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Resumo
O objeto deste trabalho é a apropriação das novas Tecnologias de Informação e
Comunicação por coletivos feministas periféricos da Zona Leste de São Paulo. As
metodologias utilizadas foram: entrevistas (com militantes dos coletivos); análise de
redes (da estrutura de clusters de uma amostra de páginas de Facebook) e análise
de conteúdo (de uma campanha virtual também no Facebook). Os resultados
alcançados apontam que: a internet desempenha um papel de democratizar o
acesso direto e imediato à produção, circulação e consumo de discursos feministas,
sob a forma da “autocomunicação de massas” (CASTELLS, 2013); as matrizes
discursivas (SADER, 1988) do “Feminismo Periférico” são os movimentos culturais
periféricos e as esferas públicas virtuais feministas (desdobradas em: feminismo
digital, feminismo institucional e feminismo negro); além disso, este ciclo político
pode ser entendido como um movimento social em rede, que cria um “espaço
público híbrido”, ao articular redes online e offline.
Palavras-chave: esfera pública; feminismo digital; feminismo negro; feminismo
periférico; matrizes discursivas; movimentos culturais periféricos.
Introdução
A internet é central para se compreender as mobilizações sociais
contemporâneas. O objeto deste trabalho é a apropriação das novas Tecnologias de
Informação e Comunicação por coletivos feministas criados nas periferias Zona
Leste de São Paulo, desde 2012. Trabalhamos com a hipótese de que as esferas
públicas digitais ou virtuais em torno do feminismo, possibilitadas pelas redes sociais
da internet são fundamentais para a compreensão do que algumas das militantes e
ativistas como sendo um “Feminismo Periférico”.
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Enquanto o ciclo político anterior do associativismo de mulheres neste
território da capital paulista – interpretado como um “Feminismo Popular”
(MEDEIROS, 2015) – foi marcado pela mediação de uma assessoria técnica
feminista “externa”, uma característica que singulariza este novo ciclo de
contestação é o papel crucial que a internet agora desempenha para democratizar o
acesso direto e imediato à produção, circulação e consumo de debates e textos
feministas. Em menor medida, há também a democratização do acesso à
universidade, embora nos pareça que mesmo com a maioria das militantes dos
coletivos frequentando o Ensino Superior, as sociabilidades e os discursos cruciais
para a construção de seu feminismo passam mais pelas redes sociais do que pelo
ambiente universitário em si mesmo.1 Mas parece bem evidente a ausência de uma
mediação institucional e organizada como havia anteriormente na forma das “ONGs
feministas centrais”.
Em entrevistas realizadas com militantes destes coletivos, a internet surgiu
como um tópico relevante sem que elas tivessem sido instadas diretamente a
tematizá-la:
O que que você acha que explica essa explosão do feminismo periférico? É
tudo meio assim, 2012, 13, né?
[...] Eu acho que, é tipo... Porque é foda assim, de tudo o que... tudo é
mais difícil de chegar [na periferia], né? E aí você tem, tipo, uma coisa
entalada e aí chega pra você essa informação de que tem um
movimento que é só de mulheres que pensam e querem as mesmas
coisas que você. [...] E... eu acho que é isso que faz assim, tipo,
crescer tanto porque a gente não tem tanto espaço, né? Então, quando
se cria um espaço, o negócio faz “puf”... né? E eu acho que é isso,
porque na periferia, as... as... os jovens assim, né? A gente tem acesso
à internet, e com o acesso à internet a gente percebe o quanto a gente
é restrito de tantas coisas, né? E aí... com isso... mas, as mulheres se
encontraram pra não serem ou não querem mais aquelas coisas....
Mas é a internet, né? Internet é uma revolução.
É, a internet é foda! É, porque, é isso, né? [...] Foi o... o fenômeno que
veio pela internet pra gente [...].
(SER VI ELAS, entrevista, 17 jun. 2016)

[...] esse feminismo periférico, esse boom do feminismo periférico,
sabe? da mulher poder aprender sobre transfobia no grupo de debate
do Facebook, independente se ela já pisou numa universidade ou não.
Também acho que isso é um avanço, sabe? O fato do tema tá sendo

1

Em oposição ao intenso crescimento de coletivos feministas com um perfil mais de classe média
criados em universidades públicas federais e estaduais, mas também em instituições de ensino
superior privadas mais elitistas (como PUC-SP, Mackenzie e FGV-SP).
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discutido mais largamente, sabe? Isso foi resultado do movimento
feminista. (JUNTAS NA LUTA, entrevista, 26 mai. 2015)

Partindo deste reconhecimento pelas próprias militantes da importância da
internet (e de suas redes sociais, principalmente o Facebook), vamos apresentar
brevemente o nosso quadro teórico e partir então para a análise complementar de
dois materiais empíricos: uma análise quantitativa de rede, acerca da rede discursiva
que informa o “Feminismo Periférico”; e uma análise qualitativa de conteúdo de uma
campanha virtual protagonizada por feministas periféricas.

1 Quadro teórico
Há pouca bibliografia sobre o que se está chamando provisoriamente de
“feminismo digital”, “ciberfeminismo” ou “feminismo comunicacional”. Do que nos foi
possível mapear, alguns objetos estão mais visados – como no caso do uso da
internet por diferentes Marchas das Vadias (GARCIA; SOUSA, 2014; MARTINS,
2013; TOMAZETTI, 2015) ou do site “Blogueiras Feministas” (ALENCAR, 2013;
FERREIRA, 2015; LIMA, 2013; RODRIGUES; VENTURA, 2015) –, embora muitos
destes textos sejam frutos de pesquisas em andamento. Já outras problemáticas
ainda não se tornaram foco de atenção dos investigadores, como parece ser o caso
dos blogs, páginas de Facebook, canais do Youtube e outros espaços virtuais que
são centrais seja para o feminismo negro, seja para o feminismo periférico. A seguir,
buscaremos neste paper avançar uma pequena contribuição neste sentido.
O pano de fundo teórico de nossa interpretação é o conceito de matrizes
discursivas, elaborado por Eder Sader em seu estudo sobre a gênese de
movimentos sociais e a entrada, no decorrer da década de 1970, das classes
populares no cenário público brasileiro. Sader está preocupado com a emergência
de novos significados, ou seja, na forma pela qual os sujeitos atribuem novos
sentidos à sua vida cotidiana, reelaborando-a; contudo
Os sujeitos não são livres para produzir seus discursos e nem podem
inventar na hora seus sistemas de comunicação. Eles recorrem a matrizes
discursivas constituídas e, em primeiro lugar, à matriz da própria cultura
instituída, reproduzida através de uma pluralidade de agências sociais. Mas
encontramos na sociedade agências que, embora participando da cultura
instituída (condição para que haja comunicação social), expressam práticas
de resistência e projetos de ruptura. Constituem novas formas de
agenciamento social, que abrem espaço para a elaboração de experiências
até então silenciadas ou interpretadas de outro modo. As matrizes
discursivas devem ser, pois, entendidas como modos de abordagem da
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realidade, que implicam diversas atribuições de significado. Implicam
também, em decorrência, o uso de determinadas categorias de nomeação e
interpretação (das situações, dos temas, dos atores) como na referência a
determinados valores e objetivos. Mas não são simples ideias: sua
produção e reprodução dependem de lugares e práticas materiais de onde
são emitidas as falas. (SADER, 1988, p. 142-143)

Conforme os discursos são indissociáveis destes “lugares e práticas
materiais”, Sader está interessado em descobrir “centros de elaboração discursiva”
que possibilitariam às classes populares reelaborarem suas próprias experiências e
vivências. Tal reelaboração nada mais seria do que uma mediação simbólica entre
as estruturas sociais objetivas e as ações coletivas: um processo de atribuição de
novos significados às condições de existência experienciadas e vivenciadas pelos
sujeitos. Para nós, mais importante do que o caráter institucional das matrizes
discursivas é o fato de que elas se constituem como esferas públicas; mais
especificamente esferas públicas informais, as quais poderemos melhor apreender
como redes de sociabilidade.
É nossa hipótese de partida – aqui apenas formulada e explicitada, não
desenvolvida e comprovada – que as duas matrizes discursivas centrais para a
gênese do Feminismo Periférico são os movimentos culturais periféricos 2 e as
esferas públicas virtuais feministas.
Além de funcionar como matriz discursiva, as redes sociais também exercem
um papel de ampliar exponencialmente a sociabilidade das jovens. Vale destacar
que a internet é espaço de encontro, de início de amizades que viabilizam a
fundação de coletivos. Da mesma forma que foi a universidade pública que criou
pontes no Coletivo Mulheres de Orí entre distritos muito distantes da cidade
paulistana, no caso do M.A.N.A. Crew foi a internet, mais especificamente o
Instagram, que permitiu que duas das grafiteiras que são suas lideranças se
conhecessem e passassem a tocar o coletivo, o que de outro modo provavelmente
não aconteceria, já que uma delas é moradora de Cidade Tiradentes e a outra no
distrito de Ermelino Matarazzo (localizado a quase 20 km de distância). Esta

2

O Movimento Hip Hop e os saraus periféricos são os principais movimentos artístico-culturais aos
quais estamos nos referindo. Estes movimentos são a principal forma de sociabilidade a partir do qual
os coletivos de mulheres periféricas surgem. Nestes espaços, estas jovens se descobrem, se reúnem
e se articulam; mas também vivenciam preconceitos e discriminações, o que muitas vezes as leva a
sair de coletivos mistos e construir auto-organizações apenas de mulheres. Cf. MEDEIROS, Jonas. A
gênese de coletivos feministas nas periferias da Zona Leste de São Paulo: esferas públicas informais
e redes de sociabilidade. I Jornada de Antropologia USP, São Paulo, 23-26 ago. 2016.
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potencialização pela internet da sociabilidade é inclusive condizente com teses
desenvolvidas por Castells (2003; 2015) acerca de um individualismo conectado.
A internet é central para se compreender as mobilizações sociais
contemporâneas. Gohn (2014, p. 43-45) aglutina “os movimentos sociais brasileiros
contemporâneos em três grandes categorias”: (1) “movimentos identitários”; (2)
“movimentos de luta por melhores condições de vida e de trabalho nos âmbitos
urbano e rural”; e (3) “os movimentos globais, globalizantes ou transnacionais”. Esta
terceira categoria – “a grande novidade do novo milênio” (GOHN, 2014, p. 45) –
abarca, por exemplo, a chamada Primavera Árabe e os movimentos dos Indignados
(na Espanha) e Occupy Wall Street (nos EUA). Estas mobilizações sociais e
políticas se apropriam “das transformações tecnológicas para alavancar suas
performances, utilizando o desenvolvimento de meios de informações, a Internet e a
ampliação das redes de comunicações” (GOHN, 2014, p. 45). Mais detalhadamente:
A maioria desses movimentos é composta por jovens e a forma de
comunicação predominante é on-line, que ganhou status de ferramenta
principal para articular ações coletivas. Por isso, os recursos analíticos têm
de incorporar essa importante alteração nas relações que se estabeleceram
e estruturaram os movimentos. A transnacionalização advém dessas
mudanças. A comunicação não ocorre só via os computadores e a Internet.
Celulares e diferentes dispositivos de mídia móvel passaram a ser o meio
de comunicação básico e o registro instantâneo de ações transformou-se
em arma de luta, gerando outras ações como resposta. Twitter, Facebook,
YouTube, LinkedIn e outras redes sociais passaram a ser acionados
principalmente via aparelhos móveis, como Blackberrys e iPhones, alçados
a ferramentas do ciberativismo que se incorporaram ao perfil do ativista.
(GOHN, 2014, p. 45-46)

Como a própria autora frisa, “as categorias anteriores [de movimentos sociais]
também [entraram] nesse circuito tecnológico, em diferentes escalas” (GOHN, 2014,
p. 45). Na continuidade deste paper investigaremos alguns dos elementos das novas
TICs apropriadas pelos coletivos feministas periféricos.
Os conceitos de “autocomunicação de massas”, “cultura da autonomia” e
“espaço público híbrido” de Castells (2013) podem ser úteis para compreender a
singularidade histórica do “Feminismo Periférico”. A recepção e a apropriação das
teorias feministas deixaram de se dar por meio de agências de mediação e
passaram a ser realizadas de forma autônoma pelas militantes e ativistas periféricas,
de modo bastante individuado 3 e fragmentado: nem mesmo no interior de cada

3

Partimos aqui do conceito desenvolvido por Castells (2013, p. 172): “Individuação é a tendência
cultural que enfatiza os projetos do indivíduo como supremo princípio orientador de seu
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coletivo é possível dizer que a apropriação do feminismo se dê de forma homogênea
– cada timeline do Facebook é única. A seguir, buscaremos apresentar como
partimos da singularidade dos perfis pessoais das militantes para analisar como se
estrutura a rede discursiva que alimenta virtualmente a formação do feminismo
periférico.

2 Material empírico
2.1 Análise de rede: os clusters da rede discursiva
Realizamos um mapeamento das páginas de Facebook que as militantes e
ativistas jovens dos coletivos entrevistados seguem para se informar e se formar no
tocante a debates feministas – ou, dito de modo mais amplo, acerca dos direitos das
mulheres. A amplitude dos conteúdos e temáticas destas páginas não é algo simples
de ser delimitado inequivocamente. Foram incluídas páginas que não tematizam
explicitamente o feminismo ou mesmo outras que não o reivindicam claramente.
Também foi um processo complexo decidir quais páginas cujo conteúdo principal
são a beleza e a estética negras (partes integrantes do feminismo negro digital,
como veremos) deveriam ou não entrar na análise. Nosso critério foi verificar se
havia alguma postagem que tematizasse, mesmo que de forma humorística ou
imagética, questões sociais como a discriminação racial de mulheres negras, muito
embora o grosso do conteúdo postado pudesse ser voltado para dicas de cuidados
com cabelos crespos e/ou cacheados, maquiagem para peles negras ou então
vestimentas africanas e afro-brasileiras.
O procedimento consistiu em entrar no perfil pessoal de Facebook das
militantes dos coletivos entrevistados, com as quais temos amizade, e coletar todas
as páginas que elas “curtem” (“seguem”) que tivessem alguma relação com a
temática (lato sensu) dos direitos das mulheres. Verificando no final de julho de 2016
os perfis de apenas 24 militantes, de 7 coletivos diferentes, foram listadas 828
páginas diferentes que podem contribuir de alguma forma para a sociabilidade e os
debates públicos que geram o feminismo periférico. O grau de diversidade,
heterogeneidade e fragmentação do processo de formação da opinião na esfera
pública virtual é muito surpreendente. É muito comum que páginas que poderiam ser
comportamento. Individuação não é individualismo, pois o projeto do indivíduo pode ser adaptado à
ação coletiva e a ideais comuns, como preservar o meio ambiente ou criar uma comunidade,
enquanto o individualismo faz o do bem-estar do indivíduo o principal objetivo de seu projeto
particular”.
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do interesse de várias ativistas tenham a curtida de apenas uma delas, revelando o
caráter extremamente descentralizado das discussões na internet.
Realizado o mapeamento, o ponto de partida da análise quantitativa de
redes foram estas mais de 800 páginas. Algumas delas estavam inativas durante a
amostragem selecionada no decorrer do 1º semestre de 2016 e, portanto, não foram
processadas. O processamento considerou 606 páginas, porém quase 300 delas
acabaram isoladas no grafo e foram, por isto, descartadas; sobraram 319 páginas a
serem analisadas. A análise de rede4 identificou cinco clusters (“agrupamentos”), os
quais podem ser sinteticamente descritos da seguinte maneira:
- agrupamento vermelho (48 páginas): “feminismo digital”;
- agrupamento rosa (99 páginas): “mulheres nos movimentos culturais”;
- agrupamento laranja (3 páginas): “sagrado feminino”;
- agrupamento azul (71 páginas): “feminismo mais institucionalizado”;
- agrupamento verde (98 páginas): “mulheres negras”.
No grafo a seguir estão indicados os nomes das 6 maiores páginas de cada
agrupamento:

4

“O tamanho dos nós é proporcional ao número de usuários que curtiram alguma das postagens na
amostragem selecionada. Para cada duas páginas A e B foi criada uma aresta cujo peso é o número
de usuários que curtiram postagens das duas ao mesmo tempo (intersecção de A e B) dividido pelo
número de usuários que curtiram pelo menos uma delas (união de A e B). A disposição dos nós nas
figuras é construída pelo software Gephi da seguinte maneira: os nós possuem uma força de
repulsão entre si (como imãs de mesma polaridade) e as arestas os aproximam proporcionalmente ao
peso delas. Esse processo de repulsa e reaproximação é repetido várias vezes até chegar em um
ponto de equilíbrio. As cores indicam clusters, os quais são gerados pelo Gephi tentando minimizar a
razão entre o peso das arestas que cruzam os agrupamentos pelo número que cruzaria se o grafo
tivesse o mesmo número de arestas dispostas de maneira aleatória. Assim, o agrupamento indica, de
certa forma, que há mais arestas intra do que inter-agrupamentos. Neste caso, o agrupamento das
páginas indica grupos de leitores comuns”. Agradeço novamente a Márcio Moretto Ribeiro tanto pelo
trabalho de processamento e análise quanto pela explicação metodológica acima apresentada.
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Imagem 1 – Agrupamentos da rede de páginas do Facebook

fonte: elaboração por Márcio Moretto Ribeiro a pedido do autor

Uma análise mais pormenorizada de 4 dos 5 agrupamentos (o cluster do
“sagrado feminino”, por ser muito menor do que os outros não necessita de um
detalhamento da análise para saber quais são suas características internas) revela
sub-agrupamentos [subclusters].
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Imagem 2 – Subclusters do

Imagem 4 – Subclusters do

agrupamento vermelho

agrupamento azul

Imagem 3 – Subclusters do

Imagem 5 – Subclusters do

agrupamento rosa

agrupamento verde

fontes: elaboração por Márcio Moretto Ribeiro

[1] O agrupamento vermelho – “feminismo digital” – é o cluster mais denso,
autorreferenciado e com maior número de usuários que curtiram algum post nesta
amostra de páginas, de longe (enquanto os outros agrupamentos têm as maiores
páginas com usuários dentro desta rede na casa das centenas ou milhares ou, no
9
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máximo, em torno dos 10 mil, no caso deste cluster específico nada menos do que
16 páginas ultrapassam esta marca dos 10 mil usuários). Seus 3 subclusters podem
assim ser descritos:
[1.1] “núcleo interno” do feminismo digital (páginas como: Empodere Duas
Mulheres; Moça, você é mais poesia que mulher; Moça, você é machista; Feminismo
Sem Demagogia – Original; Geledés Instituto da Mulher Negra; Não Me Kahlo;
Vamos juntas?; Acidez Feminina; As Mina na História; Jout Jout Prazer; Think Olga;
e Chega de Fiu Fiu);
[1.2] “núcleo externo” do feminismo digital (páginas como: Arquivos
Feministas; Diários de uma feminista; Ventre Feminista; etc.);
[1.3] núcleo LGBT do feminismo digital (páginas como: Cartazes & Tirinhas
LGBT; Não sou preconceituoso, mas; Mães pela Diversidade; etc.).
Temos a impressão de que a maioria dos trabalhos sobre feminismo nas
redes sociais da internet tem se detido nas páginas que formam este cluster, se
ocupando muito menos dos outros universos virtuais que poderemos ter acesso ao
entrar em contato com os agrupamentos a seguir.

[2] O agrupamento rosa – “mulheres nos movimentos culturais” – é o maior
cluster em termos de número de páginas (não de usuários que curtiram algo –
paradoxalmente, se considerarmos o número de usuários é o menor de todos, com
exceção do “sagrado feminino”, que reúne apenas 3 páginas). Também se trata do
cluster mais disperso e o que é mais heterogêneo internamente, contando com 9
subagrupamentos:
[2.1] mulheres na literatura e na poesia (páginas como: Jéssica Balbino 5 ;
Margens; Carolina em HQ; Senhoras Obscenas; Mulheres que escrevem;
Quilombhoje Literatura; Luz Ribeiro; e Slam das Minas – SP);
[2.2] mulheres no Hip Hop e no rap (Rap Feminino; FNMH2; Rima Mina; Por
um Hip Hop mais igualitário; Issa Paz; e Sharylaine);
[2.3] de longe o subcluster mais heterogêneo dos 9, reunindo “feminismo
digital” (Siririca; Vulva Revolução; Xotanás; Santa Vulva; Lugar de Fala; e
5

Jéssica Balbino é uma jornalista, militante e pesquisadora. A segunda página deste subcluster,
“Margens”, também é administrada por ela; foi criada com o intuito de divulgar sua pesquisa de
mestrado: BALBINO, Jéssica. Pelas Margens: vozes femininas na literatura periférica. Orient. Monica
Graciela Zoppi Fontana. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) –
Labjor/IEL/Unicamp, Campinas, 2016.
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Feminismo pra quê?); “mulheres produtoras culturais” (3 coletivos universitários, 2
grupos de teatro, 2 grupos de música, 1 grupo de pesquisa acadêmica); feminismos
negro, popular e periférico; e temática LGBT.
[2.4] movimentos sociais (LGBT, movimento negro, anarquismo e trotskismo);
[2.5] “mulheres produtoras culturais” (aparentemente não periféricas:
hacktivismo, audiovisual, fotografia, jornalismo, publicidade e universidade);
[2.6] “mulheres no rap e na poesia” (Tati Botelho; Dory de Oliveira; Hip Hop
Feminino; Mulheriu Clã; GGF A Família; Mel Duarte; palavrapreta; Slam das Minas;
Lua Rodrigues);
[2.7] feminismos periférico e negro e cultura popular (Aparelha Luzia; Grupo
de Coco Semente Crioula; Débora Garcia Poetisa; ComunaDeusa; Periferia Trans;
Juntas na Luta; etc.);
[2.8] MC Cacau Rocha e adjacências (PCB, antirracismo e LGBT);
[2.9] antirracismo e mulheres negras (Zulmira somos nós; Aqualtune
Associação; Mulher Sagrada - Corpo, Mente e Espírito; Em Negritto).
Em nossa interpretação, os subclusters 2.1, 2.2, 2.6 e 2.7 representam
melhor a singularidade deste agrupamento como um todo: a presença das mulheres
nos movimentos culturais periféricos (a construção do seu protagonismo por meio da
ocupação de espaços físicos e virtuais enquanto produtoras culturais em circuitos
ainda dominados por homens). É curioso notar que todas as páginas dos coletivos
feministas periféricos entrevistados da Zona Leste que surgiram como ativas no
processamento da análise de rede se encontram neste agrupamento (tais como: Ser
Vi Elas; Mulheriu Clã; Grupo de Coco Semente Crioula; e Juntas na Luta – páginas
do feminismo periférico fora da Zona Leste também foram incluídas neste cluster:
Fala Guerreira, da Zona Sul de São Paulo; Coletivo Maria Sem Vergonha, da Zona
Norte; Coletivo Diadenega, de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo; e
Slam das Minas – SP, um coletivo periférico itinerante). Nossa hipótese é que este
cluster virtual representa a rede online mais próxima e similar à rede offline dos
coletivos, sua base “física”, “real”, “material”, ou seja: justamente os movimentos
culturais.

[3] O agrupamento laranja – “sagrado feminino” – é o menor cluster em
termos de páginas, apenas 3: Feminino Sagrado; Filhas da Terra - Escola de
Saberes Femininos; e Pachamama "Ciclos do Sagrado Feminino". Vamos dar
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menos atenção a este cluster tendo em vista nosso objetivo de identificar matrizes
discursivas fundamentais para a emergência do feminismo periférico.6

[4] O agrupamento azul – “feminismo mais institucionalizado” – tem
algumas características similares ao cluster vermelho, mas o que o singulariza é a
concentração da enorme maioria de páginas de Facebook do movimento feminista
mais institucionalizado. Há no seu interior 3 subclusters:
[4.1] “feminismo digital” (páginas como: Feminismo Radical Didático;
Imprensa Feminista; Felinismo; Por uma cerveja Feminista; Marcha das Vadias Rio
de Janeiro; Eu vejo flores em você; xereca; Professora Feminista);
[4.2] “feminismo institucional”, páginas ligadas a ONG’s (Católicas Direito de
Decidir; ELAS Fundo de Investimento Social; Agência Patrícia Galvão; Odara Instituto da Mulher Negra; e SOF Sempreviva Organização Feminista), movimentos
sociais tradicionais (Marcha Mundial das Mulheres; Articulação de Mulheres
Brasileiras; Frente Nacional Pela Legalização do Aborto; 2015 - Marcha das
Mulheres Negras; GERI - IPJ- (Grupo de Estudos por Relações Igualitárias [do
Instituto Paulista de Juventude]), o Estado, seja a ex-Secretaria de Políticas para as
Mulheres da Presidência da República (SPMulheres; Observa Gênero; e
Conferência Nacional de Polí-ticas para as Mulheres) ou a Secretaria Municipal de
Políticas para as Mulheres de São Paulo, e, por fim, a ONU (ONU Mulheres Brasil; e
ElesPorElas - HeForShe Brasil);
[4.3] “temática LGBT” (Para Tudo; Nome Social É Direito; e Canal das Bee).
Aqui é interessante notar a presença das páginas de Facebook de ONGs
feministas como a CDD e a SOF, que contribuíram nas décadas de 1980 a 2000
como integrantes da matriz discursiva para o ciclo anterior de associativismo de
mulheres na Zona Leste de São Paulo, que estamos chamando de “feminismo
popular”.

6

Pudemos observar a presença de uma ativista identificada com esta vertente do sagrado feminino
em duas atividades que etnografamos durante nossa pesquisa de campo, mas ela não militava em
nenhum dos coletivos feministas periféricos mapeados e entrevistadas e sua proposta de dança
circular foi realizada em ambas as ocasiões como forma de encerrar os eventos em questão.
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[5] Por fim, o agrupamento verde – “mulheres negras” – tem uma pluralidade
de abordagens e temáticas que priorizam as mulheres negras, com 3 subagrupamentos:
[5.1] “feminismo negro” e “feminismo periférico” (páginas como: Preta e
Acadêmica; Blogueiras Negras; Preta Pariu; Sueli Carneiro; Afronta; Dicionário
Subversivo; Negrita Gordiva; Entre Luma e Frida; Nós, mulheres da periferia; Bloco
das Pretas; e Sarau DasPrê);
[5.2] “beleza da mulher negra”, são páginas orientadas principalmente para o
cabelo (crespo ou cacheado) das mulheres negras, mas também para: maquiagem,
pele, moda, turbantes, jóias, vestuário, lifestyle, unhas, “noiva negra”, cuidados com
o corpo, sendo alguma destas páginas lojas que vendem produtos, outras trazendo
apenas dicas e fotos (como: Beleza Natural; Boutique de Krioula; Belocrespo ( By
Amanda Gil ); Blog das Cabeludas - Crespas e Cacheadas; Soul Vaidosa; Débora
Ninja; Negras Plus Size; Prapreta; Eva Lima; Gata Crespa Cacheada por Aline Silva;
Negra Rosa; Encrespa Geral; Criloura; Negra Vaidosa; Divas & Crespas - tipo 4;
Canal Patrícia Avelino; e Soul Negra);
[5.3] “protagonismo das mulheres negras” (A mãe preta; Anastácia
Contemporânea; Grupo Cultural Balé Das Iyabas; Lélia Gonzalez; Leia Mulheres
Negras; Cidinha da Silva; Negras em Movimento; Nós do Cabelo; Doutora Josefina
Serra; Livraria Africanidades; Mulheres Negras Capixabas; A Negra; e Capulanas
Cia de Arte Negra);
[5.4] rap (Dina Di Eterna Rainha Do Rap; e A's Trinca).
A importância deste cluster pode ser compreendida se tivermos em mente
que no atual ciclo político do feminismo periférico, a questão racial ganhou
centralidade no ativismo das mulheres jovens. Mas também é preciso ressaltar que,
mesmo se nossa hipótese consistir em que o feminismo negro passou a ser uma
matriz discursiva para os coletivos feministas periféricos, não é possível entendê-lo
somente por uma via teórico-conceitual (representada, por exemplo, pelas páginas
Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez, importantes feministas negras brasileiras) mas
também por uma via estético-expressiva, por assim dizer (todas as páginas
dedicadas às temáticas da beleza da mulher negra, como um meio de combater a
intersecção entre racismo e machismo, por meio da valorização da sua identidade,
sua estética e sua autoestima). Também é interessante notar dois deslocamentos:
um pequeno subcluster de mulheres rappers aqui (em vez de estar no cluster rosa,
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das “mulheres nos movimentos culturais”) e a ausência do Geledés, importante ONG
feminista negra, que está mais próxima do núcleo duro do feminismo digital do que
das outras páginas do feminismo negro (digital ou não), talvez revelando sua maior
amplitude de público-alvo atualmente na internet.

Iniciamos nossa investigação com a hipótese de que o feminismo nas redes
sociais da internet – ou: as esferas públicas virtuais feministas – constituiriam uma
matriz discursiva (no sentido dado por Sader) fundamental para a gênese dos
coletivos feministas periféricos. A análise de rede aqui brevemente apresentada
revelou a complexidade deste fenômeno. Talvez não devêssemos tratar diretamente
o feminismo nas redes sociais digitais como uma matriz discursiva e sim a internet
como uma rede discursiva (ou dito de modo talvez mais rigoroso: uma rede de redes
discursivas). E no interior desta rede discursiva foi possível identificar alguns
agrupamentos [clusters] que podem ser interpretados como matrizes discursivas do
feminismo periférico. Na continuidade de nossa pesquisa, passaremos então a
trabalhar com a hipótese, agora reformulada pelo material empírico antes descrito,
de que podem ser consideradas 4 matrizes discursivas: o feminismo digital
(composto por páginas de Facebook e blogs sem existência física ou material
organizada fora da realidade virtual), o feminismo institucional (ONGs, movimentos
sociais tradicionais, o feminismo estatal e organismos internacionais), o feminismo
negro (entendido de modo amplo, pois indissociável da valorização da beleza e da
estética das mulheres negras) e, por fim, os movimentos culturais periféricos.
Tais movimentos (como os saraus periféricos e o Hip Hop) surgirem como um
cluster na análise de redes discursivas corrobora outra hipótese nossa que eles
próprios já constituem por si sós, uma matriz discursiva central para o feminismo
periférico, haja visto que as jovens que fundam estes coletivos se conhecem, se
encontram e se articulam principalmente no seio destes movimentos – eles
propiciam uma rede de sociabilidade fundamental para estas mulheres, assim como
uma esfera pública informal onde se tematizam as desigualdades de classe e de
gênero, sem contar a discriminação racial. Como afirma Castells, a nossa sociedade
não é “puramente virtual”, há uma conexão íntima entre as redes virtuais e as redes
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na vida social.7 A separação entre movimentos culturais periféricos e redes sociais
na internet como matrizes discursivas do “Feminismo Periférico” é um recurso
analítico para iluminar suas contribuições específicas para a gênese dos coletivos,
haja visto que na vida cotidiana, o online e o offline não estão apartados:
O mundo real em nossa época é um mundo híbrido, não um mundo virtual
nem um mundo segregado que separaria a conexão on-line da interação
off-line. E é nesse mundo que os movimentos sociais em rede vieram à luz,
numa transição – natural, para muitos indivíduos – do compartilhamento de
sua sociabilidade para o compartilhamento de sua indignação, de sua
esperança e de sua luta. (CASTELLS, 2013, p. 173-174; nosso grifo)

2.2 Análise qualitativa de conteúdo: a campanha #NãoPoetizeOMachismo
Sintomática desta conexão entre o feminismo nas redes sociais da internet e
os movimentos culturais é a campanha #NãoPoetizeOMachismo. O contexto desta
campanha no Facebook é o mesmo do que ficou conhecido como “Primavera
Feminista”: os atos de rua que ocorreram em outubro e novembro de 2015 contra
um Projeto de Lei apresentado pelo deputado Eduardo Cunha, de modo simultâneo
a diversas campanhas com hashtags nas redes sociais. As mais conhecidas foram:
#MeuPrimeiroAssédio 8 , #AgoraÉQueSãoElas 9 e #MeuAmigoSecreto 10 . Cada uma
destas hashtags teve ressonâncias díspares no interior do “Feminismo Periférico”;
nossa amostragem não tem caráter rigoroso, mas conforme várias militantes destes
7

As militantes feministas periféricas são plenamente conscientes destas interfaces e articulações. Em
um debate promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres na Biblioteca Mário de
Andrade (em março de 2016), uma integrante do coletivo Nós, Mulheres da Periferia compartilhou
uma discussão permanente que as midiativistas cultivam, acerca da necessidade de equilibrar as
militâncias online e offline. Mesmo reconhecendo que “a gente nasceu online”, elas debatem a todo
momento: “tamo pisando no chão?” e “a gente tem que voltar pra nóis”, ou seja, para a vida
cotidiana das mulheres periféricas. O grupo não tem uma sede fixa própria; elas sempre trabalham
coletivamente por meio do uso das novas TIC’s: GoogleDocs, Skype, Facebook, WhatsApp. A
reflexão da militante no debate avançou para uma ponte com a obra e o pensamento de Zygmunt
Bauman: “Somos fluídas demais, somos… como fala? Líquidas…! […] A internet faz a gente
ser líquida, esses bagulho todo…”. Por este motivo o coletivo buscou se inscrever no Programa
VAI para dialogar “com quem tá com o pé no chão”; foram realizadas durante o ano de 2015
oficinas com mulheres das mais diferentes idades acerca das representações da mulher periférica na
grande mídia e uma exposição (“fixa e física”) com a produção colaborativa do coletivo com as
participantes foi realizada no Centro Cultural da Juventude. Foi um “desafio para a geração online”;
e elas continuam debatendo internamente o risco de “não estar pisando no chão”.
8

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/10/22/politica/1445529917_555272.html

9

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1701406-colunistas-abrem-espaco-para-que-mulheresfalem-de-seus-direitos.shtml
10

http://epoca.globo.com/vida/experiencias-digitais/noticia/2015/11/meuamigosecreto-novacampanha-na-internet-denuncia-o-machismo-nosso-de-cada-dia.html
e
http://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2015/11/20-relatos-da-hashtag-meuamigosecretoque-precisam-ser-lidos.html
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coletivos (principalmente da Zona Leste, mas de outras regiões também) são nossas
amigas na rede social Facebook, foi possível averiguar que: apenas uma fez uma
postagem sobre o primeiro assédio sofrido (e dias depois que o ápice da campanha
já havia passado); e o único compartilhamento de um artigo no âmbito da campanha
#AgoraÉQueSãoElas foi relativo à ocupação da filósofa (e colunista da Carta Capital
e, atualmente, secretária adjunta de Direitos Humanos na Prefeitura de São Paulo)
Djamila Ribeiro no blog de Rodrigo Sakamoto – a militante de um coletivo
comemorou o artigo com uma breve expressão “Aí sim hein!”, certamente se
referindo ao fato de ela ser uma das poucas mulheres negras a ser convidada a
participar da campanha. Já a terceira campanha teve muito mais participação de
feministas periféricas – nossa hipótese é que a campanha sobre não poetizar o
machismo teve um papel intermediário, mobilizador e inclusor pois ocorreu logo
antes da #MeuAmigoSecreto viralizar.
A campanha #NãoPoetizeOMachismo 11 teve menos visibilidade do que as
demais, embora ela também tenha se nacionalizado. 12 Foi uma iniciativa de
mulheres que constroem os movimentos culturais periféricos, em reação a um caso
de assédio que ocorreu em um sarau no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo.
Depois deste episódio ter sido publicizado, várias histórias similares começaram a
surgir e no dia 18 de novembro de 2015 elas começam a ser compartilhadas, assim
como a hashtag. No dia seguinte, é criada uma página no Facebook, que centraliza
os relatos, em geral de forma anônima (nós contabilizamos mais de 30 histórias
compartilhadas em um único dia: em 19/11/2015). A ideia era romper o silêncio e o
silenciamento das mulheres, questionar privilégios dos homens e denunciar
violências machistas no interior dos movimentos culturais periféricos. Além dos
relatos, a página “Nãopoetizeomachismo” também veiculou fotografias em preto e
branco, nas quais mulheres traziam frases escritas em seus corpos: todas iguais,
com a hashtag da campanha, olhares sóbrios, às vezes sombrios, outras vezes
tristes; de qualquer forma eram olhares de denúncia. A seguir apresentamos nossa
análise dos post do primeiro dia da página do Facebook, excluindo apenas

11

http://nosmulheresdaperiferia.com.br/noticias/mulheres-criam-campanha-contra-machismo-nacena-cultural-periferica/
12

Na continuidade da investigação, uma outra campanha virtual que poderia ser igualmente
analisado seria a #EuEmpregadaDoméstica, idealizada pela cantora e rapper Preta-Rara. Cf.
http://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,euempregadadomestica-campanha-revelaabusos-sofridos-por-domesticas-em-servico,10000064191
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postagens que explicavam a campanha e outras que traziam só poesias. Por meio
da leitura sistemática dos posts, chegamos em uma classificação de seus conteúdos
em quatro categorias.
Uma primeira categoria das postagens da página poderia ser chamada de
crítica à liberdade poética. As frequentadoras dos saraus denunciam que alguns
homens poetas mascaram “violência”, “silenciamento” e “objetificação” como
supostas “homenagens às mulheres” ou então “liberdade de expressão”. Como
sintetiza um outro post: “O meio artístico é machista e elitista também, a
diferença é que os artistas se escondem atrás de um escudo de subjetividade
e liberdade poética” (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015).
Três exemplos13 desta crítica à liberdade poética:
(1) Estava em um slam quando um dos slammers falou a seguinte
frase "poética"
Gosto de gozar com as branquinhas na cama às neguinhas quero ser
macho sem ser chamado de machista
~algo assim~
Isso não é poético é patético colar na cena ouvir as mina gritar por
respeito e igualdade e vocês homens do mais alto privilégio cuspir em
nós
NUNCA MAIS SEREMOS
Facebook, 19 nov. 2015)

SILÊNCIO!

(NÃOPOETIZEOMACHISMO,

(2) Eu estava em um sarau quando um cara começou a cantar um funk
que dizia em uma das partes que a novinha desceu até o chão, roçou e
engravidou, poderia ter pego um dst e que ela precisava mexer a
massa cinzenta
Não diz nada sobre o cara que fez a mesma coisa
Diante de tanta coisa acontecendo, você mulher não pode descer até o
chão mas o homem pode fazer um filho que [sequer] será citado
Quem
deve
mexer
a
massa
cinzenta
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

mesmo?

(3) Uma vez vi 2 homens vestidos de mulher improvisando no tema
onde um deles gritava "eu quero ser assediadaaaa". Não é poético,
não é engraçado.
Já fui obrigada ver macho cinquentão defendendo machismo em
defesa da subjetividade e estética da obra. Machismo não é subjetivo,
não é poético, não é bonito. […] (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook,
19 nov. 2015)

13

Mantemos os posts exatamente como foram escritos e publicados, sem quaisquer correções,
partindo de um pressuposto epistemológico de investigações qualitativas de que o mais importante é
a fidelidade à fala dos sujeitos sociais, não aspectos formais.
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Uma segunda categoria que resultou de nossa análise se relaciona
diretamente com a dinâmica do sarau: sua organização, os padrões de competição e
de desigualdade. Segue uma postagem que sintetiza esta temática:
Ganhei o slam e ouvi do cara que ficou em segundo lugar que ele
mACHA que se ele fosse mais bonitA ele tinha conseguido ficar em
primeiro, ele falou isso para mim, na brincadeira, é claro, para os
amigos, para os jurados, para a galera que tava ouvindo, na
brincadeira, é claro, para o organizador, sabe como é né, porque eu
realmente me olhei no espelho antes de sair de casa e falei é, com
esse batom eu ganho o slam. Eu saí de casa pensando que com aquela
roupa até as juradas momentaneamente virariam lésbicas para votar
em mim e saí, sobretudo pensando que essa era a minha grande e
única chance porque, como minha poesia não é boa, se eu não me
garantisse no corpo, eu nunca ia ganhar nada.
VAI SE ACOSTUMANDO MACHO que a gente tá é forte na cena. Vamos
arregaçar sua carcaça opressora e vamos sim conquistar um espaço
que é nosso por direito. Aliás, já estamos aqui, cê já perdeu o slam e
nem se tocou. E é daqui para frente. Quero mais o seu respeito do que
o seu amor até que todAs nós realmente possamos caminhar juntAs.
ps: vai se acostumando com palavras plurais no feminino também.
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

A “brincadeira” feita pelo poeta que perdeu o slam – uma forma de
competição muito comum nos saraus periféricos – é, na realidade, uma reação,
beirando o desespero, à perda dos privilégios e do monopólio que antes os homens
detiam no circuito dos movimentos culturais. Com a entrada em cena das mulheres,
isto implica que o grau de competitividade dos slams é muito maior. A piada esconde
seu desconforto e mal-estar com esta nova situação no cenário cultural periférico.
Em outra circunstância, o padrão de tratamento desigual também é denunciado
pelas jovens: em uma poesia irônica, a poetisa inverteu “os papeis” e disse
“palavras ditas de baixo calão”. Ela percebeu “muitos caras incomodados e em
pleno desconforto” mas no seu relato ela escancara a injustiça: os homens podem
falar de sexo, que “mulher tem que mexer a massa cinzenta” ou então fazer
trocadilhos com TPM. E arremata: “homem pode coisa pra valer né? E A GENTE
TAMBÉM!!!!” (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015).
A ocupação das esferas públicas dos saraus por mulheres incomoda muitos
homens. Em uma ocasião, uma poetisa sugeriu para o coletivo que ela integra a
realização de um sarau que declamasse “apenas poesias de mulheres, na
intenção de dar voz e visibilidade ao assunto”, devido à aproximação do 8 de
Março e os muitos casos de feminicídio na região onde ela mora. A resposta dos
demais integrantes homens foi que “assim iríamos restringir o público e que seria
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segregar a poesia”. Apenas com a eclosão da campanha #NãoPoetizeOMachismo,
a ativista cultural parou “pra pensar” e percebeu que a negativa da proposta “foi um
silenciamento”.
Mesmo se não se trata de algo maior, como um sarau inteiro que contenha
apenas poesias de mulheres, uma única poesia lida e declamada pode ser alvo de
questionamento de um homem: “depois de uma menina recitar uma poesia
feminista em um sarau”, um poeta fez o seguinte comentário “em voz alta”: “o
sarau é feminista, agora?” (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015).
Uma terceira categoria – em termos quantitativos, a que mais reuniu casos –
se refere à temática de assédios e abusos nos saraus. Os assédios começam pelos
“olhares

direcionados

exclusivamente

ao

nosso

corpo”

e

abraços

“desconfortáveis”, “para tirar casquinhas”, apertos na cintura, encostando ou
então “passando a mão” na bunda. As jovens ficam surpresas por passar por estas
experiências no interior de uma atividade de um movimento cultural: “Sofri meu
primeiro assédio dentro de um sarau onde achei que seria respeitada por ser
humana e mulher…” (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015).
As seguintes postagens exemplificam com mais detalhes alguns episódios de
machismo e assédio:14
(1) Estava no sarau e um cara se deslocou do lugar onde estava,
passou a mão na minha bunda sem meu consentimento e disse "ela
deixa" referindo-se a pessoa que ele estava ficando no dia. Me
desrespeitou e desrespeitou a outra pessoa.
Não vamos mais nos silenciar. Meu corpo,
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

minhas

regras.

(2) Estava apresentando o sarau, no dia 8 de Março e o tema era a
mulher. Um cara veio por trás puxou a minha mini saia encostando na
minha bunda e disse q tava mto curta. Após me manifestar fui apoiada
por alguns e tbm censurada por mtos, inclusive tive que ouvir de um
cara que eu ñ era profissional e que com o tempo iria me
"ACOSTUMAR COM O ASSÉDIO DO PÚBLICO "! Houve quem dissesse
que se sentiu mal por eu ter feito um "escândalo". Fui ameaçada de
morte! E tantas perguntas estranhas e dúvidas me permearam que eu
cheguei
a
pensar
que
talvez
eu
tivesse
exagerado...
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)
(3) Estava no sarau a um tempão e o mesmo moço que assediou a
minha amiga ao passar a mão em seu corpo sem o seus
consentimento, me disse um dia "nossa não chega perto de mim com
esse decote".

14

A abundância de citações se justifica, ao nosso ver, para enfatizar a quantidade de casos, o que
revelaria um padrão nas relações de gênero e não situações isoladas.
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E este mesmo moço, neste mesmo dia recitou uma poesia que diz "não
use aquele vestido perto de mim se não estiver comigo".
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)
(4) Estava num sarau que frequento desde de sempre, um dos caras
que organiza esse sarau tinhabebido bastante e veio me abraçar
pegando na minha cintura, sem eu dar nenhuma ousadia, fui super
grossa e o cara saiu falando que eu era ignorante
Algum tempo depois vi ele beijando o pescoço de uma mina e ela se
esquivando e me aproximei dos dois fiquei conversando com ela e ele
saiu fora..
Já vi o mesmo cara aproveitar da bebida pra tentar beijar minas,
romantizar ficar com às meninas novas ~de idade~ nos saraus
Já vi ele discutindo por que a mina não quis ficar com ele, porque a
mina ficou com outro cara...
Não tenho palavras pro nojo que eu sinto.
Lembrando que pedofilia é crime tbm, aaaah assédio tbm.
e toma vergonha nessa
Facebook, 19 nov. 2015)

sua

cara

(NÃOPOETIZEOMACHISMO,

Eventualmente, o assédio ou a abordagem de homens encontra resistência
das mulheres e a reação masculina é a agressão verbal:
(1) Uma vez a gente se trombou numa festa. Vc xavecou uma amiga
minha, mas ela não tava a fim. Vc encheu o saco, mesmo assim ela
não quis. Daí, parecia que tinha fogo no teu olhar: SUA FILHA DA
PUTA! […] (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)
(2) Oi manas, ontem quando fiquei sabendo o ocorrido, me veio uma
retrospectiva de tudo o que já passei.
Quando eu comecei a frequentar esse círculo de saraus, ha
aproximadamente seis anos, um homem X, de minha convivência,
queria a qualquer custo "me comer" e eu nunca havia cogitado essa
possibilidade. Mas como ele se achava muito irresistível, não aceitou a
minha recusa e passou a me difamar no círculo que nós
frequentávamos. Quando eu chegava nos lugares achava que todos
me olhavam diferente, que todos já sabiam dos absurdos que ele
inventara a meu respeito. Como isso foi dolorido! E tive que enfrentar
sozinha e calada enquanto ele posava de comedor.
Mas, esse tipo de conduta é criminosa e é tipificada pela Lei Maria da
Penha como Violência Moral e Psicológica!
Ele ainda está no nosso meio. Ele é super considerado. Ele tem vários
seguidores e seguidoras. Ele é um abusador e eu fiquei calada.
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

E, por último, o assédio pode se exacerbar e se tornar abuso sexual. Quem lê
o seguinte relato fica apreensivo se a história terminará em um estupro ou não:
Eu estava assistindo a um show, com uma amiga, fora da minha
cidade. Ela precisou ir embora mais cedo, e eu continuei no local,
assistindo ao show ao lado de um amigo dela, que eu há havia cruzado
em outros espaços. Troquei um pouco de ideia com ele, mas, por amar
muito a banda, estava mais curtindo uma vibe própria.
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Encerrado o show, ele me ofereceu carona. Rejeitei, afinal, estava
muito perto "de casa". Ele insistiu. Estava chovendo.. Aceitei. Não
diferente de muitos homens, ele entendeu isso como um sim, para
algo que ele ainda nem havia me pedido. E que nem viria pedir depois
também. Fez à força mesmo.
Quando fui me despedir para descer do carro, ele me agarrou e me
beijou. Só ele beijou. Babando no meu rosto, enquanto eu mantinha a
boca fechada e o empurrava para ele me soltar.
Quando ele soltou, eu ~que sempre jurei que estouraria a cara do
primeiro palhaço que cometesse qualquer tipo de abuso contra mim~
fiquei paralisada. Pelo choque e pelo medo. Eu não esperava aquilo,
ele era o dobro do meu tamanho, meu empurrão não tinha surtido
efeito algum diante da força dele, era de madrugada, a rua estava
deserta e eu dormiria sozinha no local em que eu estava hospedada. E
ele sabia disso. Se eu não consegui impedir o beijo, imagina o que
mais eu não conseguiria impedir.
Por medo de entrar em conflito com ele, sorri sem graça e o lembrei de
que ele era casado. Ao responder "meu casamento é aberto", ele me
agarrou novamente. E, diante de mais uma negação, me agarrou pela
terceira e última vez, quando eu finalmente consegui ter coragem de
sair do carro. Repito... eu de boca fechada e empurrando ele.
Ao me despedir, mantive um ar amigável, ignorando o tremor das
pernas e os pensamentos tenebrosos. Eu só queria que ele fosse
embora pra eu ter a certeza de que nada pior aconteceria. Assim que
me vi dentro de casa, com a porta trancada, caí no choro e corri para
lavar o rosto, porque tava com muito nojo do cheiro da saliva dele no
meu rosto e com raiva de mim mesma, porque queria ter conseguido
reagir de outra forma.
Ele se despediu sorrindo. Talvez até sem desconfiar de que tinha
acabado de abusar de mim. Ele foi criado em uma sociedade que acha
que o homem não deve conter seus "instintos". Contei pra
pouquíssimas pessoas e ouvi de duas delas que eu deveria ter sido
mais firme no meu "não". Que eu deveria ter deixado mais claro que
não queria. Que eu não deveria ter pego carona.... Que eu.. Que eu....
Eu..
ELE NÃO DEVERIA TER FEITO O QUE FEZ.
E ponto.
Engoli isso e guardei comigo porque, depois dos questionamentos,
também fiquei achando que a culpa era minha. Hoje, fortalecida por um
grupo lindo de mulheres-caos-amor, senti força o suficiente pra somar
no movimento.
O #naopoetizeomachismo é nosso grito ( e vários vêm acompanhados
de vômito) pra avisar às mulheres que elas não estão sozinhas e pra
avisar aos homens que NÃO VAI MAIS TER SILÊNCIO.
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

A última categoria que criamos a partir do material empírico coletado no
Facebook foi acerca de relacionamentos amorosos com artistas. Muitas vezes há a
proposta (geralmente masculina) de que os relacionamentos sejam “abertos”, mas
como diz uma postagem: “[…] os valores machistas estão enraizados e esse tipo
de relação não é vivenciada de maneira igualitária”. Outras vezes, os
relacionamentos vêm acompanhados de traições:
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(1) Tive um relacionamento com um poeta muito conhecido nos saraus
paulistanos. Um cara tido como boa praça, entusiasta da cultura
nordestina, da literatura de cordel. Nos encontros de poesia, fazia
questão que as pessoas vissem que estávamos juntos. Na vida, era
cheio de segredos e sumiços. Depois de outro desaparecimento sem
explicação, num momento difícil da minha vida em que precisava de
apoio, resolvi terminar. Ele respondeu minhas mensagens com seis
dias de delay, dando mais uma desculpa esfarrapada.
Cerca de seis meses depois do fim da relação, descobri o motivo dos
sumiços: ele tinha uma família, mulher e filhas. Enganava a mim e a
ela. Era acobertado por alguns amigos homens, que também se
intitulavam poetas.
Fiquei mal durante muito tempo, sem frequentar muitos lugares,
tentando digerir uma vergonha que nunca deveria ter sido minha. Eu,
que sempre tomei tanto cuidado pra não me envolver com homem
comprometido, me senti a mulher mais burra do universo. E ele,
posando por todos os lados como um cara apaixonado, que escrevia
versos lindos, que sabia sobre amor e compaixão, enquanto brincava
com a vida de várias mulheres, gozando dos largos privilégios que sua
condição de macho lhe proporcionava e ainda proporciona.
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)
(2) Eu o conheci em um sarau e depois de um tempo acabamos
ficando e eu me apaixonando por ele, no total ficamos juntos quase
um ano.
Durante esse tempo mesmo que a gente sempre ficasse e que eu
frequentasse a casa dele, nunca ele me abraço ou beijou em algum
lugar onde a galera do sarau estava.
Viajamos juntos e varias coisas aconteceram, até que eu comecei a me
incomodar com tudo isso, por não saber se podia ou não beija-lo
Uma vez quando estava na sua casa vi umas mensagens em seu
celular que me deixaram mal, fui pra casa e pensei em não ficar mais
com ele, porém como eu gostava acabei voltando.
Algumas amigas começaram a me dizer que ele também ficava ou que
uma mina que colava no sarau queria ficar com ele, fui perguntar e ele
negou a parte dele e disse que ela sim corria atras dele
Varias coisas passaram e um dia eu falei sobre namoro e ele me
respondeu:
Você não é o tipo de garota que eu namoraria.
Eu fiquei péssima, mesmo, chorei e fui embora da casa dele (quase um
ano que nos relacionávamos)
Depois de algum tempo fui conversar com essa mina que colava,
porque nunca tinha me dado a oportunidade de falar com ela, bem ele
nunca falou pra ela que ficava comigo e ao contrario disso, encontrava
com ela e os dois até chegaram a ficar
Hoje agradeço muito por ter ido falar com ela e ter me dado a
oportunidade de conhecer uma mina maravilhosa que é minha irmã de
luta.
Não mintam pras mulheres
Não nos engane
Não faça dos nossos sentimentos tapete (NÃOPOETIZEOMACHISMO,
Facebook, 19 nov. 2015)
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O machismo também pode vir acompanhado de “jogos psicológicos”:
(2) Eu também namorei um fotografo que recentemente lançou um
livro de poesia, e está sendo ovacionado pelos Saraus da vida... Enfim,
a relação durou três meses, mas foram três meses de jogos
psicológicos: para alimentar ciúmes entre nós dois, com a desculpa de
que era muito carente e precisava de atenção. Com tempo, veio os
sumiços, o fato de não querer estar presente nos saraus que antes
frequentávamos juntos, quando eu questionava suas atitudes eu que
era a louca do rolê..
Isso se transformou em brigas e por fim no termino. Enfim, hoje ele
anda por aí se dizendo super feminista, aparece de saias nos saraus,
mas nas relações pessoais provavelmente continua sendo machista....
(NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)

E provavelmente o relato mais impactante seja este último:
Fiquei com o ele por 8 meses. A primeira vez que ele tentou ficar
comigo eu não quis. Ele insistiu bastante, mas depois parou.
Combinamos outro dia e assim que cheguei no rolê, já veio me beijar.
Me senti desconfortável de início, mas depois rolaram outros e outros
encontros até a primeira vez que fui na casa dele.
Quando chegamos, a primeira coisa que ele fez foi me beijar e tirar
minha roupa.
Fazia 1 ano que eu não transava com um homem. Tinha 18 anos,
estava nervosa e só tinha transado com um garoto na minha vida (um
namoro de 3 anos).
Eu pedi para a ele que colocasse a camisinha, depois de ter demorado
muito - precisei pedir novamente- ele pegou, fingiu que abriu o pacote
e que colocou, mas não.
Eu só percebi que ele tinha gozado dentro de mim, depois que
terminamos. Me senti muito mal, achei aquela atitude totalmente
infantil. Não parecia que estava me relacionando com um homem de
29.
Fui pra minha casa, frustrada e preocupada , pois eu tinha que fazer
alguma coisa, poderia engravidar, contrair uma DST, nunca se sabe.
Ele não disse nada. Não pediu desculpa. Nenhuma iniciativa.
Fui procurá-lo para conversar e só depois que eu iniciei a conversa,
saíram as seguintes palavras de sua boca:
– Desculpe foi o que senti.
E mais nada.
Todos os dias lembro disso. E ainda não entendo porque passei tanto
tempo calada.
Eles estão por aí. Na maioria das movimentações culturais
independentes, gritando palavras de luta no mic, as pessoas os
apoiam e até os endeusam na rede. São referências. Têm livros
publicados. Eles estão por aí. Usando o amor livre para abusar de
garotas. Silenciando essas meninas. E não, não querem desconstruir
nada.
E eles precisam saber:
NÃO VAMOS MAIS FICAR CALADAS. VOCÊS NÃO VÃO MAIS
PASSAR! (NÃOPOETIZEOMACHISMO, Facebook, 19 nov. 2015)
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A campanha #NãoPoetizeOMachismo foi muito bem sucedida. De um lado,
as poetisas avançaram na tematização pública do fenômeno nos saraus e em outras
cenas culturais. Muitos posts narram como foi somente após a campanha se iniciar
que ou elas tiveram coragem de compartilhar suas vivências ou então foram
capazes de reelaborar simbolicamente experiências pessoais passadas, às quais
elas antes não atribuíam um significado de crítica feminista ao machismo. De outro
lado, houve a afirmação do protagonismo das feministas periféricas na internet.
Também neste sentido, parece-nos que será cada vez mais necessário que a
pesquisa nas ciências sociais e humanas recorra a análise – qualitativa e
quantitativa – de dados advindos de redes sociais, como o Facebook, para dar conta
das sociabilidades e dos ativismos emergentes.

Considerações finais
Buscamos neste paper expandir o conhecimento acerca das esferas públicas
virtuais feministas no sentido de abarcar terrenos ainda pouco explorados, como a
ocupação offline e online que mulheres jovens estão protagonizando nos
movimentos culturais periféricos, o feminismo negro digital e sua afinidade com a
valorização da beleza das mulheres negras, além das campanhas virtuais
organizadas por fora do circuito mainstream do “feminismo digital”.
Como dito anteriormente, alguns conceitos de Castells (2013) podem ser
úteis para compreender a singularidade histórica do “Feminismo Periférico”. A
“autocomunicação de massas” foi uma espécie de revolução tecnológica que
possibilitou a produção, a circulação e o consumo de discursos de modo
extremamente horizontal e descentralizado, alimentando e potencializando uma
“cultura da autonomia”, na qual a formação e a informação – neste caso, de
discursos feministas – passa a ocorrer de maneira imediata (isto é, sem
mediadores), heterogênea e singular.
Enquanto que o “espaço público híbrido” é uma categoria bastante produtiva
para compreender como o online e o offline estão imbricados. Os saraus periféricos
são atualmente uma forma privilegiada de ocupação do espaço urbano (praças,
parques, bibliotecas, outros equipamentos públicos). Certas experiências de
sofrimento, preconceito e discriminação da vida cotidiana e neste circuito cultural
podem ser reelaboradas simbolicamente com o auxílio de redes discursivas
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proporcionadas pela internet. E a articulação da indignação individual pode se
converter em ações coletivas, sejam elas virtuais ou presenciais, o que nos leva a
interpretar o “Feminismo Periférico” como um “movimento social em rede”.
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