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RESUMO 

As primeiras décadas do século XXI foram marcadas por transformações de várias ordens 

na morfologia da sociedade. Como exemplo disso, temos o advento da web 2.0, que 

elevou os modos de interação a uma nova dimensão, que implicou em alterações nas 

práticas sociais, inclusive o fazer político (institucional e não institucional). Nesse 

contexto, o ciberespaço inaugura práticas de linguagem e transforma a realização de 

práticas existentes que carecem de investigação. A nós, interessa, especificamente, o 

funcionamento do discurso argumentado no âmbito do ciberativismo feminista, uma vez 

que se trata do movimento político não institucional articulado de forma mais agentiva 

no espaço digital (GRILLO; OLIVEIRA; BUSCATO, 2018; CASTELLS, 2013). Com a 

expansão dos espaços de existência/vivência do ser humano, foram inauguradas novas 

formas de violência contra a mulher e, por conseguinte, de luta política e resistência. 

Desse modo, interessa-nos investigar a complexa argumentação mobilizada em torno da 

negociação da categoria mulher, no contexto do ativismo digital feminista. Para tanto, 

centraremos nossos esforços de pesquisa no entorno do maior levante feminista na web, 

produzido por brasileiras, a Primavera das Mulheres. Como aporte teórico-analítico, 

lançaremos mão de estudos em argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

1996); de gênero (BUTLER, 2018b); do poder (FOUCAULT, 1999); bem como dos 

estudos sobre fazer político não institucional e ciberativismo (BUTLER, 2018a; VEGH, 

2003; CASTELLS, 2013). Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, na qual 

mobilizaremos práticas analíticas de níveis distintos, por entendermos que a 

argumentação centrada na identidade de gênero produz uma dispersão de marcas 

linguístico-discursivas. Por fim, por meio do uso do minerador de textos TermoStat Web 

3.0, percebemos que ao negociarem pautas políticas específicas, o movimento feminista 

produz para si uma terminologia própria, cujos termos são apropriados de outros campos 

semânticos e ganham uma conotação específica no uso das ativistas. Ainda, observamos 

que o discurso feminista se apresenta como um grande campo semântico e que abriga em 

si campos relacionados a diversas pautas do movimento. Isto é, no entrecruzamento de 

temáticas que compõem o discurso feminista notamos a ocorrência de temáticas como 

transexualidade, processos de racialização, colonialidade, organização política, dentre 

outros. Na dimensão da argumentação, podemos perceber que, no contexto do 

ciberfeminismo, os acordos retóricos estão em constante renegociação, uma vez que se 

negocia sobre pautas ainda em formulação. O discurso argumentado do ciberfeminismo 

lança mão de fatos, verdades, bem como de valores e presunções, não aceitos ou 

reconhecidos como tais pelo discurso hegemônico. Há uma recorrência de argumentos 

pelo exemplo e de autoridade, de modo que observamos um esforço na negociação de 

novas possibilidades de existência para a categoria mulher por meio de sentidos 

reconhecidos pelo corpo social. Apesar de observarmos a argumentação das 

ciberfeministas no contexto das diversas pautas que emergem, percebemos que elas 

raramente são mobilizadas isoladamente. A luta pelo discurso feminista travada em 

espaços não institucionais e, mais, em espaços de reprodução ilimitada, é propícia para o 

aliançamento de pautas diversas. Nessas locações, a política não exige um nome para a 

representação, mas abarca a representação de múltiplas existências invisibilizadas.  

Palavras-chave: Ciberfeminismo. Identidades generificadas. Performatividade. Discurso 

argumentado. Práticas discursivas. 

 

 



 
 

RESUMEN 

Las primeras décadas del siglo XXI estuvieron marcadas por transformaciones de varios 

órdenes en la morfología de la sociedad. Como ejemplo de esto, tenemos el advenimiento 

de la web 2.0, que elevó los modos de interacción a una nueva dimensión, lo que implicó 

cambios en las prácticas sociales, incluidas las políticas (institucionales y no 

institucionales). En este contexto, el ciberespacio abre prácticas de lenguaje y transforma 

la realización de prácticas existentes que necesitan ser investigadas. Estamos 

específicamente interesados en el funcionamiento del discurso discutido dentro del 

alcance del ciberactivismo feminista, ya que es un movimiento político no institucional 

articulado de una manera más activa en el espacio digital (GRILLO; OLIVEIRA; 

BUSCATO, 2018; CASTELLS, 2013). Con la expansión de los espacios de existencia / 

experiencia del ser humano, se inauguraron nuevas formas de violencia contra las mujeres 

y, en consecuencia, de lucha política y resistencia. De esta manera, nos interesa investigar 

los complejos argumentos movilizados en torno a la negociación de la categoría de mujer, 

en el contexto del activismo digital feminista. Con este fin, enfocaremos nuestros 

esfuerzos de investigación en torno al mayor levantamiento feminista en la web, 

producido por mujeres brasileñas, Primavera das Mulheres. Como contribución teórico-

analítica, utilizaremos estudios en argumentación (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 1996); género (BUTLER, 2018b); del poder (FOUCAULT, 1999); así como 

estudios sobre política y ciberactivismo no institucional (BUTLER, 2018a; VEGH, 2003; 

CASTELLS, 2013). Es una investigación cualitativa y exploratoria, en la que 

movilizaremos prácticas analíticas a diferentes niveles, ya que entendemos que la 

argumentación centrada en la identidad de género produce una dispersión de marcas 

lingüísticas discursivas. Finalmente, mediante el uso del minero de texto TermoStat Web 

3.0, nos dimos cuenta de que al negociar agendas políticas específicas, el movimiento 

feminista produce para sí mismo una terminología, cuyos términos son apropiados de 

otros campos semánticos y obtienen una connotación específica en el uso de activistas. 

Aún así, observamos que el discurso feminista se presenta como un gran campo semántico 

y que contiene campos relacionados con diferentes agendas del movimiento. Es decir, en 

la intersección de los temas que conforman el discurso feminista, notamos la aparición de 

temas como la transexualidad, los procesos de racialización, la colonialidad, la 

organización política, entre otros. En la dimensión de la argumentación, podemos ver que, 

en el contexto del ciberfeminismo, los acuerdos retóricos están en constante 

renegociación, ya que están negociando directrices que aún se están formulando. El 

discurso discutido del ciberfeminismo hace uso de hechos, verdades, así como valores y 

suposiciones, no aceptadas o reconocidas como tales por el discurso hegemónico. Se 

repiten los argumentos con el ejemplo y la autoridad, de modo que observamos un 

esfuerzo en la negociación de nuevas posibilidades de existencia para la categoría de 

mujeres a través de los sentidos reconocidos por el cuerpo social. Aunque observamos 

los argumentos de los ciberfeministas en el contexto de las diversas agendas que surgen, 

nos damos cuenta de que rara vez se movilizan de forma aislada. La lucha por el discurso 

feminista librado en espacios no institucionales y, además, en espacios de reproducción 

ilimitada, conduce a la alianza de diversas agendas. En estos lugares, la política no 

requiere un nombre para la representación, sino que abarca la representación de múltiples 

existencias invisibles. 

Palabras clave: Ciberfeminismo. Identidad geneifizada. Rendimiento. Discurso discutido. 

Prácticas discursivas. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS   

 

 

Militância é uma coisa muito importante. Inclusive, e, 

principalmente, a militância na internet, porque é graças a esse 

tipo de militância que muitas pessoas têm contato com esse 

conhecimento que talvez elas não teriam acesso em outros 

contextos [...]. Mas a gente tá brigando, a gente tá discutindo, a 

gente não tá se ouvindo. Com isso eu não quero dizer que a gente 

não pode discordar das pessoas, e conversar com elas, e provocar 

um debate, e questionar as atividades e os discursos delas. Muito 

pelo contrário, na verdade, é justamente com esse diálogo que a 

gente cresce enquanto ser humano. Mas para isso realmente 

acontecer precisa haver troca, precisa existir respeito, e a gente 

precisa ter sensibilidade e humildade pra ouvir o colega. Além 

disso, em termos de grupo, quando a gente se ataca, a gente se 

enfraquece porque a gente desviando a mira do real problema. Tá 

certo que dentro de um grupo que é socialmente marginalizado, 

como, por exemplo, pessoas LGBT, cada sujeito tem suas 

particularidades, sua vivência, e muitos recortes precisam ser 

feitos porque a gente é diferente. Mas a gente é oprimido pela 

mesma estrutura, você tá entendendo? Essa estrutura que sustenta 

pensamentos e ideologias misóginas, e racistas, e LGBTfóbicas, 

e esse tem que ser o alvo de nossa luta. Quando você ataca de 

forma violenta o seu colega, você contribui com sua 

invisibilização, com seu silenciamento, com sua exclusão na 

história, enquanto sujeito e enquanto grupo. 

Louie Ponto, 31 de janeiro de 2018, Youtube 

 

A história do tempo presente que se escreve no Brasil, no momento em que este 

projeto de pesquisa se desenvolve, é de (re)marcação dos limites do humano. Os discursos 

de ódio contra grupos minoritarizados1 ganham força e se legitimam ao produzirem o 

Outro como não pertencente à esfera da humanidade, negando-lhe acesso a esse espaço. 

Em meio à efervescência de falas de odiosidade, de intolerância, de exclusão e de 

tentativas de silenciamento de setores inteiros da população, emergem questionamentos 

que ecoam constante e obstinadamente em nossa mente. O que é o humano? Quem são 

                                                             
1 Utilizamos o termo minoritarizados, em vez de minoritários, devido à noção de quantidade que a ele se 

associa. Minoritarizados passou a ser mobilizado para empregar a ideia de um grupo que ocupa posições 

sociais desprivilegiadas, apesar de não corresponderem, necessariamente, a minorias numéricas (JUNIOR; 

DA SILVA MATOS, 2019). 
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os sujeitos aceitos no espectro da humanidade? O que é o povo? A categoria identitária 

mulher, o que quer que seja que ela signifique, é parte do conceito de humano? O que 

significa ser mulher? Existe possibilidade de agência política e resistência para grupos 

minoritarizados?   

Algumas outras muitas questões se nos impõem, questionamentos dos quais 

tentamos constantemente nos eximir quando da escrita deste trabalho, na tentativa de 

separar o eu pesquisador do eu mulher. Todavia, os questionamentos que impulsionam o 

desenvolvimento deste trabalho de pesquisa implicam-me, envolvem-me profundamente, 

constituem-me.  As tentativas de higienizar a nossa escrita foram vãs, não dá para separar 

a pesquisadora do sujeito social e pessoal, estou por inteira a cada toque do teclado. 

Completa e desconsertadamente envolvida pela história que aqui tento descrever. A 

história do presente em curso vem de uma origem que não pode ser apontada, alcança-

nos e envolve-nos, somos todos tomados por essa história, estejamos atentos a isso ou 

não.  

E é ao sermos tomadas pelas angústias de ser mulher no Brasil, no início do século 

XXI, que assumimos o confronto: por que tentar higienizar a fala? Por que tentar lançar 

mão de estratégias linguísticas para maquiar o político que inevitavelmente marca esta 

pesquisa? O fazer científico também não é político? Pois bem, não o faremos. Estaremos 

por inteiro ao longo dessas linhas – eu e todas as mulheres que vieram antes de mim –, 

estaremos aqui o máximo que conseguirmos, considerando a rigidez paralisante que nos 

cerca.  Essa nota com a qual iniciamos este trabalho não deve significar, em nenhuma 

medida, que pretendemos nos esquivar do rigor científico. É ciência o que fazemos. O 

que não fazemos é adotar um discurso de neutralidade e isenção por parte do pesquisador 

que não passa de falácia. Aqui, nem sempre conseguiremos, mas buscaremos ao máximo 

nos despir da colonialidade do saber (CASTRO-GÓMEZ, 2007).  

Tendo isso em vista, nossa pesquisa se interessa pelas práticas de ativismo político 

que marcam o movimento feminista em funcionamento no ciberespaço, notadamente o 

seu funcionamento discursivo na negociação de identidades gendradas2. As 

                                                             
2 O conceito de identidade de gênero, ou identidade gendrada, diz respeito à mobilização do gênero 

enquanto categoria social que possibilita a inteligibilidade dos corpos. Para Butler (2018b), seria 

inadequado supor que a discussão sobre identidade seja anterior à discussão sobre identidade de gênero, 

uma vez que para ela as pessoas só se tornam inteligíveis ao adquirir seu gênero segundo padrões 

reconhecíveis de inteligibilidade do gênero. 
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possibilidades de comunicação inauguradas com o advento da web 2.03 revolucionaram 

os modos de organização social, as formas de ação política não ficaram livres da 

influência da internet.  

A internet surge para atender às dinâmicas do capitalismo, como veremos mais 

adiante. No entanto, esse sistema econômico, possibilitado pelo entrecruzamento de 

diferentes eixos do poder que geram exclusão, tornou-se uma locação em disputa, posto 

que alguns movimentos políticos passaram a se organizar inteiramente no mundo virtual. 

O ciberativismo, ou ativismo digital, como são nomeadas as práticas de ação política que 

ocorrem no contexto do ciberespaço, é atrativo para os movimentos sociais pela 

possibilidade de reunião infinita de usuários em uma mesma plataforma sem a 

necessidade de deslocamento geográfico, de modo que o potencial agentivo da reunião 

de corpos reivindicando direitos foi elevado a um patamar até então desconhecido. 

Por nos interessarmos pelos efeitos de sentido produzidos pelo movimento 

feminista, ao entendermos que o ciberespaço passa a implicar todas as práticas sociais, e 

é por elas implicado, alterando-as em seu espaço de influência, surge-nos a questão: quem 

é o sujeito do ciberativismo feminista? Essa pergunta, que é um desdobramento de uma 

das mais complexas questões do feminismo4, abarca uma série de efeitos políticos de 

existência. O ciberativismo – enquanto espaço alternativo para agência de ações políticas 

não incorporadas pelas instituições políticas hegemônicas, isto é, espaço de resistência a 

certas normalizações – tem formas próprias de negociar as identidades e a viabilidade de 

existência para corpos dantes invisibilizados e excluídos. 

Assumimos aqui a posição de que o gênero é produzido performativamente5, 

portanto constantemente negociado e parodiado. Fazer gênero não é algo que se dá 

naturalmente, não é pacífico, não é livre. Tomá-lo como categoria dada a priori é 

performatizar um discurso excludente e assassino, pois reifica concepções essencialistas 

de gênero que relacionam o gênero a biologia, de modo que exclui as manifestações de 

                                                             
3 Também conhecida como web social, a web 2.0 tem como premissa o compartilhamento. As interações 

nessa fase da web passam a ser do tipo read-write (leitura-escrita) e é nesse momento que surgem os blogues 
e as redes sociais, ferramentas que pressupõem um caráter colaborativo. É a fase da personalização e da 

troca de informação de modo ativo entre os usuários. Considera-se a existência de 3 fases da web, ao final 

da segunda década do século XXI, estamos em sua terceira fase (LEMOS; LÉVY, 2010). 
4 A saber, “quem é o sujeito do feminismo?”, que será discutida na segunda seção desta dissertação. 
5 Performatividade é um termo cunhado por Austin, em Quando dizer é fazer. Grosso modo, refere-se às 

construções linguísticas que têm poder de realizar o dito. Butler, em Problemas de Gênero, parte de Austin 

para dizer que toda linguagem é performativa, não, necessariamente, por sua estrutura linguística, mas 

porque produz as condições que descreve. Além disso, aponta que os performativos ganham aparência de 

algo essencializado devido à sua contínua repetição ao longo da história. Essa ideia será mais amplamente 

desenvolvida na seção 2 deste trabalho. 
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gênero que não correspondem a uma coerência de sexo-gênero. As concepções 

essencialistas de gênero, e as relações de poder/saber das quais emergem, têm implicado 

em consequências que ainda se mostram problemáticas no enquadre social do Brasil. Há 

uma disputa política e social em torno do conceito de gênero, o qual tem sido amplamente 

mobilizado para defender/atacar projetos políticos opostos.  

Gênero é um conceito que surge na academia para nomear o que, à época, se 

entendia no campo dos estudos sociais como expressão social do sexo. Nos últimos anos, 

no entanto, ganha notoriedade no Brasil a expressão “ideologia de gênero”, ao ser 

utilizada por grupos políticos conservadores para se referir, distorcidamente, às lutas por 

direitos para a população LGBT (MISKOLCI, 2017).  

A mobilização do conceito gênero para se referir às “ideologias violentas” não se 

dá despropositadamente, mas se baseia na produção e negociação de discursos científicos 

que se querem verdadeiros e que definem o gênero como sendo uma realidade fixa inter-

relacionada à categoria sexo. Contudo, fatores de diversas ordens são ignorados pelo 

discurso biologizante – presente na medicina, na biologia e em outras ciências que 

associam o gênero a genitália –, de modo que a perspectiva binária é denunciada pelas 

múltiplas possibilidades de identidades generificadas, que não atendem a normatização 

que submete o gênero a categoria sexo, presentes no corpo populacional. A reificação do 

discurso binarista de gênero é violenta e colabora para a invisibilização de determinadas 

existências, como os corpos não binários, ou seja, que não se identificam nem com o 

gênero masculino nem com o gênero feminino.  

Nesse cenário, é preciso disputar os sentidos que circundam a noção de gênero, de 

modo que se proliferam significados contra-hegemônicos, a partir dos quais seja possível 

produzir realidades não violentas. Para tanto, é basilar a produção de políticas horizontais, 

a organização de movimentos sociais e a articulação de redes de apoio a grupos 

marginalizados que não se enquadram na norma social vigente.  

As instituições políticas formais não são suficientes para pensar políticas que 

alcancem a pluralidade das realidades não normativas, visto que a instituição precisa 

sempre da definição para promover a representação. Todavia, a definição é sempre 

excludente. A lei6 toma todas as possibilidades de ser mulher por uma régua elevada, são 

essas que serão representadas e atendidas, as que rompem com as definições normativas 

sobre gênero não são amparadas pelo aparelho jurídico. Os esquemas jurídicos foram 

                                                             
6 Lei aqui deve ser entendida como sinônimo de ordenamento jurídico e uma das formas de manifestação 

do discurso do estudo (SALIH, 2017).  
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criados e continuam a ser acionados para proteger as sociedades de normalização de tudo 

que é expulso dos muros da norma, por isso o sistema jurídico se mostra ineficiente em 

proteger as existências abjetas7.  

Quando são produzidos dispositivos legais que visam a proteger as populações 

excluídas, a lei aciona o discurso de ódio sobre o qual deveria legislar e imputa outras 

violências a esses corpos marginalizados (BUTLER, 2018a). Assim, por meio da lei se 

instaura uma norma social e os sujeitos que não se enquadram às normas sociais vigentes 

são subjugados, como ainda é o caso da categoria mulher. 

Há uma heterarquia dos eixos de poder8 (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 

2007) que atua de formas múltiplas na produção de corpos abjetos, que buscam acesso 

aos espaços nos quais a existência é possível. A mulher cis, branca, hétero, classe média 

alta e cristã aproxima-se mais da norma social vigente do que outras existências do ser 

mulher, no entanto aproximar-se ou distanciar-se da norma produz uma hierarquização 

das violências, pois a manifestação da violência, ainda que apresente certa regularidade, 

é sempre inaugural e única.  

O que podemos dizer é que a precariedade9 imposta aos sujeitos mais normativos 

os expõe menos à vulnerabilidade do que mulheres cujas existências se distanciam da 

norma – trans, negras, lésbicas, pobres e periféricas –, uma vez que há um 

entrecruzamento de marcadores sociais que nos locam em campos diferenciados de 

violência (CRENSHAW, 2002). Quando se fala sobre políticas de representação para 

mulheres, em geral, remete-se a corpos passíveis de reconhecimento, ainda que esse 

reconhecimento se dê apenas para identificá-las como o Outro do homem.  

Na esteira de tais reflexões, os ativismos digitais despontam como importante 

espaço de reflexão, por permitir um deslocamento dos modos de fazer política não 

institucional. Trata-se de uma prática social contemporânea ao século XXI, que se inspira 

em atividades sociais já conhecidas, mas altera o seu fazer suficientemente para inaugurar 

práticas de ação política muito singulares.  

                                                             
7 O termo abjeção trata dos espaços em que as sociedades de normalização costumam relegar as vidas que 
não importam e que, de alguma maneira, ameaçam o bom funcionamento da ordem social e política. Trata-

se assim daquelas existências que perturbam a identidade, o sistema e a ordem (MISKOLCI, 2017; 

KRISTEVA, 1982). 
8 Castro-Gómez e Grosfoguel (2007) mobilizam o termo para advogar que os eixos do poder não se 

organizam de modo hierárquico, antes, que eles possuem o potencial de serem articulados de maneiras 

variadas. 
9 O conceito de precariedade compõe o arsenal teórico do pensamento de Butler, ACHO QUE PODE 

FICAR MELHOR COM PONTO FINAL discutiremos mais adiante esse conceito, ao pensarmos o fazer 

político do movimento feminista. 
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Desse modo, entendemos que há, no contexto do ciberativismo, modos específicos 

de uso da linguagem. Por se tratar de uma forma de atuação política, os estudos da 

argumentação se mostram como uma produtiva chave de leitura e interpretação dos 

discursos que pretendemos investigar, justamente por se tratar de um campo de estudos 

que teoriza e permite refletir acerca dos processos de negociação de verdades não 

evidentes e de pautas sociais que se apresentam na contingência da história, dos acordos, 

das técnicas de linguagem por meio das quais se constrói o real.  

Considerando o dito até aqui, coloca-se diante de nós o seguinte problema que 

direcionará esta pesquisa:  

 Como se dá o funcionamento da produção argumentada do discurso 

ciberfeminista, em nível linguístico-discursivo, quando da negociação de 

identidades de gênero plurais? 

Em face do problema de pesquisa apresentado acima, o nosso objetivo geral 

consiste em: compreender a complexidade da argumentação mobilizada em torno da 

negociação da categoria mulher no ativismo digital feminista, quando da Primavera das 

Mulheres, a partir da análise dos discursos em circulação na sociedade brasileira. Como 

desdobramentos do objetivo geral, elencamos os seguintes objetivos específicos:  

 Identificar a constituição terminológica do discurso feminista no ciberespaço; 

 Descrever o modo de articulação dos argumentos no discurso argumentado de 

ciberfeministas;  

 Analisar os (des)acordos acerca da categoria identitária “mulher”, sujeito do 

feminismo, a partir do corpus selecionado. 

Para tanto, desenvolveremos uma pesquisa exploratória, interpretativista e 

qualitativa, como será apresentado de forma mais ampla na seção 3 desta pesquisa. Nosso 

olhar se direcionará aos discursos que circulam em sites de ativismo feminista. O 

rastreamento desses sites foi realizado por meio do MAMU (Mapa de Coletivos de 

Mulheres), um mapeamento online que reúne todos os movimentos feministas do Brasil, 

em um mesmo sítio virtual. Em nossa busca, no dia 29 de setembro de 2018, constava um 

total de 294 grupos mapeados no espaço virtual do MAMU, porém o número citado não 

abarca as especificidades traçadas para a composição do corpus desta pesquisa.  

Filtrando, portanto, a localização dos coletivos/movimentos, o tipo de plataforma, 

a temática e centrando-nos naqueles que estavam em atividade, chegamos a um total de 
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três coletivos feministas mapeados, a saber10: i) Biscate Social Club; ii) Blogueiras 

feministas e o iii) Think Olga. Tendo em vista que chegamos aos três coletivos a partir 

de critérios que os assemelham, elencamos o Blogueiras Feministas como representativo 

dos demais, a escolha se deu por esse coletivo apresentar um tráfego de usuários superior 

aos demais.  

O movimento Primavera das Mulheres será tomado aqui como marco temporal de 

referência para seleção do corpus. Esse movimento, segundo Grillo, Oliveira e Buscato 

(2015), é a organização política mais importante do Brasil na atualidade e surge como 

forma de resistência a uma cultura machista. A expressão Primavera das Mulheres foi 

cunhada pela mídia para se referir ao movimento político feminista articulado, 

centralmente, nas mídias digitais. 

Em uma etapa inicial, por meio do minerador de texto TermoStat Web 3.0, 

faremos um levantamento de quais expressões mobilizadas no corpus constituem termos 

característicos do feminismo, enquanto linguagem de especialidade. Ainda, seguindo essa 

perspectiva, pretendemos identificar os argumentos presentes no corpus, no intuito de 

perceber quais os esquemas de racionalidade se fazem presentes em nosso objeto de 

investigação, com vistas a compreender a emergência de uma discursividade feminista, 

nos moldes em que aparece, na especificidade da contingência histórica sobre a qual nos 

detemos.  

Como aporte teórico para refletir sobre a produção do discurso argumentado em 

torno da negociação de identidades, no contexto do ciberativismo feminista, para a 

categoria mulher, utilizaremos os estudos da argumentação, do poder e do gênero em 

perspectiva performativa, ou queer. Nossas explorações teóricas se engajam, 

principalmente, a partir dos eixos a seguir: i) pensar o espaço da argumentação na 

produção do ciberativismo (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996); ii) a 

articulação de movimentos políticos fora das estruturas institucionais convencionais 

sociais (BUTLER, 2018a; CASTELLS, 2013; VEGH, 2003); iii) a produção performativa 

de identidades generificadas no ciberativismo (BUTLER, 2018b). 

Epistemologicamente, poucos são os trabalhos encontrados em nível de mestrado 

e doutorado, como verificamos em busca realizada no Catálogo de Teses e Dissertações 

da Capes, no dia 16 de dezembro de 2019, no escopo dos estudos linguísticos, que se 

debruçam na investigação do ciberativismo e/ou sobre produção de identidades de gênero 

                                                             
10 Respectivos endereços virtuais: i) Biscate Social Clube: http://biscatesocialclub.com.br/; ii) Blogueiras 

Feministas: https://blogueirasfeministas.com/; iii) Think Olga: https://www.thinkolga.com/. 

http://biscatesocialclub.com.br/
https://blogueirasfeministas.com/
https://www.thinkolga.com/
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no ciberespaço. Na intersecção dos dois temas, encontramos o trabalho de Lima (2018), 

intitulado "Feminismo para quê?”: o funcionamento dos discursos feministas no 

ciberespaço, realizado na Universidade Federal da Bahia.  Ademais, encontramos 

algumas poucas pesquisas associadas a um dos eixos citados acima, como podemos 

conferir na lista a seguir: 

1. Petição on-line: Gênero como ação social no ciberativismo. Tese de Vitorino 

(2017); 

2. A cibercultura da intolerância política, ou como a linguagem do ódio desconstrói 

a cidadania. Tese de Bardini (2017); 

3. Ciberativismo e o Projeto de Internet Livre: o controle em discussão. Dissertação 

de Guida (2017).  

4. Partohumanizado.com: o discurso de humanização do parto em blogs de ativismo 

materno. Dissertação de Times (2014); 

5. As paixões no ciberativismo: análise semiótica dos comentários das fan-pages do 

movimento brasil livre (mbl) e frente brasil popular (FBP). Dissertação de 

Resende (2017);  

6. O discurso dos tuiteiros: uma análise crítica da construção identitária coletiva e 

do empoderamento cidadão. Dissertação de Gambeta (2012); 

7. Discursos potencializadores de violências contra mulheres na internet. 

Dissertação de Costa (2017).  

No âmbito do programa de Pós-Graduação em Letras, na área dos Estudos 

Linguísticos, da Universidade Federal de Sergipe, PPG do qual faço parte, podemos 

apontar alguns trabalhos defendidos que, de modo amplo, se interessam por temáticas 

afins como as que aqui investigamos. São sete os trabalhos que se interessam tanto por 

questões relativas à categoria mulher quanto, em menor número, sobre as dinâmicas 

sociais/políticas no ciberespaço e, como única produção, temos o trabalho de Santana 

(2015), que pensa sobre os processos de negociação presentes do discurso político: 

1. Identidade de gênero, futebol e videogames. Dissertação de Azevedo 

(2014); 

2. O acordo retórico e a construção textual da persuasão: o discurso 

político. Dissertação de Santana (2015); 

https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/5764
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/5848
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/5848
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3. Heterogeneidade discursiva no twitter: as interações da conta 

@PlanoFeminino durante o evento TEDx São Paulo Women. Dissertação 

de Fontes (2016); 

4. Atos de fala transfóbicos no ciberespaço: uma análise pragmática da 

violência linguística. Dissertação de Silva (2017); 

5. Estratégias de construção de faces no ciberespaço: assédio sexual em 

cena. Dissertação de Ribeiro (2018);  

6. Representação feminina nas HQSs e a construção de identidade: a 

personagem Wonder Woman como símbolo de empoderamento feminino. 

Dissertação de Santos (2018); 

7. Corpo, gênero feminino e videogame: identidades em distorções nos 

sujeitos sociais. Dissertação de Souza (2019). 

Chamamos a atenção para o fato de que pouquíssimos trabalhos em linguística 

consideram aos discursos produzidos por mulheres, em qualquer que seja o âmbito de sua 

produção enquanto sujeitos sociais. Parece-nos que não é comum para a academia 

observar a produção discursiva daqueles que ainda fazem parte de setores vulneráveis da 

sociedade. No bojo das notas dispostas, torna-se notória a necessidade de se desenvolver 

pesquisas como a que se propõe aqui, com o objetivo de marcar e reforçar as relações 

entre os estudos linguísticos e as teorizações sobre identidade de gênero a partir das 

margens. Entendemos que este estudo pode fornecer um modo de compreensão da 

dimensão política e discursiva da categoria mulher no interior do ativismo ciberfeminista. 

O presente trabalho está disposto em quatro seções, além da presente introdução 

e de um espaço para o fechamento temporário desta pesquisa. Temporário porque as 

pesquisas que relacionam linguagem e sujeitos sociais precisam estar sempre dispostas 

ao movimento, à revisão e à rearticulação das propostas.  

Na seção 1, “A argumentação no contexto do ativismo digital: produção de 

verdades”, trataremos de conceitos ligados à Nova Retórica, desde um olhar para as suas 

bases filosóficas, passando por uma revisitação de seus postulados teóricos associados a 

esta pesquisa, até uma reflexão acerca do olhar para essa teoria em tempos de internet. 

Na seção 2, “Queerizar o feminismo: a identidade em questão”, remontaremos às 

bases dos movimentos feministas e queer. Ao estabelecermos as posições políticas e 

teóricas, no que diz respeito ao ativismo feminista, impõe-se a necessária reflexão acerca 

https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/5688
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/5688
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/8523
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/8523
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/11469
https://www.ri.ufs.br/handle/riufs/11469
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da noção de gênero que embasa toda essa arquitetura teórica e a sua relação com os 

estudos da linguagem.  

A seção 3, “Pesquisando o ciberespaço: um olhar sobre o método”, como o título 

já explicita, é o espaço em que detalharemos o método e as abordagens que aqui 

assumimos. Além disso, realizarmos a descrição do processo de coleta de dados no 

ciberespaço, bem como os procedimentos de análise.  

A seção 4, intitulada “‘Nós, mulheres’: os processos de identificação de gênero no 

ciberativismo feminista”, concerne ao espaço em que apresentaremos o esforço analítico 

empreendido nesta dissertação. 

Dito o que cabe ao momento de apresentações, passemos a desvelar os temas e 

teorias que tornaram este trabalho possível. 
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1. A ARGUMENTAÇÃO NO CONTEXTO DO ATIVISMO DIGITAL: 

PRODUÇÃO DE VERDADES 

 

 

Quando uma mulher é xingada de burra, pode ser um xingamento neutro 

(lembrando que é xingamento e é ofensa, NÃO É ARGUMENTO e revela 

mais sobre a capacidade crítica do comentarista do que sobre quem ele 
comenta). Quando supõe que ela é burra logo de cara, PODE haver 

machismo aí. (Ou não). 

O tipo de crítica rasteira que mulheres recebem pode ou não partir 

diretamente de machismo. É subjetivo no geral e é necessário investigar 

pra ter certeza. Dito isso, xingamentos contra a inteligência LIGADOS a 

observações de aparência são QUASE sempre objetivamente machistas. 

O xingamento de "loira burra" é notoriamente machista e é fácil identificar 

isso na cultura geral também. Quando se fala "loira burra" o adjetivo não 

é burra, é a objetificação da burrice da mulher como resultado de sua 

condição de mulher (vaidosa e sexualizável). 

@safbf, 09:58, 16 dez 2018, Twitter 

 

O campo dos estudos da argumentação é vasto e, em si, multidisciplinar. Nesta 

seção, abordaremos a argumentação em suas relações com a linguagem, com certa ênfase 

sobre os estudos da vertente conhecida como Nova Retórica.  

Ao pensar a linguagem enquanto modo de ação, entendemos que por meio da 

argumentação é possível negociar realidades, construir fatos, produzir identidades. 

Interessa-nos, assim, refletir sobre o caráter produtivo da argumentação em um contexto 

muito específico: o ciberativismo feminista, tendo em consideração as tensões e disputas 

políticas implicadas nessa prática argumentativa. Isso porque a argumentação ocorre 

entre sujeitos e ideias que não se justificam por si mesmas, mas que são sempre efeito de 

uma construção cujas regras podem e devem ser conhecidas desde a análise de sua 

constituição. 

 

1.1. O ENQUADRE FILOSÓSICO DA NOVA RETÓRICA 

 

É importante situar o quadro epistemológico em que se insere a perspectiva de 

argumentação e retórica a qual nos filiamos, posto que é sob o olhar de tal perspectiva 

que analisaremos o corpus deste trabalho. Os estudos da argumentação organizam-se, 

centralmente, a partir de três perspectivas, a saber, a lógica, a dialética e a retórica. A 

argumentação lógica é aquela na qual as regras da argumentação correta são dadas pela 

teoria do silogismo válido. A dialética, por sua vez, é uma técnica da discussão entre dois 
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parceiros, que se procede por meio de breves perguntas e respostas. Enquanto a retórica 

trata da utilização estratégica de um sistema de significantes (PLANTIN, 2008).  

Neste trabalho, focalizaremos nossa atenção na argumentação retórica, por ser 

uma perspectiva que lida com a produção de realidades construídas discursivamente, de 

modo que se mostra produtiva para pensar o uso da linguagem como forma de produção 

e de negociação de identidades. Desse modo, tomaremos como objeto de reflexão a Nova 

Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, que, ao retornar à tradição clássica, elaboram 

um trabalho original e importante para múltiplos campos do saber, dentre os quais as 

ciências da linguagem fazem parte.  

O Tratado da Argumentação – A nova retórica, de Perelman e Obrechts-Tyteca 

(1996 [1958]), que se propõe a uma reformulação da retórica aristotélica, é um trabalho 

que se destacou no momento histórico de sua publicação e tem impacto até hoje. O 

pensamento publicado em formato de livro vem ao encontro de um continente que acabou 

de vivenciar a guerra causada por regimes totalitários, em que urgia a necessidade de uma 

forma de pensamento que não estivesse baseada em absolutos, mas permitisse a 

negociação, a discordância. 

Os estudos da argumentação, enquanto campo do saber, sofreram um longo 

processo de deslegitimação que teve início com a modernidade e se consolidou em fins 

do século XIX, quando a disciplina retórica foi retirada dos currículos das universidades 

republicanas da Europa. No paradigma clássico, a argumentação era entendida como 

parte do trivium, conjunto disciplinar composto pela gramática, retórica e dialética, cujo 

esfacelamento se dá no horizonte de consolidação dos saberes positivos. A reinserção e o 

desenvolvimento dos estudos de argumentação na Europa se dão na esteira da 

reorganização social e política posta em andamento após a Segunda Guerra Mundial. 

A retórica se apresenta como alternativa viável, posto que se interessa pelos 

discursos que visam persuadir, isto é, pelas estratégias discursivas de um fazer-crer e não 

um levar a fazer. Qualquer uso da linguagem que leva a fazer (pela força ou manipulação) 

sem levar a fazer-crer não é retórica (REBOUL, 2004). A percepção de que saberes 

científicos foram evocados para legitimar os horrores da guerra contribui com a 

instauração da crise que afetou o sistema de racionalidade vigente. É nesse contexto que 

surge o espaço necessário para o renascimento dos estudos de argumentação, “a retórica 

ressurge sempre em período de crise” (MEYER, 1996, p. XX). Fazia-se necessário um 

modo de raciocínio para a construção de um discurso democrático como forma de rejeição 

aos discursos totalitários.  
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De fato, a Retórica tem sido colocada à prova pelos mesmos princípios 

que a nortearam internamente e que fazem com que ela refloresça 
sempre: aceitação da mudança, o respeito à alteridade e a consideração 

da língua como lugar de confronto das subjetividades (MOSCA, 1997, 
p. 17). 

Os estudos da argumentação retórica, na contemporaneidade, ganham visibilidade 

e importância uma vez que se percebe que em certas áreas, para certas perguntas e em 

determinadas molduras sociais a verdade não é algo absoluto. Conforme delineiam 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p.1), “o campo da argumentação é [justamente] o do 

verossímil, do plausível, do provável, na medida em que este último escapa às certezas 

do cálculo”. Aquilo que se constrói como verdade por meio do discurso pode ser 

igualmente desconstruído por um discurso contrário, o que é feito por palavras pode 

também ser desfeito por intermédio delas. A retórica se enquadra em um campo entre a 

verdade absoluta e a impropriedade total acerca de determinada questão.  

Combatemos as oposições filosóficas, taxativas e irredutíveis, que nos 

são apresentadas pelos absolutismos de todo o tipo: dualismo da razão 

e da imaginação, da ciência e da opinião, da evidência irrefragável e da 
vontade enganadora, da objetividade universalmente aceita e da 

subjetividade incomunicável, da realidade que se impõe a todos e dos 

valores puramente individuais (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 1996, p. 576). 

Ao tratar acerca de questões humanas, conforme a filosofia perelmaniana, não se 

pode definir o que é verdadeiro e o que é falso, a única propriedade que pode ser calculada 

é a probabilidade (FIORIN, 2015). O objeto do Tratado, conforme definem Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (1996), é o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou 

aumentar a adesão dos espíritos. No curso das páginas que, em parte11, compõem a Nova 

Retórica, a descrição dos tipos de raciocínios argumentativos só é possível se considerada 

a partir de seus contextos de produção. Isso porque, assinalam os autores, é 

imprescindível que uma teorização sobre a racionalidade considere o “[...] aspecto social 

da linguagem, [como] instrumento de comunicação e de ação sobre outrem” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 580). 

                                                             
11 “Em parte” porque a produção da Nova Retórica transborda os limites de suas páginas. Entre o título e o 

ponto final, há um passeio por séculos inteiros, a antiguidade clássica é ora materializada enquanto presente, 

ora tomada como passado distante e distinto. Há, ainda, especulações sobre o futuro, uma vez que os autores 

almejam abalar os modos de produção do saber: rompe-se com os absolutismos e se propõe um futuro de 

certezas não absolutas. Outras vozes se fazem presentes, para além da dos autores, outros textos, outros 

livros. Trata-se de uma obra que propõe pistas que devem ser perseguidas, como aqui pretendemos fazer, e 

não conclusões. 
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A centralidade da linguagem, no curso dessa obra, deve-se ao fato de ser a 

condição de efetivação da argumentação, posto que é por intermédio da mobilização de 

elementos linguísticos em situações comunicativas reais que se busca a adesão dos 

espíritos. Desse modo, a linguagem é tomada por sua possibilidade de ação, de interação 

entre sujeitos situados histórica e socialmente que se constituem nas relações em que 

estabelecem. A produção de saberes e de realidades por meio da argumentação é 

determinada pela relação com o Outro e com o contexto de realização em que se dá 

determinada situação comunicativa. 

O grande valor da obra de Perelman, em parceria com Olbrechts-Tyteca, está na 

proposição de uma possibilidade de articulação do pensamento que não se vincula à 

racionalidade lógica, nem tampouco se submete a uma mística do ser. A filosofia 

constituinte da Nova Retórica atribui à razão um campo próprio de estudos. O logos, 

como era conhecido até então, encontra um fim, posto que o real passa a ser questionado 

devido aos abalos sofridos pela racionalidade cartesiana e pelas explicações monolíticas. 

Este [o logos] já não tem fundamento indiscutível, o que deixou o 

pensamento entregue a um cepticismo moderno, conhecido pelo nome 

de niilismo, e a redução da razão, tranquilizadora porém limitada, o 
positivismo (MEYER apud PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
1996, p. XX). 

De igual modo, não é nosso interesse vincular as proposições da Nova Retórica à 

ideia de uma ontologia essencializada, que abandona as pessoas à sua própria violência. 

A argumentação, aqui, não será confiada a uma filosofia nostálgica, menos ainda de 

flexibilidade infinita, ao contrário, a razão de ser desta reflexão é tomá-la no curso de 

uma filosofia histórica, contextualmente orientada e produzida. Em face a saberes 

prepotentes que, ao impor verdades de caráter dito inquestionável, cristalizam suas 

interpretações da realidade no espaço-tempo da eternidade, faz-se patente a importância 

do campo da argumentação enquanto via de pensamento razoável, aquele que não coage 

pela aparência de uma verdade absoluta, mas também não desampara a ausência de razão. 

Uma possibilidade de razão que permita a subversão de ordens sociais excludentes. 

Os saberes lógicos operam a partir da ideia de evidência, que diz respeito à força 

à qual toda mente normal12 se rende em resposta à verdade que se impõe por ser evidente. 

                                                             
12 O termo normal, como utilizado por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), pretende se referir aquelas 

pessoas cuja saúde mental estava em acordo com o padrão estabelecido socialmente. Neste trabalho, 

estranharemos essa utilização, posto que remete a um caráter essencializado dos corpos que os divide em 

normais e anormais. Consideremos que as normas sociais vigentes são produzidas por intermédio do 
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Nessa perspectiva, a verdade é tomada como um dado pré-discursivo que rege e determina 

o que é normal. A medida da ciência é o método, que é, por isso, valorada em 

conformidade com os seus modos internos de (re)produção, de modo que não se percebe 

enquanto mais um discurso em disputa com tantos outros possíveis. A luta pelo discurso 

no campo da retórica não trata sobre a força que os espíritos deveriam ceder, a que se 

impõe a eles, mas sobre a qual eles aderem e cedem em intensidades variáveis. 

Apenas a existência de uma argumentação, que não seja nem coerciva 

nem arbitrária, confere um sentido à liberdade humana, condição do 

exercício de uma escolha racional. Se a liberdade fosse apenas adesão 
necessária a uma ordem natural previamente dada, excluiria qualquer 

possibilidade de escolha; se o exercício da liberdade não fosse 

fundamentado em razões, toda escolha seria irracional e se reduziria a 

uma decisão arbitrária atuando num vazio intelectual (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 581).  

Na proposta da Nova Retórica, então, a força que busca a adesão dos espíritos 

engendra-se na mobilização de determinados tipos de raciocínio em uma situação 

argumentativa. Nesse sentido, o auditório é fulcral para a produção discursiva no campo 

da argumentação, mas sua função principal é fornecer dados para que aquele que produz 

a argumentação, ou discurso argumentado, possa construir argumentos especializados. 

Mas, quando se trata de argumentar, de influenciar, por meio do 

discurso, a intensidade de adesão de um auditório a certas teses, já não 

é possível menosprezar completamente, considerando-as irrelevantes, 
as condições psíquicas e sociais sem as quais a argumentação ficaria 

sem objeto ou sem efeito (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
1996, p. 16).  

As reflexões presentes no Tratado da Argumentação estão centradas nos domínios 

da comunicação, no que acontece imediatamente dentro de uma situação comunicativa. 

Não é suficiente considerar o contexto imediato em que se produz a argumentação – o 

tipo de argumentação e quem são os argumentadores, os oradores e o auditório –, é preciso 

ponderar acerca da existência de forças históricas que atuam para controlar, selecionar, 

organizar e redistribuir os discursos em circulação. As complexidades das questões 

sociais, nos moldes em que se nos apresentam no tempo presente, emergem a partir de 

contextos históricos específicos. Os próprios modos de comunicação foram levados a uma 

radicalização extrema, com o advento da web 2.0, de modo que ocasionaram não apenas 

                                                             
discurso e operam violentamente na exclusão dos corpos ditos anormais. O termo normalização é 

desenvolvido em História da Sexualidade I: a vontade de saber, de Michel Foucault. 
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na transformação de como acessamos a informação ou interagimos com outros 

indivíduos, mas afetaram a própria morfologia da sociedade (CASTELLS, 2007). 

De modo objetivo, Perelman e Olbrechts-Tyteca determinam que toda a 

argumentação promove a:  

Seleção de factos e valores, a sua descrição de uma forma particular, 

numa certa linguagem e com uma insistência que varia consoante a 
importância que se lhes confere. Escolha de elementos, escolha de um 

modo de descrição e apresentação, juízo de valor ou de importância, 

todos estes elementos são considerados tanto mais justificadamente 
como manifestando uma tomada de posição, quanto mais nitidamente 

se veja que outra escolha, outra apresentação, outro juízo de valor se 

lhes poderia opor. Uma afirmação é uma apresentação que, à primeira 

vista, parece objectiva e imparcial, manifesta o seu caráter, voluntária 
ou involuntariamente tendencioso, quando confrontada com outros 

testemunhos, de sentido oposto (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 1993, p. 54).  

A caracterização do que é a argumentação para Perelman atenta, principalmente, 

para as possibilidades de escolha que se apresentam em cada esfera da atividade 

argumentativa. Desse modo, cada argumentação, em sua produção, expõe um modo único 

e singular de expressão, utilizando determinada linguagem e aplicando uma disposição 

variável de acordo com os valores postos em jogo e com os interesses do sujeito. As 

escolhas, em si, apontam para uma tomada de posição, pode-se construir um enunciado 

com aparência de imparcialidade, mas ele é, também, carregado de objetivos, de sentidos 

que o antecedem, que o definem, que o tornam possível. Podemos dizer, nesse sentido, 

que a produção discursiva, por mais simples, objetiva e imparcial que aparente, sempre 

carrega a inquietação e um tipo de luta. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) não negam a existência de fatores contextuais 

que influenciam o delineamento da produção do discurso argumentado, porém, o ponto 

que lhes interessa é a descrição das técnicas.  

As diversas espécies de discursos, a variação delas em função das 

disciplinas e dos auditórios, a maneira pela qual as noções modificam e 

se organizam, a história dessas transformações, os métodos e os 

sistemas que puderam ser criados pela adaptação de conjuntos 
nocionais a problemas de conhecimento, tantas outras questões que só 

foram levantadas de passagem, apresentam ao estudo da argumentação 

um terreno de pesquisas incomparável riqueza (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 575). 

No curso teórico do Tratado da Argumentação, fica posto que as forças em 

atuação na produção de verdades não absolutas, aquelas que escapam ao raciocínio more 
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geométrico, são passíveis de negociação. O objetivo da Nova Retórica é propor um modo 

de articulação do pensamento capaz de fazer render-se ao discurso sensato os poderes 

implicados por determinada questão controversa.  

Em vez de fundamentarmos nossa filosofia em verdades definitivas e 
indiscutíveis, partiremos do fato de que homens e grupos de homens 

aderem a toda espécie de opiniões com uma intensidade variável, que 

só é conhecida quando posta à prova. As crenças em questão nem 
sempre são evidentes, e seu objeto consiste raramente em idéias não-

formuladas, pois, o mais das vezes, é somente por razão de um 

desacordo relativo às consequências delas resultantes que surge o 

problema da formulação ou da determinação mais precisa delas 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 577). 

Nesse sentido, infere-se que a atividade de argumentar põe em jogo uma relação 

de força entre as partes envolvidas, pela presença física ou abstrata, em uma situação 

argumentativa. O jogo de forças entre diferentes sujeitos sociais nunca é simétrico ou 

reproduzível, tendo em vista que o contexto é sempre inaugural. Nesse sentido, 

assumimos a perspectiva de que o contexto imediato de uma prática comunicativa é parte 

de um conjunto maior de práticas discursivas que o antecedem e possibilitam a 

emergência de uma situação localizada, contingencial. Portanto, a linguagem e a 

produção da argumentação são atividades de caráter histórico. 

É certo que a argumentação é marcada pela competência comunicativa dos 

participantes da atividade interacional em questão, contudo, sendo o interesse da Nova 

Retórica o funcionamento dos tipos de raciocínio, compreender os jogos de poder em 

ação quando da produção discursiva é basilar. A assunção de determinados tipos de 

raciocínio não é totalmente arbitrária, mas, como propôs Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996), cada auditório está suscetível a tipos de argumentos específicos, uma vez que se 

encontram situados nos marcos de determinados sistemas de racionalidade.   

Toda linguagem é linguagem de comunidade, quer se trate de uma 
comunidade unida por laços biológicos ou pela prática de uma 

disciplina ou de uma técnica em comum. Os termos utilizados, seu 

sentido, sua definição só são fornecidos no contexto fornecido pelos 
hábitos, pelos modos de pensar e pelas tradições conhecidas dos 
usuários (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 580). 

A argumentação significa de modos diferentes para grupos diversos por conta das 

especificidades históricas que os constituem enquanto tais. A linguagem comum a um 

grupo não diz respeito apenas àquela partilhada por conta da nacionalidade ou adquirida 

como segunda língua, antes, significa as marcas linguísticas particulares que se 
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cristalizaram no uso linguístico-discursivo de determinados sujeitos. Os mecanismos de 

produção cultural da linguagem de um grupo passam desde características morfológicas 

até construções sintáticas complexas, em cada nível de análise linguística é possível 

identificar particularidades que podem ser relacionadas aos mais variados fatores 

societários e/ou sociais.  

À adesão a certos usos linguísticos é normalmente a expressão de 

tomadas de posição, explicitas ou implícitas, que não são nem o reflexo 

de uma realidade objetiva nem a manifestação de uma arbitrariedade 
individual (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 280). 

Para dar conta de relações históricas, de práticas muito concretas que estão vivas 

no interior do próprio discurso, é preciso que se questione sobre a sua própria 

possibilidade de circulação, bem como sobre a atribuição de valor histórico-social de 

verdade a ele, como os diferentes grupos sociais se apropriam daquele discurso e sobre 

como rompem com ele. A produção de textos, de falas, de coisas pronunciadas ou escritas, 

em qualquer momento ou lugar da história supõe sempre tensões, o que reafirma a 

condição primordial do discurso argumentado como um espaço de luta para a produção 

de uma racionalidade não absolutista. Argumentar não é colocar em curso um conjunto 

de técnicas que faz surgir uma verdade única e definitiva, não é o reflexo ou expressão de 

uma ontologia.  

Nesta parte do texto, assentamos as bases que orientam a construção teórica desta 

dissertação. O pensamento que ora defendemos alinha-se aos estudos da linguagem em 

seu contexto de uso, enquanto prática, modo de ação. Argumentar é, aqui, uma prática 

discursiva situada numa trama histórica. Nos moldes propostos pela Nova Retórica, 

argumentar é uma forma de luta e resistência, no qual os sujeitos implicados lançam mão 

da linguagem, performativamente para produzir realidades plausíveis, justas e 

localizadas. Nesse sentido, acreditamos ser possível tensionar os estudos da 

argumentação, que valorizam a incerteza e a possibilidade de negociação de verdades, e 

associar esse campo aos estudos identitários, que argumentam acerca da fluidez das 

identidades. Assim, a racionalidade que vigora sobre a incerteza das verdades se aproxima 

daquela que se pauta sobre a incerteza da identidade/da identidade generificada.  

 

1.2. REVISANDO AS BASES DA NOVA RETÓRICA 
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Nesta parte, revisitaremos o arsenal teórico-analítico proposto pela Nova Retórica, 

de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), com vistas a nos apropriarmos de suas 

proposições para pensar, na análise do corpus, a produção do discurso argumentado no 

âmbito do ciberfeminismo.  

A argumentação, na perspectiva que aqui assumimos, é desenvolvida 

direcionando atenção especial ao auditório que se pretende alcançar com determinada 

produção discursiva. O campo da argumentação pode ser descrito como “o estudo das 

técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses 

que lhes apresentam ao assentimento” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, p. 4). A 

outridade é fundamental na construção de uma prática argumentativa. Nesse sentido, é 

possível destacar que a compreensão de argumentação na Nova Retórica sempre atenta 

para as possibilidades de escolha que se apresentam em diferentes esferas da atividade 

argumentativa, com vistas a selecionar aqueles argumentos mais inteligíveis para o 

auditório presumido. Contudo, em toda afirmação afloram os valores pessoais do 

argumentador, bem como os daquele a quem se dirige a argumentação, e determinam o 

desenrolar da atividade argumentativa (SILVA; AZEVEDO, 2018).  

Argumentar é, assim, fornecer argumentos, ou seja, razões a favor ou 
contra determinada tese. Não é dizer a verdade, mas aferir, no diálogo 

consigo mesmo e com os outros, a coerência das opiniões que se 

pretendem justas no contexto histórico-social, situado e concreto, em 

que se revelam pertinentes. [...] A argumentação não confere 
fundamentos absolutos, mas também não tece arbitrariedades. Exprime 

as escolhas e as preferências possíveis no horizonte de uma 

historicidade que à razão permite o esforço de, interpretando e 
decidindo, ser razoável (GRÁCIO, 1992, p. 75).  

Como defendemos na parte anterior, a argumentação é uma atividade histórica, e 

a prática do argumentar deve considerar a contingência histórica em que se situa. A 

prática da argumentação se apresenta como espaço para pensar as parcialidades inerentes 

a certas questões, além de constituir espaço propício ao desenvolvimento do pensamento 

plural. A oposição de ideias acerca de uma questão-problema possibilita o dissenso.  

Contudo, apesar de, assumidamente, situarmos a argumentação como uma atividade que 

se dá com vistas a levar o outro a fazer crer, que valoriza a existência de perspectivas 

diferentes, para a Nova Retórica de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), só é possível 

haver argumentação se houver acordo. A forma como se dá essa busca por um acordo 

entre as partes indica como se estrutura a dinâmica produzida pelos interlocutores no 
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processo argumentativo, isto é, como se estrutura a lógica do pensamento argumentativo 

e as suas implicações.  

O acordo, grosso modo, é o ponto de partida da argumentação, funciona como um 

tipo de concordância, implícita ou explicita, sobre o modo que uma prática argumentativa 

se dará. O acordo, como proposto na Nova Retórica, pode ser da ordem do preferível ou 

da ordem do real. Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) apontam que, na argumentação, a 

noção que as pessoas possam ter do real varia amplamente de acordo com as filiações 

filosóficas. Tudo que versa sobre a ordem do real (os fatos, as verdades e as presunções) 

se caracteriza por uma pretensão de validade por parte do auditório universal13, enquanto 

o que se situa no preferível (os valores, as hierarquias e os lugares do preferível) tem a 

ver com a aceitabilidade de um auditório particular.  

Dentre os tipos de acordo baseados no nível do real, temos os fatos e as verdades 

que funcionam de modo semelhante e as presunções, que diferente dos primeiros não 

dispõem de adesão máxima, de modo que seu uso necessita de outros elementos que as 

reforcem. Todos os auditórios admitem presunções, mas elas são enquadradas na ordem 

do real por gozarem de acordos universais. A construção discursiva de um fato não exige 

elementos linguístico-discursivos que atuem para justificá-lo, ou seja, para reforçar o seu 

estatuto de fato, pelo contrário, tal elaboração põe em risco o prestígio que ele desfruta, 

as presunções, ao contrário, sempre requerem reforço.  

As presunções são muito específicas, quando de sua escrita, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996) puderam observar algumas presunções recorrentes, dentre as quais 

destacam as que associam os atos de uma pessoa ao seu caráter, as que as pessoas 

acreditam naturalmente, desde que não haja provas que contraponham uma questão, a de 

que tudo que se apresenta como conhecimento/informação interessa, bem como a 

presunção de que toda ação humana é naturalmente sensata. Um tipo de presunção muito 

produtiva para pensar nosso objeto de estudo é a de que para cada categoria de fatos existe 

um “normal”. O normal, nesse sentido, serve como base com a qual poderíamos contar 

em nossos raciocínios, corresponde à ideia de média. Isto é, dentro de cada grupo ou 

conjunto de coisas há uma certa norma, um certo normal, que seria resultado da média de 

comportamento/características do conjunto observado. São presunções que servem para 

                                                             
13 O auditório universal, conforme pensam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 35), é aquele formado 

por todos os homens adultos, “argumentação dirigida ao auditório universal deve convencer o leitor do 

caráter coercitivo das razões fornecidas, de sua evidência, de sua validade intemporal e absoluta, 

independente das contingências locais ou históricas”.  
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reificar normas sociais, pois apesar de não se filiarem a ideias de um absoluto ou de uma 

ontologia, normalizam certos comportamentos em detrimento de outros. 

Com relação ao fato retórico e às verdades, é preciso despir-se dos sentidos 

cotidianos que circundam tais vocábulos. Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) apontam 

que é impossível a elaboração de critérios que determinem se um dado é, ou não, um fato 

ou uma verdade, pois sua existência é discursiva. Isto é, os fatos e as verdades são 

produzidos discursivamente e é a adesão do auditório universal a um discurso sobre uma 

realidade objetiva que dá a ela status de fato. O fato retórico e as verdades nunca podem 

ser pautados mediante acordo com o auditório particular, sua produção se dá como uma 

reação subjetiva que se impõe a todos. Trata-se de um discurso coercitivo ao qual grande 

parte dos espíritos adere.   

No senso comum, tem-se a ideia de que um fato, ou uma verdade, é algo que não 

pode ser questionado. O fato retórico, porém, sempre é passível de questionamento. 

Nenhum dado pode ser elevado ao estatuto de fato, ou verdade, de modo definitivo, um 

acontecimento perde essa posição quando surgem dúvidas no auditório ou quando se 

amplia o auditório, trazendo membros cuja qualidade de julgamento é reconhecida. Os 

fatos e as verdades podem ser mais facilmente aceitos quando há um acordo acerca do 

método de verificação como, por exemplo, o método cientifico. Contudo, mesmo os que 

chegaram a esse estatuto por meio de observação, como os fatos científicos, podem 

sempre ser questionados. A ciência está sempre se refutando.  

Dito isto, é preciso destacar que Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) estabelecem 

diferenças entre fato e verdade, embora tudo que dissemos até aqui se aplique aos dois 

conceitos. A principal distinção está no nível de alcance/aplicação de cada um. Para os 

autores, a nomenclatura fato retórico é útil para designar acordos precisos, limitados, 

enquanto as verdades referem-se a sistemas mais concretos, a ligação entre fatos, que 

excedem a experiência. Para exemplificar a distinção, podemos pensar sobre os acordos 

acerca do gênero no ocidente. As verdades sobre o gênero poderiam ser percebidas em 

enunciados que locam o gênero no contexto da coerência, aceita e difundida, entre sexo, 

gênero, desejo. Por outro lado, os fatos seriam os enunciados que apontam para as 

discursividades que firmam a precisão de tais verdades. Dentre os múltiplos fatos 

podemos apontar aqueles existentes no discurso biológico o qual dita o gênero como 

consequência do sexo, ou, ainda, no discurso religioso judaico-cristão que dita um fato 

sobre papéis de gênero ao estabelecer que a relação de suas pessoas deve ter por base a 

reprodução.  
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 Em sentido oposto, os acordos da ordem do preferível não são pautados numa 

aliança com o auditório universal, mas, antes, com o auditório particular. Os valores, os 

lugares e as hierarquias falam sobre grupos específicos de sujeitos, em condições 

históricas específicas. Como dissemos, os acordos do nível do real não se referem a 

verdades absolutas e/ou universais, mas a fatos, verdades e presunções amplamente 

difundidas e aceitas. Os acordos da ordem do preferível, por sua vez, são 

reconhecidamente mais particulares. Utiliza-se, no curso de uma argumentação, dos 

objetos de comunhão para motivar o auditório a fazer certas escolhas e, com efeito, para 

justificar as escolhas feitas tornando-as aceitas e aprovadas pelo auditório particular. 

Estar de acordo acerca de um valor é admitir que um objeto, um ser ou 

um ideal, deve exercer sobre a ação e as disposições à ação uma 

influência determinada, que se pode alegar numa argumentação, sem se 
considerar, porém, que esse ponto de vista se impõe a todos. A 

existência dos valores, como objetos de acordo que possibilitam uma 

comunhão sobre modos particulares de agir, é vinculada à ideia de 
multiplicidade dos grupos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
1996, p. 84).  

  Nessa direção, podemos dizer, especificamente, que os valores caracterizam um 

contingente de pessoas e não a totalidade. Desse modo, os valores podem ser 

desqualificados ou subordinados uns aos outros, mas não rejeitados completamente. 

Quando inseridos em um sistema de crenças mais amplo, os valores podem ser produzidos 

discursivamente como fatos ou verdades. No contexto de uma argumentação, nem sempre 

é fácil reconhecer os esquemas discursivos que atuam para valorizar certos tipos de 

crenças atribuindo-os o caráter de fato ou verdade. A partir de uma perspectiva histórica 

de argumentação, como a que aqui nos filiamos, nem mesmo valores como o bem e o 

justo são universais, pois são universais enquanto não se especifica o conteúdo. Tratam-

se de valores que ganham diferentes significados no interior de uma conjuntura histórica 

específica, é preciso sempre atentar para as contradições. Os valores que se querem 

universais têm como função justificar escolhas sobre as quais não há acordo unânime, 

inserindo-as em uma espécie de contexto vazio, mas sobre o qual reina um acordo mais 

amplo.  

Conforme teorizam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), os valores podem ser de 

dois tipos: abstratos e concretos. Os valores abstratos são ideias que modelam as decisões 

e os comportamentos humanos, podemos citar a justiça, a verdade, a ética, a fé. Enquanto 

os valores concretos são fundados em crenças relacionadas a objetos materiais, como o 

Brasil, a Igreja, a família, que, ainda que materiais, só produzem sentido no interior de 
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um discurso específico. Os valores concretos têm sido mobilizados para mover paixões 

no contexto político brasileiro no final da década de 2010. Enunciados como “Deus acima 

de tudo. Brasil acima de todos”, que constroem hierarquias sobre quais pautas interessam 

à plataforma política em questão, demonstram como os valores podem/são utilizados para 

incitar a ação de um auditório com base em um valor que, por mais que se queira enquanto 

universal, é particular e situado.  

A noção de hierarquia diz respeito à sobreposição de valores, objetos e seres. De 

modo semelhante aos valores, as hierarquias são subdivididas em hierarquias abstratas e 

hierarquias concretas. As hierarquias concretas dizem respeito aos objetos do mundo, 

enquanto as abstratas, a ideias. Os critérios que estabelecem x como superior/inferior a z 

não são, necessariamente, da mesma ordem. Por fim, os autores apontam os lugares como 

constituintes dos acordos da ordem do preferível. Os lugares são definidos como 

depósitos de argumentos, funcionam como locação virtual disponível ao acesso do orador 

para a busca de argumentos levantados para conquistar a adesão do auditório particular. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), os lugares são as premissas de ordem geral que 

permitem fundar valores e hierarquias. O Tratado da Argumentação traz os seguintes 

lugares da argumentação: lugar da quantidade; lugar da qualidade; lugar da ordem; lugar 

da essência; lugar do existente; lugar da pessoa.  

O lugar da quantidade avalia as escolhas pelo benefício que elas implicam a um 

grupo de pessoas, assim, uma escolha que beneficie muitos e prejudique alguns é mais 

atrativa do que uma que produz o bem para um grupo reduzido. O valor está nos números. 

Em sentido contrário, o lugar da qualidade valoriza o raro, aquilo que tem traço distintivo. 

Conforme essa linha de reflexão, tudo que é ameaçado ganha valor. O lugar da ordem 

advoga em favor da vantagem para aquilo que veio primeiro em detrimento daquilo que 

lhe sucede. Desse modo, a lei tem mais valor do que o caso concreto. O lugar do existente 

dá preferência àquilo que existe em detrimento do que não existe. O lugar da essência 

atribui valor aos sujeitos sociais a partir da ideia de que eles representam uma essência, 

isto é, quanto mais próximo da norma mais valor aquele sujeito ganha. Finalmente, o 

lugar da pessoa destaca a superioridade do que está ligado às pessoas. 

Isto posto, passemos a refletir sobre as estratégias/esquemas de racionalidade 

mobilizados para o desenvolvimento de uma argumentação. Perelman e Olbrechts-Tyteca 

(1996) dedicam boa parte do Tratado da Argumentação a descrever os tipos de 

argumentos, elementos que estruturam o edifício argumentativo. Os autores apresentam 
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uma repartição dos tipos de argumentos ou das técnicas argumentativas em dois grupos, 

a saber, os processos de ligação e os de dissociação.  

O primeiro grupo de técnicas diz respeito a modos de argumentar que competem 

para aproximar elementos distintos, permitindo estabelecer relações entre as premissas e 

os fins. Por outro lado, os argumentos elencados como de dissociação são aqueles que 

separam os elementos constituintes de um todo, de um sistema, com vistas a modificar 

tal sistema a partir da renegociação de noções que o constituem. Azevedo (2009, p. 83) 

salienta que “tanto os procedimentos de ligação como os de dissociação se implicam 

mutuamente, já que o primeiro tipo permite ligar elementos distintos; e o segundo provoca 

o efeito de modificar o sistema de pensamento vigente”. Os argumentos são agrupados 

de acordo com as relações que estabelecem com o “real”. Dentre os argumentos 

considerados de ligação, há uma organização que os subdivide em argumentos quase-

lógicos, os que tem base na estrutura do real e os que fundam a estrutura do real.  

O raciocínio que se encontra na base dos quase-lógicos está voltado para a 

produção de certa força de convicção, por isso aproxima suas estruturas de uma 

racionalidade lógica, formal, mas se embasa em teses de natureza argumentativa. É por 

essa aproximação estrutural com os modos de razão aceitos pelo discurso acadêmico e 

científico, o qual se funda num sistema de racionalidade que busca uma verdade 

incontestável, que esses argumentos exercem força persuasiva (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996). No quadro 1, podemos observar os tipos de argumentos 

locados no conjunto dos quase-lógicos. 

 

Quadro 1- Argumentos quase lógicos 

Possuem aparência lógica, mas não 

se submetem às regras da 

demonstração. 

- Contradições e incompatibilidades;  

- Identidade e regra de justiça; 

- Argumentos quase matemáticos: transitividade, 

dilema;  

- Definição 

Fonte: Adaptado de Reboul (2004 [1998], p.168-193). 

 

A necessidade de um discurso que, para além de verossímil, de poder ser 

verdadeiro, possui a aparência de verdade absoluta e comprovada, é o que embasa a 

produção dos quase-lógicos. Adaptar os dizeres aos modos de produção valorizados 

socialmente e legitimados como científicos possui força argumentativa, justamente, por 
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excluir discursivamente as possibilidades de existência dos discursos que se lhes opõem.  

Ainda, ao buscarem a legitimação do que defende, a argumentação precisará se submeter 

às regras de distribuição e reprodução do discurso científico, ou seja, não apenas 

reproduzir o seu discurso, mas fazê-lo na forma em que ele emerge em seu contexto de 

origem. 

O grupo de argumentos baseados na estrutura do real busca instituir relações entre 

preceitos já estabelecidos e outros que ainda dependem de aceitação. Azevedo (2016, p. 

253) nos diz que o raciocínio está ligado “às representações que fazemos das situações 

concretas que observamos no cotidiano, aos elos reconhecidos entre os objetos, as 

pessoas, as circunstâncias sociais e aos juízos admitidos ou que se procura promover”. 

Podemos observar os argumentos baseados na estrutura do real, no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Argumentos baseados na estrutura do real 

São os argumentos baseados nas 

representações que fazemos das 

experiências cotidianas. 

- Sucessão, casualidade, argumento pragmático; 

- Finalidade: argumento de desperdício, de direção, de 

superação;  

- Coexistência: argumento de autoridade, argumento 

ad hominem;  

- Duplas hierarquias e argumentos a fortiori. 

Fonte: Adaptado de Reboul (2004 [1998], p.168-193). 

 

É preciso considerar que o que estrutura os argumentos com base na estrutura do 

real são as formas de dispor ou apresentar um objeto discursivo, a sua força não está na 

aproximação entre o estabelecido e o que se espera estabelecer, mas, necessariamente, 

implica os modos pelos quais um sujeito se apropria de dizeres fixados como verdade 

sobre um dado objeto e os utiliza para construir, por meio do discurso, legitimidade para 

questões ainda polêmicas. O que confere força argumentativa aos argumentos com base 

na estrutura do real é apresentá-los como parte de um todo, o qual é composto, também, 

pela tese que se quer defender (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996).  

Neste seguimento, os argumentos que fundam a estrutura do real referem-se 

àqueles cujo fundamento remonta a situações conhecidas, lugares comuns, normalmente 

retirados de recursos oriundos de casos particulares, o que permite o entabulamento de 

um modelo ou uma regra geral que se aplica a diferentes contextos. Alguns dos 

argumentos mobilizados para fundar a estrutura do real foram reunidos no quadro 3. 
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Quadro 3 – Argumentos que fundam a estrutura do real 

São os argumentos que criam 

relações, elos antes não percebidos, 

com base em situações conhecidas, 

lugares comuns. 

- Exemplo, ilustração, modelo;  

- Comparação e argumento do sacrifício;  

- Analogia e metáfora. 

Fonte: Adaptado de Reboul (2004 [1998], p.168-193). 

 

Estruturar o desconhecido a partir do que se conhece, por meio do encetamento 

de uma similitude de correlações, torna visível os lugares discursivos e as instituições 

sociais com as quais aquele sujeito social se associa/se sujeita. Ao negociar novos saberes 

sobre determinado objeto, as normas sociais em vigor atuam para excluir as 

possibilidades de existência não aceitas, de modo que limita as realidades possíveis para 

a fundamentação de uma nova realidade. A produção do novo se dá numa relação 

contínua de paródia, na qual se repete o conhecido, porém não de modo perfeitamente 

idêntico. 

Tratemos, ainda, sobre os argumentos construídos por um processo de dissociação 

de noções.  

Quadro 4 – Argumentos por dissociação de noções 

São os argumentos que dissociam o 

que antes parecia uma verdade e cria 

uma relação de hierarquia entre elas. 

- Absurdo ou distinguo;  

- O par aparência-realidade;  

- Artifício e superficialidade. 

Fonte: Adaptado de Reboul (2004 [1998], p.168-193). 

 

Os argumentos por dissociação de noções determinam um remanejamento mais 

ou menos profundo dos dados conceituais que servem de fundamento para a argu-

mentação, por meio da modificação de suas estruturas. Esse tipo de construção consiste 

em afirmar que certos elementos estão indevidamente associados e, por isso, deveriam 

ser independentes um do outro (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 1996).  

Um traço distintivo da argumentação retórica é que ela não se estrutura em cadeia, 

de modo que um argumento não está necessariamente sustentando o outro. Todos os 

argumentos selecionados previamente para uma argumentação são independentes e 

tendem para um mesmo fim. Tendo realizado uma retomada dos princípios teórico-

analíticos propostos por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), pensamos ser produtivo 
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refletir sobre as possibilidades de apreensão dessa teoria no contexto do ciberespaço. 

Ocuparemo-nos de tal reflexão na próxima parte.  

 

 

1.3. NOVA RETÓRICA E CIBERATIVISMO: DINÂMICAS DA 

ARGUMENTAÇÃO NA REDE 

 

No contexto da publicação do Tratado da Argumentação, Perelman e Olbrechts-

Tyteca (1996, p. 6) justificam a análise de textos impressos, como recorte metodológico, 

devido à importância desse material para aquele momento histórico. Mais de sessenta 

anos após a publicação daquela obra, parece-nos interessante revisar as transformações 

ocorridas quanto ao suporte em que se produz a argumentação, bem como as implicações 

do suporte para a noção de auditório estabelecida pelos autores citados.  

Na década de 1960, poucos anos após a publicação da Nova Retórica, emerge uma 

nova tecnologia que provocará uma mudança desde os modos de comunicação até a 

própria organização social: o ciberespaço. Este, num primeiro momento, tem o objetivo 

de promover a segurança militar, no contexto daquilo que historicamente nomeamos por 

Guerra Fria. Sob a constante tensão das ditas ameaças veladas, o Departamento de Defesa 

Americano desejava uma rede de comunicação que resistisse a um ataque nuclear 

(RODRIGUES, 2016). Posteriormente, nas décadas de 1970 e 1980, essa locação passa a 

ser utilizada para expandir os meios de comunicação acadêmica. É nos anos 1990 que o 

ciberespaço advém para o uso da grande massa populacional, devido à privatização da 

internet. 

Em meados da década 1990, a internet estava privatizada e dotada de 

uma arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as 

redes de computadores em qualquer lugar do mundo; a www podia 

então funcionar com software adequado, e vários navegadores de uso 
fácil estavam à disposição do público. Embora a internet tivesse 

começado na mente dos cientistas da computação no início da década 

de 1960, uma rede de comunicações por computador tivesse sido 
formada em 1969, e comunidades dispersas de computação reunindo 

cientistas e hackers tivessem brotado desde o final da década de 1970, 

para a maioria das pessoas, para os empresários e para a sociedade em 
geral, foi em 1995 que ela nasceu (CASTELLS, 2003, p. 19). 

Aproximadamente trinta anos depois do surgimento da internet, o neoliberalismo 

torna explícita a relação de posse para com essa espacialidade e a toma tanto como objeto 

quanto como espaço de comercialização. Assim, o acesso, antes limitado por uma questão 
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de disponibilidade de serviços, amplia-se para quem possa pagar, caracterizando-o como 

locação virtual de intensa mercantilização, que se manifesta em diversas dimensões. O 

interesse econômico incentiva a expansão do ciberespaço e a sua inserção nos mais 

diversos contextos da vida social, como aponta Monteiro (2007, p.4): 

A dinâmica imaterial do ciberespaço se apoia no avanço das forças 

produtivas do sistema capitalista, na sua busca incessante de aumentar 
a velocidade de rotação do capital e das transações mercantis e 

financeiras em escala planetária e é também resultante das tecnologias 

voltadas para a guerra, como a Internet, e para tanto, todo um 
investimento em tecnologia de informação se apresenta. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a guerra e o capitalismo são os elementos que 

possibilitam o surgimento do ciberespaço e que incentivam o uso dessa locação como 

extensão das atividades sociais presentes no mundo físico. Surge, então, a noção de 

ciberespaço, compreendida como sinônimo de mundo virtual. É um espaço 

desterritorializante (MONTEIRO, 2007). É possível dizermos que as práticas realizadas 

no ciberespaço podem, em certa medida, ser apontadas no mundo físico, no entanto, não 

como um reflexo impecavelmente nítido, mas como em uma relação analógica, na qual 

se podem encontrar pontos de contato entre as partes, embora a equivalência não seja 

mútua. Esse espaço não deve ser tomado como oposto do real. Lévy (2000) argumenta 

que o virtual transforma o mundo físico, subvertendo suas limitações espaço-temporais, 

porém não se apresenta como antagônico a essa realidade, mas, sim, complementar.  

A ideia de espaço é ampliada por Lévy (2000) ao advogar que o ciberespaço é 

real, embora não seja físico. Isso porque o mundo real é considerado o espaço onde a 

pessoa experiencia a vida, ou seja, vive e se relaciona. Nessa concepção, mundo virtual é 

real porque nele a comunicação é possível. Considerando que este trabalho se situa dentro 

de uma perspectiva de linguagem que a entende como sendo espaço de produção e 

negociação de realidades – ou seja, a linguagem é compreendida aqui como uma forma 

de ação estabelecida entre sujeitos histórica e socialmente situados, que interagem e se 

constituem nessas relações – seria impossível conceber um espaço de interação mediado 

pela linguagem que não possuísse existência real, mesmo que para a construção de ficção.  

O ciberespaço se refere a uma dimensão da sociedade que funciona em rede, onde 

os fluxos definem novas formas de práticas sociais. Segundo Lévy (2000, p. 17), “o termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o 

universo oceânico de informações que ela abriga”. Essa locação virtual diz respeito, 

necessariamente, aos sujeitos que navegam e alimentam esse universo, de modo que 
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Lemos (2015) declara que nunca houve um ciberespaço deslocado da vida social. As 

trincheiras do ciberespaço surgem como um espaço de comunicação surrealista na década 

de 1990, porém implica, rapidamente, na transformação de múltiplas atividades sociais. 

Os modos de comunicação que se encontram presentes no ciberespaço transformam os 

do mundo físico, uma vez que altera a velocidade, o uso de imagens e sons – separados 

ou integrados –, de digitalização do texto. A vivência no ciberespaço traz uma nova 

perspectiva de presença, de temporalidade e de espaço.  

A comunicação se dá, via de regra, pela multimodalidade, e os modos de troca 

comunicativa são afetados pelas múltiplas semioses disponíveis. A cultura e as 

instituições não ficam imunes a essas novas formas de comunicação, mas passam a ser 

produzidas integradas a essa locação (LEMOS, 2015). A presença da humanidade é 

encarnada no ciberespaço tanto pela possibilidade de se criar perfis quanto pela simples 

ocupação dessa locação. Posto isso, é preciso tornar explícito que não tomamos esse modo 

de compreensão do ciberespaço indeterminadamente. A revolução tecnológica afeta os 

modos pelos quais os múltiplos grupos populacionais lidam com o que acontece em seu 

entorno, de maneira que não podemos incorporar uma perspectiva de ciberespaço tomada 

pelas lentes do deslumbramento, antes, faz-se necessário aplicar um olhar crítico sobre os 

efeitos provocados pelo volume de aparelhos e operações tecnológicas que se nos 

impõem.  

Nesse sentido, Grácio (2019) aponta que a conversação no ciberespaço não é livre 

e não pode se dar espontaneamente, não se trata de uma ambiência neutra, mas ela 

determina os moldes em que a comunicação pode acontecer. Toda situação comunicativa 

é, em alguma medida, coercitiva, os gêneros discursivos têm formas próprias de mobilizar 

a linguagem no escopo de sua estrutura. As coerções cibernéticas se dão por meio da 

delimitação do número de caracteres disponíveis, o tipo de texto e o formato em que pode 

circular, os modos de interação, entre outros elementos. Ainda, as plataformas de 

conversação por vídeo chamada, por exemplo, que permitem um espaço de conversação 

que se aproxima do contato pessoal, também têm seus modos de funcionamento pré-

determinados e moldam a comunicação. 

A substituição da conversação por plataformas digitais representa, neste 

sentido, um perigo que deveria ser mais merecedor de atenção porque 
significa aceitar as regras (e o próprio meio dita as regras) sem as poder 

discutir. A crescente substituição das relações interpessoais por 

relações mediadas tecnologicamente, tal como a aclamação da eficácia 
e da rapidez, contribuem para o enfraquecimento da proximidade 
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humana assente na empatia e na coconstrução participada da 
comunidade (GRÁCIO, 2019, p. 28). 

Na esteira de tais reflexões, é possível considerar o ciberespaço como uma 

espacialidade que permite o estabelecimento de uma relação política horizontal, mas não 

sendo a sua única forma de exercício, a horizontalidade política está posta como meio de 

subversão, não deve ser tomada como característica de um estado puro ou livre. Isso 

porque a estrutura horizontal da comunicação e da política não hegemônica que se 

encontra nas redes é pré-determinada e altamente regulada por forças hegemônicas tanto 

econômicas quanto políticas, as quais produzem uma relação verticalizada com a massa 

de usuários.  

Na perspectiva de Grácio (2019), há perigo no aumento de situações que 

inviabilizam o diálogo imediato e a possibilidade do confronto com o divergente no 

instante mesmo da comunicação, de modo que o ciberespaço permite a comunicação, mas 

não interação efetiva. A partir de um ponto de vista interacionista-dialogal, a oposição 

entre discursos é o que centra todo o processo argumentativo. Mais do que perceber como 

se constrói a influência sobre um auditório, como numa perspectiva retórico-discursiva, 

interessa observar uma argumentação que acontece de argumentador para argumentador. 

A influência não é descartada como ideia não importante, mas a ideia de interação está 

ligada a uma interdependência discursiva (GRÁCIO, 2010a). 

Instaura-se, a partir da lógica do tecnicismo, um modo de produção de sentidos 

tomado pela tendência hegemônica da racionalidade app14, a qual se inspira no potencial 

de formalização informática, que se descola para o mundo expectável, de cenário sempre 

ajustável e que possibilita um controle por antecipação. O mundo ciber retrata a sociedade 

da busca constante e obsessiva por certezas. Todavia, ao somar a exacerbada mediação 

tecnológica das relações humanas à busca incessante por certezas, produz-se uma 

confiança inevitável nos ditos especialistas, o que corrói o nosso controle sobre a crítica 

e a reconstrução das organizações sociais modernas. 

Podemos inferir que se trata de um desdobramento dos modos de pensar 

positivistas, que ainda nos constitui fortemente enquanto sociedade. A ciência como voz 

da razão e da verdade é uma máxima presente no imaginário das sociedades cujos 

processos culturais foram colonizados pela Europa. Ansiamos e entregamos nossa 

confiança àqueles que detém o método, sem criticar minimamente o seu fazer. A 

                                                             
14 Trata-se, aqui, de uma abreviação do termo aplicativo.  
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confiança irrestrita no discurso da lógica contribui para a formatação de uma sociedade 

que não consegue conviver com o problemático. Saber viver com o problemático nada 

tem a ver com a erradicação das dúvidas e incertezas, antes, fala sobre procurar construir 

redes que proporcionem uma maior segurança aos passos de equilibrista por meio dos 

quais resistimos ao desconforto da falta de sentido que nos cerca. Surge, em meio a esse 

intenso processo de dessubjetivação, a inconformação de quem sente o “ar refeito da 

alienação e da dependência, patente em angústias existenciais, dores de falta de sentido e 

esboroamento da comunidade” (GRÁCIO, 2019, p. 55). 

Nesse sentido, ao propor modos diversos de se fazer política, de reivindicar 

direitos, Butler (2018) admite que é possível a mobilização política e social por meio das 

plataformas digitais, porém, assume que existe uma força indexical no corpo, que na 

reunião com outros corpos, exige um sentido de futuro. Trata-se de pensar sobre a 

instauração política desses corpos quando aparecem em conjunto e sobre as 

possibilidades de fazer exigências que essa ação corporificada permite. O ciberespaço 

pode ser subvertido e se tornar atrativo para o exercício de políticas de aliança desde que 

permita a presença corporificada dos sujeitos da luta, discutindo, apresentando pautas e 

construindo movimentos sociais.  

Não é o caso, aqui, de deslegitimar as ações que se dão no ciberespaço, mas de 

refletir sobre os processos de interação possíveis nessa localidade, nosso intento é 

investigar as possibilidades de se fazer política nesta localidade. Ao pensar com Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (1996), é possível pensar caminhos para delinear a argumentação no 

ciberespaço, mediante a investigação dos acordos e dos modos de apresentação da 

argumentação em tal localidade. 
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2. LINGUAGEM, GÊNERO, CIBERFEMINISMO: PROCESSOS DE 

PRODUÇÃO DE IDENTIDADES GENERIFICADAS 

 

 

A luta das mulheres adquiriu diferentes perfis em nossa história, pois diferentes 

também eram as inserções sociais e as origens étnicas de suas protagonistas. 

Em comum, traziam o desejo de liberdade. Para as mulheres brancas foi a luta 

contra o domínio patriarcal. Para as negras, a luta contra o julgo colonial, a 

escravidão e o racismo. 

@SueliCarneiro, 12:43, 05 jan 2020, Twitter  

 
O feminismo liberal quer se colocar num lugar de isenção com o qual não me 

identifico. Não existem interesses pautados apenas da agenda do gênero, 

demorou pra começarmos a entender isso. 

@deborabaldin_, 15:35, 07 nov 2019, Twitter 

 

 

Para atender às demandas teórico-metodológicas do objeto de pesquisa escolhido 

para nossa investigação, faz-se necessário discutir temáticas que o circundam, a fim de 

melhor compreender os modos plurais de se fazer políticas identitárias feministas e o 

papel central da linguagem nesse processo. Nesse sentido, percebemos a necessidade de 

construir uma seção de caráter transdisciplinar15, pois entendemos que pensar as questões 

que aqui se põem sem recorrer a autores da filosofia política, da sociologia, da 

comunicação social, entre outros seria ignorar as complexidades de nosso tema.  

Desse modo, o objetivo central desta seção é estranhar e refletir acerca do sujeito 

do feminismo. Para tanto, traçaremos uma incursão teórica acerca dos processos de 

produção de identidades de gênero, no contexto do ciberfeminismo, especificamente da 

Primavera das Mulheres. Discutiremos o percurso do movimento feminista. Ainda, 

refletiremos sobre os mecanismos de poder que atuam na produção de identidades 

generificadas.  

 

2.1. QUEERIZAR O FEMINISMO: A IDENTIDADE EM QUESTÃO 

 

Os ativismos feministas, teóricos e sociais não podem ser encarados a partir de 

uma perspectiva singular, são marcados pela pluralidade. A utilização do termo queer 

refere-se justamente ao impulso crítico estimulado pelo processo de fragmentação e 

proliferação de lutas e posições subjetivas que se davam à margem da política de 

                                                             
15 Transdisciplinar é utilizado aqui no sentido de romper com as fronteiras das disciplinas, como reflete 

Moita Lopes (2009). 
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identidades enraizada no movimento feminista. Tendo em vista a pluralidade do 

feminismo, uma questão latente que ecoa constantemente nas fronteiras do movimento é: 

de quais sujeitos falamos ao enunciarmos o sujeito do feminismo?  

A história do feminismo, tal qual contado por perspectivas hegemônicas, começa 

no seio das elites intelectuais da Europa e da América do Norte, no século XIX. A luta, 

num primeiro momento, é pelo sufrágio, pelo direito ao voto. As pautas do movimento 

feminista circundavam a busca de determinadas mulheres pelo direito de aparição e 

ocupação do espaço público. Havia uma busca por sua incorporação à lei enquanto 

sujeitos de direitos (MENEZES, 2017). Apesar de, no início, existir um grande apoio das 

operárias, quem caracterizava a identidade do movimento feminista naquele momento da 

história eram as mulheres intelectuais – cultas e ocidentalmente educadas –, brancas, das 

classes média e alta.  

Na esteira dessas reflexões, é válido ressaltar que há marco hegemônico branco 

que narra a luta feminista, mas muito antes outras movimentações e organizações de 

mulheres já haviam se articulado e somado seus corpos em alianças nas ruas dos EUA 

para reivindicar direitos. A Primeira Conferência pelo Direito das Mulheres, em Seneca 

Falls, em 1848, na qual a ativista feminista Elizabeth Cady Stanton apresentou uma 

resolução pelo sufrágio, é considerada a origem da organização do movimento pelos 

direitos das mulheres das Américas.  

Precisamos destacar, porém, que, como aponta Davis (2016), na referida 

conferência, não havia a presença de nenhuma mulher negra e pouquíssimas eram as 

mulheres brancas trabalhadoras. Essas últimas apareceram no evento não por convite, 

como as demais participantes, mas por ouvirem sobre o evento e se encontrarem 

desesperadas com relação as suas rotinas de trabalho nas fábricas. Tendo em vista o 

público ali reunido, é importante que se diga que a declaração de Seneca Falls 

invisibilizava completamente as existências de mulheres trabalhadoras e mulheres negras 

e que nenhum ponto do documento considerava raça e classe. 

Antes da conferência pelos direitos das mulheres, em 1820, trabalhadoras das 

indústrias instaladas na Nova Inglaterra organizaram paralisações e greves, militando 

contra a dupla opressão, como mulheres e como operárias. Essas mulheres eram as filhas 

de pequenos fazendeiros, cujas famílias, num contexto de crise econômica, foram 

seduzidas por uma promessa das indústrias de educação e de casamento para suas filhas. 

A promessa era de que essas mulheres trabalhariam como modo de aprendizagem, de 

disciplinarização. Os empregos eram vendidos em associação a uma ideia de escola de 
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bons modos para meninas “bem-nascidas”. A experiência que elas vivenciaram, no 

entanto, foi a de uma rotina de 16 horas de trabalhos diários, durante seis dias na semana. 

Foram retiradas de suas casas para viverem em alojamentos próximos às indústrias, em 

condições de saúde precárias e tendo de atender às rígidas normas de comportamento. 

Em 1828, em Dover, Nova Hampshire, as trabalhadoras abandonaram seus 

empregos e marcharam pelas ruas da cidade com cartazes e bandeiras, reivindicando um 

tratamento igualitário ao dos homens, bem como melhores condições de trabalho. Em 

1848, quando da convenção de Seneca Falls, a situação nas indústrias havia piorado tanto 

que as filhas dos donos de terra já não ocupavam mais os postos de trabalho nas indústrias. 

Agora, explicitamente, era sabido que esse espaço não era devido para mulheres bem-

nascidas e ianques. Assim, as mulheres imigrantes começaram a ocupar esses cargos e, 

rapidamente, se tornaram a força de trabalho dessa nação. As filhas de fazendeiros tinham 

famílias que, mesmo em estado de crise ou falência, ainda possuíam terras, as imigrantes 

não eram proprietárias de nada, não existia nenhuma terra para onde voltar ao fim do dia. 

A única coisa que possuíam era a sua força de trabalho, de modo que se estabelece a 

dominação capitalista, mas também machista e racista, na medida em que esses outros 

eixos também articulavam as relações de poder (DAVIS, 2016). 

Num segundo momento, a luta se concentrou em combater a hegemonia masculina 

que estava instaurada naquela sociedade, bem como a violência sexual e a disputa pelo 

direito ao exercício do prazer. Começa a se estabilizar, então, uma ideia dentro do 

movimento de que não era mais possível separar o espaço público do privado. As 

feministas brancas, portanto, entendiam que as suas vivências no espaço privado também 

possuíam caráter político (MENEZES, 2017).  

No entanto, as mulheres constituídas enquanto sujeito não só por um dispositivo 

de gênero, mas, também, pela difusão de um poder racializante – no caso do Brasil, as 

negras e indígenas – nunca tiveram suas existências restritas ao espaço privado. Pelo 

contrário, na história do Brasil, a presença das mulheres não-brancas sempre se deu no 

espaço público, sendo comercializadas ou servindo àqueles que se impunham como sendo 

seus senhores (FLAUZINA, 2006). 

O sujeito do que chamaremos aqui de feminismo tradicional é constituído dentro 

do entendimento de esquemas binários bem definidos. Ao longo das primeiras décadas, 

o sujeito idealizado no enquadramento desse movimento é a mulher cis, branca, de classe 

social elevada e heterossexual. No entanto, sujeitos que se identificavam como mulheres, 
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mas que não se enquadravam nessa norma, começaram a impor suas existências, o que 

causou fraturas nas políticas identitárias desse movimento.  

O pensamento representacional se tornou difícil devido às divergências presentes 

dentro do próprio movimento. Na década de 1990, despontaram reflexões heterogêneas 

acerca dos limites da política de representação e sobre os aspectos problemáticos do 

conceito de identidade, “o discurso feminista colocaria inevitavelmente em jogo 

diferentes modelos de feminilidade normativa, cuja especificidade cultural se torna 

evidente nos conflitos que ocorrem em torno a seu limites – étnicos, raciais, econômicos 

e sexuais” (NAVARRO, 2018, p. 27). Tornou-se gritante que tentar pensar as múltiplas 

categorias de opressão isoladamente estava condenado ao fracasso. 

É no contexto dos anos 1980 e 1990, quando os estudos de gênero, os gays, os 

lésbicos e as teorias feministas vivenciam um momento de ebulição, de ruptura, de falta 

de consenso, que nasce a teoria queer. Os campos de estudos citados acima tomaram, em 

alguma medida, o sujeito como um pressuposto, a teria queer, entretanto, empreende uma 

investigação que visa à desconstrução dessas categorias identitárias enquanto entidades 

determinadas e estáveis. Quando do seu surgimento, nos Estados Unidos, o movimento 

queer se apresenta como um modo de questionar as concepções que tendem a naturalizar 

gênero.  Tanto a teoria quanto o movimento queer se organizam em torno da tese de que 

nenhuma identidade generificada ou sexuada é ontológica (SALIH, 2017). Essa teoria 

resulta de uma aliança, por vezes incômoda, entre as teorias feministas, pós-estruturalistas 

e psicanalíticas que orientavam a pesquisa acerca da categoria do sujeito. 

Os movimentos sociais que colocavam em xeque os padrões morais dos 

americanos (o movimento negro, o feminista e o homossexual) estavam imbricados em 

lutas políticas que visavam à libertação de uma determinada categoria identitária. 

Entendendo, portanto, que essas categorias preexistiam e, por terem sido submetidas a 

processos sóciopolíticos de marginalização e exclusão, carecem de libertação. Essa 

concepção, no entanto, engendra uma constate exclusão, tendo em vista que sempre que 

se reconhece padrões fixos de identidade, outras categorias são deixadas à margem. Essa 

lógica é parte das tecnologias sociais que buscam enquadrar cada sujeito em uma 

identidade, adequar cada corpo a um único gênero, isto é, homens e mulheres ideais, 

pessoas normais (MISKOLCI, 2017, p. 11-12). Entre o ideal e o real há uma história de 

violência, por vezes invisível, a qual muitos resistem e muitos outros sucumbem. 
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A expressão queer foi ressignificada em seu uso contestatório da fixidez 

identitária, porque esse termo, em inglês16, era utilizado para ofender e insultar, é um 

xingamento, um palavrão, uma injúria contra o gênero e a sexualidade que não se 

adequam a norma. É um movimento que emerge como um impulso crítico em relação à 

ordem sexual contemporânea. Podemos dizer que enquanto a problemática dos 

movimentos identitários está na libertação, a problemática do queer está na abjeção, que 

é o espaço ao qual a coletividade decide abandonar aqueles que são considerados como 

uma ameaça à norma.  

La lucha queer nació en las calles como un activismo radical, autónomo, 

anticapitalista, antirracista, orientando su acción a las micropolíticas 
maricas, bolleras y trans en los barrios y los centros sociales, y a trabajar 

junto a otros sujetos y luchas subalternas (okupas, por ejemplo, o 

movimientos vecinales). Los activismos queer son críticos con la 
construcción de las identidades (“mujer”, “lesbiana”, “gay”) como algo 

excluyente pero no prescinden de ellas de un plumazo: defienden su uso 

estratégico también, al tiempo que se reapropian de la injuria para darle 
la vuelta (TRUJILO, 2019, s/p). 

Desse modo, não é nossa intenção rejeitar frontalmente os paradigmas identitários, 

mas encará-los a partir de uma perspectiva performativa e interseccional. Não nos 

associamos àquelas perspectivas que decretam o fim da identidade, a proposta que aqui 

assumimos relaciona-se, mais diretamente, com borrar as fronteiras que enquadram certos 

caracteres societários a categorias identitárias fechadas, tomando-os enquanto realidade 

ontológica. Moita-Lopes (2013, p. 242) advoga sobre a adoção das teorias queer, com 

vistas a “abraçarmos uma posição de desmoralização de qualquer projeto identitário 

entendido como natural, dado ou legítimo”.  

É preciso abordar a identidade como uma produção situada e contingencial, que 

envolve a articulação de diferentes eixos do poder. Canagarajah (2004) propõe uma 

concepção das identidades como múltiplas, conflitantes, negociadas e em evolução. As 

identidades passam a ser compreendidas como categorias mais ou menos estabilizadas, 

em constante negociação, (re)produzidas segundo os processos sócio-históricos de uma 

época situada e não um pré-construído plenamente autônomo, prévio à linguagem, à 

sociedade, à história, à sua performance (SILVA, 2017, 2019). Assim, gênero, raça, 

                                                             
16 Há pesquisadores que propõem outros termos para nomear a teoria queer no Sul Global. Argumentam 

que adotar um termo em inglês para uma teoria que se propõe a partir das margens e decolonial é um 

paradoxo. A professora Berenice Bento (2014) propõe que assumamos a expressão Estudos Transviad@s 

como modo de identificação dos estudos queer no Brasil; Larissa Pelúcio (2014) propõe uma teoria cu; San 

Martin (2014), uma teoria cuir. 
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sexualidade, classe e outros marcadores sociais da diferença não são categorias 

ontológicas e eternas, mas, antes, são chaves de leitura social que significam o corpo, 

tornando-o inteligível ou não, isto é, são o que permite a interpretação social de um corpo. 

No que diz respeito aos marcadores sociais da diferença, não existe hierarquia de 

uma categoria societária sob outra, mas uma heterarquia dos eixos de poder (CASTRO-

GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007).  

Certamente, o campo de poder em parte estruturado pelo gesto 

imperializante de apropriação dialética excede e abrange o eixo da 

diferença sexual, oferecendo um mapa de intersecções diferenciais que 
não podem ser sumariamente hierarquizadas, nem nos termos do 

falocentrismo, nem nos de qualquer outro candidato à posição de 
“condição primária de opressão” (BUTLER, 2018b, p. 38). 

Ao discutir as “intersecções diferenciais”, Butler destaca que um marcador não 

produz mais precariedade que outros, o sentido mais preciso seria o de que a abjeção é 

sempre inaugural, pois apesar de articular categorias sociais mais ou menos estabilizadas, 

a articulação é sempre única, como discute Brah (2006). 

O conceito de articulação sugere relações de conexão e eficácia através 

das quais, como diz Hall “as coisas são relacionadas tanto por suas 

diferenças como por suas semelhanças”. De maneira semelhante, 
Laclau e Mouffe notam que articulação é uma prática e não o nome de 

um dado complexo relacional; isto é, articulação não é a simples 

junção de duas ou mais entidades discretas. Melhor, é um movimento 
transformador de configurações relacionais. A procura por grandes 

teorias que especifiquem as interconexões entre racismo, gênero e 

classe foi bem menos do que produtiva. Melhor construí-las como 

relações historicamente contingentes e específicas a determinado 
contexto (BRAH, 2006, p. 352, grifos nossos).  

Nesse sentido, a análise interseccional não é um recorte, mas uma forma de 

observar a articulação de diferentes eixos do poder, em diferentes contextos. A 

interseccionalidade17 é um conceito chave para os ativismos, que se dão na academia e 

no âmbito dos movimentos sociais, porque permite focalizar um dado contexto e 

diferenciá-lo de outros, sem fazer generalizações que provocam a cristalização de um ato 

de identidade específico, ou de uma violência contingencial como sendo permanente e 

estável ao longo do tempo e do espaço.  

                                                             
17 O termo interseccionalidade, como categoria teórico-analítica, surge da crítica feminista negra às leis 

americanas que não davam conta de casos em que as violências de gênero e de raça se entrecruzavam. O 

termo foi cunhado por Kimberlé Crenshaw, intelectual norte-americana da área do direito, em um texto de 

1989 (AKOTIRENE, 2019).  



 

48 
 

A associação de sistemas múltiplos de subordinação tem sido descrita 

de vários modos: discriminação composta, cargas múltiplas, ou como 
dupla ou tripla discriminação. A interseccionalidade é uma 

conceituação do problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, 

o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios 

criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 

geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 

dinâmicos ou ativos do desempoderamento (CRENSHAW, 2002, p. 
117). 

Na esteira dessas reflexões, a interseccionalidade passa a ocupar um lugar de 

centralidade na luta e na análise de problemas sociais, pois enquanto as perspectivas 

identitárias, que tomam determinadas categorias sociais como dadas e essenciais, reificam 

exclusões e violências, uma perspectiva interseccional permite uma análise histórica e 

situada. O feminismo tradicional falhou, por inúmeras vezes, ao reforçar políticas 

representacionais que só consideravam o gênero. Falhou com as mulheres brancas 

proletárias, as negras, as trans, as lésbicas, as quilombolas e tantas outras. Portanto, 

retomando a pergunta com a qual iniciamos esta subseção, podemos dizer que o sujeito 

do feminismo tradicional são as mulheres brancas, de classe média alta, cisgêneras18, 

heterossexuais.  

Todavia, como apontamos, o feminismo interseccional, tributário do feminismo 

negro, alarga essas fronteiras e produz novos sujeitos da representação. A ideia de mulher 

já não é mais coerente dentro do movimento feminista, uma vez que as fronteiras de tal 

categoria foram tão alargadas que não refletem mais um sujeito unitário, coeso e 

facilmente identificável. Não se trata da luta pelo direito da mulher, mas das mulheres, 

em toda a variedade que esse termo pode abarcar. 

A posição que aqui assumimos é a de estranhar as identidades que se apresentam 

como anteriores, soberanas e normalizadoras. Na próxima parte, centraremos nossa 

reflexão em compreender as teorizações acerca da produção do gênero, notadamente da 

categoria mulher, na trama complexa de poder/saber a partir da qual os sentidos que a 

cercam surgem e se reproduzem.  

 

                                                             
18 Cisgeneridade é a identidade de gênero daquelas pessoas cuja experiência individual do gênero 

corresponde ao sexo atribuído a elas no nascimento. Em outras palavras, o termo “cisgênera” é um conceito 

que abarca as pessoas não-transgênero (VERGUEIRO, 2015). 
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2.2. PODER/SABER NA PRODUÇÃO PERFORMATIVA DO SUJEITO 

MULHER 

 

Como discutido na parte anterior, a construção plural de identidades de gênero, 

especificamente, nesse caso, os múltiplos processos identitários possíveis para o que se 

categoriza socialmente sob o signo mulher, se dá de modo problemático devido à 

essencialização da noção binária de gênero que se construiu ao longo de séculos de 

normalização e naturalização de modelos identitários estanques. Os problemas que 

envolvem as identidades de gênero não são transparentes e, por isso, urge mostrar os 

caminhos de sua construção, as condições históricas, os movimentos e as contradições 

responsáveis por definir os decalques sob os quais se estabelecem os discursos que 

produzem determinadas categorias sociais. 

A formação de saberes classificatórios é uma constante nos esquemas de produção 

do saber. O saber é o conjunto de elementos – objetos, tipos de formulação, conceitos e 

escolhas teóricas – formado a partir de uma única e mesma positividade, no campo de 

uma formação discursiva unitária. Em conformidade com Foucault (2017), podemos dizer 

que os saberes classificatórios são aqueles direcionados a disciplinar e regulamentar os 

corpos, distinguindo-os entre normais ou perversos. Dessa perspectiva, os efeitos de 

poder proliferam uma ação violenta outorgada pelos elementos de conhecimento, de 

modo que é preciso entender como se relacionam as técnicas disciplinares e os aparelhos 

de saber. O exercício do poder por meio da produção de saberes opera institucionalizando 

relações de forças, as quais realizam escolhas por uma suposta naturalidade e 

imparcialidade. Com efeito, poder e saber se apoiam e se reforçam mutuamente. 

Assim, no que diz respeito à categoria identitária gênero, tem-se um processo de 

ocultação da vontade de verdade que produz a identidade gendrada como essencializada, 

embasado no discurso médico/biológico, por meio de um conjunto de mecanismos que 

excluem aqueles que tentam expor a ação desse poder-saber e desnaturalizar a categoria 

por eles produzida. O imperativo biológico produz a categoria mulher como reflexo de 

uma experiência corpórea marcada por elementos biológicos específicos, isto é, 

utilizando-se da nomenclatura da biologia, o corpo que tem marcas corpóreas 

correspondentes ao sexo feminino, o qual parece requerer uma determinada configuração 

comportamental e psíquica. A ideia de mulher no ocidente é marcada por sentidos de 

fragilidade – e, por consequência, de amabilidade, descrição e submissão –, que derivam 

do discurso biológico que produz uma verdade sobre o que seria o corpo feminino.  
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Os corpos que não apresentam a coerência normalizada pelo discurso biológico 

são excluídos da esfera de aparição, na qual circulam apenas aqueles situados pelas 

normas de gênero no espectro do humano. Essa exclusão é operada por meio de uma rede 

coercitiva de discursos e práticas que regem a produção de uma vontade de verdade, a 

qual controla os efeitos de verdade produzidos acerca do que seria uma mulher e todas as 

configurações corpóreo-psíquicas que rompem com a continuidade histórica das normas 

de gênero são excluídas da zona de aparição.  

O poder exige e necessita de um esquema de verdade para funcionar e somos 

forçados por ele a produzi-la, ao mesmo tempo, somos submetidos a ela, no sentido de 

que a verdade é a norma que se institui por meio do poder. O discurso do verdadeiro (o 

saber) propulsa efeitos de poder que, por sua repetição, se cristaliza e ganha aparência de 

verdade (BUTLER, 2018). 

Para explicar as dinâmicas de poder em funcionamento nos estados capitalistas, 

Foucault (1999) remonta aos séculos XVII e XVIII, no intento de trazer à vista um 

fenômeno importante que modela o exercício do poder na modernidade, a saber, a 

invenção de uma nova mecânica do poder, que tem procedimentos bem particulares, 

instrumentos totalmente novos e com uma aparelhagem incompatível com a soberania19. 

Essa dinâmica incide primeiro sobre os corpos e sobre o que eles fazem, sobre os corpos 

enquanto espécie, do que sobre a terra e seus produtos. Trata-se de uma mecânica que 

visa extrair do corpo tempo, trabalho e outros corpos, mais do que bens e riqueza. É um 

tipo de poder que se exerce por meio da vigilância, do controle, e que pressupõe uma 

trama de coerções materiais.  

Define-se, portanto, com a modernidade, uma nova economia do poder que deve 

ao mesmo tempo fazer crescer as forças sujeitadas e a força da eficácia daquilo que as 

sujeita. Com a formação dos Estado-nações modernos, emerge o biopoder, que se 

configura como um dos instrumentos fundamentais da implantação do capitalismo 

industrial e da sociedade que lhe é correlativa.  

O biopoder opera a partir de dois modos específicos, mediante: i) o poder 

disciplinar, que trata das tecnologias que incidem sobre os corpos individuais a fim de 

torná-los dóceis e normalizados; ii) e a biopolítica, que corresponde aos modos de gestão 

política que agem sobre os corpos enquanto massa populacional e se preocupa com as 

                                                             
19 Configuração do poder que antecede o biopoder em seu modo de exercício na modernidade. A soberania 

era um sistema de poder em que a vida do servo pertencia ao soberano, que exercia seu poder sobre aquele 

corpo deixando-o viver ou fazendo-o morrer.  
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questões postas para a governabilidade moderna – taxas de natalidade e mortalidade, 

reprodução, preservação e prolongação do corpo útil para o trabalho, bem como a ação 

de abandonar à morte os corpos inúteis. É essa segunda manifestação do biopoder que 

nos interessa mais diretamente para pensar a produção do gênero.  

Sob a égide da biopolítica se desenvolveram tecnologias capazes de interferir nos 

destinos da vida humana, o que possibilita que essa espécie se torne acessível ao Estado, 

assegura a admissão de corpos controlados na maquinaria de produção e ajusta os 

fenômenos populacionais aos processos econômicos. Trata-se de um poder massificante 

em atuação sobre o homem-espécie (FOUCAULT, 1999).  

No contexto do poder sobre a vida, a lei passa a funcionar mais como norma, 

padrão que distribui os corpos entre o normal e o anormal em um domínio de valor e 

utilidade. O sexo aparece, nesse contexto, como interesse central desse poder que tem por 

objetivo a gestão da vida. Isso porque, por meio dele, acessa-se tanto a vida do corpo 

quanto a vida da espécie, de tal maneira que incide sobre ele tanto as técnicas disciplinares 

quanto as regulamentações biopolíticas. 

A norma biopolítica, em ação nas sociedades de normalização, é efetivada pela 

proliferação de discursos acerca da raça e do gênero que definem os critérios de controle 

da vida, legislando sobre quem deve viver e quem deve morrer. É, portanto, um poder 

regulamentador que se apresenta por meio de uma dupla face. O fazer viver se dá por 

meio de políticas sobre a vida biológica, dentre elas as políticas de sexualidade, e o poder 

sobre a morte atua na forma de um racismo de estado20. O racismo e o gênero são, assim, 

incorporados aos mecanismos de atuação do Estado, por meio da ação desses dispositivos 

a natureza dos fenômenos populacionais torna-se producente para o exercício do poder.  

Percebe-se, consequentemente, que a relação do poder com o sujeito, 

ou melhor com o indivíduo, não deve ser simplesmente essa forma de 

sujeição que permite ao poder tomar do sujeito bens, riquezas e, 

eventualmente, seu corpo e seu sangue, mas que o poder deve exercer-
se sobre os indivíduos, uma vez que eles constituem uma espécie de 

entidade biológica que deve ser levada em consideração, se quisermos, 

precisamente, utilizar essa população para produzir, para produzir 
riquezas, bens, para produzir outros indivíduos. O descobrimento da 

população é, ao mesmo tempo que o descobrimento do indivíduo e do 

corpo adestrável, o outro núcleo tecnológico em que os procedimentos 

políticos do ocidente se transformaram (FOUCAULT apud CASTRO, 
2016, p. 59, grifo nosso). 

                                                             
20 Entendido aqui como sendo a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização 

(FOUCAULT, 1999, p. 306). 
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Esse sistema divide o mundo de acordo com a divisão internacional do trabalho, 

que se sustenta por meio da distribuição desigual do capital, produzindo vidas que 

importam e vidas que não importam (CASTRO-GOMEZ; GROSFOGUEL, 2007; 

BUTLER, 2018a). O cerne da norma biopolítica e dos interesses do capitalismo é a 

assimetria das existências. Desse modo, será sempre necessária a produção do Outro, do 

diferente, do patologizado, posto que a existência do “anormal” é a condição básica para 

que o normal possa se definir como modelo social, como realidade desejada e perseguida. 

O indivíduo é fabricado minuciosamente, segundo uma tática das forças e dos corpos, 

trazidas à existência por meio da produção discursiva. Trata-se de um poder disperso e 

cotidiano, que se exerce em um campo de interações, sendo sempre associado às formas 

de conhecimento.  

A norma biopolítica, para além de produzir assimetrias de existências, delimita as 

identidades possíveis. Nas sociedades de normalização ocidentais, a norma social 

corresponde ao homem, cis, branco, heterossexual, de classe média alta, quem não se 

enquadra nessas categorizações é, em proporções variáveis, indesejado. O direito a 

aparecer é tacitamente regulado. As vidas, que performatizam a norma adequadamente, 

são locadas em um espaço de visibilidade, em que esses indivíduos têm suas vidas 

gestadas para que a espécie se perpetue e são amparados pelo acesso e acúmulo de bens 

e riquezas. Em contrapartida, aqueles indivíduos “anormais”, que não se adequam a 

norma, são relegados a existências marginalizadas, expostos como vida nua, que têm a 

sua existência reduzida à biologia (AGAMBEN, 2002). Trata-se das identidades 

ininteligíveis.  

A ininteligibilidade é resultado da ausência de signos que possibilitem a 

interpretação social de determinadas identidades e corpos. As identidades produzidas na 

trama dessas relações de poder/saber, portanto, não são dadas previamente, elas não 

preexistem aos discursos, as identidades são negociadas, disputadas, construídas por e no 

discurso. A vigência da norma é sustentada por práticas cotidianas de exercício do poder 

nas diversas camadas do corpo social, o que outorga poder ao Estado para agir sobre o 

homem, enquanto população, seja produzindo vida ou exclusão (FOUCAULT, 2017). 

Toda relação social guarda a possibilidade de uma relação de poder, assim como toda 

relação de poder é passível de mudança.  

O poder, acho eu, deve ser analisado como uma coisa que circula, ou 

melhor, como uma coisa que só funciona em cadeia. Jamais ele está 

localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de alguns, jamais é 
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apossado como uma riqueza ou um bem. O poder funciona. O poder se 

exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam, mas estão 
sempre em posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-

lo. Jamais eles são o alvo inerte ou consentidor do poder, são sempre 

seus intermediários. O poder transita pelos indivíduos, não se aplica a 
eles (FOUCAULT, 1999, p.35). 

O indivíduo é um efeito do poder, seu intermediário, ao mesmo tempo, em que o 

poder transita pelo indivíduo que ele constituiu. Quando se tem essa concepção de poder, 

quando se assume uma compreensão do poder que opera por meio de uma microfísica, 

admite-se que o poder não se encontra exclusivamente no Estado, mas que o exercício 

disperso desse poder legitima o estado para exercer o poder por meio da violência e da 

exclusão. “As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que 

sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família” (FOUCAULT, 2006, 

p. 231). Há, na sociedade, milhares de relações de poder e, por isso, de relações de força, 

de pequenos enfrentamentos, de modos diferentes de microlutas.  

A analítica do poder, como proposta por Foucault (1999), aponta que as maneiras 

pelas quais o poder se exerce sempre possibilitam resistência. A categoria gênero é 

produzida nos limites das tramas de poder vigentes, no entanto, toda a limitação abre 

espaço para a subversão. A identidade de gênero não normativa, nesse sentido, não é uma 

aberração, uma exceção, mas, antes, uma possibilidade não explorada ou visível. O poder 

que opera socialmente, no interior das sociedades de normalização, necessita de uma 

constante reificação das normas sociais e da proliferação de discursos que cristalizam essa 

norma, para que ele possa se sustentar. O espaço de reprodução da norma, de repetição 

dos discursos é, justamente, o espaço de resistência, no qual é possível subverter as 

performances apresentadas como possíveis, mesmo que essa subversão seja mínima, 

devido à rígida regulação das performances sociais.  

Eu quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, 
reclamam a cada instante, abrem a possibilidade de uma resistência; 

porque há possibilidade de uma resistência e resistência real, o poder 

daquele que domina trata de manter-se com tanto mais força, tanto mais 
astúcia quanto maior resistência. Deste modo, é mais a luta perpétua e 

multiforme o que eu trato de fazer aparecer do que a dominação obscura 
e estável de um aparato uniformizante (FOUCAULT, 2006, p. 232). 

Nesse sentido, entendemos com Foucault que se não houvesse resistência, não 

haveria poder, pois é mediante a perpetuação constante e multiforme da luta que o poder 

se sustenta. As possibilidades de resistências reais começam quando interrogamos o poder 

ao nível de suas condições reais de existência. Assim, se o gênero é produzido por meio 



 

54 
 

da linguagem e discurso, sempre regulado por forças coercitivas, esse é o espaço de 

enfrentamento possível para subverter as normas de gênero. Uma vez que é na linguagem 

que as normalizações marginalizam existências, é preciso, então, produzir novos códigos 

linguísticos que admitam identidades de gênero plurais. A resistência ao poder não vem 

de fora, ela é integrável às estratégias de poder.  

O gênero é apresentado, mormente, como algo natural e definidor do corpo dos 

indivíduos, bem como o sujeito é apresentado como naturalmente generificado, segundo 

a ficção da unidade entre sexo, gênero e desejo que lhe conferiria seu sentido universal 

(BUTLER, 2018b). Assim, o gênero é entendido como um efeito de nossa capacidade de 

re-citar21 satisfatoriamente as normas que regulam a sua produção social. Isto é, a 

identidade de gênero é produzida performativamente.   

A performatividade seria justamente o continuum dessa re-citação, trata-se de uma 

“estilização repetida no corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura 

regulatória altamente rígida, que se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 

substância, de uma classe natural de ser” (BUTLER, 2018b, p. 59).  Todavia, tentar fixar 

sentidos únicos ou originais ao longo da cadeia de repetições é improfícuo, pois cada ato 

performativo possibilita a ocasião para o deslocamento do significado, para a produção 

de uma repetição alterada, de uma paródia22, que subverta os efeitos previamente 

autorizados por ele. 

Assim, o gênero é uma construção que oculta normalmente sua gênese; 
o acordo coletivo tácito de exercer, produzir e sustentar gêneros 

distintos e polarizados como ficções culturais é obscurecido pela 

credibilidade dessas produções – e pelas punições que penalizam a 
recusa a acreditar neles; a construção obriga nossa crença em sua 
necessidade e naturalidade (BUTLER, 2018, p. 241). 

Dessa perspectiva, as categorias de gênero socialmente reconhecidas são 

produzidas pela articulação de uma rede discursiva que forma o que chamaremos aqui de 

dispositivo23 de gênero. Trata-se, especificamente, de um conjunto de discursos que 

                                                             
21 Citação aqui está sendo tratadA em termos derridianos, diz respeito às formas pelas quais as normas 
ontológicas são sempre empregadas no discurso, algumas vezes de modo forçado, outras não (DERRIDA, 

1991). 
22 “A noção de paródia de gênero aqui defendida não presume a existência de um original que essas 

identidades parodísticas imitem. Aliás, a paródia que se faz é da própria ideia de um original [...], a paródia 

do gênero revela que a identidade original sobre a qual se molda o gênero é uma imitação sem origem. [...] 

Como imitações que deslocam efetivamente o significado do original, imitam o próprio mito da 

originalidade.” (BUTLER, 2018, p. 238). 
23 Dispositivo é um termo cunhado por Foucault (2017) para indicar uma rede constituída por um conjunto 

de práticas discursivas e não discursivas que definem uma verdade, é, grosso modo, o conjunto dos diversos 
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condicionam certos tipos de saber e são por ele condicionados. O poder atua sobre o 

gênero provocando uma proliferação de discursos sobre ele, com vistas a controlar as 

possibilidades de discurso que o circundam. Assim, o dispositivo que define o gênero tem 

por efeito delimitar o espaço da normalidade.  

Assim, assumimos o corpo enquanto linguagem. O corpo é um texto produzido 

discursivamente, de modo que não existe corpo fora do poder, os discursos que o 

atravessam estilizam performativamente sob a sua matéria identidades que aparentam 

uma substância, mas que são, sim, efeitos discursivos. O corpo, para Butler (1993), 

também não pode existir fora do discurso, ele é significado na linguagem e não tem 

espaço fora dela. Logo, o corpo não é uma superfície pré-discursiva, mas é materializado 

a partir da realização performativa dos discursos que tornam esse corpo inteligível ou não. 

Não se trata de uma matéria existente a priori ou não, mas de uma chave de leitura que 

torna essa matéria reconhecível.  

A nomeação é o estabelecimento de uma fronteira, mas, também, é a inculcação 

repetida de uma norma que produz uma corporeidade. O performativo tem início quando 

o médico diz “é menina”, atribui existência àquele corpo e abre espaço para que sejam 

arrolados uma série de atos de generificação que o modelarão, definindo-o enquanto 

menina. Antes de ser anatomia, o corpo é discurso.  

To the extent that the naming of the "girl" is transitive, that is, initiates 

the process by which a certain "girling" is compelled, the term or, 

rather, its symbolic power, governs the formation of a corporeally 
enacted femininity that never fully approximates the norm. This is a 

"girl," however, who is compelled to "cite" the norm in order to qualify 

and remain a viable subject. Femininity is thus not the product of a 

choice, but the forcible citation of a norm, one whose complex 
historicity is indissociable from relations of discipline, regulation, 
punishment (BUTLER, 1993, p. 232)24. 

O corpo nem sempre foi binário, baseado na existência ou não do falo. Foi 

necessário que se construísse e propagasse saberes em torno dessa anatomia, saberes que 

não são, em si mesmos, verdadeiros, mas produzidos a partir de uma interpretação 

contingencial do mundo.  

                                                             
ditos e não ditos que circundam um tema. O dispositivo de gênero, portanto, define o conjunto de atos que 

precisam ser realizados pelos corpos num processo de modelamento que os tornarão inteligíveis e normais. 
24 “Na medida em que a nomeação da “menina” ´3 transitiva, isto é, em que ela inicia o processo pelo qual 

é imposto um certo “tornar-se menina”, o termo ou, mais precisamente, o seu poder simbólico, determina 

a formação de uma feminilidade corporalmente encenada que nunca preenche plenamente a norma. Essa é, 

entretanto, uma “menina” que está obrigada a “citar” a norma para se qualificar e se manter como um sujeito 

viável. A feminilidade não é, então, a consequência de uma escolha, mas a citação forçada de uma norma, 

cuja complexa historicidade é indissociável de relações de disciplina, regulação, punição” (tradução nossa). 
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As críticas de correntes feministas que entendem as existências como dadas 

rechaçam Butler, uma vez que ela reloca a noção de corpo e de sexo em um espaço social, 

mas, também, porque, com Butler, é possível questionar a própria possibilidade de 

delimitação prévia de um único sujeito mulher como ponto de partida para políticas 

feministas. Não há um terreno único a partir do qual o feminismo pode ou deve falar 

(SALIH, 2017). A ruptura entre os estudos da performatividade e as teorizações 

feministas ocorreram concomitantemente, porque as teorias feministas conjeturavam a 

existência de uma identidade predefinida que pode ser atribuída à categoria mulher e que 

esse sujeito identitário pré-existente deflagra os interesses e objetivos do feminismo, 

constituindo-se enquanto sujeito cuja representação política é almejada.  

A ideia de um sujeito universal das políticas feministas é comumente 

acompanhada pelo entendimento de que existe uma estrutura de opressão também 

universal e anterior, que opera por meio das mesmas técnicas de poder em todas as 

culturas e épocas (BUTLER, 2018b). Essa visão, no entanto, é colonizadora, pois apaga 

as experiências de mulheres que não estão situadas no centro das políticas, dos saberes e, 

por conseguinte, dos poderes, é uma forma de instrumentalização de populações não 

ocidentais. No sentido de que se apropria da narrativa dessas populações para construir 

os sentidos de verdade que lhe interessam. Generalizar a opressão das mulheres produz 

efeitos reificadores semelhantes aos produzidos pela assunção de uma ideia de essência 

de gênero.  

A ideia de universalidade do patriarcado se explica pela tentativa de mostrar que 

o argumento antifeminista da inevitabilidade do patriarcado não se sustenta. No entanto, 

a ideia de um patriarcado universal não dá conta de explicar a opressão nos contextos 

culturais concretos e na contingência histórica. Advogar acerca de uma violência de 

gênero universal é dizer que não existem assimetrias de gênero em contextos culturais 

diversos. 

Nesse sentido, a crítica de Butler ao feminismo está locada justamente na 

percepção de que não basta lutar e investir em modos mais efetivos de representação de 

uma ideia de mulher na linguagem e na política. Para ela, é basilar, para organização dos 

modos de luta do movimento feminista, a compreensão de como a categoria mulher é 

produzida pelas estruturas nas quais se busca representação.  

Pareceu necessário ao feminismo uma linguagem capaz de representá-las, mas 

como fazê-lo se o próprio sujeito do feminismo não é mais estável? Os domínios da 

representação tanto política quanto linguística definem previamente os critérios de 
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formação desses sujeitos que requerem representação. A representação só é estendida ao 

que é reconhecido como sujeito e só é reconhecido como sujeito, nas estruturas 

linguísticas e jurídicas, aqueles que podem ser representados (BUTLER, 2018b). A lei 

não é internalizada, mas incorporada e produz corpos que a significam. Ela é escrita no 

corpo. 

Foucault observa que os sistemas jurídicos de poder produzem os 

sujeitos que subsequentemente passam a representar. As noções 

jurídicas de poder parecem regular a vida política em termos puramente 
negativos – isto é, por meio da limitação, proibição, regulamentação, 

controle e mesmo “proteção” dos indivíduos relacionados àquela 

estrutura política, mediante uma ação contingente e retratável de 
escolha (BUTLER, 2018b, p. 18). 

Os sistemas jurídicos de poder produzem os sujeitos que passam a representar. 

Esses sujeitos são definidos e regulados pelas estruturas jurídicas, amoldando-se às 

exigências delas. Os sujeitos jurídicos são, invariavelmente, produzidos via práticas de 

exclusão e legitimação, trata-se de ações políticas que se naturalizam por meio de uma 

análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. O objetivo, 

obviamente, não é negar a política representacional – nem poderíamos –, “as estruturas 

jurídicas da linguagem e da política constituem o campo contemporâneo do poder” 

(BUTLER, 2018, p, 23).  

A lei não é um caminho viável para buscar a emancipação da categoria das 

mulheres, uma vez que por meio do ordenamento jurídico se organizam as estruturas de 

poder que reprimem essas identidades tomadas como indesejáveis. Essa estratégia de ação 

política, para Butler, é pouco produtiva e, em muitos sentidos, violenta. Isso porque para 

buscar emancipação e reconhecimento por meio do sistema jurídico se faz necessário a 

apresentação de um sujeito homogêneo, coeso, que não é corresponde àtotalidade de 

corpos significados pelo feminismo. Tentar delimitar um sujeito homogêneo é sempre 

excluir determinadas identidades que se abrigam dentro do termo guarda-chuva “mulher”. 

Buscar a representatividade nos espaços de poder construídos por forças 

segregadoras é produzir abjeções internas. A luta não deve ser pelo reconhecimento social 

do sujeito do feminismo, eleito dentre outras tantas possibilidades como a norma da 

categoria mulher instituída socialmente. É preciso outros meios de articulação política. 

Nesse sentido, os ativismos, enquanto políticas de aliança, funcionam como locações 

políticas nas quais é possível desvelar a ação violenta dos processos de normalização, 

questionar as estruturas de opressão e resistir a elas, subvertendo-as.  



 

58 
 

Na próxima parte, discutiremos um modo específico de ação política: o 

ciberativismo, no contexto da Primavera das Mulheres. 

 

2.3. CIBERFEMINISMO FEMINISTA: UM OLHAR A PARTIR DA 

PRIMAVERA DAS MULHERES 

 

Na presente subseção, empreenderemos um esforço teórico com vistas a promover 

uma discussão sobre políticas feministas que têm se articulado no ciberespaço, bem como 

sobre a emergência do levante intitulado Primavera das Mulheres. Muito ouvimos falar 

acerca da Primavera das Mulheres, mas as informações que encontramos acerca desse 

levante são gerais: um levante feminista no ciberespaço provocado pelo assédio que uma 

criança sofreu ao participar de um programa de televisão. Refletiremos sobre as condições 

que possibilitaram a emergência desse movimento desde noções como identidade e 

gênero, mobilizadas anteriormente, bem como sob o prisma da política de alianças, tema 

que será mais amplamente discutido ao longo desta parte.  

Movimentos de ativismo político, como os feministas, tomam para si a função de 

contestar disparidades sociais que afligem alguma parcela da sociedade. No processo de 

enfrentamentos, de tensões e de lutas esses movimentos de ativismo produzem, a partir 

de suas expressões linguísticas, uma identidade, tanto para os sujeitos sociais, pelos quais 

eles militam, quanto para os que, de algum modo, os colocam em condição de sujeição. 

No entanto, como discutido na primeira parte desta seção, não se pode tomar o feminismo 

como homogêneo, trata-se de um movimento plural, possui diversas vertentes e pautas, 

bem como diferentes estratégias de ação e movimentação.  

O termo ciberfeminismo, nesse sentido, pode ser entendido a partir de dois 

caminhos diferentes, em conformidade com o momento de sua emergência, como: i) uma 

vertente do feminismo inspirado pela teoria do pós-humano, conforme Donna Haraway 

(2009); ii) a prática de utilização da internet como ferramenta política, concepção que se 

estabilizou entre os teóricos que pensam genealogias do feminismo.  

Nos anos 1990, o que se configurava sob a nomeação de ciberfeminismo era uma 

vertente do movimento feminista tomado pelas reflexões de Haraway (2009)25. Essa 

                                                             
25 A teorização de Donna Haraway é possível nos anos 90 porque, com a privatização da internet, que o 

ciberespaço se expande e passa a permitir o uso da grande massa populacional. Nesse momento, a estrutura 
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autora foi quem articulou a teoria do pós-humano em sua obra mais conhecida Manifesto 

Ciborgue – ciência, tecnologia e feminismo socialista, publicada no final do século XX, 

em 1985. O conceito de pós-humano se relaciona a uma concepção de ciência e tecnologia 

na qualidade de fontes renovadas de poder, que possibilitaria a reconstrução de 

identidades de gênero, reforçada e alicerçada pela tecnologia. A identidade seria definida 

como ciborgue, uma mescla entre as acepções de cibernética e organismo. Essa 

perspectiva concebe a luta feminista a partir da diferença, do descentramento, propõe uma 

contraposição à mulher abstrata – aquela que é sujeito de um feminismo sufragista, 

colonizador, racista e transfóbico.  O ciberfeminismo, ao pensar um feminismo que abarca 

raça e classe, assume a política de aliança como tática (MENEZES E CAVALCANTTI, 

2017). 

Com o avanço dos movimentos feministas e, consequentemente, das teorias que o 

descrevem e o remodelam, as noções em torno do ciberfeminismo se alargaram e este 

passou a designar a atuação de ativistas e pensadoras contemporâneas, cuja área de 

atuação é o ciberespaço. Trata-se de um fazer teórico-prático que relaciona as questões 

de gênero à cultura digital. Isto é, o fenômeno do feminismo na internet, como observado 

hoje, não está diretamente relacionado ao movimento teórico do pós-humano. Mantém, 

porém, uma relação genérica com ele, que é a prática de utilização da internet como 

ferramenta política ao perceber as potencialidades dessa espacialidade para o debate e a 

difusão de demandas e críticas feministas, de novas identidades e de novas concepções 

do “ser mulher” (SOUZA, 2017).  

Castells (2013) aponta que a forma como as populações estão utilizando as 

tecnologias de informação e comunicação está refletida nas formas de organização e 

transformação dessas populações. Transformações que não advêm apenas dos modos de 

estabelecer comunicação, mas também das lutas sociais que estão sempre se atualizando 

em suas pautas, em seus modos de reivindicação e sobre os sujeitos de suas causas. A 

internet apresenta um espaço plural para a instauração de movimentos ciberfeministas26. 

                                                             
dessa espacialidade já permitia a interconexão de todas as redes de computadores em qualquer lugar do 

mundo e vários navegadores de uso fácil estavam à disposição do público. O acesso se torna possível para 

qualquer pessoa que possa pagar, além de funcionar como uma locação virtual de intensa mercantilização. 

O interesse econômico começa a incentivar a expansão do ciberespaço e a sua inserção nos mais diversos 

contextos da vida social, com vistas a aumentar a velocidade de rotação do capital e de transações mercantis. 

(CASTELLS, 2003; MONTEIRO, 2007). 
26 É preciso demarcar que não encaramos o ciberespaço como um espaço livre ou neutro, o seu surgimento 

foi possibilitado por elementos como a guerra e o capitalismo. No entanto, a ação política posta em 

circulação por vozes não hegemônicas põe essa espacialidade em disputa, o que provoca tensões e 

enfrentamentos. 
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Por se tratar de uma realidade virtual, abarca de forma simultânea uma gama de ativistas 

que não poderiam estar presentes fisicamente. Desse modo, são produzidos conteúdos e 

projetos que se organizam no virtual, mas impactam o físico. Essas ações podem ser desde 

troca de informações, com vistas a produzir conhecimentos e comportamentos com base 

em determinados pensamentos feministas até protestos que reivindiquem direitos ou 

denunciem contextos de opressão.   

O cerne dos movimentos modernos está na reunião de corpos. Multidões 

ocupando as avenidas, após sucessivos aumentos no valor da passagem de ônibus, 

pressionando o governo a agir em alinhamento a seus pedidos sob a ameaça velada de 

boicote; grupos de estudantes ocupando escolas públicas em São Paulo, não para 

preencher as salas de aula em sua rotina estudantil, mas para resistir frente às iniciativas 

do governador de alterar a disposição das escolas; milhares de mulheres todas linkadas 

por hastags como #meuprimeiroassédio para denunciar as violências de gênero 

produzidas e reproduzidas no Brasil. As reivindicações ganham legitimidade ao 

proporcionarem uma visualização da quantidade de pessoas que se identificam com as 

exigências e as denúncias realizadas. Segundo Butler (2018a), existe uma força indexical 

no corpo, que, na reunião com outros corpos, exige um sentido de futuro.  

O ciberespaço, nesse sentido, tem sido apropriado pelos movimentos sociais que 

subvertem sua ordem de funcionamento ao facilitarem a organização de assembleias em 

que ressonam vozes contra-hegemônicas. Tornou-se uma constante que as reuniões nas 

ruas ocorram como resultado de movimentações articulados no ciberespaço, este tem sido 

útil para facilitar o diálogo entre os distantes e para a organização de grandes movimentos 

de rua, de caráter nacional ou internacional, como é o caso da Marcha das Vadias27. A 

construção do povo se dá não apenas pelo uso de sua voz para reivindicar, mas também 

por suas condições de aparição. As mídias – de massa ou os centros alternativos de mídia 

– têm, portanto, papel central na construção do povo.  

Cada mídia fará um recorte desse povo de acordo com as noções de humano que 

lhe informam. A construção e a transposição de uma imagem, de um som tornam as cenas 

comunicadas das ruas politicamente potentes. Quando as cenas são produzidas nas 

                                                             
27 O movimento feminista Marcha das Vadias brasileiro segue a origem canadense na SlutWalk, realizada 

pela primeira vez na cidade de Toronto, em 2011. O policial Michael Sanguinette proferiu um discurso, na 

Universidade de Toronto, no qual afirmava que, para não serem vítimas de estupro, as mulheres não 

deveriam se vestir como sluts (termo que no Brasil foi traduzido como “vadias”). Esse discurso viralizou 

nas redes sociais e a partir de uma convocatória emitida no ciberespaço cerca de três mil pessoas foram às 

ruas de Toronto, em uma marcha sem precedentes, pela desculpabilização da mulher vítima de violência 

sexual (BOENAVIDES, 2019). 
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mídias, elas estão presentes lá e aqui, abrangem ambas as localizações e, 

consequentemente, produzem sentidos diversos. Os meios de comunicação estão 

exercendo uma dessas liberdades pelas quais os movimentos sociais lutam. Rua e mídia 

constituem uma versão contemporânea da esfera pública, de modo que os corpos em risco 

devem ser pensados como estando aqui e lá (BUTLER, 2018a).  

Quando se trata de movimentos sociais é importante nomear as forças presentes 

na luta – quem luta, pelo que luta e o como luta –, porque um ato que se diz democrático 

ou popular pode assumir uma forma completamente antipopular em outros contextos e as 

pessoas implicadas naquela reivindicação precisam entender os modos de ação daquele 

movimento. Toda manifestação que se diz em favor do povo está, necessariamente, 

deixando uma parcela da população de fora de suas demarcações. O povo nunca é a 

totalidade de pessoas, mas o grupo ao qual é permitido acesso, aparecimento (BUTLER, 

2018a). Nesse sentido, a democracia é sempre excludente, a constituição do povo estará 

sempre submetida a um recorte seja de raça, classe, gênero ou qualquer outro. 

Ao se entender as vidas como igualmente valiosas, certas formulações éticas 

resultam daí. Butler (2018a, p. 50-51) sugere que “uma vez que outras vidas, entendidas 

como parte da vida que está além de mim, são uma condição de quem eu sou, a minha 

vida não pode fazer nenhuma reivindicação exclusiva sobre a vida”. Somos tomados por 

determinadas obrigações morais, as quais não vêm do nosso contexto imediato e não 

solicitam nossa permissão. Há, nesse sentido, um embaçamento da noção de identidade. 

As obrigações éticas que se nos impõem não são justificadas ou delimitadas nem pelo 

nosso consentimento nem pelo comunitarismo. A mídia, desse modo, age como produtora 

daquelas vidas que serão consideradas dignas de aparecimento ou não, uma vez que 

dispõe de mecanismos para aproximar o sofrimento distante e produzir uma sensação de 

afastamento do sofrimento próximo. 

As mídias alternativas têm se mostrado espaços tanto de subjetivação quanto de 

subversão, uma vez que é possível transgredi-lo, ainda que sob efeitos de coerção, à 

produção de múltiplos discursos sobre as vidas consideradas socialmente como abjetas. 

O ciberativismo ocupa um espaço basilar na produção discursiva de comprometimento 

com a produção de verdades múltiplas, que promovem o compromisso com a preservação 

da vida do outro. O confronto instaurado por uma produção discursiva contra-hegemônica 

produz alianças que não nos comprometem apenas com a persistência corpórea do outro, 

mas com todas as condições que tornam a vida dele possível de ser vivida. A luta por 

direitos se enfraquece quando se constrói na singularidade.  
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Butler (2018a) advoga por uma construção de movimentos sociais que seja 

baseada na política de alianças. Os direitos pelos quais se lutam nos ciberativismo 

precisam ser direitos plurais e não circunscritos a determinadas identidades. É uma luta 

de nós. A luta das mulheres, por exemplo, ganha força quando se somam corpos que no 

seu processo de subjetivação não se identificam com essa categoria identitária, mas 

entendem suas demandas e participam conjuntamente de sua reivindicação por direitos. 

A aliança não é uma forma social futura, é um modo de articulação política. Pode-se fazer 

alianças até consigo mesmo, isto é, aliançar-se a ser quem é, no contexto das várias 

vicissitudes culturais que o cercam/constituem.  

Ainda assim, a noção mais importante presente na política de alianças implica o 

surgimento de uma luta mais generalizada contra a precariedade28 (BUTLER, 2018a), 

relaciona-se às formas de mobilização incitadas por uma consciência cada vez maior de 

grupo entre as várias pessoas que são consideradas dispensáveis. Lutar contra a 

precariedade não é lutar por uma igualdade na qual todos vivem igualmente uma vida não 

vivível, ao contrário, é a ideia de exigir uma vida igualmente possível de ser vivida. A 

política de aliança se baseia em uma ética da coabitação. 

O ciberfeminismo tem sido apontado como o maior movimento político, 

estruturado em rede, na história brasileira do presente (ZANINI, 2018). O levante de 

movimentos feministas na web tem sido nomeado como Primavera das Mulheres. A 

irrupção desse acontecimento gerou interesse e curiosidade sobre o fenômeno, mas pouco 

foi estudado sobre a estrutura do acontecimento.  

O ano de 2015 tem sido apontado como o momento de sua irrupção, que se iniciou 

com o lançamento de campanhas na rede, produzidas pelo coletivo de mulheres Think 

Olga, que obtiveram ampla repercussão. O coletivo foi criado em 2013, por Juliana de 

Faria, e tem lançado projetos tanto totalmente virtuais quanto de transferência do virtual 

para o físico. A repercussão do coletivo se deu com o lançamento da campanha 

#chegadefiufiu, difundida após uma palestra realizada pela criadora do coletivo, na qual 

ela relatou em público, pela primeira vez, uma situação de assédio sofrido na infância e 

foi questionada sobre a veracidade de seu depoimento. 

Em 2015, irrompe aquilo que viria a ser considerado o estopim da Primavera das 

Mulheres. Em outubro do ano citado, uma série de comentários de teor sexual começaram 

a circular na rede sobre uma menina de doze anos que participava de um programa de 

                                                             
28 Precariedade aqui entendida como a distribuição diferencial da condição precária (BUTLER, 2018a). 
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TV, o reality show MasterChef Kids. Numa reação de denúncia a essa situação, o Think 

Olga lançou uma outra campanha, a #meuprimeiroassério, no intuito de expor, discutir e 

refletir acerca da violência contida nesse comportamento, bem como para empoderar 

mulheres. Em vinte e quatro horas, oitenta e dois mil tuítes aderiram à campanha. Numa 

análise realizada pelo coletivo de uma amostra de 3111 histórias, percebeu-se que a média 

de idade das mulheres nos relatos sobre a primeira lembrança que sofreram assédio estava 

entre sete e nove anos.  

A campanha Meu Primeiro Assédio catalisou outras ações, o portal do Governo 

Federal e da UNICEF aderiram à campanha como reforço a outros projetos presentes em 

seus sítios eletrônicos que visavam ao combate ao assédio e à violência física e doméstica 

(MENEZES E CAVALCANTTI, 2017). A campanha funcionou como um espaço de 

troca e de construção de afetos, mas, também, como uma forma de ecoar que essa 

violência não se propagaria mais no vácuo do silêncio. Além do compartilhamento de 

múltiplos tuítes, os próprios coletivos feministas também se tornaram um espaço de 

partilha de histórias de violência, no intento de visibilizar e desnaturalizar a violência de 

gênero em sua multiforme possibilidade de ação, bem como na função pedagógica de 

direcionar a ação de pessoas cerceadas por problemas similares.  

Do mesmo modo, a campanha Meu Amigo Secreto – em que as mulheres 

contavam um relato de violência física, psicológica ou simbólica sem apontar diretamente 

o nome daquele que praticou o ato violento – começou a circular, por meio de sites de 

notícias, blogs feministas e redes sociais (DUARTE e MELO, 2017). 

No Brasil, os blogs alcançaram um vasto impacto social, em que os 

movimentos contra-hegemônicos dinamizaram e amplificaram suas 
vozes. Os blogs que se propõem a tratar temas de interesses das 

mulheres desenvolveram uma rede de ajuda significativa para o 

empoderamento feminino, divulgando informações e incutindo 

coragem para suas leitoras (MENEZES; CAVALCANTTI, 2017, p. 
40). 

Notamos que, no Brasil, vive-se um momento de grande efervescência das 

alianças político-feministas. Nesse meio tempo, o projeto de lei 5069/2013, do então 

deputado federal e presidente da câmara dos deputados, Eduardo Cunha, voltou a ser 

discutido na câmara29. Seu texto tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio 

                                                             
29 O projeto havia sido apresentado, pela primeira vez, pelo então deputado Eduardo Cunha à Câmara dos 

Deputados, em fevereiro de 2013. Em abril do mesmo ano, o projeto passou pela apreciação da Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania e teve como relator o então deputado Leonardo Picciani. Esse 
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abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de aborto, além 

de acrescentar a necessidade de exame de corpo de delito para atendimento pelo SUS 

(Sistema Único de Saúde) em casos de estupro. No ensejo dos acontecimentos recentes e 

com vistas a manifestar sua indignação frente à relativa normalidade com a qual a 

sociedade aborda o assédio, bem como as tentativas de consolidar um retrocesso na 

legislação, ocorreu uma convocação por intermédio das redes e passeatas para se opor ao 

PL 5069/2013.  

Algumas estudiosas, como Dutra (2018) e Duarte (2017), apontam a Primavera 

das Mulheres como sendo os três últimos meses de 2015, por sua intensa produtividade. 

Para nós, essa primavera ainda persiste, posto que as violências persistem e, diante disso, 

com o florescer da Primavera, as mulheres pareceram encontrar uma brecha no espaço de 

aparecimento e escancará-lo ao denunciarem continuamente as variadas formas de 

opressão. Denúncias de outros tipos começaram a surgir, problemas que antes pareciam 

genéricos passaram a ser apontados em suas especificidades. Mulheres antes não 

reconhecidas/enxergadas encontram espaço para contar as suas próprias narrativas e 

denunciar as violências a que são submetidas no contexto da especificidade de suas 

experiêcias. Nos três últimos meses de 2015, o país colocou lentes de aumento nas 

denúncias das mulheres e passou a atentar para as violências cometidas diariamente 

contra elas, bem como para as pautas dos movimentos feministas. A efervescência do 

momento colocou as ativistas em estado de alerta, suas vozes ressoaram fora das “bolhas” 

dos movimentos e não voltariam a ser coagidas para seus cantos de silenciamento com 

facilidade.  

A internet passou a ser mobilizada para fazer denúncias constantes sobre 

narrativas até então subordinadas e marginalizadas. O ciberespaço se tornou um espaço 

de disputa, o ativismo feminista começou uma luta pelo espaço do visível contra as 

indústrias da mídia. Infelizmente, narrativas de violência não pararam de ser produzidas 

e continuam alimentando a Primavera das Mulheres até o presente ano, como é o caso de 

Marielle Franco. 

                                                             
considerou o projeto constitucional, uma vez que, segundo ele, “constitui a prática de aborto conduta 

abominável contra o nascituro que ordinariamente desperta grande reprovação em nossa sociedade”. O 

projeto ficou parado até que em janeiro de 2015 foi arquivado. No mês seguinte, o então deputado Marcos 

Rogério (PDT-RO) solicitou o desarquivamento do projeto que tramitou por várias instâncias ao longo do 

ano de 2015, sendo encerrado em dezembro quando a Coordenação de Comissões Permanentes se 

manifestou contrária a sua aprovação. 
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Figura 1 – Marielle Franco 

 

Fonte: Captura de tela produzida pela autora a partir de visita ao site Biscate Social Club. 

O episódio que resultou no assassinato de Marielle Franco – mulher, negra, mãe, 

bissexual, periférica, vereadora, dentre tantas outras possíveis nomeações –, na saída do 

evento Jovens Negras Movendo as Estruturas, plantou mais uma semente para que a 

Primavera das Mulheres não se encerrasse enquanto acontecimento histórico. Teorizações 

recentes sobre feminismo (BUTLER, 1993; DAVIS, 2016 [1981]; HOOKS, 2000) têm 

apontado para a insuficiência de se pensar gênero sem considerar metodologias 

interseccionais30. Seria ingênuo apontar o assassinato de Marielle como um crime de 

gênero, de igual modo, porém, seria pouco produtivo pensar esse caso infeliz sem 

considerar as múltiplas vulnerabilidades que Marielle Franco carregava em seu corpo e 

em sua história. É preciso considerar a administração biopolítica daquilo que não é 

passível de luto. Butler (2018a), ao apontar a precariedade como distribuição diferencial 

da condição precária, a descreve como situação politicamente induzida por intermédio da 

qual determinadas populações ficam diferencialmente expostas ao dano, à violência e à 

morte.  

                                                             
30 As metodologias interseccionais se baseiam na tese de que as pessoas têm identidades múltiplas derivadas 

das relações sociais, históricas e de estruturas de poder. É uma reflexão que ocorre no campo teórico, 

inicialmente, e, depois, é levada para dentro dos movimentos sociais. Essa perspectiva reconhece que 

existem intercessões entre sexo, gênero, cor, etnia, classe social, orientação sexual e origem, que resultam 

em diversas formas de opressão (PISCITELLI, 2008).  
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O assassinato de Marielle ilustra a força letal da vulnerabilidade produzida como 

efeito da somatória de tantas abjeções. Por que Marielle Franco e não outras mulheres 

constituídas por outros caracteres societários? Seria preciso enumerar diversas variáveis 

para responder satisfatoriamente a essa questão, mas pensando a partir da noção de 

precariedade é possível formular que as marcas da diferença que a constituíam são fatores 

que se somam à construção de sua vulnerabilidade. Butler, em uma palestra no Brasil, na 

abertura do II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, ao refletir sobre a condição 

precária nos diz que  

Cada “eu” traz o “nós” consigo, na medida em que ele ou ela entram ou 

saem por aquela porta, encontrando-se em um recinto desprotegido ou 
expostos lá fora na rua. Nós podemos dizer que há um grupo, se não 

uma aliança, caminhando por lá também, estando ou não em um lugar 

visível. É, certamente, uma pessoa singular quem caminha por lá, que 
arrisca a caminhar por lá, mas é também a categoria social que atravessa 

esse jeito de andar particular, esse movimento singular no mundo; e se 

há um ataque, ele tem como alvo o individual e a categoria social de 

uma só vez (BUTLER, 2016, p. 37). 

Marielle ousou/arriscou-se a performatizar a ocupação de um espaço público, o 

espaço da política institucional, que é negado historicamente aos sujeitos que ocupam as 

posições sociais que ela ocupava. Ela, e agora tantas outras, são a corporificação da 

reivindicação performativa por igualdade, pelo direito de se mover no espaço público 

dentro dessas categorias sociais e com essas categorias. Não nos interessa, nesse 

momento, pensar sobre as motivações que resultaram no assassinato citado acima, mas 

perceber os efeitos da política de alianças firmada em torno desse caso no ciberespaço.  

A hashtag Marielle,presente! foi utilizada diariamente nas redes por mais de um 

ano, a cobrança por respostas também. A jornalista Eliane Brum contou diariamente a 

passagem dos dias e a ausência de respostas, sua mobilização ganhou repercussão devido 

à adesão de inúmeros coletivos feministas articulados no ciberespaço, notadamente, 

coletivos de feminismo negro. Esse caso provocou um novo levante nas redes, que pôs 

lentes de aumento em outras violências que estavam despercebidas na superficialidade da 

tessitura social. Um outro caso que obteve repercussão nas redes sociais foi a violência 

sofrida pela advogada Valéria Santos, em seu local de trabalho. 
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Figura 2 – Valéria Santos 

 

Fonte: Captura de tela produzida pela autora a partir de visita a fanpage Feminismo sem 

Demagogia – Original. 

Meses depois da comoção gerada pelo caso Marielle, uma outra situação de 

vulnerabilidade e exposição à violência viria a efervescer as páginas de ativismo digital 

feminista.  Em setembro de 2018, uma advogada, participando de uma audiência no 3º 

Juizado Especial Criminal, em Duque de Caxias, é algemada e detida. As imagens 

daquela mulher ao chão, com a polícia a subjugando, causaram estranheza e revolta nas 

redes, posto que ela estava apenas cumprindo sua rotina de trabalho. Rapidamente, os 

coletivos feministas no ciberespaço tomaram a internet denunciando os abusos sofridos 

por Valéria e questionando a todo o tempo se o mesmo aconteceria caso não se tratasse 

de uma mulher e, mais especificamente, uma mulher negra. Mais uma vez a denúncia 

levantada pelas páginas de ativismo feminista ganhou espaço em múltiplas localidades 

no ciberespaço.  

Em 2019, dentre múltiplas manifestações do ciberativismo feminista, podemos 

apontar a campanha #OndeDói, idealizada pela atriz Nina Marquetti para acolher vítimas 

de abuso sexual médico. A idealizadora do projeto foi vítima de abuso sexual aos 16 anos 

por aquele que era seu pediatra há anos. A campanha foi lançada em 10 de novembro de 

2019 e com seis dias de lançamento a plataforma da campanha no Twitter já possui 709 

seguidores e milhares de tuítes linkados a hastag, de modo que ficou nos trending topics31 

por dois dias seguidos (11 e 12 de novembro). 

                                                             
31 É uma ferramenta do microblog Twitter que aponta os assuntos mais comentados do momento 

na plataforma. 
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Figura 3 – Interface da campanha #OndeDói no Twitter 

 

Fonte: Captura de tela produzida pela autora em visita a interface da campanha #Onde 

Dói. 

A política de alianças formada quando dessas ocasiões são modos performativos 

de atuação política, que minam tacitamente o (não) direito que esses corpos têm de 

aparecer. São modos de fazer passar para a esfera de aparecimento essas existências que 

se formam em contextos de precariedade. Quando a lei falha em proteger os precários e, 

segundo Butler (2018a), ela vai falhar continuamente, posto que o Estado não 

compreende essas existências como pertencentes ao campo do humano, as ações 

performativas, que não apenas reivindicam direitos, mas agem e peticionam em termos 

de igualdade, são a única possibilidade de abrir brechas na esfera de aparecimento. As 

narrativas das campanhas apontadas nesta subseção ilustram casos de uma corporificação 

– virtual – da política de alianças que busca tornar elegíveis ao aparecimento sujeitos que 

não se enquadram na norma. 

Esse movimento o qual estamos descrevendo é contemporâneo, mas o significante 

Primavera das Mulheres lhe foi atribuído pelo seu caráter iluminista. O movimento é 

recente, mas a expressão não. Os pensadores iluministas se apresentavam como ferrenhos 

defensores das liberdades individuais e dos direitos dos cidadãos32, apesar de não admitir 

a ideia de igualdade de gênero, uma vez que naquele contexto histórico as mulheres não 

eram consideradas sujeitos. De todo modo, as mulheres tiveram uma participação ativa 

na Revolução Francesa, desesperadas pela fome que abatia suas famílias, elaboraram 

                                                             
32 A ideia de cidadania dos iluministas ilustra bem a discussão que fizemos nesta subseção sobre a noção 

de povo. O cidadão, o sujeito de direitos para o qual se buscava igualdade e liberdade era o homem, branco, 

cis e heterossexual. Os corpos não normativos eram apagados da lei e da luta por direitos. 
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motins na primavera de 1789. Um grupo de mulheres liderados Marie-Jeane, que estava 

grávida, invadiu a manufatura Réveillon em busca de alimentos. Nessa mesma primavera, 

um grupo de mais de sete mil mulheres percorreram o caminho até Versalhes com o 

objetivo de trazer o rei de volta à Paris, para que ele solucionasse a crise do “pão”. A 

história conta que elas percorreram cerca de quatorze quilômetros debaixo de chuva e 

armadas com lanças, machados e foices, puxando um canhão sem munição, com vistas a 

trazer a família real (DANTE, 2017).  

Insurge, agora, uma nova Primavera das Mulheres na história do Brasil, uma 

primavera digital.  
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3. PESQUISANDO O CIBERESPAÇO: UM OLHAR SOBRE O MÉTODO 

 

 

Existir no próprio corpo sem adequar-se a um único padrão de beleza feminino. 

A possibilidade de existir com os cabelos brancos, a possibilidade de existir 

com as rugas, com o corpo com outras formas, foram conquistas do feminismo. 

@Debora_D_Diniz, 12:35, 27 mai 2019, Twitter  

a coisa doida é que conheço mulheres cis que acho LINDISSIMAS e que 

parecem trans e eu adoraria falar para elas “nossa você parece trans muito 

linda!” como máximo de sinceridade, mas sei que ficariam superchateadas 

e antes que falem que seria a mesma coisa que falar “você é linda parece cis”, 

não, não é a mesma coisa, uma coisa é celebrar o diferente, o fora do padrão, 

outra é validar justamente por estar dentro do padrão 

@ericaeumesma, 19:08, 21 nov 2019, Twitter 

 

 

Nesta seção, apresentaremos as bases metodológicas as quais lançamos mão para 

o desenvolvimento desta pesquisa. Ainda, descreveremos o corpus, o processo de seleção 

e geração de dados, bem como os procedimentos de análise que norteiam nossa 

investigação. 

Com vistas a viabilizar a execução dos objetivos apresentados na introdução deste 

trabalho, assumimos uma perspectiva qualitativa (DENZIN E LINCOLN, 2006). Uma 

visada qualitativa em pesquisa científica implica uma abordagem interpretativa do 

mundo, de modo que o pesquisador trata do fenômeno estudado de forma localizada, com 

vistas a compreendê-lo, em alguma medida, a partir dos sentidos conferidos social e 

culturalmente. Assim, é central para a pesquisa qualitativa os significados, os discursos e 

os sujeitos envolvidos em práticas sociais concretas.  

É importante destacar que, de acordo com esse paradigma, a realidade é encarada 

não como dada, mas como socialmente construída. Desse modo, não se trata de uma 

pesquisa pré-configurada, podemos afirmar que a análise que executaremos se aproxima 

de um processo indutivo (GIL, 2008), ou seja, não parte de generalizações e verdades 

preexistentes, mas de contextos e práticas sociais situadas. Nesse sentido, esta 
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pesquisadora investiga um fenômeno no intento de desvelar/descrever o seu 

funcionamento. 

Ao considerarmos as poucas pesquisas que se propuseram a traçar uma 

investigação semelhante a que aqui realizamos, bem como o caráter inicial deste trabalho, 

entendemos que se trata de uma investigação essencialmente exploratória e, em certa 

medida, descritiva. Uma pesquisa exploratória tem como objetivo, conforme aponta Gil 

(2008), proporcionar mais informações acerca de um assunto ainda pouco conhecido. Por 

sua vez, as pesquisas descritivas têm o intento de descrever fatos e fenômenos específicos, 

de forma a compreender melhor o seu funcionamento. Entendemos que a grande 

contribuição das pesquisas descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade 

já conhecida. 

Não é o objetivo desta dissertação, como dito em momentos diversos ao longo 

deste texto, empreender uma busca neutra e objetiva por uma verdade ampla, global e 

segura. Antes, nosso interesse se situa na observação das disputas de sentido travadas na 

relação entre as práticas linguísticas, discursivas e não discursivas ao produzirem uma 

realidade, que é sempre contingente e transitória.  No contexto de nossa investigação, é 

basilar a exploração acerca do funcionamento do discurso argumentado mobilizado pelo 

ciberativismo para a implementação de políticas horizontais e negociação de pautas caras 

para o movimento feminista, bem como a descrição dos fenômenos argumentativos 

próprios da ambiência virtual e do fazer político não institucional.  

  

3.1. A DELIMITAÇÃO DO CORPUS E OS DESAFIOS DE UMA 

ESPACIALIDADE INFINITA 

 

Nesta parte, trataremos do processo de levantamento do corpus e da geração de 

dados para o empreendimento de pesquisa que aqui desenvolvemos. Como método para 

a coleta de dados utilizamos a observação. Observação porque adentramos e 

experenciamos as possibilidades de interação da ambiência do ciberativismo, atentando-

nos para as suas diversas manifestações. Não nos propomos a produzir conteúdo, mas 

consumimos a produção dos ativismos feministas em questão (RICHARDSON, 1999). 

De início, é bom ressaltarmos que, apesar de termos estabelecido critérios que nos 

levaram a selecionar como centro da investigação o coletivo Blogueiras Feministas, 

entendemos que outras possibilidades e caminhos diversos poderiam ter sido percorridos.  
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Os ativismos podem se organizar e atuar de diferentes modos. É imensa a 

pluralidade dos movimentos feministas brasileiros desde o início do século XXI, e suas 

formas de organização e articulação foram ampliadas com a popularização do acesso à 

internet. Tendo isso em vista, precisamos realizar algumas escolhas metodológicas para 

a seleção dos espaços de ativismo virtual que comporiam nossa investigação. Para tanto, 

utilizamos um mapeamento virtual, nomeado MAMU (Mapa de Coletivos de Mulheres), 

que visa reunir todos os movimentos de ativismo feminista do Brasil. Conforme eles 

apontam na descrição do mapa, o objetivo desse trabalho cartográfico é proporcionar 

maior visibilidade, valorizar e facilitar a busca de movimentos feministas pelas mulheres 

interessadas em conhecer, participar ou acompanhar esse modo de ação política.   

 

 

Figura 4 - Interface visual do MAMU 1 

 

Fonte: Captura de tela pela autora. 

 

Figura 5 - Interface visual do MAMU 2 

 

Fonte: Captura de tela pela autora. 
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A organização dos múltiplos coletivos feministas se deu em forma de mapa por se 

entender que seria o formato mais adequado para facilitar a visualização das locações 

tanto físicas quanto virtuais, além de proporcionar a possibilidade de criar conexões, 

relações e histórias. A ideia é ter um mapa sempre em ampliação, possibilitar que ele seja 

dinâmico, aberto e vivo, pronto para a inclusão de novos coletivos. O site do MAMU 

permite que a busca seja realizada por meio de filtros como tipo de localização e por 

temáticas, sempre relativas a pautas feministas. Além disso, traz uma pequena descrição 

de cada grupo mapeado, acompanhada por tags, que exprimem características com as 

quais aquele movimento se identifica. Por meio desse formato de organização e de 

caracterização, foi possível analisar as descrições dos grupos e as tags classificatórias em 

busca de coletivos que se propõem a discutir a identidade da mulher.  

Em nossa busca, no dia 29 de setembro de 2018, havia um total de 294 grupos 

mapeados. Para esta pesquisa, é imprescindível que a articulação dos coletivos seja 

virtual, posto que o ativismo político no ciberespaço é o nosso lócus de pesquisa. Nesse 

sentido, utilizamos como filtro de busca o termo “web”, por meio do qual chegamos a 95 

grupos. Optamos por investigar coletivos que se organizam em blogs, pois percebemos 

nessas plataformas uma tendência de coletivos cujos conteúdos são instrucionais e de 

construção de pautas, enquanto as redes sociais funcionam, em geral, para divulgação de 

conteúdos e de informações. No que tange à temática, optamos por não olhar para 

coletivos que tratam sobre vertentes e epistemologias feministas específicas, pois têm no 

centro de sua luta política algumas delimitações do ser mulher, quando nosso interesse é 

analisar essa categoria a partir de múltiplas interseccionalidades. 

Filtrando, portanto, o tipo de grupo (coletivos), o tipo de plataforma (sites), o tipo 

de temática (questões de gênero de forma ampla), bem como verificando os grupos ainda 

ativos até o momento da busca, posto que nos interessa observar a Primavera das 

Mulheres ao longo da temporalidade que lhe é característica, identificamos um total de 

três grupos mapeados, a saber33: i) Biscate Social Club; ii) Blogueiras feministas e o iii) 

Think Olga. Por se tratar de um trabalho exploratório, selecionamos um coletivo – o 

Blogueiras Feministas – como representativo dos demais. A escolha por esse coletivo se 

deu pelo intenso tráfego de usuários, que supera em muito os outros dois, conforme busca 

                                                             
33 Respectivos endereços virtuais: http://biscatesocialclub.com.br/; https://blogueirasfeministas.com/; 

https://www.thinkolga.com/. 

http://biscatesocialclub.com.br/
https://blogueirasfeministas.com/
https://www.thinkolga.com/
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realizada em 15 de setembro de 2019, quando já nos encaminhávamos para a finalização 

desta pesquisa. 

Identificamos o tráfego de usuários do coletivo por meio de uma plataforma 

virtual chamada Similar Web34, a qual fornece dados para empresas e grupos que 

necessitam de marketing digital. Dentre as muitas ferramentas disponíveis por essa 

plataforma, foi-nos útil aquela que identifica o número de acessos de um sítio eletrônico 

e, a partir disso, classifica-os em sites mais acessados no mundo, no país de origem e na 

categoria a qual pertence. Os três coletivos encontrados são identificados no grupo de 

sites categorizados como News e Media.  

 

 

 

 

 

Figura 6 - Homepage da plataforma Similar Web. 

 

Fonte: Captura de tela realizada pela autora. 

 

Mediante a submissão dos três coletivos à plataforma Similar Web, em 09 de 

setembro de 2019, percebemos que o coletivo Blogueiras Feministas é o que possui maior 

tráfego e está acima dos demais por categorias, tanto no ranking mundial quanto no 

nacional, como podemos perceber a seguir.  

 

Tabela 1 – Posição no ranking do tráfego de internautas 

 Global Nacional Categoria – News 

and Media 

Blogueiras 

Feministas 
1.489.212 65.843 64.988 

                                                             
34 Endereço eletrônico: https://www.similarweb.com/pt 
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Think Olga 3.470.840 159.336 105.068 

Biscate Social 

Club 
4.539.400 232.984 119.173 

Fonte: Adaptado do site Similar Web. 

 

O coletivo Blogueiras Feministas está entre os milonésimos no ranking de acessos 

mundiais a endereços eletrônicos e na casa do sexagésimo quinto na classificação 

nacional, enquanto o Think Olga está na casa do terceiro milonésimo na classificação 

global e em centésimo milésimo na nacional e o Biscate Social Club está na casa do quarto 

milonésimo no global e ducentésimo milésimo no nacional. 

Após selecionarmos o coletivo, iniciamos o processo de geração de dados. 

Levantamos todo o material textual produzido por esses coletivos no contexto da 

Primavera das Mulheres – acontecimento discursivo que é marco temporal de referência 

para seleção do corpus (outubro de 2015 a outubro de 2018). No entanto, a produção 

textual do coletivo, no espaço de tempo abarcado por este estudo, é elevadíssima. Não há 

uma frequência de posts regular, ao realizarmos uma média de frequência, porém, 

estimamos que se produza entre quatro e cinco publicações por mês.  

Em seguida, buscamos identificar as temáticas abordadas e percebemos uma 

maior frequência de quatro questões centrais, apesar de não serem as únicas, são elas: o 

corpo, o comportamento, a sexualidade e a organização política. Tendo isso em vista, 

optamos por selecionarmos as postagens que se enquadravam nas questões elencadas 

acima, de modo que as demais postagens não compõem o nosso corpus. Por termos 

levantado uma quantidade de material textual muito elevada, decidimos trabalhar, neste 

trabalho de dissertação, apenas com as temáticas mais recorrentes no Blogueiras 

Feministas. Posteriormente, realizamos um levantamento terminológico, que será 

apresentado na primeira parte da seção de análise e resultados. De modo semelhante, os 

termos encontrados referiam-se sempre aos mesmos eixos temáticos.  

Entendemos que conhecer o objeto de investigação, os discursos que o circundam 

e os sujeitos sociais que com ele se relacionam – e, nesse processo, são constituídos – é 

fundamental, uma vez que disputamos os sentidos acerca de uma discursividade local e 

específica. Assim, resolvemos incluir informações acerca do coletivo que fornece os 

dados para esta pesquisa. 

 

Figura 7 – Interface virtual do coletivo Blogueiras Feministas 
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Fonte: Captura de tela pela autora. 

 

 Outubro de 2010 foi a data de inauguração do coletivo Blogueiras Feministas. 

Trata-se de um coletivo que fala sobre o feminismo de forma ampla, a partir de múltiplas 

perspectivas. É interessante que, dentre os três coletivos mapeados a partir do MAMU, 

esse é o único que se identifica como um movimento de ação política. Todavia, no nome 

do coletivo evoca-se o termo ‘blogueiras’, proveniente da linguagem das mídias digitais, 

que produz sentidos diversos devido à popularização e saturação do termo. O título aponta 

para uma intersecção interessante entre o ativismo e o seu local de funcionamento, o 

ciberespaço, ao se apropriar do termo blog e ressignificá-lo no contexto da luta política.  

Inicialmente, com seu surgimento por volta de 1993, os blogs funcionavam como 

ferramenta para filtrar informações da web. Na virada do século XXI, os blogs se 

popularizaram enquanto diários virtuais. Porém, moldaram-se de modo a constituir uma 

instância nova de produção de opinião. O formato mais conhecido dos blogs é aquele que 

pauta o cotidiano: moda, viagens, entretenimento, entre outros. Todavia, há também blogs 

que discutem ciência e política. Trazer o termo “blogueiras” para o título do coletivo é 

disputar os sentidos que o cercam.  

O capitalismo foi o que tornou a expansão e a popularização cibernética possível, 

de modo que o sistema de organização das forças de trabalho também molda as relações 

de produção no ciberespaço. Moda, viagens, entretenimento, por exemplo, são os eixos 

mais intensos de articulação conteúdo/lucro e ocupam o topo da hierarquia de produção 
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no ciberespaço e, consequentemente, da visibilidade. Enquanto, os espaços que discutem 

política e ciência ocupam guetos nos ambientes virtuais (WAICHERT; MALINI, 2009).  

O Blogueiras feministas é um movimento produzido coletivamente, de modo que 

mais de setenta pessoas já publicaram naquele espaço. Quando da nossa busca de 

informações acerca do coletivo, em 28 de junho de 2019, as coordenadoras e 

organizadoras do grupo eram Bia Cardoso e Thayz Athayde. Além delas, o coletivo conta 

com oito editoras que trabalham nos projetos do blog. Todas as colaboradoras do coletivo 

são mulheres, em suas mais variadas configurações de gênero.  

 O site do coletivo traz hiperlinks que permitem navegar pelas informações acerca 

do coletivo, sobre a política editorial, sobre os modos de colaboração e sobre as 

possibilidades de contatar as blogueiras ativistas. Além disso, há hiperlinks que 

direcionam os usuários para os seus perfis nas redes sociais e, ainda, que elencam os 

conteúdos mais acessados do site. No espaço da ferramenta de busca, que se encontra na 

lateral direita da tela, é possível utilizar uma filtragem por datas e por categorias 

temáticas, como em destaque na imagem abaixo.  

Figura 8 – Ferramenta de busca do coletivo Blogueiras Feministas 

 

Fonte: Captura de tela adaptada pela autora. 
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Não aparecem os textos completos na página inicial do coletivo, o acesso aos posts 

se dá por intermédio de hiperlinks. Traremos os posts em sua integralidade no Apêndice, 

ali foi realizado um trabalho de edição dos textos originais publicados no site, para 

facilitar a leitura. Em vez de capturas de tela, copiamos os textos de sua fonte original 

para um programa de edição e criação de textos, o Word, no qual tratamos o tipo de fonte 

e o tamanho, aplicando a fonte Times New Roman, em tamanho 12. As publicações foram 

observadas em sua integralidade textual. É válido registrarmos que será preservada a 

grafia original dos textos, tal como foram publicados nos coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Forma de apresentação das postagens no Blogueiras Feministas 
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Fonte: Captura de tela adaptado pela autora. 

 

Na prática analítica, ao trazermos os excertos analisados, referir-nos-emos a eles 

por meio de um código que indica as iniciais do coletivo BF (Blogueiras Feministas), 

bem como a data de sua publicação. Numeraremos os enunciados para a esquematização 

da análise. Essa identificação visa facilitar a busca do enunciado no contexto da 

publicação do qual foi retirado. Vejamos um exemplo. 

Inclusive, nos locais que fui, sempre foram as alunas que nos 

convidaram e organizaram o evento. Aliás, nessas escolas e algumas 

outras que tomei conhecimento, vi ou soube de estudantes muito jovens 

se organizando em coletivos feministas ou na perspectiva do 
feminismo. Os temas do assédio e cultura do estupro são os mais 

urgentes. Dizem respeito à vida cotidiana, que elas percebem desde 

cedo, e têm relação direta com o direito de ir e vir, com a liberdade, 
com vivências e experiências de desejo e sexualidade que se confundem 

nesse emaranhado perverso que coloca sexo, tesão, descobertas e 

violência sexual num mesmo balaio (BF26102015). 

 

Trata-se de um excerto de um post publicado pelo Blogueiras Feministas (BF), 

em 21 de dezembro de 2015 (21122015). 

Uma vez delimitado o corpus sobre o qual se debruça esta investigação e tendo 

sido feita uma apresentação dos passos metodológicos implementados com vistas à 

constituição do corpus passemos a próxima parte. Na parte seguinte, refletiremos sobre 

os procedimentos de análise adotados. 
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3.2. O CIBERATIVISMO COMO NOVO MODO DE AÇÃO POLÍTICA: 

LÓCUS DA PESQUISA 

 

A emergência da web 2.0, dentre todos os fenômenos de transformação social que 

ocorreram na sociedade global, foi um dos acontecimentos de maior impacto, que 

acarretou a propagação massiva das tecnologias da informação, segundo Castells (2007). 

Com o advento da web social, a morfologia da sociedade passa a apresentar um modo de 

funcionamento híbrido, instrumentalizado sobre duas realidades, a do mundo físico e a 

do mundo virtual, que não apenas se complementam como se intersectam.  Mais do que 

um alongamento do mundo físico, a vida em rede ocorre em paralelo.  

As sociedades em rede manejam a articulação entre dois mundos, ambos reais, 

porém distintos em seu funcionamento. Ao considerarmos que a produção de linguagens 

e a elaboração de discursos depende do contexto no qual tal situação comunicativa está 

inserida e quem são os participantes de tal situação, inferimos que se o recorte 

histórico/cultural/social/material muda, produzir-se-ão novas formas de manifestação 

discursiva. Nesse sentido, podemos argumentar que a organização em rede implica 

mudanças nos métodos de estruturação dos movimentos sociais e políticos. Processos de 

atuação política passaram a ser produzidos diretamente no ciberespaço. 

Com a facilidade de conglomerar diversos usuários em uma mesma plataforma e 

de difundir discursos de forma abrangente e imediata, sem precisar se deslocar 

geograficamente, os movimentos passaram a se organizar inteiramente no mundo virtual, 

podendo ou não extrapolar para o mundo físico. O ativismo na e pela internet é algo 

intrínseco ao seu próprio desenvolvimento. Há uma relação simbiótica entre o 

desenvolvimento da web e os modos de fazer ativismo, isso porque os movimentos que 

emergiram na década de sessenta – movimentos antiguerra, pelos direitos civis, 

estudantil, ecológico e feminista – trouxeram pautas simbólicas para a centralidade da 

discussão, utilizaram os meios de comunicação para entrar em contato com a sociedade 

civil (e não somente com o Estado como era a práxis dos movimentos sociais que os 

antecederam), trabalhavam de forma não centralizada e produziram repertórios de ação 

coletiva não convencionais (ALCÂNTARA, 2015). 

O ciberativismo é entendido como sendo uma forma de uso da internet para a 

organização e operação de movimentos politicamente motivados (VEGH, 2003). 

Ativismo digital ou ciberativismo são termos que dizem respeito tanto a adesão a causas 

temporárias quanto a participação em movimentos sociais mais tradicionais. Com vistas 
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a alcançar suas metas, o ciberativismo localiza mecanismos diversos e inovadores – redes 

sociais, blogs, isto é, espaços multimodais – para dinamizar seus movimentos na esfera 

pública. Com a expansão das sociedades de rede, os movimentos sociais entenderam que 

as mudanças só aconteceriam, de fato, com o apoio massivo da população. A percepção 

de que as reivindicações marginalizadas precisariam lutar por visibilidade no universo da 

indústria das mídias define uma mudança de paradigma dos modos de se fazer ativismo 

(CRUZ, 2014). 

Não existe, no entanto, apenas um modo de funcionamento do ativismo digital. 

Vegh (2003) propõe uma categorização que destaca três modalidades de ciberativismo. 

A primeira modalidade é aquela que caracteriza o tipo de ciberativismo que investigamos 

nesta pesquisa e, segundo o autor supracitado, a mais comum versa sobre processos de 

conscientização, sensibilização e apoio. Trata-se da formação de redes no espaço virtual, 

que funcionam como uma fonte alternativa de informação. É possível que internautas, 

isolados ou em coletivos, possam difundir ideias, informações e eventos relacionados a 

determinadas pautas que nem sempre são relatadas pela mídia de massa ou são tratadas 

de modos que não condizem com o direcionamento do movimento. Pessoas de diferentes 

localidades podem entrar em contato com realidades até então desconhecidas, apoiar 

causas e se mobilizar em prol de alguma organização.  

Esse modo de ativismo tem como objetivo proteger e reivindicar os direitos de 

grupos minoritarizados, que em sociedades de normalização, como a brasileira, ainda é o 

caso das mulheres, das pessoas com deficiência, dos negros, das populações não 

heterossexuais e das pessoas transsexuais, por exemplo. Apresentam-se, portanto, como 

meio de produção de verdades alternativas, principalmente em locais com regimes 

antidemocráticos – de modo explícito ou velado.  

A segunda modalidade proposta por Vegh (2003) diz respeito à organização e 

mobilização, a partir da Internet, para uma determinada ação. Esse chamado para a ação 

pode utilizar a rede para convocar as pessoas para uma ação fora de suas linhas territoriais, 

ou seja, no mundo físico; pode convocar pessoas para ações na própria rede como o uso 

de hastags, por exemplo, em campanhas informativas/de conscientização virtuais.  

A terceira modalidade é composta por iniciativas de ação e reação, materializadas 

nas ações de “hacktivismo”, ou ativismo “hacker” (VEGH, 2003, p.75). O chamado 

“hacktivismo” abarca desde a invasão e/ou congestionamento de sites até cibercrimes ou 

ciberterrorismo.  
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Ocupando o ciberespaço e se movimentando em ações de ativismo digital, sujeitos 

descentralizados se colocam em disputa com os meios de comunicação de massa. A 

internet possibilita trocar informação com um público ilimitado e em tempo real, devido 

à expansão do elemento comunicativo. No entanto, a internet não é apenas ferramenta é, 

antes, uma variável determinante do processo comunicativo. O processo de comunicação 

presente na web social borra as fronteiras antes teoricamente estabilizadas entre emissor, 

meio e receptor.  

É importante destacar que do mesmo modo que o ciberespaço flexibilizou as 

possibilidades de fazer políticas no âmbito não institucional, acarretou transformações 

que se fazem presentes no âmbito institucional. Perceberemos tais impactos se refletirmos 

sobre a mobilização dessa espacialidade nas eleições que ocorreram pós 2010 ao redor do 

globo e nos modos de comunicação Governo-Povo. Essas reflexões, porém, 

transbordariam os objetivos que aqui delimitamos e se configurariam como um outro 

trabalho. Passemos à descrição dos procedimentos de análise. 

 

 

3.3. 3PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Quando afirmamos proceder a uma análise argumentativa, não dizemos que não 

consideraremos o nível semântico, lexical ou textual, mas, ao contrário, entendemos que 

a pesquisa em linguagem permite o estabelecimento de relações entre múltiplos níveis 

linguísticos. Aqui, particularmente, atentar-nos-emos ao nível lexical e textual para 

acessar os sentidos produzidos no nível discursivo-argumentativo. Isso porque 

entendemos que a produção de sentidos se dá quando do uso da língua, ou seja, em sua 

mobilização contextual, social e política.   

Consideramos que por meio da mobilização da língua se atribui sentido, 

classificação e valor a signos, pessoas e situações, de modo que cada uso da língua produz 

atos de identidade. Nesse viés, as categorias identitárias não se fundamentam em um 

sentido único, universal e pré-discursivo, mas estão sempre em negociação. A política 

institucional necessita de sujeitos definíveis para dispender ou negar direitos. Nesse 

sentido é que se questiona quem é a mulher do feminismo que busca nas instituições 

políticas legitimidade e reconhecimento. Por outro lado, investigamos como, por meio da 

argumentação, o ciberativismo feminista negocia as fronteiras do que é a categoria 

mulher. 
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Como já discutido em seções anteriores, entendemos que as categorias identitárias 

de gênero são efeitos de sentido resultantes da produção performativa de discursos sobre 

o corpo em sua compreensão social. Não versamos sobre categorias neutras ou que gozam 

do mesmo valor social, a produção de identidades de gênero opera, a partir de práticas 

discursivas e não discursivas, hierarquizando corpos, identidades e modos de vida. Isto é, 

estabelecendo um vácuo social entre vidas que importam e vidas que não importam, bem 

como entre aquelas que podem aparecer e aquelas que não podem.  

A nossa análise se direcionará, de modo amplo, a perceber como no contexto da 

Primavera das Mulheres, em sua manifestação no ciberespaço, o discurso das ativistas 

feministas negocia, por meio da produção de um discurso argumentado, identidades para 

aquilo que se normalizou socialmente sob o signo mulher.  

Inicialmente, utilizaremos o minerador de textos TermoStat Web 3.0 para fazer 

um levantamento de quais expressões, no conjunto dos dados que constituem nosso 

corpus, configuram-se enquanto termos35 do discurso ciberfeminista. O TermoStat foi 

desenvolvido pela professora Patrick Drouin, associada ao Departamento de Linguística 

e Tradução, da Universidade de Montréal. Esse minerador corresponde a uma ferramenta 

de geração automática de termos, ele utiliza um método de contrastação, que considera 

um corpus especializado e um não-especializado (de referência, CR) para a identificação 

de termos. O minerador recebe um texto como entrada e retorna como resultado uma lista 

de candidatos a termos presente, os quais pode corresponder a uma palavra simples ou 

complexa. Cada termo recebe uma pontuação com base em sua frequência no corpus 

analisado e no de referência.  

 

Figura 4 – Interface do minerados de textos TermoStat 

                                                             
35 Termo entendido aqui como a relação que se estabelece entre a estrutura conceitual e a estrutura léxica 

de uma expressão em um determinado domínio (FAULSTICH, 2001). 
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Fonte: Site TermoStat. 

 

O corpus de referência do Português contém cerca de 10 milhões ocorrências, o 

que correspondem a aproximadamente 542.000 formas diferentes. Cada candidato a 

termo recebe uma contagem, com base em uma tabela de contingência. A contagem 

determinará o score de cada candidato a termo, os que tiverem os maiores escores são 

considerados mais relevantes no texto. Para nossa investigação, fizemos um levantamento 

tanto de termos simples quanto de termos nominais complexos, optando por trabalharmos 

mais longamente com as unidades terminológicas complexas (doravante, UTC), uma vez 

que essas se mostraram mais produtivas quando articulamos as pistas terminológicas que 

encontramos à produção de argumentos.    

Enfim, com base nas discussões teóricas realizadas ao longo da primeira e da 

segunda seção deste trabalho, elencamos as seguintes categorias de análise: 

a) descrever as escolhas lexicais que constituem a configuração terminológica do 

corpus em análise;  

b) analisar a mobilização dos tipos de argumentos e descrever/desvelar os 

procedimentos de controle de discursivo em ação quando da aparição desses 

discursos argumentados. 

Com isso, intentamos compreender, por meio do exercício analítico que será 

realizado na próxima seção, aonde nos levam as cadeias de argumentos que podem 

aparecer em meio à disputa de forças que agem para controlar a aleatoriedade de sua 

aparição. 
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4. “NÓS, MULHERES”: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE GÊNERO NO 

CIBERATIVISMO FEMINISTA 

 

 

É bom dizer pra esse projeto necropolítico imposto, sobretudo para quem é 

como eu sou e pra quem vem de onde eu vim: tô viva. E seguirei no corre com 

e pelos meus. Na luta, no afeto, no ódio, na dor, no amor. 
@gabriolaz, 28 nov 2019, Instagram 

Dificultar o acesso de pessoas trans em locais básicos como banheiros, escolas, 

transporte público, UBS etc... É uma maneira clara do Cis-tema mostrar que 

por mais que a gente lute para ocupar espaços o nosso lugar vai ser sempre as 

margens. 

Mas oq fica de todo esse acontecido no shopping de Maceió (minha cidade 

natal) é a sororidade de mulheres cis que imediatamente foram em defesa da 

travesti, da criança que gravou um vídeo falando que entrou em defesa dela, 

foi questionada por um adulto e mesmo assim ele tinha convicção que oq 

estava acontecendo era errado, então é isso o Cis-tema pode não mudar mas as 

pessoas sim! 

Geovana Soares, 12:37, 05 jan 2019, Facebook 

 

 

“Nós, mulheres” é uma expressão que aparece implicitamente nas ações políticas 

do feminismo. Trata-se de uma palavra de ordem, que vocaliza tanto a reivindicação de 

algo quanto a reunião de sujeitos diversos sob o mesmo significante. Ao pensarmos acerca 

do polo da categoria identitária de gênero que corresponde a mulher – enquanto categoria 

societária e sujeito/objeto de uma determinada ação política –, percebemos que alguns 

corpos não são reconhecidos como pertencentes a tal grupo, não lhes é outorgada 

socialmente a legitimidade para acessar o pequeno espaço de aparecimento no campo do 

humano a ele destinado. A reivindicação “nós, mulheres” é, ao mesmo tempo, parcial e 

totalizante. Parcial porque nunca abarca todo o coro verbal que essa significação implica, 

são sempre determinadas mulheres; e totalizante porque, muitas vezes, essa vocalização 

opera homogeneizando e apagando o que é diferente.  

Em 2015, emerge, no ciberespaço, um levante feminista que evoca 

constantemente o “nós, mulheres”. A Primavera das Mulheres, como foi nomeada pelas 

jornalistas Cristina Grillo, Graziele Oliveira e Marcela Buscato, é um momento em que, 

conjuntamente, múltiplas vozes se somaram para ecoar uma mensagem: “nós, mulheres” 

não nos enquadramos e não aceitamos o lugar ao qual temos sido relegadas, não aceitamos 

as violências que nos são imputadas de braços cruzados. Na composição da onda 

feminista que movimentou o ciberespaço, o elemento nominal que acompanha o “nós”, 
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na estrutura dessa palavra de ordem, foi modificado variadamente, o que permitiu a 

produção discursiva de múltiplas configurações de gênero. Diante disso, perguntamo-nos: 

quando os movimentos feministas invocam o sujeito do feminismo sobre quais sujeitos 

eles estão falando? Interessa-nos, neste trabalho, perceber os procedimentos linguístico-

discursivos que compõem a argumentação das ciberativistas feministas, com vistas a 

perceber como as múltiplas identidades de gênero são negociadas no interior desse 

discurso.  

Na presente seção, traremos o resultado do esforço analítico empreendido em 

conformidade com os pressupostos teóricos mobilizados nas seções 1 e 2.  

 

 

4.1. POR UMA TERMINOLOGIA FEMINISTA 

 

O primeiro trabalho de análise que aqui realizamos é o levantamento dos 

candidatos a termos do coletivo Blogueiras Feministas. Entendemos que os termos 

funcionam como marcas linguísticas características de um determinado grupo, de modo 

que permitem apreender os sentidos próprios de um determinado discurso. Para este 

trabalho, a inventariação da terminologia mobilizada pelas ativistas feministas é basilar, 

posto que a linguagem que um grupo utiliza, seja geral ou de especialidade, aponta para 

o modo como uma determinada comunidade atribui sentidos ao mundo ao seu redor” 

(MARENGO; CAMBRAIA, 2016). Desse modo, o rastreamento da terminologia 

utilizada por esse grupo servirá como pista linguística para discutir os acordos 

estabelecidos na produção argumentada do discurso ciberfeminista, bem como a 

estruturação dos argumentos mobilizados. 

A realização do levantamento terminológico se deu por intermédio do minerador 

de textos TermoStat, como explicado na seção anterior. Submetemos à ferramenta de 

geração de termos as publicações agrupadas do coletivo Blogueiras Feministas. 

Obtivemos, como resultado, uma lista com sintagmas nominais indicados como 

candidatos a termo, os quais estavam ranqueados pela frequência e pelo score a eles 

atribuído. Após realizarmos uma limpeza da lista de candidatos a termos – mediante a 

qual retiramos as combinações sintagmáticas produzidas pela ferramenta que não 

produziam sentido em nossa língua como, por exemplo, olho de eu, vida dia todo, boca 

de cara –, chegamos, por fim, ao agrupamento de termos apresentado nas tabelas abaixo. 

Além dos termos apontados pelo TermoStat, consta na tabela uma coluna que marca a 
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frequência (Fr) em que o termo aparece e outra com o score36, atribuído mediante a 

contrastação da frequência no corpus especializado e no de referência.  

 

Tabela 2 - Lista de candidatos a termo referente ao coletivo Blogueiras Feministas 

N. Candidato a Termo Fr Score N. Candidato a Termo Fr Score 

1 mulher trans 28 182.29 20 cultura de estupro 2 37.19 

2 pessoa trans 4 61.38 21 mulher casada 2 37.19 

3 orgulho trans 4 61.38 22 movimento feminista 2 30.35 

4 comunidade trans 4 61.38 23 mulheres chefes de família 2 30.35 

5 mulher negra 6 55.64 24 mulher branca 2 26.27 

6 mulher lésbica  3 50.62 25 imprensa feminista 1 17.52 

7 violência de gênero 3 50.62 26 ativismo interseccional 

empírico 

1 17.52 

8 sexualidade de mulher 2 37.19 27 lógica colonial 1 17.52 

9 feminismo negro 2 37.19 28 ativismo interseccional 

empírico 

1 17.52 

10 direito lgbt 2 37.19 29 comportamento opressor 1 17.52 

11 empoderamento feminino 2 37.19 30 forma de resistência 1 17.52 

12 travesti morto 2 37.19 31 gravidez indesejável 1 17.52 

13 corpo marcado 2 37.19 32 pílula anticoncepcional 1 17.52 

14 sul global  2 37.19 33 padrão estético escravocrata 1 17.52 

15 feminista do norte 2 37.19 34 feminismo decolonial 1 17.52 

16 mulher incrível  2 37.19 35 sujeito de feminismo 1 17.52 

17 visibilidade trans 2 37.19 36 agrupamento de mulher 1 17.52 

18 licença maternidade 2 37.19 37 condição de subalternidade 1 17.52 

19 colega homem 2 37.19 35 forma de resistência 1 17.52 

Fonte: Adaptado do minerador de texto TermoStat. 

 

Ao inventariar e listar os dados extraídos, foi possível a identificação de campos 

temáticos. A junção dos termos em campos temáticos não significa dizer que os sentidos 

que aquele determinado termo produz em seu contexto de uso estão completamente 

abarcados pelos limites de um único tema. Afinal, os campos temáticos se relacionam, 

uma vez que constituem o mesmo discurso feminista.  

Os grupos temáticos serão mobilizados para direcionar a análise que 

empreenderemos na próxima subseção, de modo que analisaremos a produção do discurso 

argumentado e, consequentemente, a elaboração de argumentos a partir da sua 

mobilização temática. Observamos o contexto textual em que os termos listados aparecem 

e percebemos como recorrentes as temáticas elencadas a seguir: 

 

                                                             
36 A frequência diz respeito a quantidade de vezes que um candidato a termo apareceu no corpus 

especializado, enquanto o score ao nível de contraste de um termo no corpus especializado e no corpus de 

referência. 

http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=0&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+trans
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=73&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=cultura+de+estupro
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=5&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=pessoa+trans
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=52&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+casado
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=3&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=orgulho+trans
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=44&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=movimento+feminista
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=7&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=comunidade+trans
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=61&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+chefe
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=1&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+negro
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=41&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+branco
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=9&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+lésbico
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=172&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=imprensa+feminista
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=10&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=violência+de+gênero
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=127&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=ativismo+interseccional+empírico
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=127&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=ativismo+interseccional+empírico
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=24&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=sexualidade+de+mulher
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=171&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=lógica+colonial
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=19&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=feminismo+negro
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=127&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=ativismo+interseccional+empírico
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=127&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=ativismo+interseccional+empírico
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=28&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=direito+lgbt
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=150&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=comportamento+opressor
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=39&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=empoderamento+feminino
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=339&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=forma+de+resistência
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=40&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=travesti+morto
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=165&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=gravidez+indesejável
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=42&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=corpo+marcado
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=166&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=pílula+anticoncepcional
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=14&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=sul+global
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=163&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=padrão+estético+escravocrata
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=13&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=feminista+de+norte
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=184&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=feminismo+decolonial
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=46&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=mulher+incrível
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=233&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=sujeito+de+feminismo
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=56&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=a+visibilidade+trans
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=231&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=agrupamento+de+mulher
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=57&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=licença+maternidade
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=232&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=condição+de+subalternidade
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=74&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=colega+homem
http://termostat.ling.umontreal.ca/contexte.php?num=339&file=blogueiras_feministas.txt.tt.terms&candidat=forma+de+resistência
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i) Transfeminismos: mulher trans, pessoa trans, orgulho trans, comunidade 

trans, travesti morto, visibilidade trans. 

ii) Raça e (de)colonialidade: mulher negra, feminismo negro, mulher branca, 

sul global, feminista do norte, lógica colonial, feminismo decolonial. 

iii) Maternidade: pílula anticoncepcional, gravidez indesejável, licença 

maternidade. 

iv) Violência de gênero: cultura do estupro, comportamento abusivo. 

v) Estética/comportamento: mulher incrível, padrão estético escravocrata. 

vi) Ativismos: direito LGBT, sujeito do feminismo, ativismo interseccional 

empírico, forma de resistência. 

 

É importante atentar para os campos temáticos que emergiram como regulares na 

terminologia do discurso do coletivo Blogueiras Feministas, quando da Primavera das 

Mulheres, por apontarem para uma construção interseccional do gênero. Trata-se de um 

coletivo autointitulado feminista, mas, apesar disso, categorias societárias para além do 

gênero aparecem como centrais na negociação do ser mulher. 

Como pode ser percebido na tabela 2, optamos por gerar, inicialmente, termos que 

se configuram como unidades terminológicas complexas por percebermos que são mais 

produtivas para mapear os efeitos de sentido produzidos na produção do discurso 

argumentado de ciberativistas feministas. A unidade terminológica complexa se constitui 

enquanto unidade lexical, por conta do processo de lexicalização37. Faulstich (2011, p. 1) 

define unidade terminológica complexa (doravante, UTC), como:    

Combinação entre termos, segundo regras de lexicalização, para formar 

o conceito e possibilitar a elaboração da definição. Nota 1: A unidade 

terminológica complexa se compõe de formativos, organizados em uma 
sequência de base mais predicado, até que as combinações sucessivas 

atinjam a exaustão semântica. Nota 2: um termo atinge a exaustão 

semântica quando: i) é formulado de acordo com as regras da gramática 
da língua, ii) encera um conceito evidente; iii) proporciona que seja 
formulada uma definição. 

A construção de uma unidade terminológica complexa se dá por meio de uma 

terminologia que se compõe por um formativo (FAULSTICH, 2003). Em geral, a regra 

de construção de uma UTC parte de uma base mais geral para uma mais específica, em 

uma relação de contínuo conceitual. Ao observarmos a UTC mulher lésbica, por exemplo, 

                                                             
37 Quando um lexema recebe traços gramaticais e semânticos na composição de uma nova unidade de 

discurso (JUSTIANO, 2017, p. 58).   
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temos como base mais genérica o termo mulher, enquanto lésbica aparece com um 

formativo que alarga os sentidos do termo que o antecede. A combinação entre mulher e 

lésbica acarreta a formação de uma única unidade lexical, uma vez que aquilo que se 

normalizou socialmente como mulher é expandido. O adjetivo lésbica, nesse contexto, 

transforma a interpretação do conceito, especificando a terminologia mulher com novas 

propriedades semânticas.  

O vocábulo mulher é o mais recorrente na composição dos candidatos a termo, 

compõe a configuração de 8 UTCs diferentes, a saber: mulher trans, mulher negra, mulher 

lésbica, mulher incrível, mulher casada, mulher branca, agrupamento de mulher, 

sexualidade da mulher. Na maior parte das UTCs elencadas, a terminologia mulher vem 

acompanhada por um classificador, um adjetivo ou um complemento nominal. 

Nome+adjetivo ou nome+complemento nominal corresponde a uma fórmula que produz 

um efeito de sentido de categorização/classificação. É certo que se uma pessoa é mulher, 

isso não é tudo que ela é ou que precisa ser. A identidade generificada é mais complexa 

do que a divisão binária homem/mulher, ela se dá na trama de outras categorias societárias 

e é produzida sempre na contingência de uma realidade espaço-temporal específica. A 

dispersão e a pluralidade do ser mulher são expressadas pela pluralidade das 

configurações terminológicas que se referem a essa categoria identitária.  

Os dados observados acima apontam que as unidades terminológicas complexas 

explicitam, mediante sua própria composição, as interseccionalidades que serão 

tematizadas em um escopo mais amplo, ao longo do texto. Composições terminológicas 

complexas como mulher trans, corpo desprezado e Marielle Franco produzem efeitos de 

sentidos e encaminhamentos textuais em uma escala diferente daqueles gerados por 

termos como mulher, corpo e Marielle.  

Assim, os termos nominais complexos possibilitam mapear em que direções se 

desdobrarão os posicionamentos assumidos por determinado argumentador e deixam 

pistas acerca dos acordos estabelecidos entre os argumentadores e o pretenso auditório. 

Isso porque na produção de um discurso argumentado é preciso levar em consideração 

que, para cada auditório, existe sempre um conjunto de coisas que são mais prováveis de 

produzir efeitos de persuasão. Quando se trata de um auditório especializado, é possível 

discernir quais elementos provocarão uma maior adesão dos espíritos (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996).  

Na próxima subseção, observaremos a construção dos argumentos acerca das 

temáticas aqui apontadas. Para tanto, mobilizaremos as pistas terminológicas explanadas 
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aqui, no intento de perceber as redes de sentido das quais as UTCs emergem na superfície 

do texto e sua função na construção do argumento.  

 

4.2. TRAJETÓRIAS ARGUMENTATIVAS ACERCA DA NEGOCIAÇÃO DE 

IDENTITÁRIA NO CIBERATIVISMO FEMINISTA 

 

Aqui, observaremos como são mobilizados, nos posts publicados em coletivos de 

circulação online, argumentos que negociam a produção do sujeito do feminismo, de 

modo a desvelar as tensões e disputas entre a produção de identidades de gênero plurais 

e os discursos hegemônicos que operam por meio da normalização e da exclusão. Para 

tanto, com vistas a operacionalizar a análise, mobilizaremos os campos temáticos que 

emergiram da análise terminológica.  

É preciso considerar, todavia, que não foi possível encontrar a articulação de 

argumentos para todos os campos temáticos que emergiram mediante a análise 

terminológica, de modo que alguns campos temáticos não aparecerão aqui. Por exemplo, 

no que diz respeito ao campo temático da maternidade, encontramos uma discussão 

acerca da questão, mas não há, efetivamente, a produção de um texto argumentado.  

Assim, procederemos com uma análise interseccional do discurso argumentado 

acerca do gênero, posto que as temáticas que emergirão são, em grande parte, um reflexo 

de outras categorias societárias implicadas na produção das identidades.  

 

i) Gênero e transfeminismos 

 

O termo mulher trans, segundo o tratamento de dados realizado no TermoStat 

Web 3.0, foi o mais frequente nos posts do coletivo Blogueiras Feministas. É interessante 

atentarmos que esse coletivo não se filia, especificamente, a nenhuma epistemologia 

feminista específica, antes, no seu fazer discursivo, reivindicam-se enquanto um ciber 

coletivo. Alguns coletivos ciberfeministas assumem, de partida, uma epistemologia à qual 

se alinham, como exemplo podemos citar reconhecidos movimentos brasileiros como o 

Feminismo Sem Demagogia, que se apresenta enquanto feminismo marxista, ou o 

Geledés, que se apresenta como feminismo interseccional.  

Em nosso levantamento do corpus, acessamos múltiplos coletivos e, em nossa 

observação, percebemos que assumir uma epistemologia não é regra nos movimentos 

feministas presentes na web. Desse modo, as pautas que emergem no fazer político do 



 

91 
 

ciberfeminismo são muito amplas e, algumas vezes, até contraditórias, no sentido de não 

ter direcionamentos políticos tão bem definidos e defender, por exemplo, a ideia de 

essência feminina e a pauta da transexualidade.  

 Tendo isso em consideração, contudo, observamos que o Blogueiras Feministas 

não se exime de tomar posição com relação a determinadas pautas que, muitas vezes, são 

colocadas nas fronteiras do movimento feminista, como é a causa trans. Ao assumir tal 

pauta, de modo integrado ao movimento feminista, o site rompe com algumas 

perspectivas tradicionais, como o feminismo radical, que nega e deslegitima a identidade 

de gênero das pessoas trans. O feminismo trans, em seu fazer político, é em muito 

tributário do feminismo negro, posto que nas vias de um feminismo que se opunha e 

questionava o feminismo radical ou o feminismo tradicional das elites, as mulheres trans 

encontraram um espaço de aliança que possibilitava a intersecção de seus modos de 

existência e de suas pautas à luta feminista.  

No trecho 1, logo abaixo, temos uma argumentação que põe em foco a questão da 

alta taxa de mortalidade da população trans, por meio de um argumento por analogia. A 

ativista estabelece a similitude de relações entre a ameaça de (in)visibilidade política 

enfrentada por essa comunidade com a ameaça de desaparecimento dos corpos trans 

mediante um projeto de genocídio, ideia que é reforçada por um argumento de autoridade, 

expresso pelo dado “com apenas 19 dias de 2016, mais de 50 mulheres trans e travestis 

foram assassinadas”.  

 
TRECHO 1: A visibilidade trans está em situação emergencial. A 

visibilidade política da comunidade trans pode ser recente, mas esta 

ameaçada assim como a vida de mulheres trans e travestis está 

acentuadamente mais em risco em 2016. Com apenas 19 dias de 2016, 
mais de 50 mulheres trans e travestis foram assassinadas. Pense nesse 

número: quase três mulheres trans por dia, apesar da população 

relativamente pequena. Ao que parece, enquanto a sociedade por um 
lado se volta para as questões de gênero, tornar visível esta população 

também torna visível o número absurdo de mortes. E também 

incomoda, até dentro do feminismo, e põe em risco quem está em 

situação de maior fragilidade (BF21012016). 

 

As autoridades invocadas para sustentar uma argumentação são muito variáveis. 

É possível falarmos de categorias de homens, como padres, cientistas ou filósofos, bem 

como de nomes particulares (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). Na 

contemporaneidade, órgãos de recenseamento, pesquisas, levantamento de dados, bem 

como fontes de investigação como as jornalísticas também podem ser apontadas como 
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autoridades. No caso em questão, apesar de não se citar a fonte, entendemos que há uma 

tentativa de expressar uma informação complementar, a qual parece ser proveniente de 

algum tipo de recenseamento, de modo que se constitui enquanto um argumento de 

autoridade associado ao lugar da quantidade.  

A formulação é expressa por meio da certeza inquestionável do dado. A 

fragilidade do argumento de autoridade está no questionamento da validade do discurso 

da autoridade em questão, mas, como aqui se trata de uma argumentação direcionada ao 

auditório universal e não de um embate dialógico, a validade da autoridade está garantida 

pela confiança no argumentador.  

O argumento por analogia faz parte do tipo de ligação que visa aproximar 

elementos distintos, ou realidades distantes. Isto é, visa tornar visível uma relação antes 

não percebida. Nesse caso, parte-se da apresentação de uma realidade que se presume 

aceita, ou passível de aceitação, posto que se apresenta um dado em forma de argumento 

de autoridade: há um genocídio da população trans em curso; com vistas a conseguir a 

adesão sobre a outra estrutura que compõe a analogia em questão: as pessoas trans estão 

desaparecendo politicamente, isto é, estão sendo invisibilizadas. Assim, podemos dizer 

que a ativista parte de uma realidade posta para fundamentar, ou elevar, uma certa ideia 

ao estatuto de regra.  

A analogia ainda é reforçada por sua apresentação a partir de outra fórmula: não 

se sabia sobre a mortalidade da população trans porque ela era grandemente 

invisibilizada. Trata-se da argumentação apoiada na figura de presença, visto que a 

informação aparece várias vezes para reforçar e fixar a ideia em questão. Na parte final 

do trecho 1, quando a ativista enuncia que “também incomoda [a visibilidade trans], até 

dentro do feminismo, e põe em risco quem está em situação de maior fragilidade”, a 

analogia é reforçada com um acréscimo que, ao mesmo tempo, causa ruptura.  

A intersecção “mulher trans”, tão retomada nos posts do Blogueiras Feministas, 

é apresentada ainda no lugar do anormal, de modo que a ativista denuncia que o próprio 

movimento feminista entende, por vezes, que a aliança com mulheres trans ameaça o 

fazer político das mulheres ditas normais. O trecho em questão faz circular uma 

reivindicação, ainda que não dita explicitamente, “nós, mulheres trans, somos também 

sujeitos do feminismo?”.  

A construção do enunciado permite observar o exercício do poder em sua macro 

e microfísica (FOUCAULT, 2017). Inicialmente a ativista aponta para a invisibilidade 

das existências trans ante a sociedade em geral, mas, após construir a analogia, afunila o 
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espaço de produção de efeitos de sentido de sua tese para mostrar que a ampla 

precarização social das mulheres trans se produz também em nível micro, quando o 

próprio movimento questiona a validade de suas pautas ou de sua possibilidade de se 

configurar enquanto sujeito do feminismo.  

 A denúncia de preterimento da população trans no contexto do movimento 

feminista reafirma a tese apresentada no início da argumentação: a população trans vive 

um momento de crise de visibilidade. Os conceitos de precariedade e de 

interseccionalidade estão latentes na construção do argumento observado no trecho 1, 

uma vez que, apesar de não ser a tese central, emerge como questão que as mulheres trans 

estão sujeitas a uma condição diferencial de precariedade em relação às mulheres 

cisgêneras por causa da intersecção de marcadores sociais da diferença que produz seus 

corpos. O marcador do gênero atua duplamente na produção da vulnerabilidade do corpo 

da mulher trans, pois sua existência denuncia a ficção do sexo e do gênero, de modo que 

produz um tipo de violência muito específica (BUTLER, 2018b).  

Todavia, ainda que a transgeneridade e a cisgeneridade produzam formas 

diferenciadas de experienciar a violência de gênero, há um entendimento político da 

necessidade de associação da luta política. No trecho 1, a ativista aponta para a dimensão 

quantitativa da existência trans, isto é, trata-se de um grupo pequeno, submetido a uma 

política genocida.  

Há, na argumentação em questão, uma reivindicação pela soma de forças políticas. 

A política de alianças é entendida como forma de sobrevivência, posto que a 

invisibilidade, traço marcado como característico da população trans, autoriza que sejam 

abandonadas à morte. Ao advogar que há força na reunião de corpos, o que Butler (2018a) 

nos diz é, justamente, que a existência está ligada às condições de aparecimento e que a 

forma de abrir uma brecha na esfera do aparecimento é somar a força dos grupos nos 

quais a precariedade se distribui. 

No trecho 2, diferente do anterior, a relação entre precariedade e 

interseccionalidade está no centro da argumentação. 

 

TRECHO 2: Dentro da violência contra toda e qualquer mulher, o corpo 

marcado como feminino que ainda soma mais fatores de diferença 
recebe um nível maior de desprezo. A transfobia, por exemplo, mata 

quase que exclusivamente mulheres trans e travestis: os homens trans 

sofrem transfobia, mas não sofrem a violência que as mulheres trans e 
travestis sofrem. Talvez seja pelo desprezo social ao feminino, mesmo 

marginal: a idéia de “uma mulher” virar “homem” pode ser vista como 
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“rídicula” mas natural, afinal quem não quer ser o “ser superior”? 

Merece quiçá pena, nunca terá o “sagrado falo” como um “homem de 
verdade”. Mas “um homem” que “vira mulher” é abominável pois como 

entender alguém que abdica da “superioridade” para ser “inferior”? Só 

pode ser doença. E como um cachorro doente, resta apenas “sacrificar 
o animal” (BF29012016). 

 

Observamos que o discurso estabelece uma relação de causa e consequência entre 

a marca de gênero e a distribuição da condição precária. Não há uma justificação do 

argumento apresentado, o que acontece é uma representação, na forma de hipótese, da 

ideia enunciada na primeira oração, que é introduzida pelo advérbio “talvez”. O trecho 2, 

funciona como um argumento pragmático, posto que aparece uma apreciação de “um ato 

ou um acontecimento consoante suas consequências favoráveis ou desfavoráveis” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 303), que será questionada e 

denunciada. Mormente, o argumento pragmático não precisa de justificação para ser 

aceito pelo senso comum, de modo que historicamente o feminino é subalternizado por, 

socialmente, ser entendido como condição humana inferior. A argumentação da ativista 

atua, justamente, para denunciar a ficção discursiva que subalterniza o feminino por conta 

de sua essência.    

A elaboração da argumentação em questão parece responder a discursos 

anteriores, que normalizam a subalternidade como condição necessária do ser mulher. O 

feminino, no curso da argumentação destacada no trecho 2, é entendido como uma marca 

de gênero e não como essência. Desse modo, o sujeito do feminismo é alargado ao 

máximo, pois aqui não se trata de marcas físicas, nem tampouco psíquicas, mas, antes, de 

pautas políticas semelhantes.  

O feminismo é apresentado não como um dado, como um movimento fechado 

com pautas estáticas, mas como um espectro que abarca múltiplas possibilidades de 

aliançamento. O feminismo, nessa construção, não está apenas para a causa das mulheres, 

mas se integra à luta contra a precariedade imposta a toda marca de gênero lida como 

pertencente ao feminino – seja física, psíquica ou cultural. Isso porque há formas 

diferentes de exercer a violência de gênero sobre corpos, em alguma medida, lidos como 

do sexo feminino, porém que expressam gênero a partir de marcas masculinas, homens 

gays afeminados, mulheres trans e pessoas não binárias, que em suas performances de 

gênero expressam marcas do feminino. Desse modo, a argumentação se articula para 

desnaturalizar a leitura subalterna que marca o corpo feminino, bem como expor a 

violência imposta ao feminino.  
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Ainda no trecho 2, com vistas a conquistar a adesão do auditório, há a 

apresentação de dois tipos de argumento: a ilustração e a metáfora. O argumento pela 

ilustração é trazido para reforçar uma regra que circula no ocidente, isto é: a identidade 

generificada que se relaciona ao feminino sofre mais violência de gênero do que aquela 

que se relaciona ao masculino, particularmente no Brasil.  

A ilustração a qual nos referimos pode ser percebida no trecho “a transfobia, por 

exemplo, mata quase que exclusivamente mulheres trans e travestis: os homens trans 

sofrem transfobia, mas não sofrem a violência que as mulheres trans e travestis sofrem”. 

Apesar de usar o marcador discursivo “por exemplo”, no âmbito dos postulados da Nova 

Retórica, o que se apresenta é uma ilustração, uma afirmativa que reforça a tese, mas que 

não pode ser verificada e que aparece isolada, sem outras afirmativas que construam uma 

exemplificação da tese. Não existe, em nosso país, dados oficiais que contabilizem as 

mortes de pessoas trans e travestis38, de modo que se trata de um dado que não pode ser 

apresentado como fato ou como exemplo.  

Ao final do trecho, a ativista traz uma metáfora como argumento que finaliza a 

estrutura da argumentação. A metáfora vem, de modo articulado à ilustração, para 

produzir novos sentidos para a violência de gênero exposta no texto em questão. A 

ilustração trazida trabalha para apresentar o corpo feminino como mais exposto à morte. 

Nessa contiguidade, a metáfora associa as marcas femininas de gênero a um animal 

doente, introduz-se, então, a ideia de perversão de gênero, de anormalidade, que precisa 

ser contida, separada do corpo social sadio (FOUCAULT, 2017). A metáfora com o 

cachorro doente, nesse contexto, é muito produtiva, pois associa o corpo anormal, 

perverso, ao não humano.  

As mulheres e, notadamente, as mulheres trans e travestis, são produzidas como 

não sujeitos, o campo do humano lhes é negado, o que resta a esses corpos é a exposição 

à morte.  A construção da argumentação em questão aponta para uma ação biopolít ica, 

não no âmbito do fazer viver, mas do deixar morrer (FOUCAULT, 1999). Ainda, do 

                                                             
38 A única fonte de informações sobre a mortalidade de pessoas trans e travestis é o levantamento realizado 

pela ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transsexuais), que é a maior rede de apoio a pessoas 

transexuais e travestis no Brasil. Não contamos, no Brasil, com informações oficiais sobre o assassinato 

das pessoas trans e a ANTRA, para suprir a ausência de informações, desenvolveu um mapa virtual, o qual 

é alimentado continuamente com notícias que tratam dessas mortes. A fonte das informações é o 

compartilhamento de dados realizados por familiares e amigos mediantes as redes sociais da associação. 

Isto é, os dados que se têm são alarmantes, mas ainda não correspondem a totalidade, posto que a falta de 

informações oficiais produz uma cifra oculta (SANTANA; SANTOS, 2018). 
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modo que a ideia é construída, podemos pensar com Mbembe (2016), em uma ação 

necropolítica, que põe em curso uma ação genocida imposta às vivências não normativas.    

 Dito isso, reforçamos que nos dois trechos em que aparecem argumentos acerca 

de questões relativas à transexualidade, emergem argumentos de ligação, especificamente 

os baseados na estrutura do real e os que fundamentam essa estrutura. No primeiro caso, 

traz-se um argumento de autoridade, que baseia o real, para, a partir dele, construir uma 

analogia que visa denunciar os processos de invisibilização da comunidade trans no corpo 

social em geral, bem como no movimento feminista. Parte-se, portanto, de um argumento 

que tem base no real com vistas a alargar os sentidos concernentes ao que é aceito como 

real. A construção do trecho 1, a articulação entre o argumento de autoridade e o 

argumento por analogia permite que a ativista questione o sujeito representacional do 

feminismo e produza seu deslocamento, de modo que a própria ideia do que é mulher 

entra em negociação. A argumentação percebida no trecho 1 atua para modificar uma 

regra aceita, que relaciona o ser mulher a uma coerência de sexo-gênero-desejo 

(BUTLER, 2018b), produzindo novos sentidos sobre o ser mulher.  

 A estrutura da argumentação observada no trecho 2 segue uma estrutura 

semelhante, porém o argumento baseado na estrutura não é mobilizado pela própria 

oradora, antes, é uma inferência de discursos anteriores. A ativista recupera no seu texto 

um argumento pragmático que circula no imaginário social para se opor a ele. Isso se dá 

por meio de dois tipos de argumentos de ligação que estão no grupo dos que fundamentam 

o real, o argumento por ilustração e por metáfora. Nos trechos 1 e 2, trazidos acima, o 

real é tomado como pressuposto, mas não para ser aceito/reificado e, sim, para ser 

questionado e expandido. Os limites do ser mulher saem do imperativo biologizante, que 

quer o estatuto de verdade, e são transpostos para o campo da história, que se quer 

performativa e contínua.  

 

ii) Raça e (de)colonialidade 

 

Analisar a construção da argumentação do discurso feminista na web sem pensar 

interseccionalidade é negligenciar o processo de construção do próprio movimento. A 

necessidade de uma análise interseccional é gritante ao olharmos para nosso corpus, por 

exemplo. Por mais que, como apontamos na subseção em que trouxemos a análise 

terminológica, algumas pautas se sobressaiam, elas são mobilizadas sempre na 

intersecção com outros marcadores sociais da diferença. Isso nos faz pensar sobre o 
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processo de formação política das ativistas que promovem ações no ciberespaço, 

discutiremos isso mais detidamente no agrupamento de argumentos que compõem o 

grupo temático vi, o qual se centra no próprio ativismo. Assim, ao olharmos para o trecho 

3 perceberemos que por mais que o foco esteja na relação gênero-raça, outras questões 

entram como importantes para a construção do pensamento. 

 

TRECHO 3: Os riscos não são só para travestis e mulheres trans: a 

violência contra a mulher negra aumentou assustadoramente em 2015 

(embora a contra a mulher branca tenha diminuído). Estupros corretivos 
em mulheres lésbicas tem crescido também. Por que estes corpos são 

alvos? E o que eles tem em comum? Dentro da violência contra toda e 

qualquer mulher, o corpo marcado como feminino que ainda soma mais 

fatores de diferença recebe um nível maior de desprezo (BF29012016). 

 

No trecho 3, encontramos um argumento pela comparação, no qual realidades 

distintas serão postas em perspectiva para aproximar distâncias. Nesse caso, o fato que se 

quer construir é a raça como fator determinante na produção e distribuição da violência, 

ao traçar um paralelo entre a mortalidade de pessoas como um dado estabilizado. A 

argumentação observada nesse trecho se desenvolve com vistas a alçar o racismo a uma 

posição elevada em um tipo de hierarquização da violência. O argumento constrói uma 

pirâmide por meio da comparação: travestis e mulheres trans > mulheres negras > mulher 

branca; como se a violência fosse um dado estático que se manifesta sempre do mesmo 

modo. Nesse sentido, para fugir das essencializações, é preciso pensar a violência como 

um constructo performativo, em que sua repetição é sempre uma paródia de atos violentos 

anteriores, ou seja, há uma semelhança entre os atos performativos de violência, mas ela 

é sempre inédita, posto que uma repetição nunca é idêntica aanterior.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) locam o argumento por comparação entre os 

argumentos quase lógicos. Todavia, Reboul (2004), em sua leitura da Nova Retórica, 

explica que o argumento por comparação, como outros que fundamentam a estrutura do 

real, são os argumentos que criam relações antes não percebidas, com base em lugares 

comuns. No trecho 3, o argumento por comparação funciona para fundamentar o real, ao 

produzir um fato a partir da relação entre o que se quer defender: a raça funcionando 

como elemento central na produção da violência, o que incide sobre as mulheres de modo 

similar à violência sofrida por mulheres trans.  

É interessante observarmos que, no curso de argumentação presente no trecho 3, 

a mulher trans não é racializada. É nesse sentido que Butler (2000) nos diz que o corpo é 
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uma construção performativa, não no sentido de negar a existência física, mas por 

considerar que a existência física só passa a ser considerada quando produzida no 

discurso, que torna o corpo inteligível ou não. A raça é também construída 

performativamente, não é um dado preexistente e essencial, mas foi produzida ao longo 

da história da humanidade39. Nesse sentido, ao apagar a raça da produção do corpo trans, 

por exemplo, produz-se a invisibilização desse corpo enquanto racializado, ele é locado 

em um local discursivo diferente, no qual a raça não interfere. Todavia, é impossível 

pensar identidade no Brasil sem considerar a raça como categoria social sempre 

constituinte da identidade em questão (BUTLER, 2018b).  

Ao realizar uma comparação e construir uma hierarquia de existências, a mulher 

trans e a mulher negra são locadas em lugares diferentes da distribuição da violência, sem 

considerar que há lugares específicos em que cisgeneridade, transexualidade e raça se 

entrecruzam. A violência sofrida por uma travesti negra é diferente tanto da violência 

sofrida por uma mulher negra quanto por uma travesti branca, e ainda há outros fatores 

que influenciam os modos pelos quais a violência se manifesta. Desse modo, hierarquizar 

violências deslegitima a luta e a condição precária vivenciada por determinados grupos. 

O argumento pela comparação, nesse caso, pretende aproximar a violência sofrida 

entre mulheres trans e mulheres negras, mas acaba por construir uma barreira no processo 

de aliançamento de diferentes populações marginalizadas. É preciso considerar que não 

existem formas independentes de opressão. 

Eu diria que o racismo não é nem redutível à classe social ou ao gênero, 
nem inteiramente autônomo. Racismos têm origem histórica diversa, 

mas se articulam com estruturas patriarcais de classe de maneiras 

específicas, em condições históricas dadas. Os racismos podem ter 

eficácia independente, mas sugerir isso não é o mesmo que dizer, como 
Caroline Ramazanoglu, que o racismo é uma “forma independente de 
dominação” (BRAH, 2006, p. 352).  

A política de alianças tem por base o entendimento de que a violência sofrida pelo 

outro é sempre diferente da minha, mas não maior ou menor, e, por sermos ambos 

marginalizados, podemos encontrar potência política na soma de nossos esforços, de 

                                                             
39 A raça é uma criação discursiva que nem sempre se fez presente nas dinâmicas sociais da humanidade.  

Castro (2016, p. 373), numa leitura de Foucault (1999), diz-nos que “o conceito de raça não é nem 

necessária nem originalmente um conceito biológico. Ele designa determinado corte histórico-político. 

[Inicialmente] vai se falar de duas raças, por exemplo, quando há dois grupos que não têm a mesma origem 

local, nem a mesma língua, nem a mesma religião [...]. Assim funciona o conceito de raça no discurso 

histórico da guerra de raças, a partir do século XVII. A ideia de pureza de raça [no singular], com tudo que 

ela implica de monista, de estatal e de biológico, é o que substituirá a ideia de luta de raças”. 
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nossa luta, de nossos modos de reivindicar a existência. Não se trata de comparar formas 

de vida, mas de somar-se a formas de vidas diferentes da minha quando políticas 

excludentes se direcionam a elas. Na condição de vidas precárias, é preciso saber que não 

estamos isentas ou livres da violência quando ela se direciona a outros grupos, pois 

vivemos em comunidade e ao afetar aquela que existe ao meu lado, me atinge também.  

Ao pensarmos sobre os dados de violência contra a mulher e percebermos que as 

mulheres negras estão mais sujeitas à violência, por exemplo, como pauta o argumento 

presente no trecho 3, é preciso pensar na especificidade da heterarquia dos eixos de poder 

ali articulados e pensar, de forma aliançada, modos de combater o exercício de tal 

violência (CASTRO-GÓMEZ; GROSFOGUEL, 2007). Há uma importância tática na 

produção de dados de violência, eles nos mostram que os eixos da luta necessitam de 

ações mais diretas em determinados momentos, mas no contexto dos ativismos não 

devem ser mobilizados para deslegitimar lutas diferentes.  

 No trecho 4, a argumentação é construída de modo diferente. Há uma reflexão 

sobre privilégio e marcadores sociais da diferença, mas a articulação da argumentação se 

centra na desigualdade da distribuição da precariedade e da exposição da precariedade, 

apontando para a sua multiforme manifestação.  

 

TRECHO 4: Mas eu nasci privilegiada. Afinal, sou branca, cis, hétero 

e estudada – diga-se de passagem que estudei através de programas 

sociais e de redistribuição de renda. Nasci privilegiada em relação as 
mulheres negras, que ganham ainda menos que eu. As mulheres trans, 

que menos direitos têm que eu. Essas mulheres estão diariamente mais 

expostas a todos os demônios dos quais tenho corrido a minha vida 

inteira, elas diariamente se encontram com ele. Mulheres que tem seus 
direitos violados por conta de sua classe social, cor, identidade de 

gênero. 

Alguém ainda se lembra de Claudia Ferreira da Silva, a mulher negra, 
mãe e moradora da periferia que foi arrastada viva por policiais? 

Alguém ainda se importa com nossos corpos? Alguém se importa se 

sofremos com a imposição de padrões estéticos escravocratas e 
inalcançáveis? Ou que nossa sanidade mental é violada diariamente 

diante do medo de se andar nas ruas? (BF09102018, grifo nosso). 

 

Notamos que a argumentação no trecho 4 se articula, principalmente, por meio de 

um processo de ligação, com o argumento pelo exemplo, “nasci privilegiada em relação 

as mulheres negras, que ganham ainda menos que eu. As mulheres trans, que menos 

direitos têm que eu. [...] Mulheres que tem seus direitos violados por conta de sua classe 

social, cor, identidade de gênero”. O argumento pelo exemplo é aquele que fundamenta 
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a estrutura do real, sobre o qual Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 400) descrevem 

como “quando são evocados fenômenos particulares uns em seguida dos outros, 

mormente se oferecem alguma similitude”.  

A regra em discussão no trecho 4 diz respeito ao acesso a direitos por parte das 

mulheres. A ativista, ao longo do post, vai discutir como o acesso a direitos é uma ficção 

e, em trechos anteriores, enumera vários direitos negados às mulheres em geral. Ao 

chegar no recorte em destaque no trecho 4, emerge uma nova questão argumentativa, 

desloca-se do acesso a direitos por todas as mulheres e centra-se nos modos desiguais de 

acesso a direitos pelas diferentes possibilidades de ser mulher. Os fenômenos evocados, 

para reforçar a regra que a argumentação quer fundamentar, produzem discursivamente 

as marcas da diferença impostas aos corpos das mulheres.  

Trouxemos o argumento em questão como compondo esse grupo temático, pois 

ao enumerar fenômenos que fundamentam a sua discordância da regra, a oradora mobiliza 

a figura de presença que põe em destaque a raça dentre os demais marcadores. A diferença 

da presença dos marcadores sociais no trecho não produz uma hierarquização 

argumentativa desses e não se constrói uma relação de pirâmide. Antes, pelo modo como 

a construção do argumento se estrutura, podemos inferir que, ao acessar o lugar-comum 

no qual a oradora busca os fenômenos que compõem seu argumento, os exemplos da 

intersecção gênero-raça são mais abundantes.  

Inicialmente, encontra-se no trecho 4 um fenômeno que relaciona os salários à 

interseção raça-gênero e ressalta que, para além da dificuldade de acesso, as mulheres 

trans têm menos direitos, produzindo uma ideia de diferença em quantidade, bem como 

enumera outros marcadores para os quais não evoca nenhum fenômeno. Na continuidade 

de sua argumentação, o discurso evoca um outro fenômeno específico que destaca o 

marcador raça, que é a história de Claudia Ferreira da Silva, marcada na argumentação 

como mulher negra e periférica.  

O argumento pelo exemplo, ao enumerar diversos fenômenos que discordam do 

discurso hegemônico em circulação (tomado como objeto de acordo) – ou seja, a 

dificuldade de acesso a direitos pelas mulheres –, busca produzir um fato novo. O discurso 

hegemônico ocidental produz uma verdade sobre a existência que diz que todas as pessoas 

são cidadãos de direitos, submetidos de modo igual às mesmas leis, aos diretos comuns e 

aos dispositivos legais.  

Por meio do argumento pelo exemplo, a ativista elenca fenômenos que questionam 

o estatuto de verdade do acordo em questão. O discurso argumentado se encaminha para 
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mostrar que as mulheres, em geral, não se caracterizam como sujeitos de direitos. Mais, 

que as existências abarcadas pelo signo mulher são expostas a diferentes vulnerabilidades 

ao recorrerem aos direitos ditos para todos. A relação da mulher com o direito se dá pela 

negação, que pode ser maior ou menor de acordo com a identificação com outras 

condições como raça, classe, dentre outras.   

Para além dos marcadores sociais da diferença elencados acima, ao falarmos sobre 

produção de identidade e movimento social/político no Brasil, é preciso considerar o 

processo de colonização e colonialismo imposto ao país, como veremos nos trechos 5 e 

6. Ao realizamos o agrupamento de grupos temáticos para a organização da análise aqui 

disposta, optamos por trazer argumentos relacionados à raça e à colonialidade juntos, uma 

vez que a colonização é basilar para o processo de racialização do Brasil.  

 
TRECHO 5: O intuito de trazer Mohanty pra esse diálogo não é acusar 

as feministas do norte global de seres “más”, mas elucidar que até 

mesmo o próprio processo de construção do sujeito do feminismo, 
assim como das demandas concernentes ao feminismo, além de ter sido 

perpassado pelas construções de raça e de classe, também foi 

atravessado pela lógica colonial que deslegitimou, inclusive, a 

capacidade de agência de algumas mulheres (BF10092018). 
 

No trecho 5, há a presença de um argumento de autoridade, com vistas a marcar 

um traço distintivo entre os feminismos do norte e do sul. A autoridade do argumento é 

outorgada tanto pela posição acadêmica quanto pelo lugar de fala, que, nesse caso, é o da 

vivência. A discussão acerca do lugar de fala ganhou amplitude e gera, continuamente, 

diversas tensões e rupturas dentro de movimentos sociais marcados pela discussão da 

identidade. O conceito de lugar de fala questiona, justamente, quem teria a autoridade 

para produzir saberes sobre determinado problema social.  

De acordo com Ribeiro (2017), todos os sujeitos sociais envolvidos com uma 

problemática social deveriam falar sobre, de modo que o lugar de fala não seria um 

mecanismo para excluir determinados sujeitos sociais do diálogo. No entanto, a autora 

ressalta que cada sujeito assume uma posição específica e deve falar desde sua posição 

social. Por exemplo, é certo que todos podem pensar e falar acerca do feminismo, porém 

desde os lugares de fala que ocupam. Apesar disso, nem todos podem acessar o lugar de 

representante do movimento.  

Um homem, então, pode teorizar sobre feminismo e até mesmo participar e ser 

atuante dentro do movimento feminista, principalmente porque fazer um tipo de 

análise/reflexão sobre a condição histórica e social da mulher na sociedade que não 
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considera o lugar histórico ocupado pelos homens é deficitário, bem como as relações 

estabelecidas por essas diferentes categorias sociais. No entanto, é vetado ao homem o 

lugar discursivo de representante do movimento feminista, posto que a sua fala acerca do 

feminismo se dá a partir de fora. De igual modo, é interditado ao branco ser representante 

da questão do negro, ao hétero da questão homossexual, ao cis da questão trans e assim 

por diante (RIBEIRO, 2017). 

A ativista, produtora do post, defende que, devido ao Brasil ter enfrentado um 

processo colonizatório diferente, não é possível pensar na produção da violência e, 

portanto, do sujeito representacional dos movimentos sociais, de modo similar aos países 

norte-euro-americanos. Há, no trecho em questão, uma negociação que visa não apenas 

alargar o sujeito do feminismo, isto é, alargar os sentidos do ser mulher para além do que 

permitiria uma compreensão colonial, mas ao próprio feminismo, que, ao abarcar 

mulheres plurais, passa a discutir pautas antes não contempladas no escopo do 

movimento. A argumentação se encaminha para defender que o ser mulher não é único, 

mas marcado por diferenças culturais, geográficas e históricas. A mulher branca do Norte, 

que comumente figura o feminismo, é diferente das mulheres do Sul. Para tanto, a ativista 

convoca a voz de Chandra Talpade Monhanty, que além de ser uma teórica-ativista das 

pautas que ela chama de pós-coloniais, é professora da Syracuse University, em Nova 

Iorque, especialista nos estudos de gênero, e uma mulher indiana.  

Historicamente, a branquitude serve como categoria societária que aloca as 

pessoas em diferentes posições sociais. O branco, norte-euro-americano, é o sujeito de 

direitos, o cidadão para quem as formas de legislar do ocidente foram pensadas. Isso 

porque o branco era aquele a serviço dos interesses imperialistas do capitalismo, detentor 

de poderio bélico, e, portanto, detentor das decisões sobre a vida e sobre a morte. De 

modo contrário, as pessoas cuja raça foi construída como diferente da norma branca são 

construídas como um corpo que é colocado fora da dialética do Sujeito e do Outro, 

colocadas em um lugar de estranhamento, de desumanidade, de negação de direitos 

(FANON, 2007).  

Tendo isso em vista, a argumentação por um feminismo decolonial vem do 

entendimento de que os feminismos brancos provenientes do Norte trazem marcas da 

história de exploração e desumanidade posta em curso pelos processos colonizatórios. 

Para articular a ideia de um feminismo decolonial no Brasil, a argumentação se apoia em 

um argumento de autoridade que opera duplamente – pelo reconhecimento acadêmico e 

pela posição social da pesquisadora (CASTRO-GOMES; GROSFOGUEL, 2007).  
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O argumento pelo exemplo em conjunção a um outro argumento de autoridade, 

presente no trecho 6, vem como reforço ao argumento de autoridade trazido no trecho 5, 

não no intento de justificá-lo, mas de torná-lo visível.  

 

TRECHO 6: E a gente nem precisa ir tão longe… Quantas páginas do 

norte possuem alcance nacional? Quantas autoras daqui são lidas [fora 
daqui]? Uma importante militante do Feminismo Negro da Amazônia 

(e também amada amiga), Flávia Ribeiro, outro dia me chamou atenção 

pra isso: nos eventos feministas nacionais as palestrantes são 
majoritariamente de quais regiões? 

Então, a gente pode concordar que se os feminismos latinoamericanos 

(assim como africanos, mas em nuances diferentes) são marginalizados 

em relação às produções de conhecimento. O mesmo ocorre entre as 
regiões brasileiras. 

A virada decolonial, nesse caso, está em ouvir essas mulheres, ler essas 

mulheres, enxergá-las. Realmente perceber que a sua existência em 
lugares que silenciam suas especificidades, por si só, já é um ato 

político. 

Existe um trecho de uma fala que Djamila Ribeiro fez quando esteve 
aqui em 2015 que muito me marcou, ela disse: “ser feminista no Brasil 

não é a mesma coisa que ser feminista em Uganda”. Assim certamente 

como eu, sendo uma mulher branca que mesmo morando na periferia 

ainda mora dentro da cidade, não experiencio a vivência de uma mulher 
negra que vive no mesmo local que eu, ou de uma mulher que vive no 

interior do estado do Pará. Mas isso não quer dizer que a gente não deve 

dialogar, pelo contrário! (BF10092018). 
 

 

O trecho 6 ilustra como a segregação epistêmica e política colonial produzem 

marcas de preconceito na demarcação de um território. No Brasil, as marcas da 

colonização operaram uma inversão na geografia do privilégio. Conforme aponta Santos 

(2018), há uma diferença entre Norte-Sul geográfico e Norte-Sul epistêmico, o Norte 

epistêmico é o lugar em que o conhecimento e os saberes produzidos são valorizados, 

enquanto os saberes do Sul epistêmico são marginalizados. Todavia, as regiões 

epistêmicas e geográficas não coincidem necessariamente, pois sua produção é histórica. 

Nesse sentido, podemos dizer que saberes como os produzidos por Butler (2018b) ou 

Davis (2016) são saberes suleados, pois apesar de produzidos no Norte geográfico são 

fundamentados desde as margens, são saberes marginais.  

Tendo isso em vista, o argumento pela ilustração vem para mostrar que ainda hoje 

existem marcas coloniais que diferenciam o fazer político dessas regiões. A marca 

colonial reflete, como mostra o trecho 6, no alcance político-intelectual dos movimentos 

do Norte e do Sul.  
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O argumento pelo exemplo vai elencar, de modo indireto, elementos que reforçam 

o posicionamento defendido. Indireto porque os fenômenos não serão listados como 

afirmações, mas como perguntas que levam o auditório a refletir sobre o que está sendo 

defendido e, em alguma medida, a render-se ao argumento apresentado. Apesar de ser um 

argumento que fundamenta a estrutura do real, ele é apresentado como quase lógico ao 

ser finalizado pela expressão “então, a gente pode concordar que”, a qual, retoricamente, 

fecha a discussão por entender que seu argumento possui uma grande força.  

Para finalizar a argumentação, aparece uma fala de Djamila Ribeiro, que funciona 

como argumento de autoridade, uma ativista-teórica e política do movimento negro, que 

possui reconhecimento e visibilidade nacional, para reforçar a importância de um olhar 

decolonial para o feminismo. A voz de Djamila é produtiva na produção no curso da 

argumentação em questão porque apesar de ser uma voz que vem de uma região que 

possui privilégio epistêmico, se enquadra como uma voz do Sul epistêmico. É uma mulher 

negra, que vem da periferia de São Paulo.  

O trecho 6 aponta que um feminismo decolonial não se constitui apenas por estar 

associado às mulheres de uma região geográfica marcada por traços coloniais, mas, antes, 

por produzir alianças entre as múltiplas vozes que vêm do Sul, compreendendo suas 

demandas e especificidades e lutando para que os saberes do Sul sejam reconhecidos, 

legitimados e valorizados.  

De modo semelhante ao tópico ii, a discussão acerca de processos de racialização 

e de colonialismo mobiliza argumentos baseados na estrutura do real em associação a 

argumentos de ligação que fundamentam a estrutura do real. Há, centralmente, uma 

argumentação pelo exemplo e pela ilustração que visa mostrar que existe sim racismo no 

Brasil, produto do processo colonizatório que sofremos. A regra que diz que o Brasil é o 

país da igualdade racial e da miscigenação pacífica (NASCIMENTO, 2016) é questionada 

por meio da evocação de fenômenos que apontam para um quadro de exclusão e 

marginalização dos corpos racializados como não brancos. Para construir uma regra 

diferente da que está sendo refutada pela ilustração e pelo exemplo, se recorre, 

principalmente, ao argumento de autoridade que funciona para criar um acordo, que seja 

“o Brasil não é um país de paz racial”, entre o orador e o auditório.  

 

 

iii) Estilizações corporais do gênero: estética e comportamento 
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Os enunciados analisados aqui evidenciam elementos concernentes à negociação 

performativa do comportamento de gênero. Existe uma performance comportamental 

sociohistoricamente atribuída às mulheres, a qual estabelece uma série de padrões 

comportamentais, instituídos socialmente e cristalizados ao longo da história, que são 

identificados como referentes a uma essência feminina. Contudo, o discurso feminista em 

circulação no ciberespaço evidencia que a normalização de um comportamento feminino 

como não natural, mas, sim, compulsório. Nesse sentido, centraremos aqui nos 

argumentos que disputam novas e alargadas possibilidades de performance 

comportamental.  

No trecho 7, encontramos uma argumentação que articula o argumento pelo 

exemplo e o argumento pelo modelo. Enquanto a argumentação pelo exemplo evoca 

fenômenos que reforçam uma regra que está sendo questionada, a argumentação pelo 

modelo toma pessoas ou grupos cujo prestígio valoriza o ato. Isto é, espera-se sempre 

uma ação positiva de uma determinada pessoa devido aos seus atos anteriores e ao 

prestígio que este possui (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). Nesse caso, a 

questão que está sendo discutida é a naturalização de um modo único de ser mulher.  

 

TRECHO 7: Mesmo assim não desisto dessa luta árdua. Apesar de ter 

nascido nessa sociedade, eu nasci de uma mulher forte, corajosa, 
batalhadora, incrível. Uma mulher que nunca vi fraquejar. Sou neta de 

uma mulher incrível que, apesar da sociedade em que ela estava inserida 

e de toda dor, nunca baixou sua cabeça e já colocou muito homem no 

chinelo. Sou irmã de uma mulher incrível que cria seu filho com a ajuda 
da minha mãe e elas não estão criando um desajustado, e sim um 

homem justo e honesto. Apesar de todas essas dificuldades, não vou 

deixar que a luta das mulheres que morreram para que eu pudesse votar, 
trabalhar e ter direitos seja em vão. Não vou deixar apagar a imagem 

das Cláudias, Marieles, Dandaras e tantas outras, mortas, mutiladas e 

assassinadas por quererem justiça. Não podemos deixar que as vozes 
das mulheres mortas pelo machismo sejam silenciadas (BF09102018). 

 

A ativista começa sua argumentação por meio da contestação de sentidos que 

historicamente construíram uma norma para a categoria mulher, por meio da evocação de 

fenômenos que se lhes opõem. A construção do argumento pelo exemplo, percebido no 

trecho 7, toma como base elementos que estão presentes na vivência daquela ativista, que 

denuncia que os sentidos de fragilidade e submissão como sendo naturais é uma ficção 

discursiva cuja propagação interessa por produzir mecanismos de controle e 

marginalização dos corpos femininos. Ao evocar sentidos como forte, corajosa, 

batalhadora, incrível, que não fraqueja, que não abaixa a cabeça, produz-se 
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discursivamente e reforça-se uma regra oposta àquela propagada pelo discurso 

hegemônico, a qual seja “mulher é mais do que a norma diz”.  

Não se age livremente sob a coerção da norma, há uma regulação rígida dos atos 

de identidades que podemos produzir (BUTLER, 2018b), porém, como vimos, a norma 

se produz pela repetição que nunca é idêntica, mas sempre uma paródia, o que abre o 

espaço para subversão. O argumento da ativista não nega a regra, mas questiona o seu 

valor de verdade absoluta. A regra existe e aloca as mulheres no lugar do Outro, aqueles 

corpos cuja existência é marginal, entretanto, não se trata de um esquema de verdade 

inquestionável. Há formas de ser mulher que negam a verdade da submissão e da 

fragilidade.  

Um outro ponto relevante da argumentação presente no trecho 7 é que ela não 

responde apenas a discursos abstratos em circulação no corpo social, exaustivamente 

repetidos, antes, retoma e opõe-se a um texto produzido por uma grande autoridade 

política do Brasil, então candidato à vice-presidência da república. Na ocasião, em 16 de 

setembro de 2018, o general Hamilton Mourão (PRTB), declarou que  

Família sempre foi o núcleo central. A partir do momento que a família 

é dissociada, surgem os problemas sociais que estamos vivendo e 

atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é 
mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos 

desajustados e que tendem a ingressar em narco-quadrilhas que afetam 
nosso país40. 

A fala de Mourão nega a condição da mulher de formar um cidadão, tal discurso 

corresponde à ideia de submissão e fragilidade discutida acima. O corpo biologicamente 

capaz de gestar uma vida não pode/deve assumir a posição de chefe de família. É retirada 

a possibilidade de protagonismo familiar exercida por mães e avós. De acordo com o 

discurso médico-religioso em circulação no ocidente, ao corpo lido como masculino cabe 

o papel de “cabeça da família”, aquele que executa as tarefas de força e liderança, 

enquanto é legado às mulheres o papel de submissas, que efetuam atividades de 

reprodução e auxílio.  

Nesse sentido, ao construir o argumento pelo exemplo e trazer fenômenos que se 

dão na sua vivência, a ativista questiona a regra geral e, mais especificamente, a fala do 

candidato à vice-presidência, o que é explicitado no trecho “sou irmã de uma mulher 

incrível que cria seu filho com a ajuda da minha mãe e elas não estão criando um 

                                                             
40 A fala completa de Mourão foi transcrita pela revista Exame, da editora Abril. Disponível em: 

<https://bit.ly/2TUhuS4>. Acesso em: 30 dez. 2020. 
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desajustado, e sim um homem justo e honesto”. Como reforço ao argumento pelo 

exemplo, a oradora instaura um argumento pelo modelo.  

Na parte final do trecho 7, a ativista não quer apenas fundamentar uma regra, mas 

estimular uma ação. O modelo pode ser reservado a um pequeno grupo. Um homem, um 

meio, uma época serão caracterizados pelos modelos que se propõem e pela maneira que 

os concebem (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996). A ação que se quer 

estimular na argumentação presente no trecho 7 é a necessidade de resistir à 

normalização. A ativista se apresenta como parte do movimento de questionamento do 

modo único de ser mulher, ao dizer “não vou deixar que a luta das mulheres que morreram 

para que eu pudesse votar, trabalhar e ter direitos seja em vão”.  

A partir da negação da ideia de uma mulher única, que possui uma identidade 

essencializada, a ativista realiza uma ação ligada ao movimento feminista como forma de 

resistir e seguir denunciando a ficção da norma que subalterniza corpos femininos. Para 

tanto, evoca nomes de mulheres de prestígio, de modelos para o movimento feminista, 

que pagaram com a vida por não se adequarem à norma hegemônica.  

Grafar o nome de Marielle Franco, Cláudia Ferreira da Silva e Dandara41 no plural, 

no contexto argumentativo em que isso é feito, coloca-as como modelos e estimula a 

imitação. A pluralização do nome de mulheres que assumem uma posição de modelo, as 

produz discursivamente não por sua individualidade, mas pela potência de se tornarem 

símbolos, modelos. A argumentação convoca outras mulheres a transformarem seus 

corpos em ação política mediante a insubmissão aos modos de vida que nos são ditados 

como únicos e verdadeiros, o que fica marcado textualmente no último período do trecho 

7, quando a ativista escreve “não podemos deixar que as vozes das mulheres mortas pelo 

machismo sejam silenciadas” e, com uma convocação, encerra a argumentação.  

 No trecho 8, notamos, pela primeira vez, de forma explícita e central a presença 

de um processo de dissociação, que se dá pela definição dissociadora.  

 

TRECHO 8: Ser mulher por si só remete a muitos rótulos. Esperar que 

a mulher atenda à padrões estéticos que não a representam, ou que 

assuma quase que integralmente a educação dos filhos são exemplos 

corriqueiros. É como uma promessa, como se alguns padrões já 
estivessem definidos no nosso DNA. Se é mulher, logo… 

                                                             
41 Não trazemos o sobrenome de Dandara por ser o nome de algumas mulheres que pagaram com a vida 

por não se adequarem à norma, como, por exemplo, Dandara dos Palmares e Dandara dos Santos. A 

primeira foi uma guerreira negra do período colonial engajada na luta pela abolição, que, ao ser presa, 

suicidou-se para não voltar a condição de escrava. A segunda, foi uma travesti nordestina de 42 anos, que 

foi brutalmente assassinada com chutes, pauladas e pedradas, por conta de sua identidade de gênero.  
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Mas, no universo de mulheres possíveis, que conquistaram o direito de 

decidir por si próprias, cabem muitos perfis. Dona de casa. Mãe. Sim. 
Mas também empreendedora, chefe de família, solteira por opção, e 

mais o que vier. Mulheres que os antigos modelos já não dão conta mais 

(BF30052018). 

 

De modo semelhante a todos os argumentos que analisamos anteriormente, a 

pretensão do argumento presente no trecho 8 é fundamentar uma regra que se oponha aos 

modos hegemônicos de ser mulher. Todavia, aqui, não há uma estrutura textual-

argumentativa que tenta aproximar realidades produzidas historicamente como distintas 

e, sim, dissociar uma definição para produzir novos sentidos sobre uma regra produtiva e 

amplamente propagada no corpo social.  

 O Tratado da Argumentação nos apresenta a existência de dois tipos de definição: 

as estáticas e as dinâmicas. “A definição estática corresponde ao passageiro, à aparência, 

graças a ela, é introduzida o que é, grosso modo, a definição habitual” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 507), esse tipo foi incluído pelos autores no espaço 

das técnicas argumentativas quase lógicas, uma vez que produz um conceito, um sentido 

de verdade sobre um objeto do mundo. Contudo, os autores percebem que para além da 

potência retórico-discursiva para produzir sentidos de evidência, a definição, no curso de 

uma argumentação, também pode/funciona como uma estratégia dissociadora, por 

fornecer um sentido diferente do habitual. Tendo isso em vista, é possível perceber que a 

oradora, no trecho 8, constrói uma dissociação nocional para questionar uma definição 

existente, de modo que os sentidos da definição não serão, necessariamente, negados, mas 

ampliados. 

De início, a ativista lança mão do vocábulo rótulos para se referir à definição 

hegemônica sobre o que é ser mulher. O vocábulo em questão produz, no trecho 8, efeitos 

de sentido que remetem a ideia de identidades estigmatizadas. Um rótulo, em seu uso 

literal, é a identidade de mercado de uma mercadoria, é a marca, aquilo que torna um 

objeto conhecido. Ao referir-se à definição de mulher posta em circulação pelo 

hegemônico como um rótulo, a ativista produz sentidos de artificialidade, de construção, 

de generalização acerca dessa definição. Em seguida, ela evoca as noções comumente 

associadas ao ser mulher, com as quais ela vai romper. Enquanto no trecho 7 a oradora 

centrou sua discussão na desconstrução do que seriam os traços de uma personalidade 

feminina, no trecho 8, outros elementos emergem: uma estilização corporal que afeta o 

comportamento e a aparência física, bem como as funções sociais permitidas à categoria 
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social lida como sendo mulher, desde as posições ocupadas na vida pessoal, no âmbito da 

casa, até as posições profissionais.  

 Ainda, em sua evocação da definição hegemônica do que seria uma mulher, a 

ativista questiona a ideia de um destino biológico, a qual propaga que todo corpo com 

determinadas marcas biológicas está predisposto a agir de determinada forma e ocupar 

certas funções. Sobre isso, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 507) afirmam que “por 

vezes a dissociação oporá um sentido técnico a um sentido mais usual”, o que não 

significa que um é mais válido que o outro, posto que o valor de verdade irá variar de 

acordo com o auditório. É preciso ter em vista que o discurso técnico-científico, na 

perspectiva que aqui assumimos, é mais um discurso em circulação na sociedade, a sua 

produção toma a observação e o método científico como lugar de partida, mas não deixa 

de ser uma produção discursiva histórica e localizada, passível de questionamento. 

Em sua argumentação, a ativista advoga contra a ideia de causa e consequência 

(se isso, logo aquilo), com vistas a construir a possibilidade de uma verdade histórica 

sobre a constituição de um sujeito lido a partir da marca de gênero relacionada ao que se 

entende por mulher. A dissociação é introduzida mediante o uso do operador 

argumentativo, mas, o que marca uma mudança na direção da argumentação. Há uma 

negociação que visa ao deslocamento do conceito, que deveria passar de uma concepção 

de essência e unidade para uma ideia de pluralidade e diferença.  

 A argumentação analisada neste tópico não tem como função central alargar as 

possibilidades de sujeitos do feminismo, antes, encaminha-se para questionar a ideia que 

se tem do próprio sujeito eleito como representante do movimento. O movimento 

feminista é entendido historicamente como lugar no qual se organiza a luta da mulher por 

acesso, igualdade e contra a violência, mas, aqui, o que se pauta é a desnaturalização de 

que há uma forma comportamental e física de ser mulher, mesmo dentro do que se 

entende como sujeito representacional do feminismo tradicional. Não estamos falando de 

uma identidade marcada por cruzamentos interseccionais, mas do feminismo burguês-

branco que conseguiu alcançar alguns espaços de aparecimento e conquistou alguns 

direitos.  

Todavia, a ideia de um sujeito representante desse movimento que é lido como 

homogêneo, uma vez que possui em sua constituição uma menor variedade de marcadores 

sociais da diferença, é, também, uma ficção. Não existe possibilidades de uma luta por 

representação, posto que a representação nunca abarca a multiplicidade dos sujeitos que 

buscam representação. Nesse sentido, os sentidos da luta também são deslocados, parte-
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se de uma perspectiva identitária que visa à libertação do sujeito mulher e se centra em 

uma movimentação que luta pelas múltiplas possibilidades de existir/ser mulher. Os 

estudos de gênero e o feminismo queer se encaminham, justamente, na luta pela 

possibilidade de existências plurais, desde a variedade de corpos mais próximos à norma 

até a pluralidade de existências que se afastam bruscamente da norma.  

Com relação a argumentação analisada neste tópico, identificamos, no trecho 7, 

uma estruturação dos argumentos que é similar àquelas desenvolvidas nos tópicos 

anteriores, isto é, a articulação de argumentos com base no real e argumentos que 

fundamentam a estrutura do real para produzir novos sentidos acerca do ser mulher.  

No trecho 8, no entanto, houve uma quebra dessa estrutura, pois a negociação 

acerca das identidades gendradas se dá mediante um processo de dissociação, mais 

especificamente, por meio de uma definição dissociadora. No trecho 8, não há um esforço 

de elevar uma regra desvalorizada socialmente a um lugar de prestígio, mas um 

distanciamento dos conceitos hegemônicos do ser mulher e o estabelecimento de uma 

definição nova, alinhada às perspectivas de luta e ação política do movimento feminista.   

 

iv) Ativismos, lutas e resistências 

 

Os tópicos temáticos anteriores, em geral, trazem as vozes das ativistas feministas, 

em circulação no ciberespaço, em um processo de negociação acerca dos limites da 

identidade de gênero. Os trechos selecionados nesta parte discutem, também, os processos 

de negociação/produção de identidades gendradas, ao mesmo tempo que realizam uma 

atividade metalinguística, posto que em sua atuação enquanto ativistas feministas, elas 

refletem e definem o ativismo e o ciberativismo.  

No trecho 9, a argumentação se estrutura por meio de um processo de dissociação, 

no qual a ativista produz uma marca que diferencia a experiência do assédio que ocorre 

fora das redes daquele que se dá no ciberespaço. 

 
TRECHO 9: Nos últimos dias, o assédio vivido pela menina de 12 anos 

participante do MasterChef Júnior me fez reviver essa e muitas outras 

histórias, pois foi um dos episódios mais nojentos que já vi acontecer 

na web. Mesmo não surpreendendo, porque, enfim, sofrer assédio desde 
novinha é um clichê na vida de muitas de nós, não fica menos 

aterrorizante. Especialmente porque sai das ruas, em geral restrito aos 

nossos ouvidos, e vai pras redes sociais, com toda sua amplitude e 
replicabilidade. 
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Aliás, isso acabou estimulando uma campanha criada pela Think Olga 

com a hashtag #PrimeiroAssedio, gerando mais de 80 mil tweets, com 
relatos muito tristes e dolorosos (BF26102015). 

 

 Conforme explicitam Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 468), o processo de 

dissociação “[...] já não se trata, nesse caso, de cortar os fios que amarram elementos 

isolados, mas de modificar a própria estrutura destes”. É exatamente isso que a ativista 

faz com a linguagem no trecho 9, não há um esforço argumentativo para colocar o assédio 

virtual e físico em lugares diferentes e isolados, mas é produzida uma especificação da 

definição de assédio para a sua modalidade virtual. Isso porque “muitas vezes, afirmar 

que tal coisa está sujeita a tal conceito, ou não está, significa introduzir indiretamente uma 

definição dissociadora, sobretudo quando a introdução de uma nova característica se torna 

critério para o uso correto da noção (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 506).  

 Não há, nesse caso, um questionamento do que seria o assédio, de modo que, 

inicialmente, parece que a ativista vai produzir textualmente um processo de ligação, de 

aproximação de realidades distintas, ao textualizar que o assédio não é uma novidade, por 

ser algo com o qual as mulheres lidam desde pequenas. Contudo, ao trazer uma 

característica que é própria da violência em sua modalidade virtual – a saber, a amplitude 

à capacidade replicabilidade presente nas redes sociais –, instaura-se um processo de 

dissociação. Desse modo, produz-se, discursivamente, uma hierarquização de definições, 

posto que, ao modificar a descrição do assédio quando de seu acontecimento no 

ciberespaço, afirma-se que tal modalidade da violência é especialmente aterrorizante por 

sua potência de citação.  

 Como suporte à ideia elaborada na primeira parte do trecho 9, a ativista traz um 

argumento pela ilustração. O caso de Valentina, que já discutimos na seção 2 deste 

trabalho, a partir do qual a argumentação é iniciada, é retomado com dados ilustrativos 

do imenso alcance que as informações têm na internet. No mês seguinte à postagem de 

comentários que sexualizavam a participante do Master Chefe Kids e do lançamento da 

campanha #MeuPrimeiroAssédio, mais de 80 mil tuítes haviam aderido à campanha e se 

solidarizavam ao episódio de assédio virtual que deu o start da Primavera das Mulheres. 

Ainda hoje, de acordo com busca realizada no Twitter e no Facebook, em 15 de janeiro 

de 2020, a hastag continua sendo acessada nas redes. Há, portanto, um processo de 

dissociação, por meio da mobilização do argumento de definição dissociadora, o qual está 

apoiado em um argumento baseado na estrutura do real, notadamente, a ilustração. 
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 No trecho 10, percebemos um momento de questionamento de um acordo social 

que é estabelecido como sendo da ordem do real, um fato.  

 

TRECHO 10: Inclusive, nos locais que fui, sempre foram as alunas que 
nos convidaram e organizaram o evento. Aliás, nessas escolas e 

algumas outras que tomei conhecimento, vi ou soube de estudantes 

muito jovens se organizando em coletivos feministas ou na perspectiva 
do feminismo. Os temas do assédio e cultura do estupro são os mais 

urgentes. Dizem respeito à vida cotidiana, que elas percebem desde 

cedo, e têm relação direta com o direito de ir e vir, com a liberdade, 

com vivências e experiências de desejo e sexualidade que se confundem 
nesse emaranhado perverso que coloca sexo, tesão, descobertas e 

violência sexual num mesmo balaio (BF26102015). 

 

 Para a ativista, há um acordo tácito aceito socialmente que estabelece uma relação 

de causa e consequência, entre o direito ao exercício da sexualidade feminina e as 

violências de gênero exercidas diretamente sobre o corpo, como, por exemplo: o assédio, 

o estupro e a negação a direitos reprodutivos. Nesse sentido, a ativista questiona esse 

acordo para retirar o status de fato do discurso que culpabiliza a mulher pela violência a 

ela imposta. Não aparece uma formulação textual que possa ser vinculada aos tipos de 

argumento descritos por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). É um momento retórico de 

questionamento do estatuto de fato de um discurso, para que a argumentação possa se 

desenvolver. O trecho 10 aponta que se trata de um tipo de violência explícita à qual as 

mulheres estão expostas desde crianças, de modo que, de acordo com a experiência 

pessoal da ativista, se tornou a principal motivação para a organização de coletivos.   

 Apesar de não discorrer especificamente sobre o processo de formação dos 

coletivos feministas, o trecho 10 faz emergir esse momento como importante para a 

articulação política dos coletivos feministas. No trecho acima, a ativista aponta que os 

coletivos surgem, em geral, das urgências sentidas pelo corpo, pela recusa a continuar 

experienciando determinadas dores, de modo que as articulações políticas se dão, 

majoritariamente, a partir de análises/percepções muito localizadas da opressão.  

Destacamos ainda que a internet tem funcionado como um meio importante para 

a formação política da população em geral, bem como das pessoas que se envolvem 

ativamente na luta política. O número de usuários engajados com os cibercoletivos é 

crescente, como mostram os dados das campanhas que trouxemos ao longo desta 

pesquisa. Todavia, o fluxo intenso de informações, por vezes, atrapalha a possibilidade 

de coerência política, de assertividade nas estratégias de luta ou de articulação produtiva 

de grupos sociais diferentes.   
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 O que queremos não é desvalorizar ou deslegitimar a potência política das 

experiências pessoais. A crítica vai no sentido de que, como qualquer movimento 

sociopolítico, os ciberativismos precisam de um alinhamento político coeso para que seus 

modos de luta sejam produtivos e eficazes. Principalmente, nesse caso, por serem 

coletivos que funcionam por meio de propagação de informação, como discutimos na 

seção 3, parte 2 (VEGH, 2003).  

Podemos citar páginas no Instagram que possuem entre 400 e 500 mil seguidores, 

que modelam a formação feminista de milhares de mulheres, mas que não adotam 

nenhum tipo de alinhamento político ou epistemológico, como, por exemplo, as páginas 

@mulherdonadesi e @somosnetasdasbruxas. Esse tipo de articulação feminista pode cair 

na armadilha de pautas contraditórias. Um coletivo feminista que, de partida, exclui as 

mulheres trans da posição de sujeitos de seu feminismo por defenderem projetos políticos 

liberais, que empurram esses corpos compulsoriamente para a prostituição e para a morte. 

Ou, por exemplo, um movimento feminista que se diz aliançado às pautas raciais, mas 

defende projetos de encarceramento racistas que aprisionam, principalmente, corpos 

pretos e periféricos.  

No trecho 11, de início, emerge como saliente o uso das aspas como estratégia 

argumentativa. A ativista diz lançar mão das aspas para se privar de conceituar, teorizar. 

Nesse sentido, Butler (2018a) advoga que o conceito de feminismo deve estar sempre 

aberto ao questionamento e à reconstrução, de maneira que as suas fronteiras não sejam 

fechadas, mas sempre fluidas e móveis para não excluir corpos a partir de uma noção de 

representação excludente, visto ser um lugar em disputa. O sujeito do feminismo deve ser 

tomado como um consenso sempre problemático. Na esteira dessa reflexão, a não 

definição também funciona como uma estratégia argumentativa, que opera não apenas 

dissociação de definições anteriores, mas por colocar um termo em um espaço 

assumidamente em disputa. A não definição, nesse caso, implica recusar uma regra, um 

fato e uma verdade, mas não apresentar outros que lhes substituam, senão 

momentaneamente, por serem históricos e contingentes.  

 
TRECHO 11: De tudo que vi acontecer até agora, o que mais tem me 

chamado atenção – e alegrado muito, é bem verdade! – tem sido a 

ampliação dos debates “feministas” (e as aspas aqui me socorrem da 

necessidade de, nesse momento, discorrer sobre conceitos e ou teorias, 
ao que não me pretendo). Brasil afora, nos últimos meses, pulularam 

discussões que perpassaram pela recorrente tentativa de culpabilização 

da mulher, como meio para legitimar a violência de gênero, como no 
caso do vídeo amplamente divulgado em que um marido agride a 
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mulher ao flagrá-la saindo de um motel com outro homem, pela 

denúncia de abusos através da #meuamigosecreto, pela polêmica ‘do 
shortinho’ em Porto Alegre até as recentes manifestações em apoio à 

adolescente carioca vítima desta ignomínia que é o estupro, 

terrivelmente agravado em seu modus faciendi coletivo. 
Nunca se falou tanto sobre empoderamento feminino. E, sabemos, 

informação e conhecimento são sempre o primeiro e imprescindível 

movimento de transformação individual e social. A veloz propulsão de 

notícias, discussões e informações, principalmente, através das redes 
sociais, o que reputo ser o melhor que há nelas, alcançou mulheres de 

todas as idades, em todos os recônditos deste país continental, levando-

as a refletir, quiçá, pela primeira vez, sobre sua condição, enquanto 
mulher, sobre o papel que a sociedade patriarcal lhes atribui e sobre o 

controle que impinge aos seus corpos, em suas mais variadas formas 

(BF30062016). 

 

Ainda no trecho 11, a ativista se propõe a desvelar o discurso de culpabilização 

da mulher que sofre algum tipo de violência de gênero, por meio de um argumento pelo 

exemplo. Para tanto, evoca quatro casos então recentes para reforçar a posição que ela 

assume. O discurso social produz a culpabilização da vítima de violência de gênero sem 

assumí-la, ao inquirir/procurar as suas motivações na pessoa que sofreu com os atos 

violentos.  

 Assim como nos outros tópicos, há nesse trecho uma predominância de 

argumentos que fundam a estrutura do real. A negociação argumentada da identidade de 

gênero, no escopo dos ativismos, busca sempre questionar aquilo que está posto no âmbito 

do real para abrir possibilidades inéditas de fazer gênero. Possibilidades não 

subalternizadas ou marginalizadas de ser mulher. Nesse sentido, os argumentos que 

fundamentam a estrutura do real, bem como as dissociações definidoras, que aparecem 

em alguns momentos, permitem a desconstrução de regras machistas, misóginas, 

transfóbicas, racistas e classistas. Constata-se que, com muito esforço político, teórico, 

discursivo e argumentativo, é possível construir uma democracia em que a noção de povo 

possa ser ampliada.  

 

Ao observarmos os quatro tópicos que compõem esta subseção, percebemos uma 

variedade de tipos de argumentos mobilizados para a negociação das fronteiras que 

circundam a noção sobre quem é o sujeito representacional do ciberfeminismo e, por 

conseguinte, das possibilidades de expressão da identidade de gênero para a categoria 

mulher. Contudo, observamos que apesar da mobilização de argumentos variados, não há 



 

115 
 

nenhum que funcione como argumento quase-lógico. O discurso das ciberativistas, em 

geral, se vincula ao real para questioná-lo e alargá-lo. Ao mapearmos os argumentos que 

emergiram em nossa análise, encontramos 9 tipos de argumentos diferentes, como pode 

ser percebido no quadro abaixo.  

 

Quadro 5 – Mapeamento dos tipos de argumento 

Trecho Tipo de argumento 

1 Argumento por analogia; argumento de autoridade 

2 Argumento por ilustração; argumento por metáfora 

3 Argumento por comparação 

4 Argumento pelo exemplo 

5 Argumento de autoridade 

6 Argumento pelo exemplo; argumento de autoridade 

7 Argumento pelo exemplo; argumento pelo modelo 

8 Definição dissociadora 

9 Definição dissociadora 

11 Argumento pelo exemplo 

Fonte: Produzido pela autora.  

 

Com o mapeamento, percebemos que há uma predominância de argumentos pelo 

exemplo, que aparece 4 vezes, o qual é seguido pelos argumentos de autoridade, que 

aparece 3 vezes. A articulação entre os argumentos baseados na estrutura do real e aqueles 

que fundamentam essa estrutura, aqui representados pelo exemplo e pela autoridade, 

funciona para validar a apresentação de novas regras. Enquanto o argumento pelo 

exemplo questiona e propõe uma nova regra, o argumento de autoridade é mobilizado 

como garantia ou sustentação do primeiro, isso porque traz uma voz reconhecida pelo 

discurso do verdadeiro. 

Como vimos, o argumento pelo exemplo é mobilizado quando há uma 

discordância da regra estabelecida e se deseja instaurar uma nova regra, a qual será 

fundamentada a partir da evocação de múltiplos fenômenos que explicitam a sua 

razoabilidade. O argumento de autoridade, por sua vez, é baseado no real, ou seja, 

mobiliza vozes reconhecidas e aceitas pelo corpo social, de tal modo que seus discursos 

são legitimados, ou mais amplamente aceitos, do que outras vozes não hegemônicas.  

Nesse sentido, a proposta de novas regras e possibilidades de identificação de 

gênero para a categoria do que se lê socialmente como mulher é fundamentada na 

evocação de existências não normativas, como argumento que visa mostrar a existência 
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desses corpos e, portanto, questionar a regra. Porém, não se trata apenas de mostrar que 

a regra que está sendo questionada é falha, faz-se necessário garantir a viabilidade da 

regra que se quer instaurar por meio da garantia de elementos baseados no real.  

É importante ressaltar, no entanto, que as vozes de autoridade trazidas no discurso 

do ciberfeminismo são, também, vozes não hegemônicas. Apesar de serem nomes que 

alcançaram força institucional dentro do ambiente acadêmico, são vozes que falam desde 

as margens, pois, apesar de situarem-se em posições valorizadas, são corpos não 

normativos, existências que burlam os limites da esfera de aparição.  

Desse modo, podemos considerar que há uma importância política e estratégica 

na representação efetiva, aquela que não flerta com os poderes hegemônicos. Isso porque 

a ocupação de posições valorizadas, como a produção de conhecimento dito científico, 

por corpos não normativos possibilita a mobilização de vozes não hegemônicas desde 

dentro do espaço da instituição. Ou seja, possibilita inaugurar a argumentação com base 

no real a partir de lugares reconhecidos, ainda que não amplamente aceitos.  
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Palavras finais 

 

 

Como que você explica para uma pessoa que você tem o direito 

de discordar de alguém, e o outro alguém não pode te processar? 

Que denunciar essa prática publicamente é o único jeito de 

colocar a discussão sobre a disputa do tipo de feminismo que a 

gente quer.  

Tô cansada.  

@andrezadelgado, 22 de mai de 2019, Twitter 

 

 

Pensar a argumentação conforme a nova retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 1996) é pensar a linguagem como um espaço produtivo para a negociação de 

verdades. É pensar a vida para além do critério da evidência. É pensar validade, juízos de 

valor, verossimilhanças, acordos. É pensar o que foi, o que é e o que poderia ser. Os 

estudos da argumentação nos permitem pensar um tipo de espaço comunicativo que é 

plural, por perturbar a ordem da normalidade ao apresentar a possibilidade de 

questionamento do que é produzido como sendo a verdade.  

Historicamente, circula uma verdade sobre o sexo e sobre o gênero (FOUCAULT, 

2017; BUTLER, 2018b), que localiza os corpos em diferentes espaços da existência. 

Somado a outros corpos expostos à precariedade, estão os corpos marcados como 

feminino. No século XXI, em tempos de conexão contínua, ainda não é permitido às 

mulheres descanso na luta por uma vida menos precária, posto que diariamente a 

violência se apresenta a elas em sua multiformidade. Todavia, práticas de resistência 

cotidianas nos permitem vislumbrar possibilidades de subversão da ordem que 

marginaliza e exclui existências indesejáveis. O ciberativismo é uma delas, é a luta 

constante pela propagação de uma nova lógica, na qual o corpo da mulher não é menos, 

não é negado. É a luta pela vida, mas também por espaço de atuação política, uma vez 

que o ciberespaço é uma locação em disputa. 

Com isso em vista, surgiu-nos uma questão que direcionou esta pesquisa, a saber: 

como se dá o funcionamento da produção argumentada do discurso ciberfeminista, em 

nível linguístico-discursivo, quando da negociação de identidades de gênero plurais? Para 

responder, ou tentar, construímos um objetivo de pesquisa geral que “consiste em 
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compreender a complexa argumentação mobilizada em torno da negociação da categoria 

mulher no ativismo digital feminista, quando da Primavera das Mulheres, a partir da 

análise de discursos argumentados”42. Assim, conseguimos articular os meios e os modos 

pelos quais nossa investigação seguiria.  

Como aporte teórico-analítico, construímos 2 seções de revisão de literatura e 1 

de metodologia. Além disso, construímos 1 seção para articulação analítica do corpus 

levantado. Na primeira, o interesse estava em refletir sobre os pressupostos da Nova 

Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). Os estudos da argumentação emergem 

como espaço produtivo para refletir sobre os processos de negociação política acerca das 

identidades de gênero, no contexto do ciberativismo. Desse modo, refletimos sobre as 

bases filosóficas da teoria, sobre o aporte analítico e, por fim, sobre a sua produtividade 

para pensar comunicação virtual.  

Na segunda seção, revisitamos os estudos do feminismo desde uma perspectiva 

identitária, para, com Butler (2018b) e Foucault (1999), trazer uma crítica a partir de uma 

visão performativa e histórica, que entende o gênero como um constructo. Ainda, com 

Butler (2018a), pudemos pensar sobre a construção de movimentos de luta política por 

meio da política de alianças. Utilizamos as reflexões sobre performatividade de 

assembleia para refletir sobre os levantes políticos na web, a exemplo da Primavera das 

Mulheres. Na terceira seção, estabelecemos as bases metodológicas de nossa 

investigação, descrevemos os procedimentos de levantamento e análise do corpus.  

Num primeiro momento de análise, tomamos o primeiro objetivo específico 

“identificar a constituição terminológica do discurso feminista no ciberespaço”43 como 

guia da investigação. Para tanto, realizamos a descrição terminológica do coletivo 

Blogueiras Feministas, por meio do minerador de textos TermoStat Web 3.0. Com a 

utilização do minerador de termos, construímos uma lista de unidades terminológicas 

complexas, formadas por um termo nominal mais genérico e um formativo, que alarga os 

sentidos do termo anterior. A lista gerada pelo minerador possuía centenas de candidatos 

a termos, para selecionar os termos que aparecem em nossa lista final, composta por trinta 

e cinco unidades terminológicas, verificamos termo a termo no seu contexto imediato de 

aparição. Assim, eliminamos as composições do minerador cujo sentido destoava de seu 

contexto de aparição imediata, bem como aquelas que não possuem sentido em língua 

portuguesa. 

                                                             
42 O qual foi apresentado inicialmente na página 12 deste trabalho. 
43 Texto retomado da página 12. 
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Dentre os termos que compõem a lista de unidades terminológicas do coletivo 

Blogueiras Feministas, os que possuem maior frequência e maior score, respectivamente 

são: mulher trans, que aparece 28 vezes e apresenta um score de 182.29; seguido por 

pessoa trans, orgulho trans e comunidade trans, os quais aparecem 4 vezes cada e 

possuem um score de 61.38;  por sua vez, a unidade terminológica mulher negra, aparece 

6 vezes, porém o score desse termo é menor do que aqueles vinculados ao termo trans, 

isso significa que no corpus de referência do minerador, os termos relacionados à 

transexualidade aparecem menos do que os relacionados à raça.  

Todos os outros termos aparecem menos de 3 vezes no corpus desta pesquisa. A 

partir da construção da lista de unidades terminológicas, foi possível perceber uma certa 

consistência na regularidade temática, a qual apontava para campos semânticos relativos 

aos transfeminismos, à questão da raça e da decolonialidade, à maternidade, à violência 

de gênero, ao comportamento e aos ativismos. 

A partir do levantamento terminológico realizado e da emergência de campos 

semânticos, decidimos considerá-los na análise/descrição dos argumentos, de modo que 

elaboramos uma topicalização temática de tais campos. Contudo, ao buscarmos, no 

corpus, os argumentos que tratavam dos tópicos temáticos elencados mediante descrição 

terminológica, observamos que não havia uma argumentação desenvolvida para todos os 

tópicos.  

Alguns termos relevantes e recorrentes, por exemplo, são evocados no corpus para 

dissertar acerca de algum outro tema que está em discussão, como é o caso da unidade 

terminológica complexa mulher lésbica, o qual aparece 3 vezes no corpus, mas não é foco 

de discussão argumentada em nenhum momento. Para além dos elementos que aparecem 

na descrição terminológica, outros elementos ficam aquém dos processos de negociação 

identitária, como é o caso das mulheres gordas.  

A gordofobia é evocada no corpus, mas não é discutida, não alcança o estatuto de 

termo do coletivo, não é o centro de um processo argumentativo de negociação de 

existência desses corpos, como parte integrante do feminismo. E, apesar de aparecer um 

número considerável de intersecções, outras são completamente apagadas, como é o caso 

das mulheres indígenas – há uma discussão sobre colonialidade que marca a distribuição 

geográfica e a racialização das mulheres negras, mas não traz as mulheres indígenas para 

o diálogo – e das mulheres com limitações físicas. 
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O segundo objetivo específico desta pesquisa se propõe a “descrever o modo de 

articulação dos argumentos, no discurso argumentado de ciberfeministas”44. Há uma 

variedade de tipos de argumento presentes na elaboração do discurso das ciberfeministas 

quando da negociação da identidade de gênero. No entanto, nenhum deles é da ordem dos 

argumentos quase-lógicos. A estrutura da argumentação articula, majoritariamente, 

argumentos de base no real, notadamente o argumento pelo exemplo, com aqueles que 

fundamentam o real, como o argumento de autoridade, num jogo argumentativo que se 

propõe a questionar os limites do real, alargando-o em direções antes não imaginadas.  

O real, que se discute em todas as argumentações trazidas, diz respeito à 

construção do sujeito do feminismo, o qual é questionado, construído, desconstruído, 

ampliado e diminuído, em um processo de constante redefinição (BUTLER, 2018b). 

Ainda, o sujeito é sempre plural, uma vez que não se dá no isolamento, mas se aliança em 

uma produção interseccional da representação (BUTLER, 2018b).  

Ainda, há um tipo de argumento mobilizado que rompe com o que nos parece ser 

o modo habitual de argumentação do coletivo em questão. É o argumento pela definição 

dissociadora, que se caracteriza como sendo um processo de dissociação. Esse tipo de 

argumento se afasta do campo do real mediante a proposição de uma nova definição ou 

do alargamento de uma definição existente, de modo que transforme suas características.  

Há, com o argumento pela definição dissociadora, um questionamento do real e a 

proposição de uma nova regra, mas a instauração do novo não se dá pela aproximação de 

elementos distintos, mas, sim, pela separação de objetos que pareciam interligados. Por 

meio da definição dissociadora, as oradoras do cibercoletivo Blogueiras Feministas 

negociam novas definições acerca do ser mulher, bem como marcam a diferença entre os 

processos violentos que ocorrem no espaço virtual e no espaço físico.  

Tendo isso em vista, nos encaminhamos para a observação de nosso último 

objetivo específico, o qual tem o intento de “analisar os (des)acordos acerca da categoria 

identitária mulher, sujeito do feminismo, a partir do corpus selecionado”. A análise dos 

acordos se encontra diluída na apresentação dos modos pelos quais a argumentação se 

estrutura. O discurso das ciberfeministas está em constante desacordo com as regras 

sociais vigentes. Nesse sentido, os acordos não são estabelecidos com vistas a persuadir 

grupos de pessoas que se alinham ao discurso hegemônico, antes, pretende-se alcançar as 

                                                             
44 Retomado da página 13 deste trabalho.  
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existências não normativas, as mulheres que se identificam com a perspectiva do 

feminismo.  

O auditório dos cibercoletivos é composto por mulheres em busca de informação 

e formação político-feminista. No entanto, ao estabelecer acordos argumentativos 

próprios da relação ativista/grupo de interesse, há um processo de questionamento da 

validação dos acordos hegemônicos, posto que se evocam fenômenos que põem em 

dúvida o estatuto de fato e verdade de discursos machistas, misóginos, classistas, racistas, 

lgbtfóbicos e outros. 

 Com isso, percebemos que a argumentação produzida no âmbito de um 

cibercoletivo feminista se articula com o real, com vistas a mostrar a fragilidade das 

fronteiras que se quer construir para o real. A argumentação se mostra como um campo 

produtivo para pensar a negociação de identidades gendradas, no contexto das políticas 

de aliança, isto é, no âmbito do fazer político não institucional, para conquistar a aliança 

de pares. Não há possibilidade de argumentação, de negociação e de enfrentamento 

quando há assimetria de poder. No campo das políticas institucionais, a forma de ação e 

luta política é outra. É o enfrentamento, a tensão, a revolução, mas não é este nosso objeto 

de interesse e investigação. 

O real, no campo do ciberativismo feminista, está em constante negociação e 

redefinição, tanto por negociar a existência e a aparição de corpos excluídos da esfera do 

aparecimento, como por funcionar em uma espacialidade em desenvolvimento que 

transforma a manifestação de práticas sociais já existentes e inaugura novas práticas. O 

processo de negociação do sujeito do feminismo, no interior do coletivo estudado, leva 

em consideração a intersecção de algumas categorias sociais e manifesta uma percepção 

de que o sujeito representacional do feminismo não pode ser único, pois não se deve olhar 

para a categoria mulher como redutora ou limitadora, mas como ampla e cheia de 

possibilidades. Ainda assim, há uma invisibilidade imposta a alguns marcadores sociais 

específicos, o que nos mostra que ainda há muito espaço de luta a ser conquistado e muitas 

vozes a serem ouvidas.  

A linguagem da luta das mulheres, no âmbito do ativismo digital, relaciona-se 

diretamente com sentidos de violência. Se há uma urgência feminista pela reivindicação 

de direitos, de representação, de visibilidade, é porque há atos violentos que não cessam 

de produzir segregação, exclusão, marginalização e mortes. Ao lançar um olhar afetivo 

para o corpus, antes de atentar para os fenômenos linguístico-discursivos, pude 

experienciar a dor de ler a dor de tantas outras mulheres.  
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Fui afetada por essa luta, que também é minha. Mulheres tão diferentes de mim e 

tão parecidas. Não quero, em nenhuma medida, que a pesquisa que realizo nos coloque 

num lugar de vítima, de paralisia, de compaixão. A investigação que aqui realizamos fala 

da luta, da potência política de mulheres aliançadas, enredadas pelos transmissores 

invisíveis da internet. 

 

Existir sob a marca do signo mulher, no Brasil do século XXI, é político.  

Existir na internet é político. 

Existir, ecoar a nossa voz e somá-la à voz de outras mulheres é político.  

Existir na academia, pesquisar gênero e falar sobre feminismo é político.  

Para além do compromisso acadêmico, esta pesquisa tem um compromisso 

político, tem lado e tem partido.  
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ANEXO 

 

BLOGUEIRAS FEMINISTAS 

1. Assédio, cultura do estupro e adolescentes feministas publicado em 26 de outubro 

de 2015 

Eu tinha 4, 5 anos e vestia o uniforme do jardim de infância: um vestido tipo o das 

personagens da Turma da Mônica só que em azul, com uma margarida e meu nome 

bordados. Ele já tinha uns 17, 18 anos. Morava perto da casa da minha avó, que na verdade 

era perto da casa dos meus pais também. Era meio que um parente, inclusive. 

Estava justamente sentada na porta da casa da minha avó, que eu ficava lá a partir 

da hora do almoço, depois de chegar da escola, quando ele se aproximou. Na noite 

anterior, eu tinha ficado até tarde ajudando minha mãe a decorar latinhas de refrigerante 

que, forradas com papel camurça e decoradas com olhinhos e orelhas, viravam fofíssimos 

porta-lápis que ela daria a seus alunos do ensino inicial. Lembro-me da minha euforia em 

ajudá-la nisso. E de poder ficar acordada até depois das dez. E sei que, por causa disso, 

era outubro, na semana do dia das crianças. 

Ele disse que minha mãe tinha pedido pra que eu o acompanhasse até minha casa 

pra pegar as latinhas, que ela não tinha levado. Achei estranho, porque tive a impressão 

de vê-la saindo com as latinhas numa sacola. Mas, achei que fazia sentido também. 

“Como ele poderia saber das latinhas?”, pensei. Acho que pensei. Enfim. Eu tinha 5 anos. 

Fui com ele. Chegamos lá e perguntei se ele tinha a chave. Ele respondeu que não. Demos 

a volta pelo corredor que levava ao quintal e tentamos abrir por lá. Tudo trancado. Foi aí 

que ele me mandou levantar o vestido. Recusei. Disso me lembro muito bem. Assim como 

consigo visualizar a cena, que em minha lembrança tem cor. Meu vestido azul, ele de 

calção amarelo, sem camiseta. O quintal marrom, de terra. A porta da cozinha cinza, 

descascada. 

Mas, a partir desse momento, já não me lembro de mais nada. Sei, com certeza, 

que o estupro acabou não ocorrendo, mas não me lembro como saímos de lá. Sei também 

que contei a história à minha mãe naquele mesmo dia, porque imediatamente fomos as 

duas até a casa dele, no lusco-fusco do fim da tarde, quase noite. E é quando a memória 

volta. Porque me lembro claramente da minha mãe conversando com a mãe dele, nervosa, 

fazendo ameaças de chamar a polícia se ele se aproximasse de mim de novo. A mãe dele 

se comprometeu a falar com ele e ele mesmo não apareceu por perto. 
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Minha mãe me pediu pra não contar ao meu pai, porque temia muito sua reação. 

Na verdade, no fundo, acho que eu também. Talvez ele fizesse algo bem grave se ficasse 

sabendo. Uma vez, anos mais tarde (eu já com uns 11, 12), quando ele se deu conta que 

eu tinha sido abusada na rua sem que eu precisasse dizer nada, apenas pela expressão 

pálida do meu rosto ao entrar em casa, saiu como um doido atrás do cara, e eu sentindo 

um misto de medo e vontade de ele encontrar e socar o desgraçado! 

A gente sente isso, né? Acho normal sentir. Dá vontade de socar, matar, querer 

que o abusador sofra algo parecido com a violência que perpetrou. Faz parte da catarses 

mental, creio. Mas, a gente também entende que nosso imperativo moral nos impede de 

nos transformar na pessoa violenta dessa sociedade violenta que tanto queremos 

desconstruir. E apoiamos responsabilizações legais e justas. E pedimos por educação, 

educação, educação. E acreditamos que a crítica precisa ser no macro, que o investimento 

precisa ser em mudar a estrutura. 

A violência contra mulheres e a campanha #PrimeiroAssedio 

Nos últimos dias, o assédio vivido pela menina de 12 anos participante do 

MasterChef Júnior me fez reviver essa e muitas outras histórias, pois foi um dos episódios 

mais nojentos que já vi acontecer na web. Mesmo não surpreendendo, porque, enfim, 

sofrer assédio desde novinha é um clichê na vida de muitas de nós, não fica menos 

aterrorizante. Especialmente porque sai das ruas, em geral restrito aos nossos ouvidos, e 

vai pras redes sociais, com toda sua amplitude e replicabilidade. 

Aliás, isso acabou estimulando uma campanha criada pela Think Olga com a 

hashtag #PrimeiroAssedio, gerando mais de 80 mil tweets, com relatos muito tristes e 

dolorosos. Tenho várias lembranças que me desconcertam até hoje. Uma vez, dois caras 

ficaram andando sempre alguns passos atrás de mim tecendo comentários sobre o quanto 

eu era “selada”. Ou seja, que o formato de minha bunda permitiria que eles me colocassem 

numa sela, me pusessem de quatro e me montassem enquanto metiam. Como uma mula. 

O racismo disso só entendo hoje. Mas, a desumanização, esta eu senti desde o primeiro 

segundo. 

Eu tinha 11 anos. 

Junta isso com a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 

dos Deputados do PL 5069/2013, de autoria de Eduardo Cunha, que dificulta que 

mulheres vítimas de abuso sexual e estupro acessem o atendimento emergencial do SUS, 

já que para isso será necessário um exame no IML, a gente fica assim, se sentindo um 
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lixo mesmo, dentro dessa estrutura que estimula e justifica violência sexual e que 

culpabiliza mulheres vítimas dessa violência. 

Pela Casa de Lua, ONG que dirijo, tenho andado em escolas de ensinos 

fundamental e médio, tanto públicas quanto particulares, participando de conversas e 

debates sobre gênero, principalmente depois que o tema foi banido do Plano Municipal 

de Educação da cidade de São Paulo. 

Inclusive, nos locais que fui, sempre foram as alunas que nos convidaram e 

organizaram o evento. Aliás, nessas escolas e algumas outras que tomei conhecimento, vi 

ou soube de estudantes muito jovens se organizando em coletivos feministas ou na 

perspectiva do feminismo. Os temas do assédio e cultura do estupro são os mais urgentes. 

Dizem respeito à vida cotidiana, que elas percebem desde cedo, e têm relação direta com 

o direito de ir e vir, com a liberdade, com vivências e experiências de desejo e sexualidade 

que se confundem nesse emaranhado perverso que coloca sexo, tesão, descobertas e 

violência sexual num mesmo balaio. 

Na escola municipal onde meu filho caçula estuda, as meninas se organizaram e 

convocaram colegas, professores e gestores pruma assembleia no pátio. Uma de suas 

principais demandas é o direito de usar a roupa que quiserem sem o risco de assédio. 

Vários depoimentos surgiram, inclusive de meninas muito jovens, ao redor dos 9 anos, 

que disseram no microfone que não querem mais ser “xingadas” de gostosas, o que me 

parece reiterar uma possível mudança de narrativa muito expressiva. 

O que isso terá de impacto ainda não sei. Acredito que ainda não seja possível 

mensurar as implicações nos formatos de novos agrupamentos de mulheres, 

principalmente dessa faixa etária, ou nos relacionamentos e nas maneiras de lidar com o 

próprio corpo e com o outro. Ou nos jeitos de reagir ao machismo e mesmo na semântica 

e nos novos significados e juízos de valor que algumas palavras vão recebendo e de seus 

contextos. 

Pode até ser que se acirre a misandria. Inclusive porque quanto menos passivas 

elas são, mais defensivos e agressivos eles podem ficar. E nesse bem bolado, muita 

ferocidade pode rolar. Ao mesmo tempo, vi meninas dizendo que sem os colegas homens 

o caminho fica muito mais complicado e que elas querem que eles se envolvam nas 

conversas sobre gênero. Uma delas me disse que falar de gênero é falar de redução da 

maioridade penal, porque impacta expressivamente a vida dos meninos! O caso é que 

tudo isso me parece novo, enorme, instigante e quero muito mais estar junto e perto delas 
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do que apenas criticando possíveis radicalismos. Talvez, sejam inevitáveis em alguma 

medida e podem ser modulados e problematizados com o tempo. 

Sou de uma geração educada a se calar numa situação de assédio ou abuso. Ou a 

enxergar como elogio. Sublimei por anos a história das latinhas e mesmo com minha mãe 

só voltamos a tocar no assunto há pouco tempo. Quando meu colégio fez uma reunião 

com as meninas da minha sala e nos responsabilizou pelo comportamento abusivo dos 

meninos, nós nos calamos e aquiescemos. Não soubemos responder e dizer que a culpa 

não era nossa. Não tínhamos repertório ou empoderamento pra isso. Assim como, com 

16 anos, eu não teria coragem de subir no palco do pátio da escola e na frente de quase 

200 colegas gritar que Top 10 Vadias é absurdo, que quem faz isso não tem respeito, e 

que é uma enorme violência que uma menina sofre na escola. Vi acontecer na minha 

frente, numa escola pública em Parelheiros, no extremo sul da Grande São Paulo, não tem 

nem 5 dias. 

Mais tarde, vi essa mesma adolescente respondendo pruma colega que disse que 

“as meninas precisam se dar ao respeito” que seu corpo não é mercadoria pra alguém 

dizer quanto que vale ou não. “Se eu me esfrego com um monte de menino no muro da 

escola, isso não é da conta de ninguém e não diz que eu valho menos do que qualquer 

outra pessoa!”. Nesta escola, a organização se deu pelo grêmio, que só se consolidou 

mesmo quando elas assumiram. E por ser tocado por alunas, o olhar feminista já está no 

DNA. Algumas delas, inclusive, vêm com um ativismo interseccional empírico, porque 

já participam de outros movimentos sociais já existentes na região, como coletivos negros 

formado por mulheres. Na escola, se agruparam com colegas brancas e não-brancas, 

tentando construir juntas um jeito próprio de atuação. 

E não vi, até agora, um discurso vitimista. Vi foi valentia. 

Sinto que elas estão ávidas e urgentes por mudanças e muito mais informadas do 

que muitas de nós na mesma idade. E esta percepção não é só minha. Gente que trabalha 

com adolescentes também está vendo isso acontecer. E elas não querem mais ficar caladas 

enquanto são encoxadas no transporte público ou são “xingadas” de gostosa por 

desconhecidos na rua ou quando são obrigadas pela própria coordenação da escola a 

morrer de calor porque somente os meninos podem usar shorts no verão. E tampouco 

querem ser coibidas de expressar e vivenciar sua sexualidade — quando elas quiserem e 

não quando alguém decide sexualizá-las — porque isso pode representar convite pra 

estupro. 
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Aliás, o assunto é tão urgente que — a despeito de gênero, racismo e orientação 

sexual terem sido retirados dos Planos de Educação — no ENEM 2015, 7 milhões de 

estudantes tiveram que pensar sobre feminismo e violência contra a mulher. A prova 

contou com uma questão sobre a filósofa feminista Simone de Beauvoir e o tema da 

redação sobre violência contra mulher, com jovens usando suas próprias vivências como 

base para o texto. 

Elas estão reagindo, com as ferramentas que dispõem. E com a mesma disposição, 

em alguns momentos bem belicosa, que muitas vezes o mundo age com elas também. E 

me interessa bastante acompanhar esse movimento e o processo. Junto com elas, se elas 

me quiserem por perto. 

 

2. A visibilidade trans em 2016 - publicado em 29 de janeiro de 2016  

A visibilidade trans está em situação emergencial. A visibilidade política da 

comunidade trans pode ser recente, mas esta ameaçada assim como a vida de mulheres 

trans e travestis está acentuadamente mais em risco em 2016. Com apenas 19 dias de 

2016, mais de 50 mulheres trans e travestis foram assassinadas. Pense nesse número: 

quase três mulheres trans por dia, apesar da população relativamente pequena. Ao que 

parece, enquanto a sociedade por um lado se volta para as questões de gênero, tornar 

visível esta população também torna visível o número absurdo de mortes. E também 

incomoda, até dentro do feminismo, e põe em risco quem está em situação de maior 

fragilidade. 

Os riscos não são só para travestis e mulheres trans: a violência contra a mulher 

negra aumentou assustadoramente em 2015 (embora a contra a mulher branca tenha 

diminuído). Estupros corretivos em mulheres lésbicas tem crescido também. Por que estes 

corpos são alvos? E o que eles tem em comum? Dentro da violência contra toda e qualquer 

mulher, o corpo marcado como feminino que ainda soma mais fatores de diferença recebe 

um nível maior de desprezo. A transfobia, por exemplo, mata quase que exclusivamente 

mulheres trans e travestis: os homens trans sofrem transfobia, mas não sofrem a violência 

que as mulheres trans e travestis sofrem. Talvez seja pelo desprezo social ao feminino, 

mesmo marginal: a idéia de “uma mulher” virar “homem” pode ser vista como “rídicula” 

mas natural, afinal quem não quer ser o “ser superior”? Merece quiçá pena, nunca terá o 

“sagrado falo” como um “homem de verdade”. Mas “um homem” que “vira mulher” é 

abominável pois como entender alguém que abdica da “superioridade” para ser 
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“inferior”? Só pode ser doença. E como um cachorro doente, resta apenas “sacrificar o 

animal”. 

Bandeira do orgulho trans. Bandeira do orgulho trans. 

As mulheres trans e travestis morrem por significar mais que só uma transgressão 

de gênero, mas um corpo representando o tão odiado feminino. E um feminino que não 

“nasce inferior” como a mulher cis (ou amapoa), mas “torna-se inferior” por “vontade 

própria” (na cabeça das pessoas). É claro que nenhuma dessas descrições representa a 

verdade da experiência trans: pessoas trans tem tanta escolha no seu gênero quanto 

pessoas cis. Apenas mostra visões sobre pessoas trans que são as bases para os níveis de 

violência. Pessoas trans as vezes são usadas como símbolos, além de objeto. São mortas 

como símbolos também: corpos expostos em lugares públicos, nuas, mutiladas quase que 

ritualisticamente, torturadas como quase que para mandar uma mensagem: “Que ninguém 

ouse abdicar do ser masculino e sua superioridade”. 

Juntamente com as mulheres trans e travestis, existem outros femininos não 

hegemônicos, marginalizados, que são pesadamente afetados. Não são só as pautas trans 

que sempre foram pouco visíveis: a saúde e a sexualidade da mulher lésbica por exemplo, 

tem sido largamente ignorada. Será que uma sexualidade que não seja para o olho 

masculino incomoda? Incomoda e merece o desprezo numa sociedade androcêntrica. 

Precisamos entender que qualquer corpo marcado pelo feminino, até o do homossexual 

masculino afeminado, sofre algumas punições. E os corpos de mulheres trans, mulheres 

negras e mulheres lésbicas tem sido sistematicamente invisibilizados e punidos. Estamos 

em um momento de extrema cautela dentro da comunidade trans, que por sinal, comporta 

mulheres trabalhadoras, mães solteiras, negras, lésbicas, além de claro, homens trans de 

todas as cores e sexualidades. Mas lembremos que existe um perfil: a maioria das 

mulheres trans e travestis mortas é negra, de classe baixa, e praticamente todas são 

prostitutas (o que não deveria surpreender visto quase 95% de toda a população de 

travestis e mulheres trans é profissional do sexo). No caixão não cabem caixinhas 

separando as pessoas como nas pautas políticas: o movimento social fala separadamente 

em direitos da mulher, direitos LGBT, direitos do trabalhador, direitos da população 

negra, etc. As mulheres e travestis mortas em 2016 não eram só trans: eram trabalhadoras, 

prostitutas, negras, periféricas. Suas mortes não são “só mortes trans”. E nos informam 

que sim, estamos vivendo no país mais transfóbico do mundo, e devemos lembrar disso, 

mas também que este é um país do feminícidio, do genocídio da juventude negra e 

racismo, da putafobia, etc. Estes números devem interessar mais que somente nós, 
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pessoas trans, pois ele reflete ataques a diversos grupos e acima de tudo à dignidade 

humana, especialmente das diversas mulheridades. E deveriam importar sobretudo a 

todxs nós que nos dizemos feministas. Porque não pense que as mortes de jovens negros, 

mulheres trans e o projeto de lei de Eduardo Cunha não são relacionados: a autonomia 

corporal e identitária, segura e justa, para os corpos que estão “abaixo” na suprema 

hierarquia patriarcal, é a base de todas essas violências. É a mesma dominação que quer 

mandar em nossos corpos: alguns pra cozinha, outros pra senzala e outros pras esquinas. 

Infelizmente muitos para o cemitério. 

 

3. A PÁGINA DA HISTÓRIA QUE AS BRASILEIRAS ESTÃO ESCREVENDO - 

publicado em 30 de junho de 2016 

Há 8 meses acompanho, de longe, a efervescência do Brasil. Se é verdade que de 

longe se consegue ver e perceber melhor a vida de todos os dias, tanto melhor quando o 

observador, ainda que geograficamente distante, continua muito próximo – e talvez mais 

do que antes – do seu pequeno universo. 

De tudo que vi acontecer até agora, o que mais tem me chamado atenção – e 

alegrado muito, é bem verdade! – tem sido a ampliação dos debates “feministas” (e as 

aspas aqui me socorrem da necessidade de, nesse momento, discorrer sobre conceitos e 

ou teorias, ao que não me pretendo). Brasil afora, nos últimos meses, pulularam 

discussões que perpassaram pela recorrente tentativa de culpabilização da mulher, como 

meio para legitimar a violência de gênero, como no caso do vídeo amplamente divulgado 

em que um marido agride a mulher ao flagrá-la saindo de um motel com outro homem, 

pela denúncia de abusos através da #meuamigosecreto, pela polêmica ‘do shortinho’ em 

Porto Alegre até as recentes manifestações em apoio à adolescente carioca vítima desta 

ignomínia que é o estupro, terrivelmente agravado em seu modus faciendi coletivo. 

Nunca se falou tanto sobre empoderamento feminino. E, sabemos, informação e 

conhecimento são sempre o primeiro e imprescindível movimento de transformação 

individual e social. A veloz propulsão de notícias, discussões e informações, 

principalmente, através das redes sociais, o que reputo ser o melhor que há nelas, alcançou 

mulheres de todas as idades, em todos os recônditos deste país continental, levando-as a 

refletir, quiçá, pela primeira vez, sobre sua condição, enquanto mulher, sobre o papel que 

a sociedade patriarcal lhes atribui e sobre o controle que impinge aos seus corpos, em 

suas mais variadas formas. Mas, para além disso e talvez também pela primeira vez, 

muitas foram as mulheres que puderam se perceber não como culpadas e ou 
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“merecedoras” de abusos e agressões, mas como vítimas e muitas podem, agora, estar 

mais próximas de vencer as difíceis barreiras e, enfim, conseguir quebrar o círculo sempre 

vicioso da violência, não mais se sujeitando, procurando ajuda e denunciando seus 

agressores. 

Se nestes últimos meses acompanhei de longe, mas senti bem de perto, o 

acirramento dos ânimos no Brasil, impulsionado por acaloradas discussões que iniciavam 

sobre o processo que culminou com o impedimento da presidenta Dilma mas, 

invariavelmente, descambavam para lugares comuns carregados de preconceitos e meias 

verdades, vi também mais da metade da população brasileira (51,4% de acordo com o 

último Censo) unindo-se em torno de pautas que nos conduzem a um ambiente social 

igualitário, justo e, antes de mais, seguro. Vi meninas de 12, 13 anos insurgindo-se contra 

códigos de vestimenta que não são exigidas dos meninos; vi mulheres que, apoiadas por 

outras mulheres, já conseguem se assumir como donas de seus corpos e já podem 

encorajar suas filhas a comportarem-se e a vestirem-se do modo que melhor lhes convier 

e vi também mulheres que vão às ruas em multidões para gritar – e o fazem para que um 

dia não mais precisem gritar para serem ouvidas – que não há lugar para as mulheres entre 

os culpados por violência de gênero e violações. 

Desde Lisboa, sinto os mesmos ventos que levaram caravelas para tantos lugares 

do mundo, agora soprando em sentido contrário para me trazer boas notícias. Notícias de 

que, graças à força da união de mulheres cada vez mais empoderadas, estamos 

conseguindo debater nossos valores de base, questionar imposições patriarcais, 

desconstruir estereótipos, exigir comportamentos sociais que nos respeitem enquanto 

seres humanos e, sim!, notícias de que estamos construindo um lugar melhor para as 

mulheres brasileiras. 

 

4. Feminismo pra quê? - publicado em 30 de maio de 2018 

Ser mulher por si só remete a muitos rótulos. Esperar que a mulher atenda à 

padrões estéticos que não a representam, ou que assuma quase que integralmente a 

educação dos filhos são exemplos corriqueiros. É como uma promessa, como se alguns 

padrões já estivessem definidos no nosso DNA. Se é mulher, logo… 

Mas, no universo de mulheres possíveis, que conquistaram o direito de decidir por 

si próprias, cabem muitos perfis. Dona de casa. Mãe. Sim. Mas também empreendedora, 

chefe de família, solteira por opção, e mais o que vier. Mulheres que os antigos modelos 

já não dão conta mais. 
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No entanto é fácil ver que, apesar do legado deixado pelas lutas sociais femininas, 

apesar das suas próprias batalhas pessoais, muitas mulheres ainda se desdobram para 

atender às pesadas expectativas sociais. É lugar comum falar do sentimento de culpa que 

acompanha a liberdade de decidir. Seja a culpa por trabalhar e não poder estar com os 

filhos em tempo integral ou, na contramão, a culpa por priorizar a família, deixando de 

lado importantes metas individuais. 

Uma melhor qualidade de vida da mulher implica na tomada de consciência do 

seu próprio direito legítimo de escolher, e também na formação de uma estrutura social 

que acompanhe as conquistas femininas, passando pela igualdade de oportunidades de 

trabalho e de salários, e pelo compartilhamento de responsabilidades no seio familiar. 

Então quem sabe poderemos ver relações mais equilibradas e saudáveis para homens e 

mulheres. 

Tudo bem ser dona de casa ou mãe em tempo integral. Talvez para muitas 

mulheres estar no mercado de trabalho ou viajar o mundo não represente um ideal de 

vida. Porém, a questão fundamental é permitir que cada uma possa fazer a sua escolha, 

sem condenações ou represálias, e com igualdade de oportunidades. É este direito que 

muitos movimentos a favor do empoderamento feminino querem preservar. Por que é a 

visão da mulher como objeto, no lugar de alguém com autonomia e desejos próprios, que 

financia relacionamentos abusivos, violência doméstica, feminicídios. Afinal, num tempo 

em que falamos tanto em equidade e democracia, estes não seriam possíveis se os direitos 

civis, políticos e sociais das mulheres não fossem respeitados. 

A igualdade de gêneros pode ser vista, também, como uma questão econômica. 

Segundo o estudo Perspectivas Sociais e de Emprego no Mundo – Tendências para 

Mulheres 2017, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma redução de 25% 

na desigualdade de participação de homens e mulheres no mercado de trabalho, até 2025, 

permitiria aumentar o PIB brasileiro em 3,3%, equivalente a R$382 bilhões. Países do G-

20 firmaram pacto para buscar diminuir esta diferença, adotando os Princípios do 

Empoderamento Feminino. 

Os preconceitos de gênero produzem efeitos negativos nas esferas coletiva e 

privada. Contribuem para a violência doméstica e feminicídios. Relações desajustadas, 

lares disfuncionais e desencontros motivados por modelos de comportamento 

equivocados. “Homem não chora” ou “mulher só é mulher se for mãe” são ideias que 

escravizam, que limitam a beleza de uma expressão sincera do indivíduo. Buscar relações 

mais leves e participativas, onde cada um possa manifestar a sua individualidade, 
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independentemente do gênero, é promover saúde, respeito e democracia. Então, 

feminismo sim. E não é só coisa de mulher. 

 

5. Visibilidade às especificidades: os feminismos na Amazônia a relevância da 

decolonialidade - publicado em 10 de setembro de 2018 

A ideia de escrever esse texto surgiu de uma conversa que tive, ainda na época da 

graduação, com uma colega que possui uma alta posição acadêmica mas, ao me ouvir 

falar sobre a minha pesquisa, exclamou: – Nossa! Eu nem imaginava vocês estavam 

discutindo feminismo tão profundamente aí em Belém! 

Eu fiquei muito tempo intrigada com aquela afirmação, mas só o feminismo 

decolonial me deu ferramentas pra entender melhor o tanto de coisa que aquela afirmação 

me dizia. 

O debate — inaugurado pelas feministas negras em meados de 1980 — que 

centraliza a tensão acerca de quais mulheres surgem no pensamento das pessoas no exato 

momento em que ouvem o termo “mulheres” tem se intensificado ainda mais no ambiente 

online. As vozes que anteriormente pouco encontravam espaço¹ para publicizar suas 

demandas emergem na internet e reclamam seu direito de fala a partir das especificidades 

de cada grupo. Esse é um fato muito importante pois, sabemos, historicamente as 

mulheres que eram situadas em condição de subalternidade não tinham, sequer, o direito 

de nomear as opressões que sofriam. 

Chandra Mohanty, autora indiana, afirma em seus estudos que as feministas do 

Norte Global (Europa e Estados unidos, mais especificamente) por deterem o poder de 

produzir conhecimento científico, acabaram por construir um estereótipo acerca das 

características das mulheres de fora desse eixo de produção de conhecimento: seriam, em 

sua maioria, um grupo homogêneo de mulheres com baixa escolaridade, apolíticas, 

domestificadas e dóceis, entre outras coisas [E que, de passagem, precisavam ser salvas]. 

O intuito de trazer Mohanty pra esse diálogo não é acusar as feministas do Norte global 

de seres “más”, mas elucidar que até mesmo o próprio processo de construção do sujeito 

do feminismo, assim como das demandas concernentes ao feminismo, além de ter sido 

perpassado pelas construções de raça e de classe, também foi atravessado pela lógica 

colonial que deslegitimou, inclusive, a capacidade de agência de algumas mulheres. 

MAAAAS nós, que moramos nesses tais países “de terceiro mundo”², sabemos 

muito bem que essa não é a realidade dos nossos movimentos feministas. E sabemos 

também que existe um contexto histórico que muito marca a história dos movimentos 
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feministas: enquanto a Europa estava no ápice de sua efervescência política do 

feminismo, muitos países da América Latina haviam sofrido golpes militares. E, ainda 

assim, a imprensa feminista estava a todo vapor trocando informações entre si e com 

outros países. 

E isso não é diferente pra quem mora aqui, na Amazônia brasileira, na região 

Norte do Brasil. Esse mesmo movimento colonial que demarcou as diferenças entre as 

mulheres do Norte e do Sul Global reflete, dentro do Brasil, através da distinção entre as 

regiões mais bem reconhecidas e aquelas que desde o início foram percebidas apenas 

como espaço de exploração da biodiversidade³. Sim, nós somos todas muito diferentes e 

nos organizamos de formas variadas. E, mesmo assim, muito suscetíveis à violência de 

gênero; a maneira de lidar com essa violência nem sempre é a mesma. Mas a impressão 

que tenho, é a de que as pautas que emergem daqui ainda ficam profundamente 

marginalizadas no cenário nacional. Imaginem os casos de exploração sexual de meninas 

nas balsas que transportam cargas entre Belém e Manaus, mas antes escolhem que atracar 

no município de Melgaço justamente pela fama que o local já possui – e, caso não tenha 

ficado exatamente elucidado, é a fama de que a exploração rola solta sem que se faça algo 

sólido contra (até hoje eu só conheci uma ONG que trabalha em defesa dessas meninas). 

O quão problemático é o fato de que essa pauta é tão pouco visibilizada dentro das pautas 

do feminismo nacional? 

E a gente nem precisa ir tão longe… Quantas páginas do norte possuem alcance 

nacional? Quantas autoras daqui são lidas [fora daqui]? Uma importante militante do 

Feminismo Negro da Amazônia (e também amada amiga), Flávia Ribeiro, outro dia me 

chamou atenção pra isso: nos eventos feministas nacionais as palestrantes são 

majoritariamente de quais regiões? 

Então, a gente pode concordar que se os feminismos latinoamericanos (assim 

como africanos, mas em nuances diferentes) são marginalizados em relação às produções 

de conhecimento. O mesmo ocorre entre as regiões brasileiras. 

A virada decolonial, nesse caso, está em ouvir essas mulheres, ler essas mulheres, 

enxergá-las. Realmente perceber que a sua existência em lugares que silenciam suas 

especificidades, por si só, já é um ato político. 

Existe um trecho de uma fala que Djamila Ribeiro fez quando esteve aqui em 2015 

que muito me marcou, ela disse: “ser feminista no Brasil não é a mesma coisa que ser 

feminista em Uganda”. Assim certamente como eu, sendo uma mulher branca que mesmo 

morando na periferia ainda mora dentro da cidade, não experiencio a vivência de uma 
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mulher negra que vive no mesmo local que eu, ou de uma mulher que vive no interior do 

estado do Pará. Mas isso não quer dizer que a gente não deve dialogar, pelo contrário! 

Eu realmente acredito que é a partir do diálogo, da exposição de vivências e das 

opressões que nos atravessam de maneiras tão plurais podemos reivindicar uma sociedade 

mais igualitária, em que todo mundo conte, igualmente, como sujeito. E aí buscaremos 

uma democracia plena, que se atente a toda essa pluralidade. 

Notas 

¹ Sabemos que seria um quadro muito mais promissor sem a exclusão digital. 

² Implico muito com esse termo, porque até mesmo o padrão de “bem estar social” é 

baseado num modelo de vida que muito herda da ideia colonial de que nós somos “os 

outros” e nosso modo de vida, pra melhorar, deveria se inspirar mais neles. 

³ Enquanto seus sujeitos foram invisibilizados. 

 

6. Não vou deixar que a luta das mulheres que morreram para que eu pudesse votar, 

trabalhar e ter direitos seja em vão - publicado em 09 de outubro de 2018 

Quando eu nasci, a sociedade a qual eu estava inserida achava que eu teria que ter 

menos direitos porque nasci mulher. Escandaloso isso porque é real. Nasci com menos 

direitos que os homens, afinal direitos básicos como o voto, foram recentemente 

conquistados. Para quem não sabe, o movimento sufragista, do início do século XX 

consistia na luta para que mulheres pudessem votar. Sim, votar. No Brasil, apenas com a 

Constituição Cidadã de 1988, a condição de equidade de gênero e a proteção dos direitos 

humanos das mulheres foram asseguradas pela primeira vez. 

Direto ao meu corpo? Quanta ousadia, mulher! Afinal, o controle de natalidade 

das mulheres surgiu nos anos 60 com a pílula anticoncepcional, e estamos encarregadas 

sozinhas de nos cuidarmos de uma gravidez indesejável. Porém, quando a gravidez 

acontece, não temos autonomia sob nosso corpo, homens brancos e velhos ditam as leis 

sobre eles. Contraditório não? Afinal, se eu tenho que me cuidar, por que quando uma 

gravidez indesejada acontece, não posso abortar? 

O mundo em que vivemos é muito estranho. Na legislação brasileira já existiu o 

Estatuto da Mulher Casada. Até meados dos anos 80, pela lei, as mulheres só poderiam 

trabalhar mediante autorização do marido ou do pai. Até 2005, existia uma lei que anulava 

o crime de estupro caso o autor casasse com a vítima. E, até bem pouco tempo, homens 

tinham autorização para matar mulheres em nome da honra. Leis feitas por homens em 

favor de homens. Ganhamos 30% menos exercendo os mesmos cargos e funções, a 
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maternidade é quase compulsória, porém, sofremos com a dificuldade de realocação no 

mercado de trabalho. Afinal, o número de mulheres despedidas após a licença 

maternidade é grande. 

Mas eu nasci privilegiada. Afinal, sou branca, cis, hétero e estudada – diga-se de 

passagem que estudei através de programas sociais e de redistribuição de renda. Nasci 

privilegiada em relação as mulheres negras, que ganham ainda menos que eu. As 

mulheres trans, que menos direitos têm que eu. Essas mulheres estão diariamente mais 

expostas a todos os demônios dos quais tenho corrido a minha vida inteira, elas 

diariamente se encontram com ele. Mulheres que tem seus direitos violados por conta de 

sua classe social, cor, identidade de gênero. 

Alguém ainda se lembra de Claudia Ferreira da Silva, a mulher negra, mãe e 

moradora da periferia que foi arrastada viva por policiais? Alguém ainda se importa com 

nossos corpos? Alguém se importa se sofremos com a imposição de padrões estéticos 

escravocratas e inalcançáveis? Ou que nossa sanidade mental é violada diariamente diante 

do medo de se andar nas ruas? 

Diante de tantas realidades, a luta por nossos direitos parece uma longa e árdua 

corrida contra o tempo, tantas pautas a serem conquistadas, mas eu ainda tenho que 

defender que feminicídio existe, sim. Afinal ,vemos os números crescentes de mulheres 

que morreram por serem mulheres, mulheres jogadas de sacadas ou metralhadas na rua, 

temos que defender que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Defender que 

a culpa do estupro nunca é da vítima, que existe violência física, psicológica e 

patrimonial. Temos que defender nossos direitos mínimos, que com as atuais reformas 

trabalhistas e possíveis reformas da previdência vão precarizar ainda mais nossa força de 

trabalho. Estamos atualmente expostas aos riscos de uma reforma da previdência que não 

reconhece nossa tripla jornada de trabalho. Diante de tantos retrocessos, como lutar pelas 

demais pautas que tanto nos afligem? 

Nasci numa sociedade excludente, onde nós, mulheres, temos que lutar 

diariamente por igualdade. Nasci numa sociedade que impõe uma maternidade 

compulsória mas me desampara. Nasci numa sociedade em que alguns acham que devo 

ganhar menos porque posso engravidar. Nasci numa sociedade em que outros acham que 

mulheres negras não servem para casar. Nasci numa sociedade em que quando uma 

mulher assume voz na politica é brutalmente assassinada ou retirada de seu posto. Nasci 

numa sociedade que homenageia torturadores e ditadores que feriram profundamente as 

mulheres. Nasci numa sociedade que tem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai no 
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registro e de milhares de mulheres chefes de família, mas mesmo assim nos 

responsabilizam pela violência e falam que criamos uma fábrica de desajustados. 

Nasci numa sociedade que recrimina a sexualidade da mulher e não admite que 

ela tenha autonomia sobre o próprio corpo. Nasci numa sociedade em que mulheres são 

chamadas de fraquejadas. Nasci numa sociedade em que o estupro é visto como um 

elogio: “eu só não te estupro porque você é feia”, já dizia alguém por ai. Nasci numa 

sociedade em que ser mulher é ter várias jornadas de trabalho e mesmo assim não ser 

reconhecida. Nasci numa sociedade que não admite que eu tenha o papel de dona do meu 

destino, minha vida pessoal é vista como algo público, onde todos podem opinar. Nasci 

numa sociedade que não admite que eu seja forte ou melhor que um homem. Nasci numa 

sociedade que odeia mulheres. 

Mesmo assim não desisto dessa luta árdua. Apesar de ter nascido nessa sociedade, 

eu nasci de uma mulher forte, corajosa, batalhadora, incrível. Uma mulher que nunca vi 

fraquejar. Sou neta de uma mulher incrível que, apesar da sociedade em que ela estava 

inserida e de toda dor, nunca baixou sua cabeça e já colocou muito homem no chinelo. 

Sou irmã de uma mulher incrível que cria seu filho com a ajuda da minha mãe e elas não 

estão criando um desajustado, e sim um homem justo e honesto. Apesar de todas essas 

dificuldades, não vou deixar que a luta das mulheres que morreram para que eu pudesse 

votar, trabalhar e ter direitos seja em vão. Não vou deixar apagar a imagem das Cláudias, 

Marieles, Dandaras e tantas outras, mortas, mutiladas e assassinadas por quererem justiça. 

Não podemos deixar que as vozes das mulheres mortas pelo machismo sejam silenciadas. 

Por isso irmãs, vamos levantar e ir à luta! 
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