas de mortalidade de mulheres que abortam em condições 

precárias também colocam a questão como grave problema de saúde pública, sendo a quinta 

maior causa de mortalidade das mulheres. 

No estado de Pernambuco, particularmente no Recife e região metropolitana, um dos 

locais no país com maior registro de casos de dengue, chikungunya, zika e casos confirmados 

de microcefalia, o receio de ver os filhos nascerem com complicações neurológicas tem 

provocado a diminuição de gestações planejadas e o aumento do número de abortos, após a 

identificação de má-formação e doenças neurológicas nesses fetos36.  

O surto de microcefalia reacendeu no país o debate sobre o aborto e a possibilidade de 

interrupção da gravidez. Como mencionamos anteriormente, no Brasil o aborto é crime, e só 

permitido quando a gravidez é resultado de estupro, em caso de risco à mulher e em quando o 

feto é acéfalo. A discussão esbarrou nos dilemas de sempre, motivados pelo conservadorismo 

e pelo fundamentalismo religioso, mesmo a OMS já tendo se posicionado em defesa da 

descriminalização do aborto também nos casos de microcefalia.  

A Pesquisa Nacional do Aborto (PNA) realizada em 2010 pelo Anis - Instituto de 

Bioética, Direitos Humanos e Gênero e pela Universidade de Brasília revela que o aborto é tão 

comum no Brasil que, ao completar quarenta anos, mais de uma em cada cinco mulheres já fez 

aborto. Tipicamente, o aborto é feito nas idades que compõem o centro do período reprodutivo 

                                                           
36 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/estado/2016/12/14/aedes-faz-parto-cair-e-aborto-avancar-
em-pernambuco.htm#fotoNav=8. Acesso em: 29 abr. 2017. 
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feminino, isto é, entre 18 e 29 anos, taxa que chega a quase 60%.  É mais comum entre mulheres 

de menor escolaridade, sendo que a proporção de mulheres que fizeram aborto alcança 23% 

entre aquelas com até o quarto ano do ensino fundamental (ou nível equivalente), ao passo que 

entre mulheres com o ensino médio concluído é de 12%. Refletindo a composição religiosa do 

país, a maioria dos abortos foi feita por católicas, seguidas de protestantes e evangélicas e, 

finalmente, por mulheres de outras religiões ou sem religião (DINIZ; MEDEIROS, 2010). 

Na segunda edição da PNA realizada em 2016 em análise comparativa com a pesquisa 

realizada em 2010 a proporção de mulheres que realizaram ao menos um aborto não se alterou 

de forma relevante, o que revela não só a magnitude, mas a persistência do aborto como prática 

amplamente realizada pelas mulheres. 

Considerando que grande parte dos abortos ocorre dentro da ilegalidade e são feitos fora 

das condições plenas de atenção à saúde, o aborto aparece com um dos maiores problemas de 

saúde pública do Brasil. O Estado, porém, é negligente e não toma medidas para o 

enfrentamento do problema, tratando o aborto, inclusive, sob uma perspectiva religiosa e moral 

e respondendo à questão com a criminalização e a repressão policial, conforme explicitam 

Diniz, Medeiros e Madeiro (2016). 

Nesse sentido, o Coletivo MDVR avalia que na da atual conjuntura a luta pela 

legalização do aborto e pelo fim da cultura do estupro são pautas feministas urgentes, posição 

que concordamos em absoluto. 

 

Diante desse cenário cada dia mais conservador em que o fundamentalismo religioso 
e o discurso de ódio estão escancarados, em que parlamentares, homens-cis, brancos 
e heterossexuais, estão nesse momento decidindo sobre os nossos direitos e são 
declaradamente contra a legalização do aborto, acreditamos que a luta pela libertação 
de nossos corpos e o fim da cultura do estupro são pautas de ontem e hoje, e são 
questões urgentes que dizem respeito as nossas possibilidades de continuarmos vivas.  

  

 No item seguinte, procuramos analisar qual a relação que o Coletivo MDVR tem 

estabelecido com outros sujeitos coletivos, principalmente sindicatos, partidos políticos e 

outros movimentos sociais, por entendermos que essa articulação é necessária e importante, 

mas deve preservar a autonomia do movimento.   

 

4.2 A MDVR e sua articulação com outros sujeitos coletivos 

Nesse item objetivamos analisar, a partir daquilo que os documentos apontaram, qual a 

relação que o Coletivo MDVR estabelece com os movimentos sociais, outras organizações 
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feministas e partidos políticos, buscando localizar as articulações, alianças e objetivos 

estratégicos compartilhados entre esses sujeitos. 

Scherer-Warren (1987) destaca a importância de identificamos que tipos de alianças são 

necessárias para conduzir o movimento além de suas reivindicações imediatas. Nesse sentido, 

um projeto mais global de democratização da sociedade para se concretizar necessita da 

articulação das diferentes forças organizadas, nos quais estão incluídos os movimentos sociais 

e os partidos políticos. Portanto, analisarei até que ponto as alianças e articulações que a MDVR 

estabeleceu com outros sujeitos sociais contribuem para fortalecer a luta feminista e/ou 

permitem sua ampliação.  

Na pesquisa e análise documental foi possível apreender que a MDVR estabelece 

alianças com diversos movimentos e organizações, sejam aqueles que se articulam em torno de 

pautas/demandas mais amplas, sejam aqueles que se organizam a partir de questões mais 

“específicas”. Essa articulação se dá por meio de atividades, notas de apoio, de repúdio, 

denúncias, petições, artigos, eventos, seminários, campanhas, entrevistas, lançamentos de 

livros, coletivas de imprensa, publicização de pesquisas, manifestos, debates, rodas de diálogos, 

sessões de cinema, mobilizações, manifestos e atos realizados em conjunto e/ou com o apoio 

desses movimentos. 

Entre os movimentos sociais que o Coletivo MDVR estabeleceu alguma articulação 

estão: o Movimento de Trabalhadores Sem Teto (MTST), o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST); Levante Popular da Juventude (LPJ); Pastoral da Juventude Rural 

(PJR); NOS - Nova Organização Socialista; Frente Brasil Popular/PE; Movimento Gay Leões 

do Norte; No campo do feminismo estão: Marcha Mundial das Mulheres (MMM); Fórum de 

Mulheres Pernambuco/Articulação das Mulheres Brasileira (AMB); Marcha das Mulheres 

Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem-viver; Consulta Popular; Secretaria Estadual 

de Mulheres do PT; Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT/PE; Diretoria de Políticas para 

as Mulheres/FETAPE; Movimento de Mulheres Olga Benário; Liga Brasileira de Lésbicas. 

Além dos movimentos sociais citados, a MDVR também estabelece uma articulação 

com outros sujeitos políticos, organizações, frentes de luta, coletivos feministas e LGBT´s. 

Entre eles mencionamos: Coletivo Feminista Diadorim; Coletivo Mulher Vida; Articulação 

Combativa Antissexista; As Carolinas - Coletivo de Mulheres Negras Natal – RN; CFEMEA; 

Coletivo de Estudantes de Psicologia Norte e Nordeste; Coletivo A Universidade é Pública, 

meu Corpo Não/UFPE; Coletivo Autônomo Feminista Leila Diniz – RN; Coletivo Faça Amor 

não Faça Chapinha; Coletivo de Mães Feministas Ranúsia Alves; Coletivo de Mulheres 
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Lésbicas e Bissexuais; Ocupe Sapatão; Tambores de Safo; Coletivo Nacional de Lésbicas 

Negras Autônomas; Além do Arco-íris; Coletivo Periféricas; Coletivo Quebrando Vidraças; 

Grupo Curumim; ; Ou vai ou Racha; Coletivo Zoada; Coletivo LGBT Toda Forma; Coletivo 

Deixa Ela em Paz; Coletivo Periféricas; Coletivo Margarida Alves; Coletivo Feminista Ana 

Montenegro; Coletivo de Mulheres Negras Cabelaço - PE, Flores do Brasil, Blogueiras Negras; 

Feminismo Agora; SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia; Frentes Frente Feminista 

da UFPB – PB, Frente Feminista do Coletivo Embaço; Frente Feminista da UFPB; Frente pela 

Diversidade; Coletivo Antiproibicionista de Pernambuco; Ocupe Estelita; Ocupe Passarinho; 

Todas/os pelo Sancho; Coletivo Rua/Juventude Anticapitalista; 

A pesquisa documental também apontou a interlocução da MDVR com os conselhos, 

secretarias, redes e associações: Conselho Estadual de Direitos da População LGBT Rede das 

Mulheres de Terreiro; Secretaria da Mulher de Recife; Rede Nacional das Pessoas que vivem 

com AIDS; Articulação e Movimento para Travestis e Transexuais de Pernambuco; Articulação 

Nacional de Psicólogas e Psicólogos LGBTs; Associação Brasileira de Psicologia Social; 

Associação Pernambucana das Profissionais do Sexo; Nova Associação de Travestis, 

Transexuais e Transformistas de Pernambuco; Articulação Cidade Seguras para as Mulheres; 

Associação Metropolitana de Ciclistas do Grande Recife; Instituto Papai; Instituto José Ricardo; 

o Mães pela igualdade; Grupo Gaymado; Infecciosxs. Além de comitês, fóruns e núcleos:  

Comitê LGBT pela democracia; Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (Gema); 

Fórum LGBT de Pernambuco; Fórum de Articulação AIDS de PE; Comitê Técnico de Saúde 

Integral LGBT de PE; Observatório da População Infanto-juvenil em Contexto de Violência – 

UFRN; Centro de Referência em Direitos Humanos – UFRN. 

Como se reivindica uma manifestação política-artística, a MDVR também constrói uma 

articulação com grupos artístico-culturais do cenário local, especialmente aqueles 

protagonizados por mulheres como o movimento de Hip Hop, Coletivo Flores Crew, Poder 

Feminimo Crew, MinAtiva, Coletivo FEMME de Dança; Exposições foto/cinematrográficas 

produzidas por mulheres; M.A.R.I.A - Mulheres nas Artes Representando as Identidades 

Afrobrasileiras, Festival Internacional de Cinema de Realizadoras, Coletivo Mulheres no 

Audiovisual PE, Cine Ciclo, Asa Amiga Filmes; Diretório Acadêmico de Cinema/UFPE;  

Nesse sentido, foi possível perceber que as articulações que o Coletivo estabelece com 

outros sujeitos coletivos se gestam na perspectiva de consolidar alianças para organizar ações 

conjuntas que fortaleçam a construção de uma sociedade livre da exploração de classe, 

“raça”/etnia, sexo e sexualidades.  
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Assim, deixamos claro que entendemos enquanto opressão toda forma de violência 
estrutural e sistêmica consequente da forma de organização desigual em sociedade. 
Acreditamos na transversalidade da luta feminista com o anticapitalismo e o combate 
ao racismo, firmamos como essencial a construção de diálogo entre os movimentos 
sociais. (Nota de Repúdio da Marcha das Vadias Recife aos ataques violentos sofridos 
na sua 5ª edição, 2015). 
 

Aqui o Coletivo MDVR aponta três pressupostos fundamentais que gostaríamos de 

destacar: a importância de construir uma relação de diálogo com outros movimentos sociais; a 

compreensão teórico-política de que a desigualdade que cimenta as relações sociais, sejam elas 

de sexo, classe, “raça”/etnia, é estrutural e sistêmica; e de que a luta feminista, necessariamente, 

precisa estar articulada a luta anticapitalista e antirracista.  

O primeiro pressuposto evidencia a importância que o Coletivo atribui a necessidade de 

construir alianças com os movimentos sociais do mesmo campo político, que se localizam 

precisamente no campo da esquerda e/ou democrático/progressista, como por exemplo o MST, 

o MTST, o LPJ, a PJR, o Coletivo Rua, entre outros. 

Acreditamos que é justamente essa capacidade de articulação política e de estabelecer 

alianças estratégicas que tem permitido ao Coletivo se consolidar como organização política na 

cidade do Recife e ampliar o campo de suas ações/intervenções. 

O segundo pressuposto diz respeito a compreensão da dimensão estrutural e sistêmica 

da desigualdade que na sociedade capitalista atravessa todas as relações sociais, sejam elas de 

classe, sexo ou “raça”/etnia. Portanto, qualquer transformação que se pretenda realizar deve, 

necessariamente, alterar as bases que cimentam essas desigualdades. 

Aqui gostaríamos de retomar a categoria rapport para fazer referência às relações sociais 

mais amplas, estruturais. Como pontuamos no item 2.1, a categoria rapport está vinculada aos 

conflitos e tensões entre grupos com interesses antagônicos, opostos e dá conta justamente do 

caráter estrutural dessas relações sociais.  

As relações (relations) que se produzem num nível microssocial são relativamente 

fáceis de se modificar, inclusive individualmente porque dizem respeito às relações mais 

pessoais, cotidianas. Já quando nos referimos as relações macroestruturais no sentido de 

rapport, essas são mais difíceis de serem modificadas e só podemos transforma-las 

coletivamente. (FALQUET apud CISNE, 2014).  

E por fim a perspectiva anticapitalista, antirracista e antissexista apontada pela MDVR 

que imprime à luta feminista maior densidade, ampliando, inclusive, seu campo de atuação e 
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articulação política, apontando para uma perspectiva feminista radical e para a construção de 

uma sociedade livre de exploração e opressões.   

Na articulação política que a MDVR constrói com outros sujeitos feministas podemos 

perceber que essa articulação amplia e fortalece as ações do Coletivo, evidenciando a militância 

e o compromisso político que vem sendo desenvolvido por esta organização desde sua criação 

em 2013.  Sendo assim, a inserção da MDVR em espaços de debates, discussões e de construção 

com outras organizações feministas tem sido fundamental para ampliar sua inserção em outros 

espaços e consolidar sua atuação como coletivo. 

No campo das organizações feministas, o fortalecimento das alianças se dá pela 

unicidade das pautas. Todavia, isso não quer dizer que dentro do movimento não haja 

divergências políticas, mas que algumas bandeiras aglutinam a totalidade dos sujeitos que se 

localizam em uma perspectiva mais radical do feminismo e que lutam pela igualdade nas 

relações sociais de sexo. Em declaração de apoio publicada nas redes sociais, o Coletivo MDVR 

ressalta a importância dessa articulação: 

 

O Coletivo Feminista Diadorim, assim como o Movimento Zoada, são organizações 
sociais que caminham lado a lado conosco, que constroem a luta feminista no combate 
as opressões e violências de gênero, ao racismo, a lesbofobia, a transfobia, a luta pela 
pelo fim da culpabilização das vítimas, pelo fim da cultura do estupro e pela 
descriminalização e legalização do aborto. [...] E por estarmos juntxs nos espaços de 
luta, nas ruas, por compartilharmos e acreditarmos numa sociedade livre de opressões 
de classe, gênero, raça e sexualidade, NÓS, Coletivo Marcha das Vadias Recife, 
declaramos APOIO ao Movimento ZOADA nas eleições para o Diretório Acadêmico 
de Direito da UFPE.  

 

Acreditamos, portanto, que é justamente essa capacidade de construir alianças no campo 

feminista que tem permitido ao Coletivo realizar anualmente e com ampla participação de 

outros movimentos e organizações a Marcha das Vadias em Recife. Como pontuamos no item 

anterior, muitas cidades que antes realizavam essa mobilização não conseguiram garantir sua 

continuidade devido a inúmeras questões, entre elas a dificuldade de construir aliados que 

pudessem somar e garantir a construção da atividade. Em uma de suas publicações o Coletivo 

MDVR destaca que “realiza e participa de várias ações feministas em Recife, bem como 

organiza em parceria com outros coletivos feministas, a Marcha das Vadias”. 

 Embora defendamos a necessidade estratégica de estabelecer essas alianças, nem 

sempre é possível construir a unidade, seja pelas divergências políticas, de perspectiva 

ideológica ou diferentes compreensões do movimento acerca de uma mesma questão. O debate 

da prostituição feminina é um bom exemplo de como algumas discussões ainda suscitam 
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posições distintas dentro feminismo, entretanto não é nosso objetivo problematizar essa 

discussão aqui.    

A Marcha das Vadias foi outro exemplo que levantou reflexões, entendimentos e 

posições divergentes em função do caráter majoritariamente branco, universitário e classe 

média de suas participantes37. Outra discussão que provocou muita polêmica foi o uso do termo 

“vadias” como forma de ressignificá-lo, a despeito de historicamente esse nome ter sido 

utilizado para oprimir e objetificar às mulheres.  

Em manifesto publicado onde explicita suas principais bandeiras, o Coletivo MDVR 

esclarece o porquê do uso do termo e propõe sua ressignificação:   

 

O primeiro ponto de reivindicação é a ressignificação do termo ‘vadia’. Somos 
constantemente chamadas de vadias, putas e vagabundas pelo simples fato de 
exercermos nossa sexualidade livremente e por sermos seguras de quem somos. Se, 
no momento que nos declaramos livres, liberadas, felizes, conscientes e seguras 
sexualmente, somos vadias, então somos todas (e queremos ser todas) vadias, pois 
não existe nada mais libertador e bonito do que ser livre, ter amor próprio e 
consciência do próprio corpo. Ser mulher é uma luta diária em nossa sociedade.  

 

Logo após a primeira edição da Marcha das Vadias em Toronto e sua repercussão em 

vários países, feministas negras norte-americanas publicaram carta aberta38 dirigida às 

organizadoras da mobilização propondo um diálogo para discutir o alcance global que as 

MDV´s atingiram, mas levantando a preocupação de que mulheres pardas e/ou negras de várias 

“raças”/etnias não encontrassem espaço dentro da Marcha das Vadias para denunciar o estupro 

e o assédio da maneira que elas o experimentavam.  

 

Como mulheres negras, não temos o privilégio ou o espaço de nos chamarmos de 
“vadia” sem validar a ideologia historicamente intrincada e recorrente de quem é a 
mulher negra. Nós não temos o privilégio de brincar com representações destrutivas 
que foram marcadas no nosso imaginário coletivo, nos nossos corpos e nossas almas 
por gerações. Apesar de compreendermos o ímpeto válido por trás do uso da palavra 
'vadia’ como linguagem usada para enquadrar e representar um movimento anti-
estupro, estamos gravemente preocupadas.  Para nós, a trivialização do estupro e a 
ausência de justiça são cruelmente ligadas a narrativas de vigilância sexual, acesso 
legal e disponibilidade da nossa humanidade. É ligado a ideologia institutionalizada 
de nossos corpos como objetos sexuais da propriedade de outra pessoa, espetáculos 
de sexualidade e desejo sexual. É ligado as noções de nossos corpos, com roupas ou 
sem roupas, serem estuprados, seja na plataforma de leilão (local onde se colocavam 
escravos à venda), nos campos ou na tela da televisão. A percepção, e a larga aceitação 
de especulações sobre o que a mulher negra quer, o que ela precisa e o que ela merece, 
há muito tempo ultrapassou as barreiras de somente como ela se veste.  

                                                           
37 https://marchavadiascampinas.milharal.org/eventos/feministas-negras/. Acesso em: 06 maio 2016. 
 
38 http://www.feministacansada.com/post/44143444731. Acesso em: 06 maio 2016. 
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Apesar de destacarem na carta que apoiam que toda mulher tem o direito de usar a roupa 

que quiser e quando quiser dentro do contexto da Marcha das Vadias, afirmam que as mulheres 

negras e pobres não têm o privilégio de andar pelas ruas, nem seminuas nem cobertas de roupas 

se identificando como 'vadias’ e achar que isso vai fazer com elas se sintam mais seguras em 

suas comunidades uma hora depois, um mês depois, um ano depois39.   

Sueli Carneiro teórica e militante negra feminista, defende que a dificuldade das 

mulheres negras em participar da Marcha das Vadias remonta aos estigmas históricos que o 

colonialismo imprimiu sobre o corpo da mulher negra. A exibição do corpo – marcante na 

identidade da Marcha – seria então, para muitas militantes feministas negras, reiterar esse lugar 

onde fomos historicamente colocadas40, por isso muitas mulheres não se sentem confortáveis e 

nem representadas pela MDV.  

 Para as militantes feministas negras norte-americanas a maneira como as mulheres 

negras são percebidas, o que acontece com elas antes, durante e após o assédio sexual vai muito 

além da forma como se vestem, estando profundamente ligado à sua história particular:  

 

Nos Estados Unidos, onde a escravidão construiu a sexualidade da mulher negra, 
sequestros Jim Crow41 estupros e enforcamentos, representações de gênero incorretas, 
e mais recentemente, a luta das mulheres negras imigrantes, o termo “vadia” tem 
diferentes associações. Nós não nos reconhecemos nem vemos as experiências vividas 
por nós refletidas dentro da Marcha das Vadias, especialmente dentro da sua marca 
registrada. 

 

A crítica feita pelas feministas negras ao lugar de privilégio ocupado por muitas 

feministas brancas se assenta em como as dimensões de classe e “raça/etnia, colocam as 

mulheres em posições diferenciadas dentro do sistema (hetero) patriarcal/racista/capitalista.  

A teoria feminista durante muito tempo desconheceu a diversidade de experiências e 

situações das mulheres no mundo desconsiderando, por exemplo a relação entre colonização-

patriarcado-racismo na América Latina, a heterossexualidade como norma patriarcal. 

(CAMURÇA, 2007).  

Portanto, entendemos que a crítica das feministas negras norte-americanas as Marcha 

das Vadias caminham nesse sentido. “São sobretudo as interpelações das feministas racializadas 

                                                           
39 Disponível em: http://www.feministacansada.com/post/44143444731. Acesso em: 27 maio 2017. 
 
40 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IGqESMvHK8k. Acesso em: 27 maio 2017. 
 
41 Nota da tradução: “Jim Crow” era o sequestro de crianças negras para serem vendidas como escravas.  
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e/ou proletárias e/ou lésbicas que devem, ao meu ver, ser ouvidas e estudadas, se desejamos 

produzir uma teoria e uma prática úteis à transformação social radical”, esclarece Falquet  

(2008, p. 122), com quem concordamos abertamente.   

Depois da intensificação desse debate a questão da “raça”/etnia começou a ganhar 

destaque dentro do contexto das MDV´s no Brasil, principalmente depois da polêmica que 

ocorreu na Marcha das Vadias de Brasília, quando um morador de rua negro agrediu as 

mulheres presentes e foi expulso com buzinaço e xingamentos. O incidente desencadeou um 

debate sobre a possível postura racista das integrantes da MDV-Brasília que publicou nota de 

esclarecimento sobre o caso42.  

Desde então, o Coletivo MDVR, passou a priorizar discussões que contemplassem o 

debate étnico-racial e o lugar de privilégios que algumas de suas militantes ocupam, 

reconhecendo que as mulheres são afetadas diferentemente pela sua condição de “raça”/etnia e 

classe: 
 

A partir dessas questões e outras problemáticas colocadas por companheiras que não 
ocupam esses lugares de privilégios – negras, lésbicas, periféricas – e reconhecendo 
que para construirmos de fato, práticas e conhecimentos mais igualitários, rompendo 
antigas amarras e discutindo sobre temas sempre caros e desagregadores para o 
feminismo, que a Marcha das Vadias de Recife chama à tod@s para um diálogo aberto 
sobre como “desembranquecer” os feminismos, reconhecendo que as diferentes 
mulheres ou grupos de mulheres são afetadas diferentemente e 
apresentam maneiras distintas para lidar e romper o ciclo da violência – como é o caso 
das mulheres negras e pobres, que além de carregarem marcas históricas de violação 
dos seus corpos, vivem subjugadas aos estereótipos ligados à cor da sua pele e à 
exploração e uso de sua sexualidade -, sendo assim, a Marcha das Vadias Recife se 
coloca aberta à reflexão e pretende fomentar debates no sentido de garantir a equidade 
dentro do movimento. 

 

Nesse sentido, gostaríamos de problematizar a importância da discussão da 

consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de classe, sexo e “raça”/etnia para 

evitarmos qualquer tipo de hierarquização de uma opressão em detrimento da outra ou até 

mesmo invisibilizarmos algumas de suas expressões.  

Kergoat (2010) afirma que as disputas e conflitos de gênero (ou classe de sexo), “raça” 

e classes sociais tendem a ser interpretados e enfrentados isoladamente. Todavia, para 

entendermos os efeitos conjugados dessas relações sociais, ela propõe a utilização dos conceitos 

de consubstancialidade e coextensividade para compreendermos de maneira não mecânica as 

práticas sociais entre homens e mulheres.  

                                                           
42 Disponível em https://marchadasvadiasdf.wordpress.com/. Acesso em: 06 maio 2017. 
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“Tais praticas não se deixam apreender por noções geométricas como imbricação, 

adição, intersecção e multiposicionalidade”, conforme Kergoat (2010, p. 93). Compreender 

essas relações nos termos da consubstancialidade permite o entendimento de que nenhuma 

relação social é primordial ou tem prioridade sobre a outra, portanto, não há contradições 

principais e/ou secundárias. Acerca dessa compreensão ela ainda afirma: 

 

A minha tese, no entanto, é: as relações sociais são consubstanciais; elas formam um 
nó que não pode ser desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva 
da análise sociológica; e as relações sociais são coextensivas: ao se desenvolverem, 
as relações sociais de classe, gênero e “raça” se reproduzem e se coproduzem 
mutuamente. (KERGOAT, 2010, p. 94). 

 

Há, portanto, uma unidade dialética entre essas subestruturas de poder na sociedade 

capitalista: classe, sexo, “raça”/etnia, as quais encontram-se organicamente articuladas.  Assim, 

por meio das formas de apropriação advindas das relações sociais de “raça” e sexo, o 

capitalismo amplia o contingente humano disponível para os salários mais baixos, os empregos 

mais precários, aumentando sua capacidade de exploração, especialmente daqueles trabalhos 

efetuados majoritariamente por mulheres. (CISNE, 2014). 

Na relação que a MDVR estabelece com os partidos políticos nota-se que há uma 

postura de distanciamento, no sentido de não se admitir o aparelhamento partidário da Coletivo, 

posto que este é formado por uma pluralidade de participantes com diferentes identificações 

partidárias ou que não as possuem:  

 

A Marcha das Vadias Recife é um coletivo apartidário, mas não apolítico. Visto que 
o nosso objetivo não é personalizar ou conduzir a marcha de acordo com bandeiras de 
partidos políticos, defendemos que se destaque a bandeira da Marcha das Vadias. 
Tentamos com isso democratizar o espaço e fazer com que pessoas não partidárias se 
sintam à vontade para compartilhar essa luta, pois entendemos que ela é coletiva e 
quem deve se destacar são as mulheres e suas reivindicações 
(https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/). 

 

 Em vários documentos produzidos e publicados pela MDVR a questão do apartidarismo 

é um ponto central e bastante recorrente. Na citação acima, o caráter apartidário (mas não 

apolítico) do Coletivo garantiria que militantes que não possuem vinculação com partidos 

políticos se sentissem confortáveis para militar nesse espaço e que a bandeira de destaque seria 

a própria Marcha das Vadias.  

Acreditamos que a questão do apartidarismo é importante para o Coletivo porque agrega 

mulheres de diferentes vinculações partidárias, inclusive aquelas que não tem. Entretanto, é 
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possível elencar uma série de fatores que podem nos ajudar a explicar este princípio assumido 

pelo grupo: as militantes informam o caráter apartidário de suas ações porque é preciso 

apresentar a organização com um perfil “neutro”; estão convencidas de que o próprio 

funcionamento interno da organização depende da união daquelas que o compõem; para evitar 

que as diferenças internas existentes entre as orientações partidárias provoquem a repulsa das 

participantes independentes ou apartidárias; e por fim, em função da própria política brasileira 

que tem uma visão negativa dos partidos e pela crise de representatividade que eles 

experimentado nos últimos anos. (FERREIRA apud SANTOS, 1995).     

O apartidarismo também é colocado frequentemente pelo Coletivo MDVR como uma 

forma de garantir sua autonomia política e financeira. No Brasil, particularmente no governo 

do Partido dos Trabalhadores, verificou-se o crescimento da presença de feministas nos 

organismos governamentais, o que provocou uma forte tendência de submissão à ordem 

capitalista mundial e a relativa perda de autonomia para realizar ações que exigiam maior 

radicalidade, o que Cisne (2014) denominou de “envolvimento manipulatório e financeiro” do 

movimento.  

Nesse sentido, o Coletivo MDVR destaca o princípio da autonomia frente a partidos e 

governos quando informa que: “não recebemos nenhum incentivo nem financiamento do estado 

ou prefeitura, de partidos políticos, nem de empresas. Todos os anos o evento da Marcha das 

Vadias Recife é resultado de um trabalho coletivo e auto-organizado”43. É possível perceber, 

portanto, que o Coletivo prima pela sua autonomia política e financeira.  

 No que diz respeito ainda a relação com os partidos políticos, o Coletivo MDVR 

também afirma: “não conformamos base política nem estamos submetidas a nenhum 

movimento “maior” ou geral; a construção das ideias, pautas e ações políticas se dão de forma 

independente e sem filiação ou direcionamento partidário”44. 

Sobre essa discussão Santos (1995) aponta três perspectivas presentes nas relações entre 

os partidos políticos e os movimentos sociais: a instrumental, quando há uma minimização das 

necessidades e reivindicações dos movimentos sociais devido a uma supervalorização dos 

ensinamentos da vanguarda do partido; a perspectiva do confronto de saberes que defende que 

os movimentos sociais mantêm distintas posições de hegemonia no conjunto das lutas sociais, 

mantendo sua autonomia em situações nas quais se articula a outras práticas organizativas; e a 

                                                           
43 Disponível em: https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1298454963501969:0. Acesso em: 
22 maio 2017. 
 
44 Disponível em: https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1386805581333573. Acesso em: 13 
abr. 2017. 
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perspectiva da autonomia strito sensu, com a negação da necessidade da articulação entre os 

movimentos sociais e os partidos políticos, através de um discurso apartidário e de uma 

concepção de autonomia entendida enquanto distanciamento dos movimentos em relação ao 

Estado e aos partidos.  

Embora esta mesma autora faça uma medição importante ao afirmar que essas três 

tendências não se encontram na esfera cotidiana de forma pura, pois a relação dos MS com os 

partidos é constituída sob diferentes formas de prática social, é possível localizar que a 

concepção de autonomia do Coletivo MDVR passa por esse discurso do “apartidarismo” e do 

suposto “distanciamento” em relação aos partidos políticos.   

Ainda fazendo referência a perspectiva de autonomia strito senso, ela tende a negar por 

meio do discurso do apartidarismo a necessidade de articulação entre os movimentos sociais e 

partidos políticos, mesmo que na prática cotidiana esse discurso não se efetive. (SANTOS, 

1995). Sobre essa perspectiva de autonomia alguns analistas alertam, inclusive, para o perigo 

de incorrermos no “autonomismo” e no “antiestatismo”.  

Ainda conforme Santos (1995, p. 58) “ a autonomia strito senso apresenta também como 

uma de suas principais características a extrema valorização da espontaneidade dos 

participantes no processo de organização”, numa espécie de recusa a toda e qualquer forma de 

direção, vistas como formas de centralização autoritária.  

Penso que a valorização do caráter espontâneo das MDV´s é salutar, já que incialmente 

foram mobilizações que surgiram a partir da organização das mulheres por meio das redes 

sociais. Entretanto, a MDVR já avançou no sentido de reconhecer que mesmo que a 

espontaneidade sejam um elemento importante, não é possível organizar qualquer tipo de 

manifestação sem o mínimo de planejamento, de organicidade, inclusive, porque o 

espontaneísmo pode ser bastante prejudicial, esvaziando, inclusive, o caráter político de suas 

ações.  

A horizontalidade também aparece como uma espécie de negação da racionalidade 

burocrática e centralizadora dos partidos, apesar de reconhecermos que se trata de um princípio 

compartilhado por muitos coletivos feministas autônomos. O Coletivo MDVR explicita sua 

concepção de horizontalidade da seguinte forma: 

 

A horizontalidade proporciona que todas nós nos sintamos igualmente responsáveis 
pelo coletivo, pelas nossas ações e práticas políticas. Portanto, não há coordenadoras 
ou diretoras, não há ninguém a quem precisamos nos remeter, as decisões são 
construídas e discutidas coletivamente.    
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Não queremos afirmar que a horizontalidade nas organizações feministas não seja um 

princípio que deva ser afirmado, mas ela também não se confunde com o ‘basismo’ ou 

‘vanguardismo’ no movimento. As posições quanto à necessidade ou não de uma direção para 

os movimentos sociais se localizam geralmente entre duas posturas: Por basismo entendemos 

a postura no interior do movimento de reduzir ao mínimo a necessidade de lideranças, vistas 

como possíveis formas de autoritarismo ou elitismo, procurando que todos os membros do 

grupo participem em todos os níveis de decisão.  Por vanguardismo entendemos a defesa de 

uma elite intelectual que orienta e dá direção ao movimento, tendo um papel de 

“conscientização de seus membros”. (SHERER-WARREN, 1987).  

Quando levadas ao extremo estas duas tendências podem incorrer nos seguintes riscos: 

uma supervalorização do espontaneísmo nas ações que desenvolve, o que pode levar ao 

irracionalismo; em decorrência do segundo, a criação de uma “elite” que dá direção ao 

movimento, sem diálogo com a base provocando cisões no movimento.  

As considerações aqui apontadas não pretendem deslegitimar as formas de organização 

e manifestações dessas novas expressões feministas, que passam a ser identificadas a partir de 

novas práticas e formas de organização. Nossa intenção foi apontar, mesmo que timidamente, 

que esses coletivos constroem suas ações em um campo aberto e plural de comunicação com 

outros sujeitos, que incluem sindicatos, partidos, movimento estudantil, operário e os chamados 

“NMS”.  

Construir unidades e se articular com outros sujeitos coletivos, seja do campo partidário, 

popular, estudantil, sindical, que estejam na luta feminista, antissexista, antirracista, 

anticapitalista e que se coloquem na resistência contra esse sistema é tarefa primeira de qualquer 

movimento social que pretenda engrossar a luta para transformar as relações e as estruturas que 

cimentam esse modo de sociabilidade.  

 No item seguinte discutiremos a perspectiva do feminismo autônomo, como a MDVR 

tem contribuído na construção desse feminismo no Brasil e qual a concepção de autonomia que 

defendem. 

 

 4.3 A MDVR e a perspectiva do feminismo autônomo 

A palavra autônoma vem do grego autos (si mesmo) e nomos (norma, regra), ou seja, 

aquela que tem o poder para dar a si mesmo a regra, a norma. É autônoma/o aquela/aquele goza 

de autonomia ou liberdade. Portanto, autonomia significa autodeterminação (CHAUÍ, 2000). 
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Quando falamos em autonomia das mulheres estamos nos referindo a possibilidade 

concreta de nos autodeterminarmos, em um processo que Cisne (2014) definiu como 

apropriação de si. Esta autora esclarece que apropriação física direta das mulheres não seria 

uma forma exclusiva das relações de sexo, já que a escravidão e a servidão também podem ser 

caracterizadas como formas de apropriação física direta. Nesse sentido, podemos depreender 

que as relações de apropriação extrapolam as relações sociais de sexo, alcançando também as 

relações de classe e “raça”/etnia.  

Essas relações de apropriação expressam duas faces do mesmo fenômeno, que possuem 

uma dimensão concreta e ideológica, objetiva e subjetiva, mas que são expressões do mesmo 

fenômeno e não podem ser compreendidas de forma atomizadas. A primeira se assentam na 

materialidade concreta, na forma como a sociedade organiza e hierarquiza as relações sociais 

sob a ótica do poder, seja do ponto de vista das classes de sexo, social e/ou da “raça”. A segunda 

diz respeito aos efeitos ideológicos e subjetivos dessa relação, a partir de um discurso que 

naturaliza essas desigualdades, a partir da ideia de “natureza”. 

A apropriação social das mulheres enquanto classe de sexo, se constitui ao mesmo 

tempo uma apropriação coletiva e privada de seu corpo, de sua individualidade física e 

mental/psicológica em um processo que nos tira da condição de sujeitas e nos reduz ao estado 

de objeto ou coisa. Portanto, (re) apropriar-se de si diz respeito ao processo “de as mulheres se 

perceberem como sujeitos e passarem a lutar por autonomia e liberdade, o que demanda 

rupturas estruturais e superações ideológicas”. (CISNE, 2014, p. 176).  

A noção de autonomia, portanto, possui uma dimensão individual e coletiva, pois não 

basta que esse processo de reapropriação de nós mesmas se dê na esfera individual, mas é 

necessário que promova mudanças estruturais e ideológicas, o que só podem ser empreendidas 

do ponto de vista da coletividade e da organização política das mulheres.   

A discussão da autonomia também pode ser inscrita dentro do campo da ético, já que a 

noção de autonomia e liberdade exigem os seguintes elementos: ser consciente de si e dos 

outros; ser dotado de vontade; reconhecer-se como sujeito; e ser livre45, conforme aponta Chauí 

(2000).  

Do ponto de vista político-organizativo, a noção de autonomia também sempre foi cara 

ao feminismo, embora essa sua compreensão tenha passado por importantes deslocamentos no 

decorrer da história do movimento.  

                                                           
45  “A liberdade não é tanto o poder para escolher entre vários possíveis, mas o poder para autodeterminar-se, 
dando a si mesmo as regras de conduta”. (CHAUÍ, 2000, p. 566). 
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Segundo analisa Gurgel (2014) o caráter emancipacionista no feminismo se inicia com 

seu surgimento como sujeito político no século XVIII, acompanhando a luta geral dos 

trabalhadores por uma sociedade fundada nos princípios de liberdade, igualdade e emancipação 

humana.   

Apesar disso, as mulheres sempre foram vistas com desconfiança pelas organizações 

dos trabalhadores, sejam nos partidos e/ou sindicatos de esquerda, sendo inclusive acusadas de 

tentar dividi-los. Dessa forma, os conflitos se davam geralmente em torno da noção de 

autonomia frente aos partidos, da necessidade da auto-organização, da composição social do 

movimento e da “dupla militância das mulheres. ” 

“No sentido amplo, as organizações de esquerda sempre tiveram dificuldade em 

reconhecer o caráter estratégico da luta das mulheres, bem como a auto-organização no interior 

dos partidos e demais coletivos”, conforme expõe Gurgel (2014, p. 59). 

Sendo assim, a auto-organização das mulheres no campo da esquerda passou a ser 

sinônimo de divisão da luta de classes e de tentativa de fragmentar seu projeto revolucionário. 

Isso porque a divisão sexual do trabalho, o caráter patriarcal de certos modelos familiares e a 

opressão sexista não passam ao largo dessas organizações. 

Portanto, por não romper com a divisão sexual do trabalho, a divisão sexual do poder e 

a categorização do sexo, as organizações mistas de esquerda não eram capazes adequar as 

organizações clássicas dos trabalhadores no sentido de incorporar as particularidades das 

mulheres, assim como suas demandas. 

Queremos esclarecer que de forma alguma se trata de desqualificar essas lutas, já que 

em nossa compreensão não há feminismo sem socialismo, entretanto, o contrário também é 

igualmente verdadeiro. Portanto, a tarefa estratégica do feminismo classista tem sido evidenciar 

que mesmo com todos os avanços da esquerda “sua organização, suas reivindicações, suas 

conquistas, enfim, estão intrinsecamente marcadas pela dinâmica das relações sociais de 

sexos”, como analisa Falquet (2006, p. 223).   

Nesse aspecto, a necessidade de auto-organização das mulheres, seja fora dos partidos 

ou dentro, por meio de setoriais ou núcleos, ganha cada vez mais relevância dada a importância 

de garantir maior autonomia e liberdade às bandeiras de luta feministas.  

Na América Latina, assim como no Brasil, o feminismo apresenta uma dinâmica 

diferenciada em relação aos países de capitalismo central que se encontravam em efervescente 

movimento libertário na década de 1960, marcada pelo maio francês. Em um contexto marcado 

pelo Golpe Militar de 1964 sob direção da autocracia burguesa, o Brasil vivia um regime 
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autoritário, sem liberdades democráticas, que acabou colocando os partidos de esquerda e 

qualquer movimento que contestasse o atual estado das coisas para a ilegalidade. Nesse período 

companheiras/os de luta foram assassinadas/os, torturadas/os, exiladas/os e outras/os jamais 

foram encontradas/os.  

Após quase vinte anos de ditadura, no início dos anos 1980 os partidos políticos de 

esquerda e movimentos democráticos/progressistas passam a exigir o fim desse tenebroso 

período da história brasileira, iniciando o processo de abertura político-democrática.  

A partir desse período se desdobram mudanças bastante profundas no campo da 

organização feminista, principalmente no que diz respeito a autonomia do movimento. Se até o 

final dos anos 1980 os debates sobre a autonomia centravam-se na crítica à “dupla militância” 

a partir da atuação no movimento e nos partidos políticos, nos anos 1990 essa questão se desloca 

mediante a crescimento de ONG´s feministas que passam a ser financiadas por organismos de 

cooperação internacional. (GURGEL, 2014).  

Como tematizamos no item 3.2. do segundo capítulo desta dissertação, o binômio 

autonomia x institucionalidade passa a ser tensionado no movimento a partir do crescimento de 

ONG´s feministas que passam a receber recursos de agências de cooperação internacionais, 

assim como apoio de fundos públicos dos governos, para desenvolver os chamados “projetos 

com recorte de gênero”.   

Além desses projetos terem que se adequar aos objetivos e princípios dos seus 

financiadores, tinham que utilizar a linguagem do feminismo institucionalizado. Este fato é 

decorrente do interesse das agências em introduzir estes conceitos nas propostas de 

financiamento, entre os quais destacamos o conceito de gênero, voluntariado, empoderamento, 

este último bastante em voga no feminismo, inclusive no material do Coletivo MDVR. 

 

Desde 2011 acontece, em Recife, a Marcha das Vadias. Durante o ato, mulheres, em 
sua maioria jovens, encontram a possibilidade de estarem juntas, reconhecendo-se 
umas nas outras, e compartilhando o sentimento de libertação das suas mentes e 
corpos, expressos por um momento de empoderamento individual e coletivo que não 
se encerra ao final do ato, mas se perpetua para os dias seguintes alterando seu estar 
no mundo46. 

 

A partir do ciclo que se iniciou com a ascensão do governo do PT foi perceptível o 

aumento da presença de lideranças feministas nos organismos governamentais, assim como o 

repasse de fundos públicos para o desenvolvimento de projetos por ONG´s feministas, em um 

                                                           
46 Disponível em https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasRecife/posts/1386805581333573. Acesso em: 15 
abr. 2017. 
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contexto de aprofundamento do neoliberalismo com intensa mercantilização dos diretos e corte 

de “gastos” sociais.  

Como implicações prático-políticas desse atrelamento houve muita dificuldade de se 

estabelecer enfrentamentos mais diretos ao governo petista, devido sua trajetória de esquerda 

que lhe rendeu referência junto aos setores populares, mesmo que esse governo não tenha 

correspondido ao projeto democrático e popular que se propôs (GURGEL; CISNE, 2016).  

Esse processo de “envolvimento manipulatório e financeiro” se intensifica a partir da 

redução de financiamentos desses projetos pelas agenciais e organismos internacionais, o que 

aprofunda a dependência das ONG´s feministas com o governo federal, trazendo uma série de 

rebatimentos para o movimento feminista, como já discutimos no item 3.2 do segundo capítulo. 

 Por outro lado, Gurgel e Cisne (2016) em suas análises apontam que nos últimos anos 

“tem se verificado o surgimento de novas expressões de coletivos feministas que começam a 

demarcar uma proposta de maior radicalidade e crítica política frente a esse processo de 

manipulação política e às estruturas do patriarcado. ” 

Essas novas expressões feministas, a exemplo da MDVR, parecem apontar para uma 

nova quadra histórica que se abre para o feminismo, em um movimento de antítese ao processo 

de institucionalização vivido entre os anos 1990 e 2000, tendo em vista o esgotamento da 

proposta de “onguização” com a saída dessas agências de financiamento da América Latina e 

do Brasil. 

Atualmente alguns movimentos e ONG´s feministas, como o Coletivo Autônomo Leila 

Diniz47, tem realizado um balanço crítico do processo de onguização e de suas implicações para 

o movimento do ponto de vista da autonomia. Obviamente que esse processo de autocrítica não 

foi assumido pela totalidade das organizações feministas e ainda há muita dificuldade de se 

debater sobre esta questão.  

De acordo com a análise de Gurgel (2014) a discussão da autonomia, além de ser um 

debate permanente no processo de construção do feminismo como sujeito coletivo, ela se dá a 

partir dos seguintes aspectos: “1) com relação aos espaços institucionais do Estado, sindicatos 

e partidos políticos; 2) na defesa da auto-organização; 3) na prerrogativa da representação direta 

e 4) na expressão pública de radicalidade, contestação e ousadia” (Ibidem, p. 60). 

No que diz respeito a relação da MDVR com o Estado, este se constitui como seu 

interlocutor, assim como a sociedade, já que as ações de caráter reivindicatório no que diz 

                                                           
47 NASCIMENTO, Lissa. Essa ciranda não é minha só, é de todas nós: um estudo sobre feminismo, autonomia 
e consciência coletiva. Dissertação defendida no Mestrado em Serviço Social da UFRN. Natal, 2015. 
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respeito aos direitos das mulheres necessariamente precisam estabelecer essa interlocução com 

o Estado. A luta pelo direito ao aborto, pela ampliação dos serviços de atendimento às mulheres 

em situação de violência, pelo fim da violência obstétrica são direitos que não ocorrem sem a 

mediação do Estado. 

Na relação com sindicatos e/ou partidos políticos como pontuamos anteriormente, o 

Coletivo MDVR se reivindica autônomo, distanciando sua atuação desses sujeitos e 

imprimindo as suas ações um caráter apartidário. Isso não significa dizer que suas participantes 

não militem em partidos ou outras organizações políticas, como sinaliza em carta aberta:  

 

Nosso coletivo é diverso, individualmente cada companheira exerce sua liberdade em 
apoiar/participar de espaços vários, contudo enquanto grupo não apoiamos qualquer 
partido político, nem candidaturas de homem ou mulher cis ou trans. Por ter princípios 
de autonomia inegociáveis e por saber que as milhares de mulheres que fazem a 
caminhada conosco todos os anos não podem ter sua imagem usurpada. 

 

Para o Coletivo MDVR o caráter apartidário garante a autonomia do movimento e, 

portanto, se trata de um princípio inegociável. Assim como o fato de ter a imagem associada a 

algum partido ou candidato poderia usurpar a imagem de suas militantes que poderiam não se 

sentirem representadas. 

O princípio da autonomia defendido pelo Coletivo MDVR diante da atual conjuntura 

também tem permitido análises bastante acertadas, ainda mais se considerarmos que até pouco 

tempo atrás o campo de disputa era a arena governamental em uma espécie de ajuste do 

movimento à agenda do governo. Em uma proposta de construir uma unidade no campo 

autônomo, a MDVR e outros coletivos fazem a seguinte avaliação: 

 

Diante do atual cenário político, duas ou três narrativas são empurradas para a 
população a partir do centro da disputa do poder parlamentar. Isto cria a ideia de que, 
enquanto esquerda, precisamos nos localizar em alguma destas propostas para um 
próximo passo. Estes discursos são desenvolvidos a partir de uma construção 
complexa que envolve as figuras políticas partidárias, a pauta midiática, a militância 
governista. Do lado de quem defende o que temos chamado de golpe, tenta-se fazer a 
população aceitar o governo Temer enquanto um processo constitucionalmente legal, 
bem como autorizar uma ofensiva neoliberal materializada numa série de retrocessos 
para a classe trabalhadora. Do outro, uma esquerda institucionalizada que tenta usar o 
que restou de suas bases para garantir, a partir de uma nova eleição, o retorno a uma 
posição de poder que ocupou fazendo manutenção de uma série de atrocidades e 
retornando a lógica do "menos pior" como a principal pauta das ruas. Diante disso, 
quais possibilidades restam e quais oportunidades podem surgir para o campo 
autônomo? Desde 2013, princípios como: independência, horizontalidade, combate às 
opressões - têm sido colocados como bases para um agir político que ofereça novas 
saídas para os velhos problemas legados pela nossa herança autoritária, racista, 
misógina, elitista e colonial; como também para os novos problemas que surgiram a 
partir da ascensão da esquerda ao governo, num movimento de cooptação e 
apaziguamento da luta de classes. Assim, convidamos aquelas que se identificam com 
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esses princípios, e sentem uma indignação que se manifesta através do desejo de 
construir uma alternativa as essas narrativas, para um diálogo sobre o que dizem as 
ruas e quais as perspectivas de luta para o campo autônomo. Organização: 
Movimento#OcupeEstelita, Marcha das Vadias - Recife, CAUS - Coletivo 
Arquitetura, Urbanismo e Sociedade48. 

 

Essa análise possibilita apreender que na atual conjuntura o princípio da autonomia 

permite ao Coletivo não abrir mão do exercício da crítica ao um partido que ideologicamente 

já não representa mais os interesses das/dos trabalhadoras/es. Entretanto, para muitos grupos 

feministas que ainda possuem uma vinculação partidária com o governo do PT, é possível 

analisar que eles permanecem trabalhando com suas bases a hegemonia desse governo, 

inclusive, diante da possibilidade de retorno de sua liderança nas próximas eleições 

presidenciais.  

 Sendo assim, além de primar pela sua autonomia financeira, deixando claro que não 

aceita nenhum tipo de financiamento do estado, de partidos políticos e/ou empresas, a 

autonomia política é outro princípio que posso ser destacado e permite o Coletivo avançar na 

construção de um feminismo autônomo.  

 Portanto, defendemos a perspectiva autônoma do feminismo no sentido compreender a 

importância de não se estabelecer dependência política-financeira que possa interferir ou 

submeter as nossas bandeiras ou permitir que estas sejam utilizadas como objeto de barganha 

em troca de apoio político como aconteceu parte da agenda feminista nas últimas eleições. 

Não se trata de defender uma perspectiva “autonomista” na relação entre os movimentos 

sociais e partidos políticos, pois reconhecemos seus riscos e a importância que tem essa 

articulação estratégica das lutas da classe trabalhadora.   

 Como discorremos no item anterior, Santos (1996) aponta uma mediação interessante 

para pensarmos a questão da autonomia, tendo como referência a relação democrática entre os 

MS´s e os partidos políticos:  a perspectiva do confronto de saberes. Trata-se de combater todo 

tipo de prática autoritária e/ou instrumental, seja no âmbito dos Estado, dos partidos e dos 

próprios movimentos sociais, na tentativa de utilizar estes últimos como agências de divulgação 

e correia de transmissão de suas perspectivas políticas.  

A reprodução de práticas autoritárias dentro dos partidos de esquerda fez com que os 

movimentos sociais, em particular as bandeiras feministas, fossem vistas como uma forma 

                                                           
48 Disponível em: 
https://www.facebook.com/events/621636431352670/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1473960340753721.  
Acesso em: 23 abr. 2017. 
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“inferior” de mobilização ou como uma luta secundária. Ao invés disso, Santos (1996) aponta 

que os MS´s devem ser pensados como uma forma específica de organização e mobilização que 

se distingue da dinâmica e da estrutura partidária.  

Do ponto de vista dos MS autônomos, é importante que sejam capazes de realizar uma 

leitura crítica à concepção de autonomia, compreendida como sinônimo de uma postura anti-

Estado e anti-partidos, supervalorizando o espontaneísmo e incorrendo em ações que tendem a 

se constituir como fim em si mesmas.  

A partir da perspectiva do confronto de saberes os movimentos sociais mantêm distintas 

posições de hegemonia no conjunto das lutas sociais, mantendo sua autonomia em situações 

nas quais se articula a outras práticas organizativas, como os partidos, os sindicatos e o próprio 

Estado.  

Desse modo, cumpre destacarmos a importância de aprendermos a autonomia como um 

“processo que é construído no cotidiano das experiências de organizações das lutas, 

descaracterizando, pois, a visão segundo o qual a autonomia se constitui em algo dado, um 

estado de ser”. (SANTOS apud GONH, 1996, p. 63).  

Nessa mesma esteira, a partir da compreensão da processualidade dialética da categoria 

autonomia, Gurgel (2004) aponta que sua incorporação pelo feminismo como parte constituinte 

de sua ação política, foi possível imprimir novas referências que materializam a cidadania das 

mulheres, não como algo que precisa ser recuperado, mas como realidade que deve ser 

inventada, criada, formulada. 

Outro elemento que precisa ser caracterizado quando discutimos autonomia no 

feminismo é a necessidade de auto-organização das mulheres. Aqui gostaríamos de reafirmar a 

compreensão da necessidade histórica de nossa auto-organização, formada por mulheres com 

consciência feminista e com absoluta clareza dos inimigos comuns que sustentam os processos 

de exploração e apropriação as quais somos submetidas. 

Conforme destaca Ávila (2007, p. 6) “a organização política do feminismo surge com a 

revolta das mulheres forjada em uma experiência histórica concreta de relações sociais de 

desigualdade”. O feminismo como movimento político, nasce questionando essa dominação 

masculina, confrontando a relação entre a liberdade pública dos homens e a dominação privada 

das mulheres. 

Nesse sentido, se constitui enquanto tarefa histórica do feminismo, mobilizar as 

mulheres conscientes das formas de apropriação que são submetidas, levando-as a empreender 
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um processo de luta coletiva contra essas formas de exploração/dominação, derruindo as bases 

que sustentam o sistema de dominação (hetero) patriarcal/racista/capitalista.  

Uma das grandes conquistas do feminismo é a instituição da mulher como sujeito 

autônomo, capaz de se autodeterminar e construir de sua própria história, negando concepções 

essencialistas e misóginas que durante muito tempo colocaram a mulher como sujeito passivo, 

incapaz de tomar suas próprias decisões. 

Mas por que a auto-organização das mulheres é tão importante para o feminismo? 

Conforme Nascimento (2015) a noção de auto-organização no feminismo ganha amplitude à 

medida que pautar a liberdade e emancipação das mulheres em organizações lideradas por 

homens e direcionadas por valores patriarcais, não dava conta de suas bandeiras de luta. Era 

preciso construir espaços auto-organizados onde as mulheres pudessem se expressar 

livremente, expor suas particularidades, compartilhando experiências de opressão em comum e 

traçando estratégias de lutas coletivas para superar essa condição.  

A auto-organização tem sido um princípio assumido pelo Coletivo MDVR, que tem 

buscado construir espaços que permitam a reflexão coletiva sobre a identidade e as experiências 

das mulheres sob o sistema patriarcal, associando essa reflexão às lutas concretas, onde as 

mulheres passam a se reconhecer umas nas outras a partir das apropriações, violências e lutas 

comuns.   

 Como o próprio coletivo enfatiza, “buscamos contribuir para a auto-organização 

coletiva, descobertas, fortalecimento pessoal e político daquelas que sempre são colocadas num 

lugar de subjugação pelo sistema patriarcal: mulheres negras e brancas, cis e trans, lésbicas e 

bissexuais49”  

Nesse sentido, o Coletivo MDVR destaca a auto-organização como princípio político e 

que isso significa que “somente mulheres cis e trans50 podem participar” desse espaço. Aqui o 

Coletivo não refere propriamente às Marchas das Vadias, que são abertas a todos que quiserem 

participar, apesar do direito a fala e representação pública serem somente das mulheres, mas 

aos espaços de formação e reuniões onde não são permitidas a presença de homens. 

                                                           
49 Nota de Repúdio da Marcha das Vadias Recife aos ataques violentos sofridos na sua 5ª edição, publicado em 
06/06/15. 
 
50 Apesar de ainda ser objeto de intensos debates no interior do feminismo, O Coletivo MDVR, assim como o 
Coletivo Autônomo Leila Diniz e o Coletivo Diadorim, reconhecem essas mulheres em suas organizações e 
defendem esse espaço como sendo delas. O Coletivo MDVR, inclusive, em seus debates preparatórios, promove 
frequentes debates sobre “transfeminismo”.  
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A moderação dos conteúdos nas redes sociais e páginas na internet também é feita 

apenas por suas participantes. Em sua carta de princípios, o Coletivo MDVR informa: “A 

administração dos meios de comunicação em nome do coletivo e a moderação dos conteúdos 

postados aqui serão reservadas às mulheres, em respeito ao protagonismo, a autonomia e à luta 

feminista por espaços de visibilidade e tomadas de decisões”51. 

Como explicitamos anteriormente, defendemos o uso da categoria mulheres e de sua 

auto-organização. Entretanto, não são poucas as pessoas que propõem um feminismo misto, 

porém, nossa compreensão é de que o protagonismo na luta feminista e a representatividade 

continua sendo exclusivamente das mulheres. Nessa mesmo entendimento, concordamos com 

Camurça (2007) sobre a necessidade de nossa auto-organização quando afirma: 

 

Estou firmemente convencida de que segue sendo necessário um movimento de 
mulheres, formado por mulheres com consciência feminista de sua opressão e 
exploração e, mais importante, tendo bem identificado os inimigos comuns que 
sustentam o sistema de dominação. Ou seja, compartilhando uma visão comum sobre 
a explicação de sua própria condição e compartilhando formas de luta e articulação. 
(IDEM, p. 16). 
 
 

Portanto, acreditamos que princípios como autonomia, auto-organização e 

representatividade são elementos centrais na luta feminista, que devem ser recuperados nas 

nossas organizações, embora não deixemos de reconhecer os desafios que eles colocam para o 

movimento feminista. 

Nesse sentido, gostaríamos de situar rapidamente o debate da representatividade, 

entendendo que “a articulação entre um projeto comum e a representatividade coletiva é um 

grande desafio para os movimentos sociais com composição heterogênea, como o feminismo” 

que conta em seu interior com diversas experiências de opressões”. (GURGEL, 2014, p. 68). 

São mulheres diversas de diferentes “raças” (negras, brancas, indígenas), orientações 

sexuais (lésbicas, bissexuais, heterossexuais), de diferentes classes sociais, faixas etárias e 

diferentes nacionalidades, toda marcadas por uma diversidade de experiências de opressões. 

Como, pois, compreender essas mulheres em suas singularidades, sem cair em particularismos, 

mas reconhecendo a diversidade constitutiva do feminismo? Como construir a unidade diante 

de tamanha diversidade? 

                                                           
51 O Coletivo também enfatiza que não serão tolerados neste grupo conteúdo ou participantes com 
posicionamentos machistas, racistas, homofóbicos, transfóbicos ou classistas 
(https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/).  

 



102 
 

 
 

Para dar conta da complexidade que envolve esses questionamentos, retomaremos a 

categoria coletivo total, por compreendermos que do ponto de vista teórico-político é uma 

elaboração fundamental, que conforme Gurgel (2014) nos permite uma leitura das diversas 

singularidades no existente no feminismo, sem hierarquizações, ao mesmo tempo que nos 

distancia dos riscos da fragmentação e/ou isolamento das especificidades.  

Refletirmos teoricamente e adensarmos essa compreensão nos diferentes espaços de 

auto-organização, “proporciona, portanto, a inclusão horizontalizada das demandas específicas 

que compõem o sujeito “mulheres”, ao assumir como princípio fundador as diversidades das 

mulheres”. (GURGEL, 2014, p. 73). 

Nesse sentido, acreditamos que a compreensão do sujeito feminista como coletivo total 

se constituir em um caminho estratégico para pensarmos os desafios atuais que se colocam para 

o feminismo, que passam por todas as questões apontadas anteriormente, quais sejam: 

autonomia, financiamento, auto-organização e representatividade do movimento.   

Dentro do debate dos desafios permanentes colocados ao feminismo, de diferentes 

concepções organizativas, programas, alianças e estratégias, gostaríamos de refletir 

rapidamente sobre mais um desafio que seu coloca para o movimento: o desafio político da 

formação.  

Conforme Camurça (2007, p. 13) “a tomada de consciência sobre a própria opressão e 

exploração é resultante, e pressuposto, do processo de formar-se mulher feminista. Sem o qual 

não há movimento. ” Portanto, a formação feminista é parte essencial e constitutiva do próprio 

movimento.  

Nessa mesma linha de reflexão, Cisne (2014) destaca que as mulheres ao adquirirem 

uma consciência feminista passam a se perceber de fato como sujeitos, com vontades e desejos 

próprios, e esse processo de (re) apropriação de si está radicalmente articulado com o 

descobrir-se feminista. Já a consciência militante feminista está relacionada as práticas 

associativas de auto-organização das mulheres. 

 

Quando falamos, portanto, em consciência militante feminista referimo-nos 
primeiramente à percepção da mulher enquanto sujeito individual, o que exige uma 
ruptura com as mais variadas formas de apropriação e alienações dela decorrente, em 
especial a ruptura com a subalternidade que lhe é atribuída. Apenas assim podemos 
chegar a dimensão coletiva da consciência militante que, para nós, é expressa na 
formação de movimentos de mulheres. (CISNE, 2013, p. 37-38). 

 

Portanto, a tomada de consciência das diferentes formas de apropriação as quais somos 

submetidas, a reflexão coletiva sobre a experiência de ser mulher sob o sistema (hetero) 
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patriarcal/racista/capitalista e as formas de ação coletiva para superar essa situação são 

contribuições fundamentais do movimento feminista do qual somos todas herdeiras.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde sua primeira edição a Marcha das Vadias tem se caracterizado por levarem 

centenas de mulheres às ruas colocando na ordem do dia as pautas/demandas feministas, 

questionando o sistema de valores patriarcais que legitima a violência sexista a qual, nós 

mulheres, somos cotidianamente submetidas. Nesse sentido, apesar da experiência da Marcha 

das Vadias ter sido efetivada primeiramente no Canadá, as suas edições no Brasil ganharam um 

enorme significado e participação das mulheres, estabelecendo um diálogo global com 

feminismo. 

As Marchas das Vadias surgem em torno da necessidade de desnaturalizarmos e 

questionarmos os valores que sustentam o sistema de dominação patriarcal que culpabiliza às 

mulheres vítimas de estupro pela violência que sofrem. Apesar de esse ter sido o mote que lhe 

deu origem, é possível perceber que essa agenda se amplia e incorpora reivindicações históricas 

do feminismo, como o direito ao aborto, a defesa da laicidade do Estado, da autonomia e da 

liberdade das mulheres sobre seus corpos e contra todas as formas de violências que somos 

submetidas. 

Dada a repercussão que as Marchas das Vadias alcançaram, particularmente no Brasil, 

onde aconteceram em várias capitais do país, escolhemos apenas uma cidade onde a 

manifestação mantém, desde o seu surgimento, um nível de organicidade. A cidade escolhida 

foi Recife, onde a Marcha das Vadias acontece anualmente e foi criado um coletivo com o 

objetivo de ampliar a sua intervenção para além de uma ação pontual.  

O Coletivo Marcha das Vadias Recife (MDVR), criado em 2013, é composto por 

militantes jovens, “independentes”, que apostaram na construção de um coletivo feminista 

autônomo, apartidário e auto-organizado, acreditando que isso garantiria uma maior 

organicidade ao grupo e poderia ampliar suas intervenções.  

 Por ter surgido em um ambiente acadêmico as Marchas das Vadias têm se caracterizado 

por aglutinar um perfil de participantes composto majoritariamente por mulheres, em sua 

maioria jovens e universitárias. Esse perfil geracional também parece estar intrinsecamente 

relacionado às suas pautas e a forma com que suas participantes tomam as ruas: em defesa da 

liberdade e autonomia sobre seus corpos e ao direito de viver uma vida sem violência.   

No que diz respeito ainda a composição política da MDVR foi possível perceber que ela 

tem atraído a participação de muitas adolescentes, que tem seu primeiro contato com o 
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feminismo através da Marcha das Vadias Recife, informação que foi possível perceber na 

pesquisa documental e vem sendo destacada pelo Coletivo em suas falas públicas. 

A MDVR se define como um coletivo autônomo, horizontal e apartidário que em 

articulação com outros sujeitos feministas realizam a Marcha das Vadias no Recife. Além 

desses princípios é possível perceber que as atividades desenvolvidas pelo Coletivo são 

autofinanciadas por meio de campanhas financeiras divulgadas nas redes sociais. Essas ações 

cumprem o papel de garantir além de sustentabilidade, autonomia financeira e política, já que 

o Coletivo não recebe nenhum tipo de patrocínio ou financiamento. 

O Coletivo MDVR informa que busca se organizar politicamente a partir de uma 

perspectiva antissistêmica, anticapitalista, antissexista, antirracista e antiproibicionista, por 

acreditar que se tratam de princípios fundamentais para a construção de uma luta feminista 

emancipatória. Nesse sentido, ao localizar suas práticas político-organizativas, estratégias e 

bandeiras, distancia suas pautas da perspectiva liberal e burguesa do feminismo, apontando para 

uma perspectiva radical do feminismo, a qual nos alinhamos.  

Merece destaque também o esforço da MVDR de pautar debates que deem conta das 

dimensões estruturantes da realidade, como as questões de “raça”/etnia, classe, sexo, 

sexualidade e de pautas mais amplas reconhecendo e reiterando o compromisso do Coletivo em 

se constituir como um espaço agregador das demandas e lutas de todas as mulheres.  

Ao retomarmos a importância que o Coletivo atribui a autonomia e a liberdade das 

mulheres sobre seus corpos é possível perceber porque a bandeira histórica feminista nosso 

corpo nos pertence permanece tão atual ainda nos dias de hoje. Nesse sentido, o corpo das 

mulheres no contexto das Marchas das Vadias de Recife assume o caráter de instrumento 

político, pois é sobre ele que se expressam formas de apropriação da classe de sexo das mulheres 

pela classe dos homens. Portanto, é também em nossos corpos que deve se manifestar a nossa 

resistência e o processo de reapropriação de nós mesmas. 

A questão do estupro e do aborto também ganha centralidade nos debates promovidos 

pelo Coletivo, seja pelo número assustador de estupros no Brasil, particularmente na cidade de 

Recife, seja pelo alto índice de mortalidade de mulheres que realizam aborto no país. Nesse 

sentido, o Coletivo MDVR avalia que na da atual conjuntura a luta pela legalização do aborto 

e pelo fim da cultura do estupro são pautas feministas urgentes. 

Na relação que a MDVR estabelece com outros sujeitos coletivos se gestam na 

perspectiva de consolidar alianças para organizar ações conjuntas que fortaleçam a construção 

de uma sociedade livre da exploração de classe, “raça”/etnia, sexo e sexualidades.  
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Acreditamos que é justamente essa capacidade de articulação e de estabelecer alianças 

estratégicas que tem permitido ao Coletivo se consolidar como organização feminista na cidade 

do Recife e ampliar o campo de suas ações/intervenções. 

Na relação que a MDVR constrói com outros sujeitos feministas podemos perceber que 

essa articulação amplia e fortalece as ações do Coletivo, evidenciando a militância e o 

compromisso político que vem sendo desenvolvido por esta organização desde sua criação em 

2013.   

No campo das organizações feministas, o fortalecimento das alianças se dá pela 

unicidade das pautas. Todavia, isso não quer dizer que dentro do movimento não haja 

divergências políticas, mas que algumas bandeiras aglutinam a totalidade dos sujeitos que se 

localizam em uma perspectiva mais radical do feminismo e que lutam pela igualdade nas 

relações sociais de sexo. 

Na relação que a MDVR estabelece com os partidos políticos nota-se que há uma 

postura de distanciamento, no sentido de não se admitir o aparelhamento partidário da Coletivo, 

posto que este é formado por uma pluralidade de participantes com diferentes identificações 

partidárias ou, na sua grande maioria, que não as possuem. 

Em vários documentos produzidos e publicados pela MDVR a questão do apartidarismo 

é um ponto central e bastante recorrente. O caráter apartidário (mas não apolítico) do Coletivo 

garantiria que militantes que não possuem vinculação com partidos políticos se sentissem 

confortáveis para militar nesse espaço e que a bandeira de destaque seria a própria Marcha das 

Vadias.  

No que diz respeito ainda a relação com os partidos políticos, o Coletivo MDVR 

também afirma que não está submetido a nenhum movimento “maior” ou geral e que a 

construção das ideias, pautas e ações políticas se dão de forma independente e sem filiação ou 

direcionamento partidário. 

O apartidarismo também é colocado frequentemente pelo Coletivo MDVR como uma 

forma de garantir sua autonomia política e financeira. No Brasil, particularmente no governo 

do Partido dos Trabalhadores, verificou-se o crescimento da presença de feministas nos 

organismos governamentais, o que provocou uma forte tendência de submissão à ordem 

capitalista mundial e a relativa perda de autonomia para realizar ações que exigiam maior 

radicalidade 

Nesse sentido, o Coletivo MDVR destaca o princípio da autonomia frente a partidos e 

governos ao informar que não recebe nenhum incentivo nem tipo de financiamento, seja do 
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estado, da prefeitura, de partidos ou de empresas. Para o Coletivo MDVR o caráter apartidário 

garante a autonomia do movimento e, portanto, se trata de um princípio inegociável. Assim 

como o fato de ter a imagem associada a algum partido ou candidato poderia usurpar a imagem 

de suas militantes que poderiam não se sentirem representadas. 

A horizontalidade também aparece como uma espécie de negação da racionalidade 

burocrática e centralizadora dos partidos, apesar de reconhecermos que se trata de um princípio 

compartilhado por muitos coletivos feministas autônomos. 

O caráter espontâneo das MDV´s está relacionado a forma como surgiram, já que 

incialmente foram mobilizações convocadas pelas redes sociais. Entretanto, a pesquisa 

documentou apontou que isso não bastava para manter viva e atuantes essas manifestações nas 

mais de trinta cidades ondes as Marchas das Vadias aconteceram. 

A MDVR avançou no sentido de reconhecer que mesmo que a espontaneidade sejam 

um elemento importante, não é possível organizar qualquer tipo de manifestação sem o mínimo 

de planejamento, de organicidade, inclusive, porque o espontaneísmo pode ser bastante 

prejudicial, esvaziando, inclusive, o caráter político de suas ações ou tornando-as inócuas, por 

isso a criação do Coletivo foi um marco para essa  

O princípio da autonomia defendido pelo Coletivo MDVR diante da atual conjuntura 

também tem permitido análises bastante acertadas, ainda mais se considerarmos que até pouco 

tempo atrás o campo de disputa era a arena governamental em uma espécie de ajuste do 

movimento à agenda do governo. 

Essa análise permite ao Coletivo não abrir mão do exercício da crítica ao um partido 

que ideologicamente já não representa mais os interesses das/dos trabalhadoras/es. Entretanto, 

para muitos grupos feministas que ainda possuem uma vinculação partidária com o governo do 

PT, é possível analisar que eles permanecem trabalhando com suas bases a hegemonia desse 

governo, inclusive, diante da possibilidade de retorno de sua liderança nas próximas eleições 

presidenciais.  

 Sendo assim, além de primar pela sua autonomia financeira, deixando claro que não 

aceita nenhum tipo de financiamento do estado, de partidos políticos e/ou empresas, a 

autonomia política é outro princípio que pode ser destacado e permite o Coletivo avançar na 

construção de um feminismo autônomo.  

A auto-organização também tem sido outro princípio político assumido pelo Coletivo 

MDVR, que tem buscado construir espaços que permitam a reflexão coletiva sobre a identidade 

e as experiências das mulheres sob o sistema patriarcal, associando essa reflexão às lutas 
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concretas, onde as mulheres passam a se reconhecer umas nas outras a partir das apropriações, 

violências e lutas comuns.   

Nesse sentido, concluímos que as Marcha das Vadias de Recife podem ser 

compreendidas enquanto potências, na medida em que desvelam, explicitam, desnaturalizam às 

relações de apropriação a qual as mulheres como classe de sexo são submetidas. Sendo assim, 

elas se constituem em espaços de manifestação na luta por liberdade e da autonomia das 

mulheres sobre seus corpos. Partindo dessa constatação, nosso entendimento é que a MDVR 

tem desempenhado o papel político de dar visibilidade à luta das mulheres contra o patriarcado 

e suas expressões ideológicas, o machismo e o sexismo.  

As Marchas das Vadias também representam uma demanda por direitos humanos, 

colocando na ordem do dia necessidades concretas da vida das mulheres e exigindo do Estado 

o reconhecimento desses direitos. Nesse sentido, a luta por direitos e as ações políticas 

efetivadas pelo movimento feministas foram e são fundamentais para explicitar as formas de 

opressão vivenciadas secularmente pelas mulheres, se constituindo em um caminho estratégico 

que pode favorecer a construção de uma nova sociabilidade (SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

Desse modo, as lutas feministas são absolutamente necessárias e se constituem como 

mediação política estratégica no plano da emancipação política das mulheres e de formação de 

uma consciência revolucionária para a superação dessa ordem. Essa compreensão como aponta 

Gurgel (2011) reafirma a necessidade histórica da continuidade de auto-organização das 

mulheres no processo da luta anticapitalista, antipatriarcal e antirracista. O desafio é se 

constituir um campo político no qual a luta pela igualdade entre os sexos e a ruptura radical 

com essas estruturas caminhem com a mesma intensidade e força política no interior do projeto 

libertário. 

Por fim, reafirmamos a nossa defesa de um feminismo classista, antipatriarcal, 

antirracista e anticapitalista por compreendermos que somente o combate simultâneo a todas 

essas formas de exploração e opressão podem permitir uma radicalização da consciência 

revolucionária e apontar caminhos verdadeiramente emancipatórios.   
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