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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as Marchas 
das Vadias enquanto expressões do feminismo contemporâneo 
no processo de construção da autonomia e liberdade das 
mulheres. Buscou-se investigar qual o papel político 
desempenhado por esse movimento e em que medida ele têm 
contribuído para dar visibilidade à questão da dominação-
exploração das mulheres. A pesquisa aponta para a 
compreensão de que as Marchas das Vadias se constituem em 
espaços de manifestações em favor da liberdade e da 
autonomia das mulheres. Entretanto, apesar do potencial 
estratégico desse movimento, a luta das mulheres por relações 
igualitárias de gênero encontram limites na sociabilidade 
capitalista. 
 
Palavras-chave: Marcha das Vadias. Feminismo 
contemporâneo. Autonomia das mulheres. 

 
ABSTRACT 
 
This study objective to analyze the Marches of bitches as 
expressions of contemporary feminism in the construction 
process of autonomy and freedom of women. We sought to 
investigate how the political role developed by this movement 
and to what extent it has contributed to give visibility to the 
question of domination-exploitation of women. The research 
points to the understanding that the March of Bitches constitute 
an area of demonstrations in favor of freedom and autonomy of 
women. However, still the strategic potential of this movement, 
the struggle of women for egalitarian gender relations 
encounter limits in capitalist sociability. 
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1. 
INTRODUÇÃO 
 

 

Na perspectiva de enfrentamento às desigualdades de gênero, organizações e 

coletivos feministas têm assumido a luta política em defesa da construção de relações 

sociais igualitárias entre homens e mulheres. 

Entre essas expressões do feminismo contemporâneo estão as Marchas das 

Vadias2 que acontecem anualmente em várias capitais do Brasil, desde 2011, e têm sido 

caracterizadas por levarem milhares de mulheres às ruas, colocando na ordem do dia as 

reivindicações feministas. 

A principal reivindicação das “Marchas” é a autonomia das mulheres sobre seus 

corpos e suas sexualidades e a não culpabilização pelas violências sofridas. Entre outras 

bandeiras de luta estão os direitos reprodutivos e sexuais, a defesa da laicidade do Estado, 

a legalização do aborto. 

O propósito desse estudo é contribuir com o debate acerca das novas 

expressões do feminismo contemporâneo que se expressam por meio de movimentos 

sociais que se reivindicam mais autônomos e horizontais, como é o caso da Marcha das 

Vadias. Também intenciona trazer contribuições críticas sobre a atuação desses coletivos e 

mobilizações que, muitas vezes, encerram suas intervenções em práticas localizadas, 

fragmentadas e sem estratégias políticas definidas. 

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

na produção teórica acerca do tema. Sendo assim, justificamos a relevância desse estudo a 

partir da necessidade de dar visibilidade às lutas das mulheres no processo de construção 

de sua autonomia e liberdade, bem como de contribuir criticamente com a reflexão e a 

produção do conhecimento sobre a organização política das mulheres, na direção de 

ampliar o potencial político e estratégico do movimento feminista. 

Sendo assim, conforme Ávila (2007): 

 

Consideramos que a produção do conhecimento crítico é um elemento fundamental 
para sustentar os processos sociais de transformação social, compreendendo que 
conhecer e agir são dimensões inseparáveis do sujeito. O objetivo é criar mais um 
espaço para o debate teórico e político sobre questões do feminismo (ÁVILA, 2007, 
p. 4). 
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 Embora o sujeito central do feminismo sejam as mulheres, outros sujeitos compõe as Marchas das 

Vadias como por exemplo travestis, transexuais, gays e homens que defendem o feminismo como 
projeto. 

 



 

3 
 

D

esse modo, se constituiu enquanto objetivo desse trabalho analisar o papel político das 

Marchas das Vadias como uma das expressões do feminismo contemporâneo no processo 

de construção da autonomia e liberdade das mulheres. Para tanto, reconhecemos que as 

Marchas das Vadias são uma expressão da luta das mulheres contra a dominação-

exploração e opressão a que são submetidas. Um movimento político com potencial 

estratégico, capaz de produzir mudanças, tanto na vida cotidiana e concreta das mulheres, 

quanto nas suas subjetividades. 

É importante salientar que esse trabalho aborda a perspectiva de gênero no 

âmbito da sociedade capitalista, patriarcal, racista e heterossexista, com suas contradições 

e limites, apresentando o movimento feminista como sujeito político central na busca por 

igualdade nas relações de gênero. 

Considerando a escassez teórica no que concerne a análise do presente objeto 

também utilizou-se como recurso analítico reportagens, artigos, notícias, matérias, blogs e 

páginas que disseminam o feminismo enquanto projeto político3 encontradas na internet ou 

em outros veículos midiáticos que noticiam ou discutem sobre o tema estudado. Esse 

levantamento apresenta relevância significativa no nosso estudo pela carência de dados e 

informações a respeito da discussão sobre a Marcha das Vadias. 

 

 

2. A MARCHA DAS VADIAS 

 

Como consequência do conjunto de desafios postos ao feminismo tem-se a 

pluralização das perspectivas feministas e também de suas possibilidades mobilizatórias. É 

nesse contexto que se inserem as Marchas das Vadias. 

O movimento slutwalk (FACCARO, 2013)4, que traduzido para o português 

significa “Marcha das Vadias” ou “Marcha das Vagabundas”, surgiu na cidade de Toronto, 

no Canadá, no ano de 2011. Em uma fala pública sobre segurança e prevenção ao crime no 

campus da Universidade de York, um policial chamado Michael Sanguinetti afirmou que “as 

mulheres deveriam evitar se vestir como vadias, para não serem vítimas de ataques”.  

                                                           
3
 Entre os blogs e páginas pesquisadas estão: http://feminismo.org.br/, http://blogueirasnegras.org/, 

http://www.cfemea.org.br/, http://www.soscorpo.org.br/,https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/, 
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/marcha-das-vadias-chega-ao-brasil/, 
https://marchadasvadiasdf.wordpress.com/, http://marchadasvadiasrio.blogspot.com.br/. 
4
As vadias e as feministas: uma discussão datada. Disponível em 

<http://blogueirasfeministas.com/2011/10/vadias-feministas/> acesso em: 07 de junho de 2013. 

http://feminismo.org.br/
http://blogueirasnegras.org/
http://www.cfemea.org.br/
http://www.soscorpo.org.br/
https://marchadasvadiasrecife.wordpress.com/
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/noticias/marcha-das-vadias-chega-ao-brasil/
https://marchadasvadiasdf.wordpress.com/
http://marchadasvadiasrio.blogspot.com.br/
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N

o dia 03 de abril de 2011 as mulheres foram às ruas, protestar pelo fim da violência de 

gênero e contra a culpabilização das vítimas em casos de abuso sexual. Desde então, o 

movimento se internacionalizou sendo realizado em vários países. 

Aqui no Brasil já se realizou em várias capitais5 mobilizando milhares de 

mulheres. O movimento é organizado por coletivos e entidades feministas. 

As Marchas das Vadias se reivindicam um movimento político autônomo, 

horizontal, fruto de uma construção coletiva, que agrega movimentos sociais, organizações 

e coletivos feministas, militantes e acadêmicas. 

Nesse sentido, as “Marchas” trouxeram consigo um questionamento muito 

contundente sobre a culpabilização da mulher nos casos de abuso ou estupro, sobre esse 

conjunto de concepções patriarcais e machistas que a responsabilizam, inclusive pelas 

violências sofridas. Assim, elas têm se constituído em espaços de manifestações em favor 

da liberdade e da autonomia das mulheres.  

Uma questão polêmica suscitada pela Marcha das Vadias é a exposição do 

corpo, pois ao mesmo tempo em que se luta conta o abuso dos corpos das mulheres, ele é 

usado como instrumento político na luta contra a dominação-exploração impingida contra a 

mulher. No corpo feminino se manifesta tanto a opressão, quanto a resistência das 

mulheres. Nesse contexto, o corpo passa a ser campo de batalha política. 

 A bandeira feminista “nosso corpo, nosso território”, levantada pelas mulheres 

que marcham, mostra que a autodeterminação das mulheres e sua autonomia é uma 

questão chave para o processo de construção de relações igualitárias de gênero.  

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, pois estabeleram um diálogo global do feminismo contra o patriarcado e põe em 

evidência a questão da dominação-exploração. Mulheres que lutam e defendem a ideia de 

que seus corpos são seus territórios, sobre o qual nem o Estado e nem as igrejas devem ter 

ingerência. 

Partindo dessa constatação, nosso entendimento é que as Marchas das Vadias 

têm o papel político de dar visibilidade à luta das mulheres contra o patriarcado e o 

machismo. O movimento não nasce como uma iniciativa do movimento feminista, mas suas 

propostas têm raízes no feminismo.  

Não se trata apenas de uma manifestação sobre sexo, mesmo que a liberdade 

sexual seja um direito legítimo das mulheres. É também contra a violência sofrida 

                                                           
5
 Entre as cidades que realizam a “Marcha das Vadias” anualmente estão entre elas: Florianópolis, 

São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belém, Distrito Federal, Rio de Janeiro, 
Vitória, Natal, Goiânia. 
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cotidiana

mente pelas mulheres, sobre sua liberdade de transitar, sem interdições nos espaços 

públicos, sobre o direito das mulheres à autonomia e liberdade sobre suas vidas e seus 

corpos, à salários dignos e iguais àqueles recebidos pelos homens nas mesmas funções, ao 

direito a uma maternidade protegida, ao aborto legal e seguro. 

Num contexto de recrudescimento da violência contra os grupos historicamente 

subalternizados, as Marchas das Vadias, realizadas em todo o país, surgem para protestar 

contra a dominação-exploração das mulheres e reivindicar suas demandas concretas. 

A importância das Marchas consiste no fato de que, apesar do movimento ter 

sido importado do Canadá, ele tem um reflexo muito forte de reverberação na sociedade 

brasileira. Isso se explica pelos números alarmantes de violência contra a mulher no Brasil. 

Essa questão demanda não só a formulação de políticas eficazes no enfrentamento à 

violência, mas uma mudança nas relações sociais como um todo, só possível por meio da 

organização política dos sujeitos coletivos vinculados a uma perspectiva emancipatória. 

Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo6
 publicada na página do 

CFEMEA7 intitulada “Dados sobre violência contra as Mulheres no Brasil e no Mundo 

(2007)8” revela que um bilhão de mulheres, ou seja, uma em cada três do planeta, já foram 

espancadas, forçadas a ter relações sexuais ou submetidas a algum outro tipo de abuso. 

Outro dado bastante significativo é que de cada cinco mulheres no mundo, uma será vítima 

ou sofrerá uma tentativa de estupro até o fim de sua vida9.  

Dados publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)10 

revelam que no Brasil, “no período de 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil 

feminicídios11, o que equivale a, aproximadamente, 5.000 mortes por ano. Acredita-se que 

                                                           
6
 A Fundação Perseu Abramo é uma fundação criada pelo Partido dos Trabalhadores no dia 5 de 

maio de 1996. Se constitui num espaço para desenvolvimento de atividades como as de reflexão 
política e ideológica, de promoção de debates, estudos e pesquisas.  
7
Centro Feminista de Estudos e Assessoria é uma organização não governamental e sem fins 

lucrativos que tem marcos políticos e teóricos o feminismo, os direitos humanos, a democracia e a 
igualdade racial. 
8
Disponível em 

<http://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3466:dados-sobre-
violencia-contra-as-mulheres-no-brasil-e-no-mundo&catid=215:artigos-e-textos&Itemid=149> acesso 
em: 26 novembro de 2013. 
9
Disponível em <http://www.onu.org.br/unase/sobre/situacao/> acesso em: 02 de outubro de 2013. 

10
 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada é uma fundação pública federal vinculada à Secretaria 

de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Suas atividades de pesquisa fornecem 
suporte técnico e institucional às ações governamentais para a formulação e reformulação de 
políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. 
11

 Mortes de mulheres decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo fato de serem mulheres. 
Estes crimes são geralmente perpetrados por homens, principalmente parceiros ou ex-parceiros, e 
decorrem de situações de abusos no domicílio, ameaças ou intimidação, violência sexual, ou 
situações nas quais a mulher tem menos poder ou menos recursos do que o homem. Disponível em 

http://novo.fpabramo.org.br/content/folder-institucional-da-fundacao-perseu-abramo
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grande 

parte destes óbitos foram decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

uma vez que aproximadamente um terço deles tiveram o domicílio como local de ocorrência” 

(IPEA, 2013). 

Nesse sentido, as Marchas também representam uma demanda por direitos 

humanos na vida das mulheres, colocando, na ordem do dia, as reivindicações feministas e 

exigindo que Estado adote medidas concretas no enfrentamento à violência de gênero. 

 

 

3. FEMINISMO CONTEMPORANEO: POLÊMICAS E DESAFIOS 

 

Em nossas análises partimos do entendimento de que homens e mulheres são 

construídos socialmente como seres resultantes do processo de desenvolvimento das 

relações sociais, a partir de dadas condições objetivas e subjetivas. Entretanto, 

historicamente identifica-se uma maior apropriação pelos homens do poder político, da 

prerrogativa de escolha e de decisão sobre a vida afetivo-sexual e da visibilidade social no 

exercício das atividades profissionais (SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p. 12). 

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”.  

Historicamente a esfera pública foi dominada pelos homens, enquanto as 

mulheres ficavam restritas ao espaço da vida privada. O feminismo, como movimento 

político e social, nasce questionando essa dominação masculina, confrontando a relação 

entre a liberdade pública dos homens e a dominação privada das mulheres. 

Segundo Ávila (2001, p. 19) “o movimento feminista, cuja luta histórica é a 

transformação das relações de gênero, a instituição das mulheres como sujeito é o centro 

da sua ação [...]”. 

Nesse sentido, uma das grandes conquistas do feminismo é a instituição da 

mulher como sujeito autônomo, constitutivo de sua própria história, o que reforça a negação 

de concepções misóginas que durante muito tempo colocaram a mulher como sujeito 

passivo e incapaz de tomar suas próprias decisões. 

É com essa compreensão que o movimento feminista promove uma contundente 

problematização da vida social, e consequente politização de importantes dimensões da 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf> 
acesso em: 09 de dezembro de 2013. 
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vida 

nunca antes questionadas, como a família, a sexualidade, a vida doméstica, a subjetividade, 

e etc. 

Empreende-se na construção desse estudo um esforço de congregar nas 

análises os efeitos conjugados de várias relações de poder, entre elas, as relações de sexo, 

classe e “raça” por entendermos que “patriarcado está sempre enredado em uma trama 

social e histórica concreta, em que se intercruza com muitas outras variáveis relevantes” 

(ÁVILA, 2001, p. 31). 

Conflitos de gênero, classe e raciais tendem a ser interpretados e enfrentados 

isoladamente. Para entendermos os efeitos conjugados dessas categorias sociais, Kergoat 

(2010) propõe a utilização dos conceitos de consubstancialidade e coextensividade para 

compreender de maneira não mecânica as práticas sociais de homens e mulheres. Para 

essa autora as relações sociais de classe, gênero e “raça” são consubstanciais; elas formam 

um nó que não pode ser desatado no nível das práticas sociais, mas apenas na perspectiva 

da análise sociológica; elas também são coextensivas, pois ao se desenvolverem essas 

relações sociais se reproduzem e se coproduzem mutuamente.  

Segundo Safiotti (1987, p. 60) “na realidade concreta, essas variáveis são 

inseparáveis, pois se transformaram, através desse processo simbiótico, em um único 

sistema de dominação-exploração, aqui denominado: patriarcado-racismo-capitalismo.”  

O patriarcado é compreendido como “sistema de dominação masculina, com 

constituição e fundamentação histórica em que o homem organiza e dirige majoritariamente 

a vida social” (SANTOS; OLIVEIRA, 2010, p.14).  

Delphy (2000 apud GURGEL, 2011, p. 40) define o sistema patriarcal como “uma 

formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é 

dos homens.”  

O feminismo como movimento social tem como objetivo mobilizar as mulheres 

conscientes da opressão e exploração que sofrem e empreender um processo de luta contra 

essa opressão, derruindo as bases que sustentam o sistema de dominação patriarcal.  

Nesse sentido “reconhecer a existência desse sistema de dominação, e fazer conhecer 

mecanismos de sua reprodução em qualquer medida que isso ainda aconteça, é uma 

importante contribuição do feminismo para a democratização da vida social” (ÁVILA, 2001, 

p. 33). 

Há no movimento feminista uma multiplicidade de organizações e lutas, assim 

como uma diversidade de mulheres que os compõem: mulheres negras, indígenas, brancas, 

de diferentes classes sociais, trabalhadoras rurais, domésticas, acadêmicas, mulheres 

lésbicas, portadoras de necessidades especiais, entre outras. 
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A

ssim, segundo sinaliza Gurgel (2011, p. 43): 

 

O feminismo como sujeito coletivo se constituiu mediante um duplo processo: o 
reconhecimento da diversidade e a construção de uma unidade programática que 
reflita a aceitação de experiências particulares dentro de uma identidade coletiva. 

 

O feminismo historicamente tem criado e recriado sua capacidade de abarcar a 

multiplicidade dos sujeitos e de suas organizações. É justamente essa necessidade de 

enfrentar as diferenças e os conflitos internos que faz o movimento feminista histórico e 

plural. 

As Marchas das Vadias tem sido associadas frequentemente a um “novo 

feminismo”, característico do século XXI, qualificado por um suposto “radicalismo na ação” e 

por desafiar estruturas sociais que conformam o sistema patriarcal, como a religião e a 

moral dominante. O “novo feminismo” atribuído às Marchas das Vadias seria expressão de 

um feminismo irreverente e ousado, que usa o corpo como forma de expressão e como 

bandeira da liberdade (MARTINO, 2013)12. Sendo assim, é importante analisar também que 

mensagem política essas manifestações trazem sobre o feminismo no mundo 

contemporâneo ao utilizarem o próprio corpo como instrumento de resistência às opressões 

sofridas pelas mulheres.  

Essas expressões feministas que ganham força no Brasil, não parecem se tratar 

de um “novo feminismo”, mas do mesmo feminismo que historicamente tem pautado as 

demandas concretas da vida das mulheres, apresentando suas reivindicações e garantido 

conquistas no campo dos direitos.  

Apesar das Marchas das Vadias reivindicarem pautas históricas que ainda hoje 

caracterizam o feminismo, é preciso pensá-las contemporaneamente a partir das novas 

configurações assumidas por esse movimento dentro do projeto feminista. Primeiro por se 

tratar de um movimento que surgiu recentemente e que acontece em várias capitais do 

Brasil e do mundo; segundo por se reivindicar autônomo em relação aos partidos, 

organizações feministas e ao próprio Estado; terceiro, por comportar a tendência à rebeldia 

que se expressa na exposição do corpo, no confronto aos valores e instituições religiosas, 

como a Igreja, as religiões e a moral dominante. 

Todavia é possível localizar limites e desafios colocados às Marchas das Vadias, 

principalmente no campo político-organizativo e da direção política. Nesse sentido, uma 

reflexão importante é a necessidade de formação da uma consciência militante feminista 

desenvolvida por Cisne (2013): 

                                                           
12

 Disponível em <http://www.istoe.com.br/reportagens/216256_O+NOVO+FEMINISMO> acesso em: 
05 de dezembro de 2013. 
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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) 

 

Sendo assim, para compreendermos os desafios históricos e políticos que se 

colocam para o movimento feminista contemporaneamente é preciso apreendê-los 

articulados aos processos que conformam a sociabilidade do capital e que se desdobram 

em limites à luta das mulheres. 

O cenário atual de mundialização do capital, financialização da economia, 

reestruturação da produção e neoliberalismo, vão revelar, em alguma medida, 

transformações sócio-políticas que remetem ao reordenamento do capital e elevação das 

taxas de lucro, abaladas mais uma vez pelas suas crises cíclicas. 

Segundo Harvey (2013), devemos interpretar a neoliberalização13 como um 

projeto político de restabelecimento das condições de acumulação do capital e de 

restauração do poder das elites econômicas.  

Além destes processos que podem ser destacados no plano da macropolítica, 

também, são acionados mecanismos de dominação ideológica na formação de “falsos” 

consensos, na massificação da ideologia dominante, no incentivo a intolerância, ao 

preconceito e ao conservadorismo. 

No campo do feminismo temos o surgimento de novas “tendências”, entre elas 

as que se denominam “neo ou pós-feministas” que ganham terreno no campo das análises e 

nas concepções teóricos-políticas, na programática e nas formas de organização dos 

movimentos e coletivos feministas.   

O feminismo “neo ou pós-feminista” seria tributário da pós-modernidade, 

representando uma ruptura com os velhos paradigmas que orientavam as teorias feministas, 

principalmente aquelas que faziam suas análises dentro de uma perspectiva de totalidade, 

estabelecendo mediações entre objetividade e subjetividade, entre sociabilidade e 

individualidade. 

Conforme Wood (1999), a pós-modernidade implica uma rejeição categórica do 

conhecimento em sua totalidade[...], incluindo as concepções ocidentais de “racionalidade”, 

                                                           
13

 “O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que 
o bem-estar humano é condicionado às liberdades e capacidades empreendedoras individuais no 
âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livre 
mercados e livre comércio. O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional 
apropriada a essas práticas; o Estado entre outras coisas deve também estabelecer as estruturas e 
funções militares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir os direitos de propriedades 
individuais e o funcionamento apropriado dos mercados” (HARVEY, 2008, p 12).  
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igualdad

e e emancipação humana. Ao invés disso, enfatizam a diferença e as identidades 

particulares como sexo, raça, etnia, sexualidade, suas opressões e lutas distintas de forma 

descolada das relações objetivas que conformam a sociabilidade capitalista.  

O feminismo pós-moderno questiona e desconstrói os conceitos relacionados a 

sexo, gênero e sexualidade. Aqui não se fala em mulheres, mas na 

construção/desconstrução de identidades. A partir dessa perspectiva de análise não existe 

mais identidade coletiva, mas sim uma fluidez permanente na construção da identidade do 

sujeito. Nesse subjetivismo é impossível situar quem é esse sujeito, de onde ele fala, a que 

classe pertence. 

Segundo apontam 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 e 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. (MONTAÑO; 
DURIGUETTO, 2011, p. 327) 

 

A tônica que orienta esse discurso é uma abordagem culturalista que 

desistoriciza o sujeito, cindindo as identidades das determinações de classe, de raça/etnia, 

gênero. A desconstrução desses conceitos nega a identidade como localização política 

importante para dar visibilidade a esses sujeitos, nesse caso as mulheres. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Conforme Cisne (2014) há necessidade de um embasamento teórico consistente 

que possibilite perceber as relações sociais em sua concretude, indo além do imediato, das 

manifestações subjetivistas e dos interesses individualistas. Nesse sentido, a autora aponta 

que os “estudos de gênero”, se voltados para um real compromisso com a emancipação das 

mulheres não devem se limitar à categoria meramente analítica e descritiva, mas possuir um 

caráter político que redunde em ações concretas e transformadoras. 

O feminismo nos mostra que ainda há muito a transformar no conjunto das 

relações sociais, no âmbito dos valores presentes no imaginário social hegemônicos na 
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nossa 

cultura e que são predominantemente compartilhados, como o machismo, o sexismo, a 

heterossexualidade como padrão dominante. 

A emancipação das mulheres, também, passa pela vivência de seus afetos, pelo 

direito de decidir sobre seu próprio corpo sem interferência do Estado ou da Igreja, pelo livre 

exercício de sua sexualidade, enfim pelo pleno desenvolvimento de suas potencialidades 

enquanto sujeitos.  

Conforme afirma Gurgel (2011): 

 

Para o feminismo contemporâneo é primordial falar de igualdade e liberdade para as 
mulheres. E com isso, se consolidar como sujeito de emancipação articulado a um 
projeto de sociedade que ultrapasse as desigualdades entre os sexos como um dos 
seus princípios ontológicos. (GURGEL, 2011, p. 37) 

 

A ideologia dominante, no contexto da sociabilidade capitalista, acentua o 

racismo, a homofobia, o sexismo, a heteronormatividade. A opressão e o fundamentalismo 

são elementos recorrentes no cotidiano dos segmentos que sofrem opressões particulares, 

a exemplo das mulheres, da população LGBT, negros/as. Nesse sentido, a luta por direitos 

e as ações políticas efetivadas pelo movimento feministas foram e são fundamentais para 

superar esta sociabilidade da barbárie. Assim, trata-se de um caminho estratégico que pode 

favorecer a construção de uma nova sociabilidade (SANTOS; OLIVEIRA, 2010).  

Desse modo, podemos afirmar que as lutas particulares são necessárias e se 

constituem como mediação política estratégica no plano da emancipação política e da 

consciência revolucionária para a superação dessa ordem. Todavia, como aponta Gurgel 

(2011):  

Essa compreensão reafirma a necessidade histórica da continuidade de auto-
organização das mulheres no processo da luta anticapitalista. 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 (GURGEL, 2011, p. 35). 

 

O horizonte estratégico dessas lutas, mesmo levando em conta as 

singularidades e particularidades dos sujeitos, aponta para a compreensão de que somente 

uma transformação profunda das relações sociais e sua construção sobre bases igualitárias 

e equânimes, podem garantir aos sujeitos sua plena realização e autonomia. 

Os limites dessas reivindicações 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. 

Conforme sinaliza Montaño e Duriguetto (2011): 
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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 (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p. 350). 

 

As Marchas das Vadias, mesmo comportando um potencial estratégico no 

processo de construção da autonomia e da liberdade das mulheres, são insuficientes e 

encontram limites de ordem estrutural, postos pelo modo como se estruturam as relações 

sociais na sociabilidade capitalista.  

Conforme aponta Andreatta (2012) tirar a blusa pode ser um grito de liberdade, 

mas não podemos parar por aí, porque a liberdade das mulheres e, principalmente das 

mulheres trabalhadoras, não existe no capitalismo. 

A luta pela emancipação política dos sujeitos exige a defesa de uma sociedade 

emancipada, que não ceda espaço para a existência de exploração, opressões e violências, 

mas garanta aos sujeitos a satisfação de suas necessidades enquanto seres humano 

genéricos, tanto do ponto de vista material, quanto espiritual, na vivência de suas 

singularidades e subjetividades. 

O grande desafio está em avançar na construção da igualdade substantiva. 

Nesse sentido, o reconhecimento da diversidade humana, associado à luta pela construção 

de uma nova ordem societária é certamente uma condição para a gestação das bases 

objetivas e subjetivas que germinem outra sociabilidade e possibilitem a emancipação 

humana.  
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