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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como foco a descrição e análise de 

manifestações públicas, no Rio de Janeiro, em torno a diversas demandas pelos direitos das 

mulheres que poderiam ser enquadradas na chamada “pauta feminista”. O objetivo é entender 

as diversas formas de organização, desenvolvimento e repercussão dessas manifestações, bem 

como as dinâmicas internas que se colocam em jogo. A etnografia está baseada em 24 meses 

de trabalho de campo, com ênfase na observação participante na rede de mulheres articulada 

em especial para a organização de atos relativos ao 8M, Dia Internacional das Mulheres. O 

trabalho aborda a descrição etnográfica das reuniões e plenárias para organizar os atos, bem 

como o desenvolvimento em si das manifestações públicas.  
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ABSTRACT  

This paper focus on the description and analysis of public demonstrations, in Rio de Janeiro, 

around several demands for women's rights that could be framed in the so-called "feminist 

agenda". The objective is to understand the different forms of organization, development and 

repercussion of these demonstrations, as well as the internal dynamics. The ethnography is 

based on 24 months of field work, with emphasis on participant observation in the network of 

women articulated in particular for the organization of acts related to 8M, International 

Women's Day. The paper deals with the ethnographic description of meetings to organize the 

acts, as well as the actual development of public demonstrations. 
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Introdução: “Alerta Feminista” 

 

Rio de Janeiro, dia 13 de novembro de 2017, Cinelândia, Centro da cidade.  

Encontrava-me participando do Ato “Contra PEC 181” / “Todas contra os 18” era o ato 

número dezesseis que observava e participava como pesquisadora. Intitulado desta forma o 

ato fazia uma referência política aos dezoito deputados federais que votaram a favor da 

criminalização do aborto. Marchávamos de forma ordenada e pacífica. Entre faixas e cartazes 

expressavam-se distintas reivindicações; “meu útero laico”, “lugar de estuprador não é na 

certidão”, “aborto ao seu patriarcado”, “ser mãe deve ser uma escolha”, “evangélicas contra 

a PEC 181”, "Nós somos muitas contra 18, quero ver quem decide sobre aborto". Em termos 

gerais os cartazes e as falas reivindicavam o direito e a autonomia sobre o corpo das mulheres 

e contra a PEC 181. Cerca de 24 outras cidades, se mobilizaram e realizaram atos contra a 

medida. 

Inicialmente a PEC 181, ampliava os direitos trabalhistas para mães de bebês 

prematuros, prevendo assim a ampliação da licença maternidade nesses casos. Entretanto o 

“Alerta Feminista
1
” foi ativado, pois a medida prevê a criminalização do aborto até mesmo 

em casos de estupro, de gestão anencéfala e onde tenha risco de vida para a mulher. Tendo 

em vista que o direito ao aborto legal em casos de gravidez por estupro ou risco de morte para 

a mãe são direitos permitidos desde 1940 pelo Código Penal Brasileiro, a medida aprovada 

causava um retrocesso jurídico e social de um direito adquirido após anos de luta dos 

movimentos sociais e pelos movimentos feministas. 

Recordo-me que achava muito importante fazer o registro fotográfico deste ato, pois 

desde o início da pesquisa me propus a fazer o registro fotográfico para construção de uma 

memória dos atos das mulheres que iria a acompanhar de forma sistemática. Como não 

possuía equipamento para isto, desde o início da pesquisa utilizava à câmera e os 

equipamentos do Nepeac
2
 e de uma amiga aspirante ao curso de antropologia, que vem 

refletindo comigo sobre questões contemporâneas acerca dos limítrofes do registro e da 

                                                
1
 “Alerta Feminista” é uma ferramenta coletiva de denúncias de feminicídios, criada e realizada pelas mulheres 

no Uruguai há 4 anos. A cada feminicídio elas saem as ruas para dizer basta e que estão em alerta.  Foi utilizada 

pela colunista da Mídia Ninja Antonia Pellegrinopara chamar atenção sobre A PEC 181. 
2
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos 

(Nepeac) tem como objetivo institucionalizar na Universidade Federal Fluminense (UFF), o Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia – Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos 

(INCT-InEAC). 
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linguagem expressa nas fotografias realizadas durante os trabalhos de campo
3
. Ir até a 

universidade para buscar o equipamento me tomou mais tempo do que planejado.  

A concentração do ato iniciou às 17h na Câmara Municipal, localizada na Cinelândia, 

e seguiria em direção à Praça XV. Acabei não conseguindo atravessar as barcas de Niterói 

para o Rio de Janeiro no horário planejado para poder participar da concentração4 e do 

deslocamento
5
 do ato, como fiz ao longo do meu trabalho de campo. Acompanhar a produção 

dos cartazes, preparação da batucada, colagem dos lambes, distribuição de materiais 

impressos e conversar com as pessoas, não foi possível dessa vez. Antes mesmo de chegar ao 

ato, recebia mensagens em meu whatsapp e no messenger por parte de interlocutoras que 

sabiam que possivelmente eu iria ao ato, com os “informes” sobre como estava à organização 

e concentração. Em uma das mensagens no grupo de whatsapp
6
 uma “compa” dava o alerta 

sobre a tensão já existente no local devido a exorbitante quantidade de Policiais Militares 

acompanhando o ato, o que não era algo comum até então.  

Quando sai das barcas já sabia que as mulheres já tinham realizado o percurso de 

caminhada saindo da Cinelândia indo para ALERJ. Nesse dia decidi fazer o caminho oposto 

ao qual recorrentemente fazia. Ao invés de sair das barcas e ir andando pelo Paço Imperial, 

fui em direção à EMERJ, como se estivesse geograficamente dando a volta por trás da Alerj. 

Tomei um susto. À distância era possível escutar as palavras de ordem sendo aclamadas 

“Legalize, o corpo é nosso, é nossa escolha, é pela vida das mulheres!”. Enquanto 

caminhava em direção ao ato em um certo momento o chão parecia vibrar. Para um dia que 

ameaçava chover, a quantidade de pessoas era de saltar os olhos, éramos milhares. As 

palavras de ordem ecoavam em conjunto com os tambores da batucada. Devido à conjuntura 

política nacional e local
7
 o cenário da própria cidade já vinha sofrendo significativas 

alterações em sua paisagem. Realmente era de chamar atenção a quantidade de policiais e o 

tipo de armamento e as fardas que utilizavam, prontos para combate mais intenso talvez, 

pareciam ir para uma guerra. 

                                                
3
 Foi em conjunto com ela que realizei a “1ª Oficina de Fotografia e Antropologia: O ato de Fotografar e 

Etnografar”, durante o Seminário Internacional do ICHF, data 01/11/2017.  
4
Em todos os atos é marcado um local, um ponto de encontro comum entre os participantes. Esse ponto é 

chamado de concentração. Na concentração e o local onde as participantes se juntam, para fazer alguma 

atividade como “oficina de cartazes” ou “ensaiar”, mas também se aglutinam para sair em direção ao trajeto 

traçado pela organização do ato. 
5
 Deslocamento é o trajeto que determinado ato possui. 

6
 Grupo de whatsapp do 2018M- RJ, chamado “Rumo ao 8M” fui adicionada pela organização do grupo logo 

assim que começaram a organizar o 8 de Março de 2018. 
7
 Conjuntura do Rio de Janeiro 
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No geral os atos das mulheres possuem uma organização em que difundem 

informações sobre o que elas chamam de “orientações gerais de saúde e segurança” nos 

atos. Apesar de ser pouco utilizado nos atos que tinha acompanhado até então, essas 

informações são sempre reforçadas e lembradas de forma a ensinar para as “compas” que 

vão se agregando como devem agir em situações de confronto direto ou até de uma possível 

abordagem policial; bem como o comportamento a ser tomado perante essas situações e o que 

pode ser feito para evitá-las. Uma das orientações  que sempre são dadas no espaço “ auto 

organizado de mulheres” é de andar em conjunto com uma ou mais companheiras e sempre 

que possível se comunicar com elas de alguma forma, reforçando a canção entoada por elas 

em todos os atos “companheira me ajuda que não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas 

com você ando melhor”.   

Naquele dia, quando finalmente cheguei, as mulheres estavam posicionadas com seus 

cartazes, faixas e megafones, nas escadarias da ALERJ. Do alto das escadarias era possível 

ver que o espaço tinha se tornado pequeno para comportar todos que ali estavam presentes. 

As ruas em volta seguiam cheias, mostrando a força das pautas ali demandadas. No 

horizonte, uma pluralidade estética, étnica, racial e de gênero podia ser percebida. Algumas 

mulheres com seus corpos pintados e maquiados. Umas sem blusa exigindo liberdade de 

expressão dos seus corpos, outras vestidas rotineiramente, muitas com camisas com dizeres 

feministas, ou com blusas de organizações políticas. Já no ato, onde vestia uma jeans e 

camisa preta, fui abordada por uma colega pesquisadora me cutucando e afirmando “nossa 

você está em todas mesmo”. Pensei que de fato já não estava sendo notada apenas na 

paisagem entre as mulheres que vão e participam dos atos, mas sim como parte dessa rede de 

construção coletiva esse movimento de combate às mulheres. Agora não apenas como 

pesquisadora, mas como militante.  

Os atos organizados pelas mulheres possuem geralmente participação de crianças, 

incluso no Rio de Janeiro existe uma frente organizada chamada de “mães e crias na luta
8
”. 

Também compunham o ato mulheres idosas, deficientes físicas e algumas mulheres grávidas. 

Várias com seus filhos e algumas acompanhadas por seus companheiros ou amigos. Pude 

observar ao longo da pesquisa uma pluralidade e heterogeneidade muito marcante e 

demarcada nos atos, escutando inúmeras vezes uma breve e curta frase; “Somos muitas e 

diversas”.  

                                                
8
 Movimento Mães e Crias na luta é um coletivo de mulheres que lutam contra toda forma de opressão às 

mulheres. Um espaço onde as mulheres têm como objetivo falar sobre maternidade, feminismo, de ser mãe e 

militante, e participação política.  
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Depois de aproximadamente três horas de ato, bombas surpreenderam as 

manifestantes. Foi um momento de extremo tensionamento entre manifestantes e policiais. 

Era a primeira vez que vivenciava tamanha repressão no Rio de janeiro, especificamente em 

um ato organizado por e pelas mulheres. Toda a movimentação teria se iniciado quando 

agentes da polícia militar estavam tentando prender uma estudante do Colégio Pedro II, 

puxando ela pela mochila. Rapidamente uma discussão se iniciou envolta dos policiais que 

tentavam deter a jovem. Onde ligeiramente mulheres intervirão fazendo um “cordão” 

abraçando a estudante até ela ser solta; aos gritos de “seus covardes!” e ao som dos batuques 

e com canções como; “Não acabou, tem que acabar eu quero o fim da polícia militar”. As 

bombas de efeito moral e o spray de pimenta eram lançados em direção dos que ali estavam 

presente, sem nenhum critério de quem seria atingido.  

  “O ato está encerrado!” esbravejava Catarina
9
, que naquele momento era responsável 

em organizar as falas das “companheiras” no carro de som - ao som das bombas ao fundo e 

da correria com a aproximação da PM. Aos gritos, mulheres pediam “TEM CRIANÇA!!! 

PARA POR FAVOR!”. Existia toda uma comoção por parte da polícia em retirar as mulheres 

que ocupavam em massa a escadaria da ALERJ, em uma famigerada tentativa de 

demonstração de poder. Algumas de minhas interlocutoras pediam calma aos policiais. De 

longe podia vê-las gesticulando nas escadarias com os braços em um movimento de 

“bandeira de paz” confrontando-os apenas com seus corpos, por vezes estigmatizados e 

receptores de tantas opressões. A única arma que tínhamos era a tentativa de diálogo e a 

permanência no local como forma de resistência argumentando que a manifestação estava 

acontecendo de maneira pacífica e que não era necessário nenhuma forma de “violência”.  

Durante esse momento algumas mulheres, seja por medo seja por preservação ou proteção, 

deixaram o local. No entanto, um número exponencial não cedeu e ficou ali firmemente. No 

meio do ato, dando entrevista para um jornal, Simone, uma de minhas interlocutoras da 

organização MAIS, falava “Esse é um ato que demonstra que a gente não vai deixar perder 

nenhum direito. Mas que a gente vai lutar muito mais para ter a descriminalização e a 

legalização do aborto porque o corpo é nosso e a gente que decide”. 

Depois de todo aquele vai e vem, entre os registros, observação e até mesmo a 

tentativa de me proteger, parei despropositadamente com a câmera em minhas mãos ao lado 

de uma senhora. Olhei para ela e ela me devolveu o olhar, quando uma lágrima escorreu. Ela 

compartilhou comigo euforicamente: “Companheira é a primeira vez em todos esses anos 

                                                
9
 Nesta monografia todos os nomes utilizados são fictícios, a fim de preservar a identidade de minhas 

interlocutoras. 
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que estamos fazendo esses atos, que vejo as mulheres resistindo dessa forma, indo e 

voltando. Não aceitando essa violência policial; tira uma foto minha e quero que você pegue 

essa expressão de medo e ao mesmo tempo de esperança”.  

Entre o recuo e o retorno. As mulheres em meio às bombas e suas crias não recuaram. 

Voltaram, se reorganizaram e não dispersaram. Decidiram como um ato de resistência 

prosseguir com a programação do ato de maneira firme. Ao som do “movimento baque 

mulher
10

” que era o responsável em ser e manter a “batucada” daquele dia, seguiram tocando 

literalmente em meio às bombas de efeito moral. Cantávamos; “se cuida, se cuida, se cuida 

seu machista, América Latina vai ser toda feminista”. Voltaríamos para Cinelândia onde tudo 

começou, mesmo sendo ainda escoltadas pela Polícia. Era um misto de emoção e energia tão 

forte devido a tanta tensão, que literalmente me “arrepiava”.   

 Um abraço apertado e um beijo na testa foi o que recebi de Frida. A expressão de 

apavoramento e a segunda lágrima. Um misto de emoção nos movia naquele local. “Compa 

como você está?” “tudo bem com você?”. A preocupação por mim expressa por Frida naquele 

momento, me identificando como mais um compa, deixava explícito para mim que o 

investimento realizado na rede de mulheres que organizavam o ato e as relações sociais que 

tinha estabelecido com minhas interlocutoras tinham de fato sido enraizadas. Existia um 

misto de resistência e emoção muito grande, no qual estava submersa e que já fazia parte de 

mim.    

Elas faziam uma grande festa de demonstração de resistência caminhando para dar 

continuidade nas atividades e performances que tinham sido posteriormente planejadas. 

Enquanto caminhávamos, escutei alguém me chamando. Fui chamada pelo nome pela 

primeira vez em campo, “vimos a sua pesquisa”; “Andreza muito boa a foto, parabéns pelo 

prêmio, vamos conversar depois sobre
11

”. O reconhecimento agora tinha me tornado uma 

pesquisadora com nome, muito mais do que o reconhecimento entre meus pares da academia. 

Naquele momento senti que tinha conseguido externar e alcançar minhas interlocutoras, que 

difundiam e se apropriavam de outras formas do meu trabalho junto com elas. Senti nesse dia 

que meu trabalho estaria ganhando pernas. Indubitavelmente, este foi um dos atos mais 

marcantes na minha trajetória, me propiciando reflexões sobre a antropologia que é uma 

                                                
10

  Baque mulher é um movimento que foi criado em 2008 em Recife/Pe. Formado por mulheres, o coletivo que 

é referência no ensino de instrumentos de percussão. Também tem como objetivo a manter a tradição do 

maracatu viva. Além de fortalecer a figura da mulher como protagonista, primeiramente como liderança 

religiosa dentro de suas comunidades.  
11

 Prêmio de Fotografia em Ciência, Tecnologia e Inovação - UFF (2017) que ganhei o terceiro lugar com a foto 

“O grito da guerreira”, foto da Manifestação Nenhuma a Menos de uma militante.  
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disciplina prática - teórica e a experiência do que de fato é realizar uma observação 

participante.  

 Na Cinelândia, de volta ao início de tudo elas “puxaram um jogral
12

”; “Nosso ato foi 

maravilhoso, vamos nos reencontrar....”. Enquanto essa dinâmica acontecia umas 

cochichavam com as outras para dispersar, pois a polícia estava cercando o local para que o 

ato tivesse fim. Quando o jogral acabou as mulheres do baque mulher fizeram uma 

apresentação de dança e música onde foram aplaudidas, entre choros e abraços.  

 

xxx 

  

O ato aqui parcialmente descrito compõe um dos momentos do trabalho de campo que 

desenvolvi para a elaboração desta monografia. Ela tem como foco a descrição e análise de 

manifestações públicas, no Rio de Janeiro, em torno a diversas demandas pelos direitos das 

mulheres que poderiam ser enquadradas na chamada “pauta feminista”. O objetivo é entender 

as diversas formas de organização, desenvolvimento e repercussão dessas manifestações, bem 

como as dinâmicas internas que se colocam em jogo. 

Em uma ordem temporal, a cena corresponde a uns dos últimos encontros do trabalho 

de campo antes de começar a escrever a presente monografia. Contudo, decidi abrir o 

trabalho com ele porque, para mim, foi revelador não apenas de algumas características dos 

atos públicos em torno aos “direitos das mulheres”, mas particularmente do processo de 

pesquisa que desenvolvi por mais de 24 meses para a elaboração do presente trabalho. Ele 

evidenciou para mim que o investimento que eu tinha realizado no acompanhamento e na 

interlocução com diversas mulheres que participam da organização dos atos pesquisados 

tinha repercutido, não apenas em um maior conhecimento e compreensão deles, mas também 

na relação que eu tinha construído com elas. Perguntando por mim e me reconhecendo 

publicamente como “uma delas”, uma “compa”, Frida me inseria na rede por elas tecida 

como uma par, uma parceira dos empreendimentos por elas realizados. Percebi dessa forma 

que meus esforços e preocupações por meu lugar no campo, por como seria por elas 

identificada, por não me reconhecer como militante, mas simpatizar com a causa, e me 

identificar como pesquisadora, efeitos não controlados por mim (Berreman, 1995), mas 

certamente positivos em termos do engajamento etnográfico. Acredito que esse investimento 

                                                
12

 Jogral é uma técnica que vem do teatro onde são recitados poesias em grupo de modo harmônico. Ele é muito 

usado nas manifestações onde há presente um número muito grande de pessoas como forma de comunicação 

rápida e coesa. Funcionada da seguinte maneira, uma pessoa declama em alto e bom som e as demais repetem 

em coro o que foi dito.  
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é um dos valores mais importantes desse trabalho que resulta não apenas na minha 

monografia, mas também na sensação e emoção de ter me deixado “afetar” pelo campo e 

construído assim interlocuções valiosas (MAGNANI, 2003; FAVRET-SAAD, 1990 ; 

MEDEIROS, 2014).  

Nessa linha de argumentação, no primeiro capítulo apresento a trajetória da pesquisa 

que é também minha trajetória de formação. No segundo, exponho uma descrição Das 

reuniões e plenárias para organizar os atos, em especial me concentro nos eventos vinculados 

ao 8M, no Dia Internacional das Mulheres. No terceiro, descrevo, também me concentrando 

nos dias 8 de março de 2017 e de 2018, os atos e manifestações públicas das quais participei. 

Nas considerações finais, apresento algumas linhas de análise das descrições realizadas e 

compartilhadas com os leitores.      
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CAPÍTULO 1: A construção da pesquisa: a Universidade e o campo 

 

Neste capítulo, busco apresentar como se deu meu interesse e trajetória de construção do 

campo, meus primeiros contatos com a temática da pesquisa em questão, minha entrada no 

campo “Rede carioca feminista”, e as bases metodológicas e técnicas apropriadas para 

realização da pesquisa durante dois anos de meu trabalho de campo
13

. 

 

A universidade 

 

Por minha trajetória como estudante de rede pública, sempre almejei e acreditei ser 

possível ocupar espaços acadêmicos como forma de construir um diálogo conjunto entre 

minhas vivências e experiências sociais e pessoais e o âmbito acadêmico, através de um 

intercâmbio contínuo de perspectivas e saberes, em muitos casos, de natureza distinta. 

Durante a graduação, procurei colocar em prática esse desejo, buscando na academia novas 

experiências e novos conhecimentos teóricos e práticos que me auxiliassem não apenas na 

construção de um perfil acadêmico, mas também que me permitissem refletir sobre minha 

própria experiência. 

Como esse intuito, em 2013, ingressei no Curso de Sociologia da Universidade 

Federal Fluminense. Durante o período da graduação, desenvolvi diversas atividades, tais 

como: editoração científica na Revista Ensaios, hoje como B4 pela CAPES; representação 

discente no Colegiado; estágio no Observatório de Saúde na Mídia (LACES-FIOCRUZ), 

bolsa PROAES; participações em eventos, exposições fotográficas do material realizado 

durante o trabalho de campo, monitoria na Jornada de Estudantes do PPGA- UFF 2016, 

participação na organização de seminários vinculados ao INCT-InEAC, entre outras. Todas 

elas foram muito enriquecedoras para minha formação. Contudo, gostaria de destacar 

algumas mais vinculadas à elaboração do presente trabalho. 

Em 2013.2, meu 1° período, foi quando tive meu primeiro contato com a 

antropologia, na disciplina de Teoria Antropológica Clássica, ministrada pela então bolsista 

de pós-doutorado Sabrina Souza. Esta aproximação me proporcionou integrar o Núcleo 

Fluminense de Estudos e Pesquisas (NUFEP) e, especificamente, o Grupo de Pesquisa – 

Antropologia do Direito e das Moralidades (GEPADIM), coordenado pela professora Lucía 

Eilbaum, no âmbito do mesmo. Além de participar das reuniões do grupo, nas quais 

                                                
13

 Dei início a esta pesquisa em janeiro de 2016 e dei continuidade até março de 2018. 
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estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores formados apresentam e discutem 

suas pesquisas, desde 2014 tenho debruçado com dedicação às múltiplas competências 

vinculadas à pesquisa: levantamento e análise de literatura especializada e construção de 

dados empíricos, a partir da realização sistemática de trabalho de campo. Essa vinculação 

também me proporcionou integrar o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos 

Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT- InEAC), coordenado pelo 

professor Roberto Kant de Lima, como membro do subprojeto “ Entre a verdade e a mentira : 

a dimensão moral na administração policial e judicial de conflitos no estado do Rio de 

Janeiro” coordenado por Lucía, quem já tinha se tornado orientadora da minha monografia. 

Nesse percurso, em 2016 comecei a desenvolver uma pesquisa de iniciação científica 

vinculada ao projeto “Uma análise sobre a construção e desconstrução de “verdades” 

acionadas em Delegacias de Atendimento à Mulher no Estado do Rio de Janeiro”, sob 

orientação de Lucía Eilbaum, aprovado no âmbito do Edital PIBIC da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós- Graduação e Inovação (PROPPI/UFF/CNPq). 

 

O projeto de pesquisa: das instituições ao espaço público 

 

Inicialmente, o projeto de pesquisa aprovado na bolsa PIBIC tinha com foco a 

administração institucional, em especial policial, de crimes definidos como “violência 

sexual” contra mulheres. Nessa linha, buscava pesquisar e analisar a construção de 

“verdades” e de moralidades nos casos de “violência sexual” contra mulheres, em Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) na região metropolitana do Rio de 

Janeiro.14
 

 Nessa linha de análises, na área de Ciências Sociais e Humanas, é possível reconhecer 

diversos trabalhos sobre “violência sexual contra as mulheres” e diversas formas de 

administração institucional desses casos (Correa,2013; Machado, 2006; Amorim, 2009; 

Azevedo et alti., 2010; Simião, 2010; Nadai, 2014, 2010; Vargas, 2004; Lima, 2007; 2009a; 

2009b; entre outros). Levando em consideração suas especificidades locais, distintos recortes 

e abordagens, a temática de políticas públicas de gênero de modo geral vem 

                                                
14

 A delegacia de mulher (DEAM) é um setor especializado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Lana Lage (2009a), as DEAM foram implementadas na década de 80, através de uma política de 

gênero na área da segurança pública, sendo fruto da pressão dos movimentos feministas durante o governo de 

Leonel Brizola. 
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progressivamente crescendo nas discussões acadêmicas e também no espaço público através 

de diversas formas de “militância” ou engajamento político.  

Essa formulação inicial articulava um projeto mais amplo coordenado por minha 

orientadora “Os crimes de repercussão: racionalidades moralidades na administração judicial 

de conflitos no Estado do Rio de Janeiro” com um interesse meu nos casos de “violência 

sexual”, em especial do crime de estupro. Assim, muito inicialmente chamou minha atenção 

uma sequência de denúncias sobre casos de “violência sexual” acontecidos no âmbito 

universitário e/ou nos seus arredores. Tais casos tiveram certa repercussão midiática, 

dimensão que também se articulava com o projeto desenvolvido no âmbito do grupo sobre 

diversas formas de repercussão de certos casos como a execução da juíza Patrícia Acioli; o 

assassinato do menino Juan; o desaparecimento do Amarildo
15

; o estupro e assassinato de 

Lucía Perez (Argentina); e o conhecido como “caso dos 33”, que menciono mais adiante. 

Nesse enlace, formulamos conjuntamente o projeto inicial pensando em como esses casos 

repercutiam, ou não, na instância institucional de uma delegacia, em especial aquelas 

destinadas ao atendimento desses casos. Contudo, outras experiências e acasos
16

 me levaram 

a reformular o projeto.  

 

A experiência na Argentina  

 

Em 2015, fui contemplada pela UFF com uma bolsa de mobilidade internacional para 

América Latina. Foi a partir dessa experiência que identifico meu primeiro contato com as 

reivindicações das mulheres por direitos. O país escolhido para essa mobilidade foi 

Argentina. Não por uma escolha aleatória ou por ser economicamente viável, mas porque já 

me chamava atenção a forma em que a população argentina, de modo geral, se organizava em 

termos de reivindicações políticas e demandas por justiça, tanto no que tange a reivindicações 

em termos de demandas sociais quanto por direitos humanos
17

. Era algo que sempre 

despertava o meu interesse, mesmo tendo apenas um contato limitado através da literatura, 

mídias e com trabalhos de outros pesquisadores. Encarei como uma ótima oportunidade de 

contribuir para o fomento à inovação e pesquisa através da mobilidade internacional. E foi 

                                                
15

 Para uma análise dos casos da juíza e do menino Juan, ver EILBAUM e MEDEIROS, 2015, 2017; para o 

caso Amarildo, ver Souza, 2017. 
16

 Faço em parte referência ao texto de Mariza Peirano (1995,ANO) no qual discute o papel do acaso no rumo 

de uma pesquisa 
17

 Nota- Ver Pires, 2010 – tese-, Eilbaum e Medeiros, 2015; Pita, 2010, entre outros. 
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desta maneira que minha jornada me levou à Universidad Nacional de Villa Maria, na 

província de Córdoba- Argentina. 

Buscando ampliar meus conhecimentos através dessa experiência pude exercitar outro 

tipo de sensibilidade, a do olhar antropológico. Estar lá se mostrou ser de enorme importância 

para minha vida, seja acadêmica ou enquanto vivência pessoal e crescimento individual. A 

priori o objetivo era poder estudar algumas disciplinas que não eram ministradas aqui no 

Brasil, podendo assim, ao retornar, compartilhar outras perspectivas e aprendizados na 

academia brasileira, como também futuramente realizar análises em perspectiva comparada. 

Na Universidad de Nacional de Villa Maria (UNVM), tive oportunidade de aperfeiçoar 

outra língua (o espanhol) e, por meio dela, entender suas características e especificidades 

locais, me possibilitando uma maior compreensão cultural de seu sistema de pensamento 

(Bourdieu, 1930). O contato me permitiu expandir a minha perspectiva sobre o que pretendia 

desenvolver em nível de investigação quando voltasse para o Brasil. 

Por meio da rotina que tinha na UNVM como aluna em intercâmbio e frequentando as 

“clases” e outros espaços como a cidade, fui conhecendo diversas pessoas e assim também 

suas experiências. Dentre elas, os “chicos de MAS” e “Pueblo” do “centro de estudiantes”, 

onde atenciosamente me contavam sobre a política do país, sua história e memória. Eles 

falavam muito da resistência das “Madres de  Plaza de Mayo”
18

. Eu lhes perguntava como era 

a militância estudantil e quais suas pautas. Sempre muito generosos me convidaram para um 

“asado”, ir a “costanera tomar uns mates” e até mesmo a suas mobilizações políticas. Durante 

todos esses momentos sempre entramos em “charlas” nas quais se falava de política
19

 e 

desigualdades de gênero. Foi como eles que pude participar e começar a compreender sobre a 

1º manifestação do caso que descrevo a seguir.  

 

“Ni una menos” 

 

                                                
18

O movimento Social das “Madres de la plaza de mayo” teve sua origem em abril de 1977, momento em que a  

ditadura militar já havia imposto seu regime na Argentina e dava seu início a materialização de seus discursos e 

práticas repressivas  de terrorismo de Estado dirigidas contra um amplo setor da população civil. Nos primeiros 

anos dessa ditadura, as mães das vítimas detidas e desaparecidas começaram a se organizar para  reivindicar as 

primeiras demandas com  a finalidade de obter notícias de seus filhas, filhos, cônjuges, netas e netos.  Desta 

forma, iniciaram uma luta permanecem  apesar das múltiplas violações de seus direitos humanas sofridas; dentre 

elas se destacam o sequestro e o desaparecimento de três propulsoras do movimento: Esther de Balestrino, 

Azucena Villaflor e Mary Ponce de Bianco. Assim, é possível afirmar, que “Madres de la plaza de mayo” é uma 

organizações sociais mais importantes da América latina e do mundo por sua contribuição na luta e construção 

da memória histórica ao longo de 41 anos de persistência na luta pelos direitos humanos. 
19

Em sua tese de doutorado, Lenin Pires destaca como em Buenos Aires, na Argentina, as conversas cotidianas 

tematizam notadamente, mais do que no Rio de Janeiro, questões políticas. Ressalta especialmente eventos 

como os “asados”, os quais contrastam com os churrascos cariocas (Pires, 2010).  
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Participando de mobilizações e marchas enquanto estava na Argentina, tive contato não 

apenas com outra cultura e realidade social, como também com um movimento específico:  

“Ni una menos”.  O movimento nasceu exatamente enquanto estava lá, em junho de 2015, às 

vésperas de meu retorno para o Brasil. Seu nascimento ocorreu após um fatídico caso que 

teve repercussão em toda Argentina. O caso ocorreu em Rufino, província de Santa Fé. A 

jovem Chiara Paez, de 14 anos, foi morta brutalmente a pauladas pelo namorado de 16 anos. 

A adolescente estava grávida e seu corpo foi encontrado na casa dos avós do rapaz, levando a 

justiça a suspeitar que ele tivesse cometido o crime com ajuda dos parentes. Foi logo 

identificado e classificado como um caso de “feminicídio
20

”. A comoção e mobilização das 

pessoas me chamou a atenção. Vi pessoas de diferentes idades e gênero chorando nas 

“plazas”, “heladerías” e na universidade, ao ver os noticiários ou recebendo e/ou escutando 

sobre a notícia.   

Toda essa movimentação e participação na marcha me despertava cada vez mais o 

interesse em, quando voltasse para Brasil, mudar todo rumo da pesquisa (na época, antes de 

viajar, me encontrava também acompanhando audiências de jovens em “conflito com a lei” 

no âmbito do projeto “Violência, Juventude e Socialização Escolar: análise dos processos de 

normalização em unidades de atendimento de Jovens em conflito com a lei” coordenado pela 

professora Vivian Paes do Departamento de Segurança Pública. Sentia curiosidade sobre 

como se articularia uma mobilização no meu país nesse tipo de crimes, caso se articulasse.   

                                                
20

 Recebe a denominação de “Feminicídio” os assassinatos de mulheres em contextos distintos discriminatórios. 

Sua construção histórica, econômica, cultural e social de classificação se dá como crime de ódio  baseado no 

gênero. O feminicídio é a expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades 

marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino. Segundo Menicucci, na década de 

1970 o objetivo de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade e violência sistemática 

contra as mulheres, que, em sua forma mais aguda, que culminaria na morte. Essa forma de assassinato não 

constitui um evento isolado e nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um processo contínuo de 

violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso de violência extrema. Um dos marcos na luta pela 

proteção aos direitos das mulheres em face da violência foi a Lei nº 11.340/06, popularmente conhecida como 

“Lei Maria da Penha”, resultado de um longo processo do caso Maria da Penha e da atuação do movimento 

feminista e do Brasil na comissão interamericana de direitos Humanos em 2001. Atualmente, cerca de 14 países 

da América Latina,  possuem legislação que reconhece o feminicídio  como crime, além do Brasil (MACHADO, 

et, al 2015).Essas pesquisas sobre Feminicídio se iniciaram no continente latino americano na década de 90, 

fomentada pelas inúmeras denúncias do movimento de mulheres e de famílias sobre o alarmante número de 

mortes femininas. Em razão a crescente incidência da violência contra as mulheres, as discussões sobre a 

possibilidade de tipificar o feminicídio como crime se avolumaram, e em março de 2015, o congresso nacional e 

poder executivo federal sancionou a LEI Nº 13.104/2015, tornando-se conhecida como “Lei do feminicídio”, 

que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado, considerado crime hediondo. É possível citar diversos 

estudos que tem como objeto os crimes de feminicídio na Brasil. Ver Oliveira e Zamboni, 2015; e Passinato, 

Oliveira, 2016. 
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   Em 31 de outubro de 2015, quando já havia retornado ao Brasil, cerca de 15.000 mulheres 

brasileiras, protagonizaram atos de norte a sul do país. Saíram às ruas para protestar em 

defesa do não retrocesso dos direitos das mulheres já conquistados no país. A chamada 

“Primavera Feminista” dentre muitas questões, foi impulsionadas pela PL 5069/2013, a qual 

dificultaria o direito ao aborto legal e precarizaria o atendimento a vítimas de estupro. As 

mobilizações foram realizadas solicitando a não aprovação da mesma, como também o 

afastamento de seu autor, Eduardo Cunha (até então presidente da câmara dos deputados  e 

hoje afastado e preso por corrupção). A hashtag #FORACUNHA, durante o período chegou a 

ser um dos “trending topics” nas redes sociais. 

Tendo em vista esse breve panorama sócio político, é possível observar como essa 

questão vem adquirindo cada vez mais espaço e representatividade. Esse contexto no retorno 

ao Brasil e a experiência Argentina, foram o pontapé inicial para mudar o rumo da pesquisa. 

Já no Rio, houve outros acontecimentos que contribuíram nesse sentido. Assim, a seguir 

busco apresentar como se deu meu interesse e trajetória de construção do campo, meus 

primeiros contatos com a temática da pesquisa em questão, minha entrada no campo “Rede 

carioca feminista”, e as bases metodológicas e técnicas apropriadas para realização da 

pesquisa durante dois anos de meu trabalho de campo.  

 

ENTRANDO EM UM CAMPO  

  

25 de maio de 2016. Depois de meses refletindo sobre onde realizaria meu trabalho de 

campo, tendo, como disse, as Delegacias de Atendimento a Mulher como foco, mas pensando 

qual seria o objeto e o recorte dos casos, me deparo com um “bombardeio” de notícias em 

minha “timeline” do facebook por posts de múltiplas naturezas relacionados a um 

acontecimento cuja comoção me faria atentar e me levaria a construção de um novo campo. 

Um vídeo e algumas fotos “viralizaram
21

” nas principais redes sociais (em especial twitter 

e facebook). Diferente dos recursos audiovisuais que comumente adquirem visibilidade 

nestas, este possuía uma especificidade: ele mostrava cenas fortes de um possível crime e 

elementos para sua denúncia de um crime de estupro. Aliás, era paradoxalmente a própria 

prova de incriminação do caso, divulgada por seus autores, sem, claro ter esse objetivo. O 

vídeo exibia uma jovem nua e desacordada, aparentemente dopada, cercada por homens que 

ironizavam falando de seu corpo e faziam referência às suas partes íntimas de forma 

                                                
21

 “Viralizar” é uma categoria nativa dos internautas, que se refere a ao grande alcance da informação 

compartilhada nas redes sociais, que costuma ultrapassar as relações sociais tecidas em suas próprias redes. 
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pejorativa. Além disso, os autores do vídeo teceram diversos comentários na Web sobre a 

vítima, como o seguinte: “Amassaram a mina, intendeu ou não ou não intendeu? kkk”. 

No mesmo dia, os jornais começaram a divulgar notícias sobre o caso: “O Ministério 

Público do Rio de Janeiro e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática apuram 

denúncia de um crime de estupro” (Jornal Folha de São Paulo, 25/05/2016); “nas redes 

sociais, circulam imagens da vítima, uma adolescente de 16 anos que parece ferida e 

desacordada” (Jornal Folha de São Paulo, 25/05/2016). Nesse momento, o caso encontrava-se 

ainda em fase de investigação, aguardando mais informações sobre o ocorrido. A vítima 

permanecia, nesse momento, “desaparecida” e sem identificação.        

Enquanto isso, o número de denúncias sobre o caso crescia exponencialmente. Segundo a 

Ouvidoria, chegaram a cerca de 800 comunicações. É importante ressaltar que a própria 

vítima, até então, não havia denunciado o crime, enquanto sua repercussão já gerava 

múltiplas interpretações e comoções na esfera pública e virtual. 

Esse tipo de repercussão, potencializado principalmente pelas mulheres de diversas 

vertentes do movimento feminista, se materializava tanto no “ato de compartilhar” quanto no 

ato de “buscar justiça” através das denúncias, por via formal através do procedimento legal 

de registro de um “B.O.”, registro de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento 

a Mulher (DEAM), e depois o encaminhamento ao Instituto médico Legal (IML) para exame 

de corpo delito. A repercussão também alcançou as redes de militância através da 

organização de manifestações articuladas a partir do caso.  

Até esse momento, as informações sobre o caso permaneciam sem muitas explicações. 

Nas redes sociais, o movimento feminista e outros segmentos, em múltiplas esferas, se 

mobilizaram por meio redes sociais através de hashtags #umdiasemestupro, #estuprocoletivo 

#estupro e a realização de um ato denominado “NÃO ao ESTUPRO" que ocorreu em frente 

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ), em 27/05/2016, com o objetivo não 

apenas de demandar justiça mas também de que a vítima aparecesse e realizasse a denúncia. 
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Fig 1. “NÃO ao ESTUPRO" (ALERJ) - 27/05/2016 foto; Andreza. 

 

 É preciso notar que, no Brasil, segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Aplicada- 

IPEA, cerca de 500 mil de casos estupro são sub notificados anualmente no país
22

. Como 

também é notado por pesquisadores que “em crimes sexuais é alto o índice de casos em que 

as vítimas não apresentam denúncia, atribuído a um padrão de comportamento de grande 

parte das pessoas vitimadas – o silêncio ou a resolução do conflito no âmbito privado” 

(VARGAS, 2007). 

                                                
22

 Dado apresentado no relatório “Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde”, realizado 

pelo IPEA em 2014. 

Ver em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf
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No dia seguinte, o caso eclodiu nos principais noticiários nacionais e internacionais agora 

com novos elementos e desdobramentos: “Vítima do estupro é localizada após a divulgação 

do vídeo” (Jornal O GLOBO 26/05/2016); “Quando acordei tinha 33 caras em cima de mim, 

diz menina que sofreu o estupro coletivo” (Jornal O Globo 26/05/2016); e “Vítima de Estupro 

coletivo no Rio de Janeiro conta que acordou dopada e nua” (Jornal G1 26/05/2016). O crime 

ocorreu na Comunidade São José do Operário, popularmente conhecida como “Morro do 

Barão”, localizado na Praça Seca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A comunidade é liderada 

por uma facção criminosa o “CV” (Comando Vermelho) e o lugar onde ocorreu o crime é 

comumente chamado de “abatedouro”. Em seu depoimento à polícia, a jovem afirmou ter 

“acordado com 33 homens armados com fuzis e pistolas” e falavam “é nois trem bala 

marreta” “Para eu sei que você gosta que você é safada, que você é  piranha”. (Entrevista 

Jovem para o Jornal O Globo 28/05/2016). 

 

Fig 2. Capa do Jornal Globo do dia 28/05/2016 

 

Através das redes sociais, mulheres foram sendo chamadas por outras mulheres e 

organizações políticas, sobre as quais voltarei a falar no próximo capítulo, às ruas para 

protestar pelo acontecido. Eu mesma fui convidada para o evento por uma amiga em minha 

rede social. Após esse movimento e convite decidi participar da manifestação e também 

observar, com interesse etnográfico, aos atos "NÃO ao ESTUPRO" e o "Por todas ELAS 
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(NÓS)! realizado em 01/06/2016. Essa última  considerada uma das maiores manifestações 

de mulheres já ocorridas no Estado, invadindo uma das principais avenidas da cidade, a 

Presidente Vargas. 

 Como mencionei acima, esses atos se inserem em um contexto maior no qual, desde 

outubro de 2015, com a chamada “primavera feminista
23

”. Como disse, esse convite inicial 

me faria mudar o foco proposto no projeto inicial com foco na Delegacia de Atendimento à 

Mulher (DEAM) do Rio de Janeiro. Contudo, ainda nas primeiras manifestações que 

participei, meu olhar estava direcionado em como aqueles atos realizados por aquelas 

mulheres, cobrando justiça e acionando demandas no campo da segurança pública, afetavam, 

ou não, a administração institucional de conflitos especificamente na DEAM. No entanto, o 

próprio campo das manifestações contra a violência de gênero e sua organização foi me 

demandando cada vez mais atenção e envolvimento de modo que passei a me dedicar 

exclusivamente sobre ele. Por sua parte, percebi também que o mesmo apresentava questões 

que até então não tinham sido descritas e analisadas, pelo menos de um ponto de vista 

etnográfico. 

Desta forma, me importou, durante minha participação nas manifestações, identificar 

os discursos e práticas acionados pelas mulheres que organizavam antes, durante e depois, 

aquelas manifestações. Busquei observar, durante as manifestações, os discursos 

desenvolvidos, as palavras de ordem, o carro de som principal, quem falava (e quem não), 

aquilo que era dito de diversas formas. Também analisei as disposições dos corpos, não 

somente o tipo de vestimenta, que em grande maioria eram blusas pretas demonstrando 

“luto”, ou blusas lilás em outras manifestações escolhida para representar o movimento de 

coletividade internacional, mas também a postura corporal das mulheres que estavam 

compondo os atos. Todos esses aspectos serão descritos no Capítulo 2.  

Parte das relações que estabeleci com as minhas interlocutoras foi através de minha rede 

social facebook. Assim, desde o convite para participar do primeiro Ato “Não ao Estupro” no 

dia 25 de maio de 2016, no qual fiz minha primeira investida ao campo, até minha inserção 

nas reuniões de organização do “8M
24

”, boa parte dos convites se deu por via virtual. No 

entanto, acho importante mencionar que isso só ocorreu porque já tinha feito o primeiro 

contato pessoal, durante as manifestações que vinha acompanhando desde 2015 e mais 

                                                
23

 Cerca de 15.000 mulheres brasileiras, saíram às ruas para protestar em defesa do não retrocesso dos direitos 

das mulheres já conquistados no país protagonizando atos de norte a sul do país. 
24

 8M” foi à forma em que foi classificado pelas mulheres o dia que organizaram a greve internacional de 

mulheres. Em suas redes sociais utilizavam as “#8M” “#paro” “#parointernacional” de mulheres . 
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intensamente em 2016, mapeando pessoas, ouvindo relatos, conversando, participando. Foi 

assim que me inseri na rede. 

Através dessa primeira inserção então, passei a acompanhar de forma mais sistemática a 

organização do ato do “8M”, como descreverei mais adiante. Foi porque eu já fazia parte 

desta “rede feminista- RJ” de contatos, que recebi a convocação “Todas construindo o 8 de 

Março”, novamente através de um evento no facebook. Esses atos do “8M” também se 

diferenciam por assumir características particulares como a utilização do “cyberespaço” se 

distinguindo por conseguir articular, organizar e mobilizar pessoas por listas de e- mails, 

redes sociais como facebook e whatsapp. Dessa forma, através desses espaços virtuais e 

dessas tecnologias, foi se criando uma rede de relações da qual eu mesma passei a fazer parte. 

Por outra parte, acho importante também destacar que as marchas vêm assumindo 

cada vez mais características de internacionalização do movimento. Segundo o relato de uma 

interlocutora, Maria, uma ativista feminista e que se identifica como organizadora do 8M  

“Não é só no Rio, mas no mundo todo o movimento feminista está conseguindo se conectar 

internacionalmente!” (Caderno de campo 16/03/2017). 

Essa internacionalização vem sendo fomentada pelo movimento feminista carioca e 

intensificada desde a manifestação que ocorreu em outubro na Argentina, quando mais um 

caso de feminicídio ganhou repercussão internacional. Lucía Perez, uma jovem de 16 anos de 

Mar del Plata fora estuprada, empalada e morta. O caso ganhou as diferentes esferas 

midiáticas, políticas, movimentos sociais, Ongs de direitos humanos e gerou grande comoção 

pública, levando mulheres argentinas a convocarem novamente à marcha “Ni una menos!”, 

cruzando as fronteiras e inspirando outros países da América Latina a pedir “o fim do 

feminicídio”, “basta de feminicídios”. Elas convocaram uma greve nacional de mulheres a 

partir da 13h (horário local), para que as mulheres argentinas em luto interrompessem a 

jornada de trabalho por uma hora para participar do “Miércoles Negro”. Nesse dia, na cidade 

de Buenos Aires, mulheres marcharam de preto em baixo de muita chuva e às 17h realizaram 

um protesto silencioso. Com essa mobilização mulheres latino-americanas, estadunidenses e 

de outros países protagonizaram a realização de marchas em prol de uma unificação da causa. 

Tive oportunidade de acompanhar e participar desse movimento na “Ni una menos – RJ”. 

Cabe ressaltar que foi o único país e cidade que realizou o ato em outro dia por questões 

políticas e de organização. Aos fins do meu trabalho de campo também devo dizer que 

posteriormente esse ato foi seguido por uma sucessão de outras marchas que, potencializadas, 

levariam à construção e à unificação do “8M” que acompanhei desde suas primeiras 

tentativas de organização. 
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Foi durante a pesquisa, e especificamente no campo realizado a partir do caso acima 

mencionado, que iniciei minhas primeiras interlocuções com diversos atores (manifestantes 

de diversas correntes feministas, organizações políticas, sindicatos, mulheres “não ativistas”, 

vendedorxs, jornalistas, e estudantes) que compunham o cenário das manifestações.  

 

 

METODOLOGIA 

  

Dentro das ciências sociais há uma diversidade ampla de métodos para realização de 

pesquisas empíricas, sobre as quais tive oportunidade de ter contato durante minha formação 

no curso de Sociologia. Diante dessa variabilidade, para realização da presente pesquisa optei 

por uma abordagem etnográfica. A etnografia se baseia na observação, descrição densa e 

interpretação (GERTZ, 2010) das dinâmicas locais “cujo ponto central é a descrição e 

interpretação dos fenômenos observados com a indispensável explicitação tanto das 

categorias ‘nativas’ como daquelas do saber antropológico utilizado pelo pesquisador” (Kant 

de Lima, 1995). Desta forma, a etnografia nos permite compreender e construir significações 

abrangentes sobre as dinâmicas através da descrição, não apenas se limitando à própria lógica 

local como também levando em consideração as próprias categorias do pesquisador. Nesse 

sentido, ressalto também a perspectiva proposta por Clifford Geertz em relação ao 

entendimento da etnografia como uma ciência interpretativa e ao conceito semiótico de 

cultura semiótico:  

 

“ O homem é um animal amarrado de significados que ele mesmo 

teceu, assumo a cultura como sendo essa teia e a sua análise, portanto, 

não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 

ciência da interpretativa à procura de significados ” (GEERTZ, 2008, 

p.4 ). 

 

Por sua parte, a observação no campo foi acompanhada por minha participação 

sistemática nas reuniões do grupo de pesquisa e nas reuniões específicas de orientação, nas 

quais minha orientadora e outros integrantes do grupo faziam apontamentos sobre o trabalho 

de campo, bem como indicações de textos que seriam relevantes para pesquisa como os de 

Lana Lage, 2007; Amorim, 2009; Azevedo et alti., 2010; Simião, 2010. As leituras foram de 
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grande importância para o aprimoramento da pesquisa, servindo de arcabouço teórico para 

uma compreensão mais ampla das questões apresentadas no campo. 

Partindo dessa perspectiva, a observação participante (Malinowski, 1978; Evans-

Pritchard, 1940; DaMatta, 1978; entre muitos outros) me possibilitou uma maior “imersão” 

em campo, acompanhada de conversas e entrevistas semiestruturadas com os interlocutores 

em questão.  

Como mencionei anteriormente, minha rede de relações com as mulheres que participam 

e organizam os atos públicos que observei e dos quais participei foi sendo construída tanto 

por contatos pessoais como virtuais. Essas duas esferas se entrelaçam e se interferem 

reciprocamente. Em relação aos primeiros, foi conhecendo essas mulheres nos primeiros atos 

e assim estabelecendo interlocuções e contatos que se perpetuaram e mantiveram também nas 

redes sociais. Em todas as reuniões e espaços que estive presente, grupos aos quais eu era 

inserida e, durante conversas mesmo que informais, sempre tive o cuidado de me colocar 

como pesquisadora e “estudante” manifestando meu interesse em escrever meu TCC sobre as 

questões discutidas. Dentre esses momentos tive diferentes recepções algumas vezes “oi, 

florzinha”; “tão jovem e engajada!”; outras “nossa que legal!”; “mas você é da 

graduação?”; outras se interessavam um pouco mais e ficavam conversando comigo, em 

algumas vezes me colocavam em uma espécie de “teste” para saber de “qual lado estava”. 

Esse tipo de reação me fez pensar na preocupação dessas mulheres sobre aquilo que estava 

sendo aí construído e como minha presença e o lugar onde meu corpo se colocava podia 

afetar na disputa de poder e de conflitos naqueles espaços. Como exploro no próximo 

capítulo, na medida que fui participando nas reuniões percebi, por exemplo, que até o lugar 

onde me sentava era objetivo de observação e significação por parte de minhas interlocutoras.  

 Em algumas poucas ocasiões me olhavam com certa desconfiança, me lançavam certo ar 

de mistério, outras apenas lançavam apenas uma onomatopeia “hum...”; uma levantada de 

sobrancelhas com um “ahh, que bom!”, não possibilitando uma comunicação tão intensa. 

Mas conforme fui participando das atividades de organização e era vista circulando nos 

encontros, sempre acompanhada de um caderninho, caneta e algumas vezes com uma câmera, 

muitas iam se aproximando e “puxando” assunto. Apoiada na literatura sobre observação 

participante já citada, fui eu mesma percebendo como o tempo, a presença contínua, o 

compromisso com aqueles com os quais fazemos a pesquisa, vai tecendo relações de 

confiança e eventualmente desarmando preconceitos iniciais de ambas as partes – 

(BERREMAN,1980 ; EILBAUM 2012). Por todos esses motivos, também optei em manter 



32 
 

 

conversas informais e não entrevistas, de forma deixar fluir o discurso e as percepções das 

minhas interlocutoras de forma mais espontânea e livre.   

Totalizando pelo menos dois anos de trabalho de campo, de um extenso aprendizado e 

amadurecimento como etnógrafa, bem como minha aproximação com a militância e 

entrelaçamento com as reivindicações feitas nas marchas, posso entender como esse processo 

foi se dando aos poucos, através de minha inserção e posicionamento no campo, me 

colocando aberta para as percepções e visões de mundo de minhas interlocutoras, me 

engajando nas suas atividades e me deixando afetar por elas. Contudo, ao longo da pesquisa, 

minha posição por vezes ambígua como pesquisadora, mas vista também com militante, foi 

motivo de preocupação, temendo cometer de alguma forma algum deslize ético. Estar 

presente nas manifestações realizando observação participante era um misto de distintos 

“afetamentos”, me levando a complexificar meu lugar em campo. O relato que abre esse 

trabalho me mostrou, de alguma forma, através da experiência, o resultado alcançado.  

Em minhas incursões ao campo, trato de compreender as reuniões de organização das 

marchas e principalmente do 8M, como eventos pensando a partir de análises situacionais 

(GLUCKMAN, 1958). A análise desses eventos me faz refletir, sobre o método e os eventos 

que escolhi acompanhar. Durante esses encontros busquei observar os grupos políticos que 

ali estavam, como se articulavam em prol de uma “unidade” e sempre na busca de um 

“consenso”, apesar das disputas e conflitos; a estruturação e organização do movimento e 

como discutiam as “pautas” e os “casos de violência” contra mulher, especificamente os de 

estupro e feminicídio. 

Em relação aos contatos virtuais, poderia dizer que me apropriei da etnografia virtual. 

A mesma tornou-se cada vez mais importante para o desenvolvimento desta pesquisa, tendo 

em vista o expressivo aumento das discussões sobre a temática nas comunidades virtuais. As 

comunidades iam surgindo a cada nova demanda do movimento de mulheres, e possuíam 

uma temporalidade que, comumente, como tenho observado, acompanhavam o processo de 

construção das marchas; como a página no facebook do “8M BRASIL”; “Ni una menos”; 

“Hermanas”. Seguindo a crescente discussão sobre “violência sexual” a difusão dessas 

comunidades e das campanhas promovidas e propagandas virtualmente por internautas como 

hashtags #foracunha, #meucorpominhasregras, #meuprimeiroassedio, #quandodigonãoénão, 

#épelavidadasmulheres, #parodemujeres. Sendo assim, a internet “representa um lugar, um 

ciberespaço onde a cultura é construída e reconstruída” (HINE, 2000, p. 9) e um espaço onde 

a dimensão do conflito tornou-se cada vez mais propagada. 
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Além disso, para compreender a dimensão das moralidades envolvidas e acionadas sobre 

questões de violência sexual no meio virtual, parto do pressuposto de que este espaço é 

mediado por tecnologias que interagem com construções mentais já estabelecidas no espaço 

físico (LÉVY, 1996). 

Além disso, também realizei um levantamento de notícias sobre “violência sexual” contra 

mulheres nos jornais Folha de São Paulo e O Globo, como forma de “monitoramento da 

repercussão” de certos casos. Procurando assim, me manter a par dos debates e das pautas 

trazidas pelas interlocutoras durante as reuniões. Além disso, ficava sabendo de outros casos 

que não tinham repercussão midiática, mas que chegavam a mim através da própria rede de 

mulheres, porque elas fariam  ações para colaborar com a vítima ou com seus familiares. 

Finalmente, quero ressaltar que o uso da imagem, especificamente da fotografia, também 

tem contribuído para esta pesquisa. Por um lado, como forma de caderno de campo, já que 

meus registros fotográficos durante as manifestações tem sido um importante recurso para o 

processo posterior de descrição do campo. Por outro lado, também tem me permitido a 

divulgação nas redes do material e uma via de troca de comentários e mensagens. Umas das 

fotografias em particular teve uma grande circulação, “O grito da Guerreira”. Primeiramente, 

ganhou um prêmio no ateliê da imagem, na 13ª edição da Vitrine – Feminismos, após na 

exposição do congresso 13º Mundos de Mulheres & 11º Fazendo Gênero e meses depois 

recebeu o Prêmio de Fotografia em Ciência, Tecnologia e Inovação - UFF (2017). A mesma, 

além do reconhecimento acadêmico, me permitiu, principalmente, através das redes fortalecer 

vínculos e dar difusão ao trabalho de mobilização dessas mulheres.  

A construção de dados através da metodologia etnográfica se dá, sobretudo através da 

descrição. Descrever situações, rituais, acontecimentos, falas, performances, é parte desse 

trabalho, ainda que as mesmas pareçam "comuns”, ou nada tenham de diferente. A descrição 

densa, tal como coloca GEERTZ (2006), é o que nos possibilita a ler o texto “cultural” onde 

acontece a interpretação do etnógrafo, pensando a própria descrição como uma leitura. Desta 

forma foi importante voltar recorrentemente para as anotações realizadas no caderno de 

campo, aos relatórios realizados para que fosse possível elucidar novas interpretações, à luz 

dessa interpretação que se faz continuamente, diante dos fatos que vão sendo apresentados a 

nós no decorrer da pesquisa. Assim, ao longo dos próximos capítulos, o tom do trabalho será 

fundamentalmente descritivo, nos moldes mencionados. No Capítulo 2 a descrição versará 

sobre as reuniões de organização dos atos, e no terceiro sobre os desenvolvimento das 

manifestações públicas previamente discutidas nas reuniões do capítulo anterior. Nas 

considerações finais, tentarei tecer algumas reflexões.  
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CAPÍTULO 2: “Vamos deliberar” 

 

O convite para as reuniões  

Neste capítulo procuro descrever etnograficamente as reuniões de organização dos 

atos e manifestações públicas realizadas em torno às demandas pelos direitos das mulheres, 

referidos anteriormente. Como mencionei, em função da rede de relações que fui construindo 

com as mulheres, grupos e coletivos que promovem e organizam os atos, participei de 

numerosos encontros organizados para preparar, planejar e decidir sobre a realização dos 

atos. Esses encontros, chamados de “reuniões” ou “plenárias”, me chamaram a atenção no 

sentido de ressignificar os atos observados e perceber o trabalho, as decisões e relações 

sociais que eles carregam.  

Particularmente, optei pela descrição das reuniões e plenárias realizadas para a 

organização de um dos atos, o “8M” de 2017. Diferente dos outros atos que constituem parte 

do trabalho de campo que venho realizando, neste ato “8M” eu tive a abertura de participar 

de todas as reuniões de planejamento e organização, pois fui convidada previamente por uma 

de minhas interlocutoras, por meio de uma de minhas redes sociais o “facebook”, onde de 

forma muito empolgada e contagiante, ela me fez esse convite. Participar da primeira reunião 

me proporcionou o contato com outras questões que não havia me deparado, bem como a 

possibilidade de interpretar sob outras perspectivas, pelos “bastidores”, como tudo aquilo que 

tinha acompanhado nos atos era formulado previamente. Assim, pude compreender melhor 

que, em boa parte, tudo era calculado e cronometrado para acontecer, o que gerou a 

possibilidade de explorar outras vertentes de análise em campo.  

Aqui descrevo apenas as plenárias de organização do 8 de março de 2017; apesar do campo 

ter me possibilitado acompanhar as de 2018. Entretanto agrego como informações da tabela 

de organização e participação das reuniões de 2018. No capítulo 3 faço menção ao ato 2018 e 

também a algumas nuances percebidas entre as diferenças de que me foi possível observar.  

 

Reuniões  

 

Para que um ato aconteça existe uma série de discussões, debates, encontros, pautas e 

reuniões, onde se organizam e vão tecendo as relações e ações que darão forma ao ato. Por 

isso, pretendo esmiuçar esses detalhes. Como o trajeto, as palavras de ordem, os discursos, as 

cores escolhidas, e outros aspectos são construídos e organizados. Proponho também que 
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através deles e dessas discussões vai sendo construído  um sentimento coletivo de ocupar as 

ruas em busca de direitos.  

O 8M RJ foi composto por grupos de distintas organizações e correntes políticas, como 

também sindicais, mas também grupos independentes que não necessariamente fazem parte 

desse contexto e que fazem questão de “reafirmar” que não pertencem a um partido. A 

pesquisa buscou a identificar como se constrói essa rede e como se consolidam esses atos. A 

partir das minhas frequentes participações, iniciei minhas interlocuções e fui me aproximando 

de forma a conseguir identificar quem são as mulheres que organizam os atos, quem articula 

mais, “quem puxa”. Foi principalmente através do contato inicial que se dava pela internet, 

que eu consegui participar das plenárias de organização dos atos.  

As reuniões de organização são chamadas de Plenárias de organização. Para as reuniões 

acontecerem, primeiro é necessária a existência de um “quorum” mínimo, que costuma ser de 

5 a 10 pessoas. As plenárias são realizadas sempre em grandes círculos na busca de 

demonstrar uma horizontalidade e descentralização entre as participantes, no entanto essa 

roda possui múltiplas divisões. Pois as mulheres organizadas procuram se sentar próximas de 

suas “compas”, por isso sempre tive cuidado e atenção com o lugar onde eu escolhia sentar 

porque o mesmo poderia de alguma forma representar simbolicamente que estava alinhada 

com um determinado “lado”. 

Nessa plenária uma “mesa” é montada de maneira espontânea, as companheiras vão se 

propondo a integrar “uma auto disponibilidade para a tarefa”, não existindo uma metodologia 

previa. “Mesa” é como se classifica às participantes que se propõe a direcionar o andamento 

da reunião. No geral as “mesas” são compostas por três a cinco mulheres. A mesa é 

responsável por cronometrar o tempo, anotar as falas, as deliberações e encaminhamentos, 

fazer as “atas” como também muitas vezes é responsável em conter os ânimos das militantes 

e administrar os conflitos que podem surgir ao longo da plenária. Nunca vi ter uma votação 

para eleger essa mesa e no geral ela costuma ser modificada a cada plenária como forma de 

manter o caráter democrático. Mas ao longo das plenárias que participei escutei alguns 

questionamentos sobre o posicionamento político da mesa em relação à sua identidade 

partidária. Ouvi diversas vezes durante as plenárias as participantes falando umas para as 

outras “respeita a mesa”, como pedido de manutenção da “ordem local” para existir um bom 

andamento das questões referentes ao planejamento do ato. 

Em todas as reuniões era produzida uma espécie de documento que possui um valor entre 

as militantes e se chama relatoria. A relatoria contém os informes, as pautas debatidas, os 

encaminhamentos, as questões que foram deliberadas, ou não.  



36 
 

 

 

“Gts”  

Durante as primeiras plenárias de organização do ato foi colocado como “proposta” 

que a organização do ato deveria ocorrer por meio da divisão dos chamados “grupos de 

trabalhos”, popularmente conhecidos entre as militantes como “Gts”. Eles são pensados como 

espaços de produção coletiva. A construção dos denominados “grupos de trabalho” ou “Gts” 

são de suma importância e revelam como ocorre a estruturação e consolidação para que a 

manifestação ocorra. A escolha dos grupos de trabalho ocorre após a escolha do eixo 

temático que o determinado “ato” irá possuir. Ali é determinado o que cada “Gt” terá que 

realizar, e a função que cada um irá exercer para não se confundir entre eles. A divisão dos 

gts tem como objetivo sistematizar e organizar as tarefas que necessitam ser realizadas antes, 

durante e até mesmo depois do ato. Assim, a criação dos “GTs” possui também o objetivo de 

aglutinar as mulheres de acordo com suas afinidades e subjetividades e posições politicas, 

pois ocorre de maneira livre e espontânea; sempre durante ou no fim das plenárias iniciais, 

onde circulam listas com os nomes dos “Gt” propostos para que as companheiras se integrem 

nas comissões, que estão abertas. Cada “Gt”, dentro de seu eixo temático, visa colocar no 

plano prático aquilo que foi deliberado e idealizado durante as reuniões. 

Ao longo da primeira reunião foram definidos seis grupos de trabalhos. Foram eles: 

Coordenação Geral do ato, Comunicação, Agitação, Cultura e Mística, Segurança, Estrutura e 

Mobilização. Pelo que percebi, no geral as militantes organizadas se dividem para integrarem 

a maior parte dos “Gts” e poderem deliberar nesses espaços. Pois os “GTS” possuem 

autonomia para tomar determinadas decisões.  

 O Gt de segurança seria responsável pelo trajeto e pensar a chamada rota de fuga, 

caso aconteça algum incidente. O Gt de comunicação se ocuparia dos materiais na página no 

facebook, da circulação de informação, produção de cartas e manifesto. O Gt de agitação 

seria responsável pelo cancioneiro,  palavras de ordem, músicas e a batuca. O Gt de cultura e 

mística teria como tarefa pensar a dinâmica do ato e como organizar as alas. O Gt de estrutura 

iria viabilizar carro de som, microfone e demais estruturas. O Gt de mobilização tem a ver 

com a organização de aspectos no pré-ato. Já o Gt de coordenação fica responsável por juntar 

todas as questões, o roteiro do ato e organizar o ato em si no dia. Como queria participar 

efetivamente, me inclui no “Gt” de comunicação onde pude acompanhar toda a montagem 

dos materiais que seriam impressos e o conteúdo de alimentação das mídias virtuais, além do 

processo de escrita de documentos, como cartas e o manifesto.  
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O local  

As reuniões de organização do 8 de março mudavam frequentemente de local,  por ser 

compostas por mulheres de múltiplas organizações políticas, coletivos, partidos, movimentos 

sociais, sindicatos, ativistas, independentes, ou seja mulheres com inserções distintas e de 

diferentes origens e partes do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa questão do local de 

encontro sempre era debatida e levada em consideração, pretendendo uma maior 

acessibilidade e facilidade no deslocamento de acesso, para que grande parte pudesse estar 

presente. Com a criação da página “8M - RJ”, nas reuniões iniciais eram definidas por meio 

de “enquetes” onde eram colocadas opções de local e horário, e as mulheres que estavam 

participando da construção e organização tinham que votar para definir onde iria ocorrer. 

Com o passar do tempo e aproximação com a data do ato, as reuniões finais iam sendo 

definidas durante as próprias plenárias para poder ter uma rápida divulgação.  

A seguir, apresento um levantamento e sistematização do trabalho de campo realizado 

nas plenárias de organização: 

 

 

Reuniões de organização do 8M 

RJ 

Locais das Reuniões 

 

1ª Reunião Preparatória para 8 de Março 

2017 

  

Escadaria da Câmara dos Vereadores Rio 

de janeiro 02/02/2017 

 

2ª Reunião – Cancelada CSP ConLutas - 09/02/2017 

2ª Reunião preparatória - 8 de Março 

2017 

SEPE- RIO DE JANEIRO 15/02/2017 

3a reunião preparatória do 8M no Rio - 

Greve Int. de Mulheres 

SEPE - RIO DE JANEIRO 21/02/2017 

4a reunião do 8M no Rio - Greve 

Internacional de Mulheres 

Casa Nem 02/03/2017 

Bairro: Lapa 
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Reunião da Coordenação do ato para 

decidir o uso do microfone!!!!! 

Sindicato dos Bancários 06/03/2017 

Bairro: 

Plenária Feminista Pós-Ato 8M Sindicato dos Bancários do Rio 

16/03/2017 

Bairro: 

II Encontro de Mulheres Pós- ATO 8M CCBB 02/04/2017 

Bairro: 

Mulheres na Greve Geral- 8M RJ Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro 

19/04/2017 

Bairro: 

Reunião sobre Conjuntura Nacional 8MRJ CSP Conlutas 22/05/2017 

Bairro: 

Primeira Reunião para o 8M RJ - 2018 

 

CAMTRA 

30/01/2018 

Bairro: 

Segunda Plenária de Organização para o 8 

de Março RJ 

 

CSP Conlutas  

06/02/2018 

Terceira Plenária 8M-RJ 2018 Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro  

22/02/2018 

 

“Uma reunião para cancelar a reunião” 

O clima já estava acalorado desde o início do mês (fevereiro de 2017) quando ocorreu 

a primeira manifestação contra a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

(Cedae), que ganhou força de outras centrais sindicais que se somaram ao movimento. Logo 

na primeira manifestação do carro de som, representantes discursavam contra a atual gestão 

do governo do Rio de Janeiro e contra a privatização da Cedae. Após um princípio de 

tumulto, a polícia militar disparou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha contra os 

manifestantes, que se dispersaram da frente da Alerj. A ação militar tinha apenas como 
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intuito proteger o Palácio Tiradentes, e não a vida das pessoas que ali estavam, mas não 

acabou por ali e os policiais perseguiram os trabalhadores até a avenida Rio Branco pelas 

ruas da Assembleia, Sete de Setembro e São José. Por conta da atrocidade e do forte odor de 

gás - foram disparadas bombas para todos os lados - todo comércio fechou e pedestres 

corriam amedrontados em busca de abrigo. No entanto, os manifestantes não desistiram e se 

reagruparam novamente em frente à ALERJ. Durante esse período, os trabalhadores 

praticamente não saiam do local, acompanhando cada tomada de decisão que acontecia no 

interior do lugar diariamente. Este já era o cenário que estava posto na cidade.   

Segunda plenária, 09 de Fevereiro de 2017. Recordo-me que naquela tarde tinha 

mandado uma mensagem para uma interlocutora perguntando se a reunião realmente 

aconteceria e se ela podia me orientar como chegar no lugar, tudo isso porque naquele mesmo 

dia iria ocorrer na Alerj mais uma votação para decidir se a Cedae seria privatizada, e mais 

uma vez o Rio de Janeiro vivia  uma praça de guerra. Pessoas circulavam assustadas pela 

cidade, ao longo daquela semana, e principalmente nesse dia trabalhadoras e trabalhadores 

estavam mais uma vez em enfrentamento direto e constante com a polícia militar, que, apesar 

dos bloqueios feitos por eles em frente à Alerj para manter a “segurança” do lugar, 

novamente houve confronto entre o batalhão de choque e manifestantes. Todos os atos contra 

a privatização da Cedae foram extremamente marcados por uma intensa violência policial aos 

trabalhadores da Cedae e aos que ali estavam reivindicando a manutenção da empresa como 

uma estatal. Outra vez o palco dessas manifestações era a ALERJ, chamada “casa do povo”.  

Depois de uma longa e tensa caminhada até o local da reunião - devido ao clima que 

pairava - cheguei à sede da Central Sindical Popular (CSP Conlutas). Era a primeira vez que 

conhecia o lugar, que para muitas ali presentes já era familiar. O prédio fica no centro do Rio, 

com fácil acesso ao metrô, à Lapa e à zona sul da cidade. Fisicamente o espaço não é muito 

grande. Saindo do elevador já é possível ver uma porta de vidro identificada e uma 

sala/recepção com algumas cadeiras, e duas mesas, bebedouro e banheiro; há pelo menos 

mais uma ou duas salas no local, porém não tive acesso. Quando subi no elevador sabia que 

estava no lugar certo, pela quantidade de mulheres que entraram comigo; algumas com 

roupas de organizações e outras não. No elevador elas compartilhavam sobre o ato da Cedae 

e toda a situação definida por elas como “caótica”. O local se tornava cada vez menor à 

medida que mais mulheres ali chegavam e se reuniam. Tinha mulheres na porta de vidro 

antes da entrada, em pé, sentadas no chão, cada uma dava um jeitinho de ficar confortável na 
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medida do possível para acompanhar da melhor forma a reunião. O barulho das conversas 

paralelas antes de iniciarmos era impossível de ser contido.  

 Logo a “mesa” da reunião foi formada e, na abertura Angela, do coletivo MAIS, uma 

corrente do Psol que compunha a mesa, abria a reunião com o seguinte discurso: 

“Dada a dificuldade de um calendário que fosse melhor para a maioria das 

mulheres que estavam aqui, que eram mais ou menos sessenta mulheres, a 

gente se preocupou em não marcar para quarta feira, porque justamente iria 

estar ocorrendo o ato que está acontecendo hoje, a votação da CEDAE estava 

marcada para ontem, então a gente marcou nossa reunião para quinta feira pra 

justamente não coincidir com a votação da Privatização CEDAE, mas a 

votação foi transferida para hoje na parte da manhã, e hoje na parte da manhã 

foi transferida para agora 19h, diante dessa realidade que acabou se impondo, 

muitas companheiras... a gente tem um evento no facebook convocado e 

paralelo a gente já tem um grupo no wpp “todas construindo o 8 de março”, 

acho que nem todas estão mas está passando uma lista para quem quiser se 

incorporar sinalize ai na lista, para poder se incorporar. E aí nesse grupo de 

Wpp algumas companheiras começaram a ponderar e avaliar a existência e a 

realização dessa reunião hoje já que a situação no Rio está calamitosa, a gente 

tem informes de várias partes, tinha uma companheira aqui que está no ato 

desde cedo, mas enfim os informes são os piores possíveis em termos de 

repressão, tem muitas companheiras e companheiros que estão sitiados. Houve 

uma diferença no grupo do Wpp, na verdade eu não vi nenhuma companheira 

apoiando a manutenção da reunião, mas algumas achavam importante que 

pelo menos a gente marcasse presença aqui na CSP para tirar uma decisão 

coletiva. Então antes de iniciar a reunião é importante a gente fazer uma 

avaliação, uma consulta, se é importante manter essa reunião hoje dadas às 

circunstâncias políticas do Rio de Janeiro, e tem várias mulheres fazendo a 

resistência contra a privatização da Cedae, não é um assunto qualquer. É uma 

prioridade na ordem do dia, se colocou como qualquer outra situação, mas 

acho importante também que a gente tome essa decisão de forma coletiva.” 

 Após essa fala se instaurou um “burburinho” na sala, entre umas e outras. Os ânimos 

ficaram agitados para ver quem ia conseguir uma inscrição para falar. Ao meu lado escutei 
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duas falas distintas: “que absurdo, temos que manter nossa reunião porque temos nossa 

própria demanda” e “temos que cancelar mesmo e ir ajudar os companheiros”. No meio 

disso Angela fazia uma comunicação gestual na tentativa de ter atenção, fazendo sinais com 

as mãos pedindo para que todas falem baixo e se sentem. Algumas outras companheiras que 

tinham passado pela ALERJ naquele dia, tentavam passar alguns informes, colaborando para 

o cancelamento. Com o tempo curto para tomar essa decisão, de cancelar ou manter a 

reunião, para poder ir participar da mobilização que estava acontecendo, logo como sugestão 

foi pedido que alguém que estivesse no local mandasse mensagem para o Sindicato Nacional 

dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES) para saber o que se passava na 

manifestação naquele momento, para saber se realmente seria válido cancelar. Angela, já um 

pouco exaltada, repetiu mais uma vez que devia ser uma tomada de decisão rápida, e disse 

“sobretudo devemos avaliar e tomar uma decisão de forma mais rápida pra gente não tomar 

uma decisão às oito da noite porque vamos chegar lá, nem vamos nos somar ao ato, nem ter 

a reunião.” 

 A proposta dada para cancelar ou continuar a reunião de maneira “democrática” e 

“consensual’ seria que fosse realizada uma rodada de no máximo até seis inscrições, de forma 

objetiva e sucinta. Para isso, a mesa instituiu que cada uma que quisesse falar teria que se 

inscrever. Joana, que compunha a mesa, era responsável por anotar os nomes e as inscrições e 

ela seria também responsável em manter o “teto de inscrição”. Cada uma teria apenas dois 

minutos para demarcar sua posição e para fazer propostas. A mesa também solicitou que 

apenas uma pessoa por organização falasse, para dar oportunidade para que mais 

“companheiras” se expressassem. Reforçaram que para aquelas que fossem votar a favor do 

cancelamento da reunião era preciso pensar em uma próxima data para não perder o “bonde 

do 8 março”. Logo após as inscrições, Joana leu o nome de cada uma que tinha conseguido se 

inscrever e lembrou que iria marcar o tempo de falar.  

Valentina, que não se identificou foi a primeira a falar: “Já estamos aqui, acho muito 

difícil à gente conseguir que a nossa reunião seja em um dia que nada estiver acontecendo 

porque o Rio de Janeiro está um caos, o Estado, o Governo Federal, é difícil a gente pensar 

uma data em que todas as mulheres estejam. É importante pensar até que ponto nossas 

demandas muitas vezes não acabam ficando em segundo lugar! Por que claro temos milhares 

de demandas importantes, mas até que ponto nossos atos e manifestações sempre ficam pra 

depois. Porque a galera tal já marcou ato... e reunião… porque os homens vão fazer… enfim 
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se for possível a gente focar nas nossas demandas que são muitas e nunca são prioridades em 

outros movimentos, acho melhor manter”.  

  Paula, do coletivo Mulheres em Luta, foi a segunda a falar. “Bem rápido, primeiro 

queria deixar claro que essa reunião tem legitimidade, a gente olha, tem uma quantidade 

significativa de mulheres, então não é essa a questão da discussão, é uma reunião legítima. 

Acho que o debate que a gente tem que fazer aqui é avaliar na verdade, e eu concordo com a 

companheira de que não vamos ter um dia que não vai ter ato e a conjuntura é essa! A 

questão é que primeiro se trata de um ato que envolve o conjunto das categorias em luta no 

Rio de Janeiro, que envolve a luta das mulheres no Rio de Janeiro porque não podemos 

esquecer que com a privatização da Cedae todos os cortes que vão acontecer afetam 

diretamente a vida das mulheres trabalhadoras, não passa alheio das questões que temos 

discutido aqui, na última reunião a gente discutiu que esse grupo precisa refletir o que a 

reforma da previdência impõe nas mulheres trabalhadoras e nas negras e LGBTs. Então a 

batalha campal que está acontecendo lá não está alheia ao que a gente está fazendo aqui, por 

isso acredito que deve existir uma solidariedade de fato de quem puder e se somar os 

companheiros precisam de ajuda lá.” 

 Durante as inscrições das falas chegou um “informe” alarmante de que um 

secundarista que participava do ato da Cedae estaria no Hospital Souza Aguiar correndo risco 

de morte. Ele tinha sido baleado durante o ato e estaria na mesa de cirurgia. Os olhos de todas 

se arregalaram com a notícia. Isso de certa forma demonstrava que o que estava acontecendo 

lá não era algo banal, e sim violento. Rapidamente uma companheira que não conseguiu se 

inscrever aproveitou a oportunidade para se pronunciar falando; “É isso que a gente tem 

avaliar. Por que a situação se impõe! A gente tomou cuidado pra que isso não acontecesse de 

cancelar, mas o momento pede uma sensibilidade com as camaradas que estão lá, as 

companheiras, as categorias que estão lá em luta e que seja um ato político nosso se somar ao 

que está acontecendo. Proponho que a reunião seja na terça, porque não dá pra esperar até a 

próxima quinta”. A mesa logo se interrompeu no sentido de manter a ordem e seguir com as 

inscrições... 

Virginia do MAIS, próxima inscrita, disse: “Eu só me inscrevi pra me posicionar 

também, acho que não se trata de legitimidade, mas acho que a gente precisa ir pra lá pra 

além da questão da solidariedade, porque somos trabalhadoras, é a água que a gente bebe, que 

a gente consome que está sendo discutida se vai ser privatizada por um grupo; então acho que 
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nosso lugar é lá, mas acho que cada uma tem decidir, eu particularmente vou pra ALERJ, 

mesmo se a maioria decidir manter a reunião eu vou pra lá! Por que  várias companheiras que 

são super atuantes no movimento feminista do Rio de Janeiro que estavam aqui na semana 

passada, estão mandando informes aqui que estão lá na ALERJ, e eu quero me somar a essa 

luta e fazer parte dela. Concordo que a próxima reunião precisa acontecer logo, independente 

dessa continuar ou não, acho que a próxima precisa ser na terça. Por que a gente vai ter que 

fazer uma avaliação da conjuntura específica do Rio de Janeiro para realizar o 8 de março. 

Porém existem muitas companheiras que estariam aqui certamente em função do que está 

acontecendo, inclusive aqui estão companheiras que são independentes, mas com 

companheiras que compõem organizações políticas, e uma parte das companheiras que 

compõem organizações políticas querem se solidarizar a seus companheiros que estão numa 

situação bastante delicada, então a minha opinião é que a gente precisa suspender essa 

reunião, acho que vai ser uma decisão correta, coerente e digna com o que a gente discutiu 

aqui na semana passada de que somos parte da classe trabalhadora, e aí lá no evento do 

Facebook eu acho que a gente precisa colocar essa avaliação do que a gente decidiu e colocar 

a data da reunião. A gente suspende e marca para terça –feira,  já falei com a Samantha o 

auditório do SEPE está disponível para gente se reunir lá”. Assim Virginia encerrou sua fala, 

propondo não somente uma data como também um lugar para uma próxima reunião. 

Uma outra militante de uma organização de juventude interrompeu fazendo o 

questionamento “queria saber como está a situação lá, porque até a gente discutir, se deslocar, 

sair daqui e ir pra lá, será que vamos colaborar mesmo?”. 

 O debate girava em torno de continuar ou não a reunião, algumas questões iam sendo 

apontadas e uns questionamentos acrescentados. Entre uma fala e outra, o “burburinho” 

prosseguia.  

   Fernanda do MAIS , em seguida continuou o debate; “Eu estou lá desde meio dia, é 

porrada, bala , dispersa volta, as 19h da noite agora as pessoas estão lá, já é provável que vai 

ter algum adiamento, mais as pessoas estão lá. O que é bacana, na promoção que a Angela 

fala... é o que muitas das companheiras também dizem, que a gente quer no nosso coletivo 

que seja, se agora a agenda militante e externa do Rio de Janeiro é superlotada, vai ser 

sempre! Eu sei que eu irei, mas eu quero ir pra lá mostrando que aqui tem mulheres com 

força! Por que quando eu estava lá desde meio dia chegaram os bombeiros, a polícia militar, 
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sos polícia, milhões de pessoas e num enfrentamento quando você chega com um coletivo de 

mulheres para somar têm força, da visibilidade pelo só encontro em si!”.  

Fernanda continuou as falas; “eu me inscrevi para reforçar, que a gente faz essa 

reflexão ao longo de todas as construções dos atos de mulheres, da importância que a gente 

tem de entender além da pauta de gênero, que a gente é trabalhadora, passa por uma série de 

situações que outras pautas se colocam e também são urgentes, a questão da privatização da 

Cedae afeta a vida de todas nós, afeta a vida de nós mulheres e homens. E não é colocar a 

pauta em segundo lugar, pauta de gênero ou do 8 de março, mas a gente tem que entender que 

o 8 de março é um dia que a gente tem que estar na luta pela reforma da previdência, contra a 

privatização da Cedae, contra uma série de ataques que as mulheres recebem que são a classe 

trabalhadora recebe. Acho que é fundamental a gente está reforçando a nossa luta lá na Alerj 

hoje”. 

  Malala do Sindicato dos Bancários, “Eu queria colocar a necessidade da gente 

suspender a reunião, a gente tinha discutido na última reunião a necessidade de levantar 

nossas pautas históricas dentro do 8 de março, mas colocar ele também com as pautas atuais 

Reforma da previdência, ataques trabalhistas, Pec 55 e que todas elas afetam homens mas 

também mulheres, como a falta de recursos para saúde e educação e a privatização da Cedae 

que no momento está dentro dessa conjuntura também. Acho que é uma decisão política 

importante que vai repercutir além daqui, para além do fato da gente se deslocar para ajudar, 

suspender a reunião em solidariedade e apoio. A luta que está acontecendo nesse momento é 

que se refere às mulheres que estão presentes aqui e as que não estão. Por isso, eu sou a 

favorável  que a gente suspenda a reunião! O que eu to vendo aqui é uma disposição enorme 

para construir o 8 de março e isso não vai se esgotar aqui, ao contrário com essa decisão 

política a gente segue fortalecida para construção desse 8M inserido na conjuntura atual. A 

gente tem sair daqui com o objetivo de se solidarizar com a luta que está acontecendo e 

construir uma grande caminhada unificada”. 

 Uma companheira se levantou e pediu “questão de ordem
25

”. Seguiu falando “terça- 

feira é o dia da votação da Cedae novamente então não podemos reagendar nossa reunião 

para esse dia”. 

                                                
25

 “Questão de ordem” é uma expressão nativa utilizada durante as plenárias que possuem esse modelo de 

assembleia. A origem dessa expressão, vem do campo do direito. Diversas vezes se necessita utilizar esse termo 
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  Já encaminhando para o “final da reunião” a mesa se pronunciou dizendo que tinham 

sido abertos dois caminhos de construção para o 8 de março. Além desta frente que estava se 

organizando para realizar a construção do ato, estaria tendo um outro fórum de construção do 

8 de março. Propuseram que, como havia representantes ali naquela reunião, seria importante 

unificar as duas frentes. Porém, esclareceram que se não houvesse um consenso, seria tirado 

ali uma data diferente das reuniões da outra frente para não causar uma desmobilização da 

outra reunião. A representante do fórum respondeu que “a prática desse fórum tem sido de 

encaminhar pelo consenso então seguimos unificando em conjunto”. Para encerrar a mesa 

disse que entendeu que todas as propostas e encaminhamentos seguiam em direção para o 

cancelamento da reunião, e que a próxima seria reagendada o quanto antes. Assim, encerrou 

falando; “Então vamos pra ALERJ!”; “ vamos se somar como uma coluna o 8 de março que 

se solidariza”.  

No meio daquela euforia uma das mulheres que participava da reunião e se 

classificava como independente, se levantou insatisfeitíssima com a decisão da maioria e saiu 

dizendo em alto e bom tom; “Mulher nunca é prioridade; é assassinada, assediada, é 

estuprada….e mesmo assim não somos pauta prioritária!”. Um silêncio por segundos tomou 

conta do lugar. Como a decisão já havia sido tomada, as que tinham decidido em prosseguir 

para o ato, rapidamente esvaziavam o local e iam articulando como seria a abordagem 

escolhida para se somar. Rapidamente surgiram cartolinas e pilotos para produção de alguns 

cartazes em apoio à causa.  

Após o término da reunião na salinha apertada, optei em acompanhar o grupo de 

mulheres que tinha decidido ir para o ato. No caminho íamos conversando sobre a conjuntura 

política nacional e estadual. Em direção à Alerj, já era possível avistar uma grande 

quantidade de policiais, por todos os lados. Não éramos muitas naquele momento na rua, ao 

contrário da quantidade que éramos dentro da sala da CSP Conlutas. As mulheres 

caminhavam de braços dados umas com as outras, como um “cordão humano”. Quando uma 

“compa” me deu o braço senti meu estômago “gelar” e o coração acelerar; segui com elas. 

Gritando palavras de ordem, fomos recebidas pelos manifestantes que lá já estavam desde 

cedo com aplausos. A realidade política das pautas exteriores fez com que mulheres de 

diferentes orientações políticas buscassem uma unidade em torno das lutas para 

sobrevivência de todas. Posteriormente esse ato teve um reflexo muito grande na preparação 

                                                                                                                                                  
para explicar uma fala. É um dos jargões clássicos em assembleias dos movimentos estudantil e sindical.  É um 

mecanismo de suspensão temporária para questionamentos durante a reunião.  
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do ato do dia 8. Nossa chegada foi emocionante, era um misto de aplausos, sorrisos e 

lágrimas, somar a resistência.  

Introduzindo essa discussão quis mostrar como, apesar das diferenças em relação à 

prioridade dada a uma pauta ou outra, há um certo consenso sobre como os acontecimentos e 

decisões políticas e econômicas impactam as mulheres de forma diferenciada. Essa percepção 

é reivindicada por muitas, em especial por aquelas mulheres que também participam de 

partidos políticos. Outras mulheres, que aqui tenho chamado de independentes, não se opõem 

as pautas, mas tem manifestado outras prioridades. 

Assim, parece-me que uma discussão que aparece no interior do movimento que será 

possível eventualmente de continuar explorando no futuro é como está se construindo a 

identidade e a pauta do movimento. Nas falas citadas no início do capítulo na reunião do 8M 

que acontecia junto com a votação da Cedae chamou minha atenção a reivindicação da 

categoria de classe trabalhadora para reunir o coletivo de mulheres, em contraste com aquelas 

que reivindicavam que a prioridade seria a pauta das mulheres, sem qualificativo social. 

 

“Bom trajeto” e outras coisas... 

15 de fevereiro de 2017. Ainda no elevador, escutava de longe as vozes que vinham 

do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do RJ (SEPE - RJ), entrei no prédio que 

fica localizado no centro do Rio de Janeiro e logo fui cumprimentada pelas mulheres que 

esperavam do lado de fora. O fato de sempre chegar sozinha causava alguns olhares a priori, 

tendo em vista que, como uma parcela relevante das mulheres que estavam construindo o 8M 

RJ faziam parte de alguma organização ou coletivo, sempre que possível iam em “mais de 

uma” e identificadas com “bottons”, “camisas” ou até mesmo “adesivos de suas 

organizações”. Estava de certo modo ansiosa, e ao mesmo tempo preocupada em acompanhar 

tudo com riqueza de detalhes (GEERTZ, 1989).   

Nesta plenária a principal pauta era a discussão sobre qual trajeto o ato iria realizar. O 

trajeto é nada mais do que a distância que precisa ser percorrida para se chegar de um lugar a 

outro; percurso ou trajetória. Em minhas pré-concepções, me parecia algo sem muita 

complexidade, talvez por ter participado de alguns outros atos, e parecer tão óbvio o caminho 

a ser escolhido. Entretanto não existe essa obviedade, ela é submersa em um acalorado 

debate, norteado por questões políticas, urbanas, de uma complexidade que emerge em um 

emaranhado de relações exteriormente estabelecidas e dos conflitos ali pautados. Assim, o 
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“trajeto” sempre é algo que gera grande discussão quando se pensa a organização dos atos. 

Por onde ir, quais serão as possíveis “rotas de fuga”, quais poderão ser mais “seguros”, quais 

outorgam maior visibilidade social e política, entre outros fatores.  

Segundo uma interlocutora que faz parte de um movimento social de juventude, 

Fernanda do Levante Popular, em uma conversa informal me disse que; “o caminho não 

necessariamente deve ser o melhor a ser percorrido, mas sim o mais aceitável, existindo um 

consenso político entre as mulheres, para que todas aceitem”. O trajeto é, portanto, político e 

possui marcadores explícitos. Um ponto de entrelaçamento entre opiniões e posicionamentos 

distintos, mas é definido e pensado para promover uma maior mobilização política e urbana 

entre aqueles que circulam pela cidade no dia do ato. É por meio dele que se pode ganhar um 

maior alcance e agregar pessoas ou até paralisar a cidade para que as atenções se voltem 

completamente para a manifestação e suas reivindicações. O intuito principal da discussão do 

trajeto e que, através dele, seja possível, dar visibilidade na tentativa de promover um maior 

impacto social. Para algumas de minhas interlocutoras isso ajuda a promover o chamado 

“trabalho de base”, ou seja, a tentativa de adesão de mais participantes e apoiadores/as da 

causa. 

Já no estreito corredor do SEPE, enquanto tomava um copo d'água, fui abordada por 

Rose, uma das primeiras mulheres que me acolheu e para quem me apresentei como 

pesquisadora no espaço. Sempre muito disposta a dialogar se tornou uma de minhas 

principais interlocutoras. Logo que me viu veio em minha direção, cumprimentando-me 

gentilmente e perguntando como eu estava; Não consegui sequer responde-la, pois nesse 

mesmo instante outra “compa” a abordou lançando o questionamento sobre qual trajeto que 

iria ser colocado como proposta. Rose faria naquele dia parte muito importante da plenária, 

porque ela iria compor a mesa. Na rápida conversa de corredor, antes mesmo de começar a 

plenária, o assunto era qual trajeto seria colocado como proposta. De três mulheres, 

repentinamente éramos cinco naquele estreito e apertado espaço, onde não parava de chegar 

gente. A discussão era se iríamos optar por um “trajeto clássico” ou se ousaríamos colocar 

como proposta um “novo trajeto”. Tudo isso seria conversado e acordado entre todas durante 

a plenária, mas a ansiedade não conseguia ser contida. No rápido diálogo, já era posto em 

questão o trajeto clássico Praça XV- Cinelândia, pois, segundo elas, “não seria tão 

impactante”. Recordando o ato do 25 de novembro de 2016 “Nenhuma a menos” realizado 

por elas conforme um trajeto também considerado clássico, ALERJ – Cinelândia, também 

não seria impactante o suficiente para o que era desejado. Na conversa, uma delas sugeriu 

que “uma tomada da Avenida Presidente Vargas, seria o ideal!”; já outra achava que era 
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possível o percurso “Candelária- Cinelândia, porque temos que levar em consideração a 

participação das crianças”, e ainda lembrou que no ato “Por todas elas nós” as pessoas 

reclamaram do final ser na Candelária por não ter metrô. Outra sugestão feita sugeria que “o 

que poderia ser bom é passar pela Praça XV, indo pela Candelária e terminando na 

Cinelândia”. Em oposição uma “compa” logo respondeu “Praça XV - em direção a 

Cinelândia não dá; lembra aquela marcha que a gente fez na Presidente Vargas foi muito boa, 

mas quando acabou ali não teve nem finalização direito, porque todo mundo já estava 

esgotado, e dispersou super rápido.” 

Enquanto elas iam bombardeando Rose de perguntas e sugestões, eu escutava 

atentamente as opções dadas e todos os porquês levantados para aquelas possíveis propostas. 

Era notório que aquelas mulheres compreendiam bem a geografia da cidade e que tinham 

uma participação nessa rede feminista por colocarem outros atos já realizados e suas 

respectivas repercussões e mobilizações. A partir do intuito de buscar reavaliar o que já tinha 

sido feito e também pensar o que de novo poderiam agregar com uma nova proposta de 

trajeto. Rose somente respondeu com firmeza; “eu acho que a questão de envolver a Alerj 

tem a ver com aquilo que tá virando um massacre simbólico, a resistência, as grades, os 

outros atos; em algum momento temos que passar pela Alerj”. E continuou afirmando que o 

percurso não poderia ser tão longo, porque “o 8 de março vai muitas crianças, é um ato que 

nunca teve violência, então as mulheres ficam mais a vontade de levar as crianças. Acredito 

que Alerj passando pela Candelária, indo pela 1ª de março, sendo a presidente Vargas, 

finalizando na Cinelândia, é um bom trajeto!  São ruas grandes (já pensando na quantidade de 

pessoas que se esperava). Acho que vai ser grandioso, gente, e a proporção que vai tomar 

junto com os outros países. Eu estou recebendo tantos informes de outros estados, em São 

Paulo foram 200 mulheres para reunião de organização. Isso dai vai explodir! Agora vamos 

entrar para começar a reunião!”.  

 

  Confesso que pensava em minha mente que não iria ter espaço para quantidade de 

mulheres que se reuniam no local, o barulho era ensurdecedor. Logo na abertura da plenária a 

mesa ressaltou a alegria em ter tantas mulheres reunidas no local. Foi proposto que cada 

“Gts” desse seus informes, já que estavam presentes representantes de cada um deles, o 

intuito seria de “ir afinando as necessidades e demandas de cada um”. Depois disso a 

proposta era abrir para discutir o trajeto, horário da concentração, com a alegação de que “não 

seria uma discussão política tão aprofundada”, pois tinham como meta ainda garantir meia 

hora, entre 20:30 e 21:00, para os “Gts” se juntarem. 
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Bem no início da reunião, o Gt de comunicação fez a proposta de gravarem um vídeo 

para a montagem de um “teaser”, para a inserção do Rio de Janeiro no ato nacional, com o 

intuito de “viralizar”. Interrompemos a reunião que tinha acabado de iniciar para gravar o 

vídeo. A mesa aproveitou a oportunidade e reforçou que “a gente tem que saber para onde 

chamar, por isso precisamos decidir o lugar, por isso precisamos decidir se seguimos a pauta 

proposta ou se invertemos ela”. Contudo, nada foi resolvido diante da fala de ordem da pauta. 

Pelo contrário, a mesa lançou a proposta de fazer um vídeo com “a mulherada toda chamando  

“Greve internacional de mulheres, dia 8 todas as ruas”. De longe uma mulher gritou 

interpelando, “mas tem consenso para isso?”. sem resposta, a reunião foi interrompida para a 

gravação da chamada. Todas repetiram a frase e ficaram em êxtase, com aquele coro com 

força, demonstrando a potência que tinham para construir o ato. 

Antes de abordar a pauta do trajeto, mais um informe foi dado sobre a reunião 

anterior, que teria tido “uma boa e respeitosa discussão política”, onde teriam chegado ao 

eixo do ato do Rio de Janeiro com as pautas “nenhuma a menos”; “contra a reforma 

trabalhista”, “greve internacional de mulheres” e o afinamento das funções de cada Gt. Esse 

eixo temático principal ficaria na nossa faixa principal de abertura.   

 Antes de começarem os informes dos “Gts”, a mesa anunciou outros informes de 

atividades que iriam acumular força para o 8 de março de alguns sindicatos e entidades. Cada 

uma teria cerca de 2 minutos para dar os informes. Durante toda a plenária, a mesa precisa 

pedir silêncio várias vezes, “xiuuuu...”; “ei mulherada, estamos sem microfone”; tudo isso 

devido ao pequeno espaço e a quantidade de mulheres.  

A primeira a falar foi Bia da Aduff: “pensamos em fazer uma ventarola com as 

imagens do 8M para distribuir no carnaval. Pensamos no dia 8 de março, concentrar às 14:30 

em frente às barcas em Niterói chamando para o ato no Rio de Janeiro”. 

Joana, do MAIS; “Não pude vir nas últimas reuniões, mas fiquei acompanhando pelas 

redes sociais. Nessa semana recebemos um vídeo de uma mulher muito triste, de uma mulher 

pobre, negra e moradora da zona norte do Rio de Janeiro sendo agredida e torturada. 

Imediatamente isso gerou uma comoção na rede com algumas mulheres, e nos propusemos a 

organizar um ato e colocar como uma atividade vinculada ao 8M. A ideia é fazer um ato na 

quinta-feira às 10 horas da manhã em frente da 29 DP. Porque até hoje não se sabe onde a 

agressão aconteceu, mas foi notificado lá o problema. Então queremos estar indo com 

advogados, com comissão de direitos humanos, e vários coletivos para se inteirar sobre o que 

está acontecendo. Ir lá exigir segurança em relação a essa mulher”.  
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Continuou Carla do mandato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, do 

Psol,; “estamos organizando várias ações durante a semana do 8M. E com essas ações 

estamos querendo fortalecer o ato. Produzimos um material sobre violência contra a mulher, 

relacionamentos abusivos e postos de acolhimento para serem distribuídos.Vamos fazer 

panfletagem segunda-feira às 8 horas na passarela nove da Maré, terça-feira na Uruguaiana às 

16 horas e quarta-feira 8:30 da manhã na Central antes do ato. O que já poderia ser 

incorporado à agenda de panfletagem do ato. Além disso, Marielle vai estar fazendo um 

pronunciamento na câmara dos vereadores às 15 horas”. 

Lua, do mandato da Taliria Petrone do Psol, informou; “vamos realizar um amanhecer 

feminista onde vários lambes e cartazes serão espalhados pela cidade. Será realizado no dia 

do ato, na cidade de Niterói”.  

Clara da Casa da Mulher Trabalhadora (Camtra); “nós vamos fazer uma ação na 

Central do Brasil no dia do ato, às 6 horas da manhã entregando rosas para as primeiras 

trabalhadoras e panfletagem; estamos trabalhando com a ideia de revolução feminista no 

cotidiano, todas bem vindas para ajudar”. 

Essas propostas de ações também se configuravam de alguma maneira como um 

conjunto de “mini atos” que ajudariam a dar visibilidade ao dia do ato e a proposta de uma 

frente feminista carioca, com múltiplas intervenções e ações pela cidade. Ao mesmo tempo 

que evidenciavam a confluência de várias ações e iniciativas em relação a um ato comum, 

também explicitavam o quanto o movimento era composto por diferentes frentes e entidades 

que, a sua maneira, cada uma fazia e expunha suas próprias estratégias e preocupações.  

Uma vez que consegui sentar me coloquei a escrever em meu caderno. Como muitas 

mulheres faziam o mesmo no local para passar as informações para suas “companheiras” não 

era algo que chamasse atenção. A mesa retomou a palavra para que os Gts pudessem dar seus 

informes, cerca de 5 minutos para cada um. 

A equipe de Estrutura fez o levantamento do valor de todas as coisas envolvidas, 

como carro de som, balões, panfletos. E informou; “vamos passar o chapéu para poder fazer.  

Precisamos que as outras equipes funcionem para nos sinalizar o que falta. É muito 

importante que as companheiras que assinaram a lista de presença e estão aqui que fazem 

parte de sindicatos e coletivos, e sinalizar se vão poder contribuir com alguma quantia. O 

ANDES vai estar responsável pelo som. Vamos fazer 10 mil panfletos”. 

Já o Gt de Comunicação afirmou ter entrado em contato com os outros grupos para 

montar uma arte que fosse reconhecida e identificada nacionalmente. Uma das mulheres do gt 

fez uma sugestão de fazer “pílulas diárias”, que seriam “frases que são importantes” que 



51 
 

 

revelam o machismo e a opressão sofrida pelas mulheres e as desigualdades cotidianas 

vivenciadas, para ir postando na página do 8M RJ diariamente. 

Marina, do NOS, se levantou e questionou “Como vamos assinar o panfleto? Vamos 

colocar pelas organizações que estão construindo, ou como vamos nos chamar? A gente quer 

um movimento unificado e que todo mundo se sinta representado…”, mas seguiu sem 

resposta.  

O Gt de cultura e mística também fez seu informe mencionando alguns apoios 

confirmados, porém não necessariamente financeiros como “CUT com um ônibus, Povo sem 

Medo um ônibus, Andes, Sindipetro e bombeiros, Mulheres rodadas. Recurso físico a PatidA 

tem 3 mil adesivos disponíveis para rodar na gráfica barata na Pavuna”. 

Já o Gt de Segurança clamava para que mais mulheres entrassem para colaborar pois 

ainda não tinha decidido quase nada por falta de mulheres no grupo. o informe foi em torno 

da necessidade de pensar “rotas de fuga, telefones emergenciais e um cuidado extra com as  

mães com crias”. 

Interrompendo a ordem das falas, Viviane fez a seguinte observação “diferente da 

mídia internacional que está dando visibilidade para o ‘paro internacional de mujeres’, aqui a 

mídia nem fala sobre. Precisamos fazer um ato que de fato pare e abale as estruturas, porque 

pela experiência pode acabar virando apenas mais um. E nós temos que saber para quem é 

quem estamos fazendo o ato. É para nós mesmas feministas que já conhecemos... ou para 

esse montão de mulheres que não compreende sobre. É PARA ELAS que temos que falar, o 

que é nenhuma a menos? Porque nós sabemos. O Gt de Comunicação tem que pensar numa 

estratégia fácil de comunicar. Começar pixar a cidade, colocar faixas e cartazes, porque se a 

gente for ficar só aqui na nossa reunião não vai criar um fato.”  

Depois de um certo alvoroço, retornamos para a pauta do trajeto, inicialemente a 

principal pauta daquela reunião. A principal preocupação era como ter um percurso que 

dialogasse mais com a população no Centro do Rio de Janeiro, e como fazer com que ele 

crescesse ainda mais. A proposta era passar por lugares que fossem julgados como mais 

movimentados. Como evidenciou a conversa inicial no corredor, já estava decidido que 

independente de se começaria ou terminaria o ato, passaríamos pela Avenida Rio Branco. E 

existia um acordo para que o ato não tivesse sua concentração na Alerj devido a repressão 

que já vinha acontecendo na cidade. “Vamos deliberar!”, foi a proposta da mesa. 

Entre todas as falas, a mesa conseguiu sistematizar uma ordem para encaminhar à 

plenária para o final, porque já tinham se passado duas horas de reunião e o Sepe tinha 

horário para fechar. Ela indicou cinco pontos gerais de encaminhamentos: horário da 
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concentração, local e trajeto encerramento, unifica bateria, carro de som, e as falas. “Pontos 

que não podem ser discutidos nos gts, mas sim na plenária”.  

Os trajetos propostos eram tantos que se tornava confuso, em meio tantas 

informações, organizá-los. Cada um dos trajetos apresentava seus comentários, vantagens e 

obstáculos...  

  Diante da falta de tempo e cansaço a “mesa” disse; “eu perdi o que alguém falou 

novamente o falatório, “vamos lá gente, xiuuuu....O trajeto será decidido pela concentração e 

todos os outros pontos vamos deixar para próxima reunião, pois não há mais tempo.” Por fim 

votamos duas propostas principais de concentração uma na Alerj e outra na Candelária,. A 

concentração seria na Candelária. Um das poucas decisões tomadas naquele dia, depois de 

horas de reunião, informes, debates e sugestões. Finalmente, minha impressão é que a decisão 

sobre  o trajeto seria tomada pelos Gts de Coordenação geral e de Segurança. 

A reunião levou cerca de quase três horas. As longas horas dessa e de outras reuniões, 

me fizeram pensar que a decisão e vontade de marchar não está esvaziada de sentidos, nem 

de debates e disputas. Tudo é discutido, pensado e repensado, discutido, planejado, previsto e 

até mesmo cronometrado. Pude observar que o eixo político e o trajeto são os dois principais 

embates.  

 

“Vamos garantir a fala da companheira” 

Entre uma reunião e outra, fui convidada para a reunião do Gt de coordenação geral. 

Apesar de todas as plenárias serem abertas, esta, que seria a última antes do ato, não foi 

divulgada nas redes sociais, mas apenas internamente para as mulheres que tinham 

participado de todo o processo de construção, pois possuía um caráter bem específico, e 

segundo elas, fazia parte de um acúmulo de diversas “discussões políticas”. O objetivo seria a 

organização e finalização do roteiro do ato, para avaliar como seria dividido o tempo para as 

falas e quem iria falar. As falas se vislumbraram como uma disputa de poder através da 

ordem do discurso, pois não se tratava apenas do que seria dito, mas do lugar e da 

visibilidade outorgada. Por isso a reivindicação dos diferentes grupos para obter uma fala 

durante a concentração do ato era intensa e, segundo a coordenação, devia ser gerido quem 

iria falar, qual a ordem, os conteúdos. 

Já tinha sido deliberado em reuniões anteriores que o carro de som iria estar presente 

apenas na concentração do ato e no fim dele para as performances artísticas e que, ao longo 

do trajeto, seriam utilizados apenas megafones e a batucada unificada essencialmente e 

preferencialmente composta por mulheres.  
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Assim, as participantes dos Gts mencionados iniciaram a reunião agradecendo a 

presença de todas e apresentando que já tinham os horários que tinham sido decididos 

coletivamente. Apresentaram também como iria funcionar a dinâmica de cada parte do ato e 

como o ato iria “caminhar para a gente não se estressar, e não haver desacordo político, ser 

apenas prático”. Essa reunião deveria ser apenas “encaminhativa”, e não deveria, segundo 

elas, existir uma “discussão política”. A proposta era de realizar um panorama completo do 

“roteiro” definido, da concentração, da saída do ato e seu trajeto. Reforçaram que o trajeto 

seria definido no dia do ato de acordo com o Gt de segurança que iria avaliar o “caminho 

mais seguro”. Pediram que mais “companheiras” se agregassem ao Gt de segurança, e deram 

o aviso de que elas, no dia do ato, usariam uma fita branca no braço e que iriam providenciar 

apitos para todas. A mesa da coordenação continuou avisando que a ideia seria parar na Praça 

XV para que tenham outras performances e um “ato show”, para termos um encerramento 

positivo. Os jograis e o manifesto iriam acontecer no final do ato em frente à Alerj, já com o 

carro de som. Logo abriram inscrições para algumas falas como de costume, para colocarem 

questões e principalmente propostas sobre as falas da concentração.  

Dina, do comitê Volta Dilma, ressaltou que era importante que fossem trabalhadas 

algumas no início da fala; “por exemplo, sei que tem companheiras que não são a favor do 

Volta Dilma, mas se estamos num ato unificado temos que abraçar, a maioria das violências 

potencializadas que estamos vivendo é por causa do impeachment! Entendemos que muita 

coisa que estamos passando é por causa do golpe. E espero que todas as entidades sejam 

contempladas, independente das divergências políticas e teóricas feministas”. 

Outra “compa” se levantou e falou que “sente que há um problema de comunicação 

entre os gts”; rapidamente a mesa responde “os gts produzem em cima das reuniões gerais, 

mas tem detalhes que precisam ser discutido com todas, como está sendo feito agora. 

Estamos anotando tudo que está sendo dito tanto de problema como de solução”. 

Marcela, também do Gt de coordenação, complementou “apesar de já termos feito 4 

reuniões não iremos conseguir definir absolutamente tudo, por isso estamos divididas e 

também reunidas para poder conseguir ajustar todas as questões necessárias”.  

Já era possível ver alguns olhares desconfortáveis e uma certa tensão para as questões 

que deveriam ser tratadas. Uma companheira que devia ter cerca de uns quarenta anos e 

estava sentada ao meu lado me perguntou de “onde eu era? E quem eu ia “apoiar” para ter 

uma fala e o que eu estava achando da reunião”. Meio surpreendida pelos questionamentos, 

respondi que estava fazendo pesquisa junto ao 8M RJ. Ela me responde “humm...ata, mas 

você também vai votar porque é mulher!”.  



54 
 

 

Outra compa fez a proposta que o Gt de coordenação geral se dividisse nas tarefas e 

integrasse também os outros Gts para acompanhar e absorver mais informações para facilitar 

no dia do ato. Essa proposta foi dada numa tentativa de suprir essa possível falta de 

“comunicação dos gts” e para ter um maior controle das atividades. A proposta era que o Gt 

de coordenação se dividisse da seguinte forma: quatro companheiras para acompanhar a 

segurança; quatro para encobrir o andamento da marcha em si; duas companheiras para 

ajustar os detalhes e o tempo de cada coisa com o Gt de cultura; duas companheiras para 

organizar as falas no carro. 

Continuando Marcela, do NóS, relatou sua preocupação em relação à escolha e 

organização das falas “minha preocupação mesmo é no sentido de 63 entidades ou mais, e 

precisamos ter fala de mulheres independentes também; precisamos a partir do consenso, e 

resolver quem colaborou na organização do ato desde o início para que possamos ajudar e 

garantir a fala. Pensar em um mandato, uma frente sindical, e tentarmos reduzir ao máximo, 

sei que não é o melhor pra todo mundo, mas assim, garantimos nessas falas uma maior 

unidade e dar através delas um caráter plural”.  

Apesar de ser um assunto já superado e resolvido em outra plenária, uma das 

mulheres questiona não ter o carro de som ao longo do trajeto, com o argumento de que seria 

complicado guiar o ato, e que o som poderia dar um controle maior para a coordenação geral, 

principalmente se tivesse algum problema em relação à segurança. Uma outra militante 

afirmou não ser possível ter o “microfone aberto” para quem quisesse falar. Uma outra já 

retrucou imediatamente, já saindo da “ordem de inscrição de falas”; dizendo que teríamos que 

ter cuidado para não provocar num espaço como aquele um “silenciamento” e continuou 

“tem manas que vieram em poucas reuniões e elas podem às vezes querer fazer uma 

performance na hora. Para gente não cair no erro de silenciamento que acontece em “ato de 

macho”; aqui é importante que a coordenação tenha autonomia para decidir sobre qualquer 

questão”. A mesa respondeu que vai dar fala as centrais sindicais, movimentos sociais e aos 

partidos políticos, e tentar agregar todos da melhor maneira possível.  

  Frida que fazia parte do Gt de coordenação numa tentativa de harmonizar o lugar e o 

clima entre as companheiras fez sua fala; “Acredito ser uma vitória das feministas do Rio de 

Janeiro, porque nós sabemos das diferenças existentes e divergências, não só de partidos 

políticos que estão construindo, mas também das próprias mulheres sobre o entendimento do 

feminismo, estamos levando isso com muito respeito nas reuniões. Eu acho que vai 

hierarquizar a unidade do ato, a decisão das falas. O que eu acho que seria justo, legítimo e 

correto, e que tenha um momento separado de microfone livre para qualquer mulher que não 
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tenha participado e queira falar. Mas também, podemos cair numa armadilha e em uma 

disputa e ser uma cilada de repetir as falas, eu acho que devemos privilegiar os partidos 

políticos, centrais sindicais e centrais nacionais, mas ter uma sensibilidade entre nós quanto 

feministas…”.  

  A avaliação feita e de que somente as entidades pudessem falar era questionado, pois 

não ficava claro qual seria o critério para se ter o “microfone aberto”, pois existiriam 

mulheres que tem uma “luta cotidiana” e também teriam que ter oportunidade caso quisessem 

falar. No fundo da sala uma mulher fala ironicamente “vamos ter que fazer uma vigília para 

conseguir deixar todo mundo falar!”. 

A mesa tomou a palavra, antes que a situação saísse do controle, insistindo que, por 

mais que tivesse que fechar a lista, era preciso ter uma sensibilidade na hora das falas no ato, 

para que nenhuma situação de “opressão” ou “silenciamento” acontecessem entre elas.  

Colocaram que, na concentração que seria de 16h às 18h, o tempo seria possível para 40 

falas, de 2 a 3 minutos. Foram feitas cerca de três propostas da mesa e do gt de coordenação 

para a divisão das falas e quem seriam os grupos que falariam. 

 

“proposta 1  

10 falas de microfone aberto 

10 de movimentos feministas organizados, 7 partido  

2 falas Psol, 1 Pstu, 2 PT, 1 Pcdob, do campo progressista tem representatividades históricas 

no campo feminista. 13 falas de centrais sindicais que tenha o recorte feminista” 

 

“proposta 2  

Partidio: 2 falas Psol, 1 Pstu, 2 PT, 2 PCdoB, PCB 1, PartidA  

Centrais cut, inter sindical , Cpd ,Andes, CSP con lutas  

entidades nacionais / feministas: marcha m m , ubm, amd, mst, ansitia, Camtra  

setoriais; hermanas; lbl, casa nem , dolas, meninas da baixada, fórum de mulheres negras  

juventude: levante, brigadas, ujs, CP2, juntas! e O RESTO ABERTA” 

 

 

“proposta 3 

32 falas e 8 abertas  

MAIS, PCdoB, PartidA, AMB, Levante, Catram, via campesina, Cut, Nos, Casa Nem, 

ANEL, MMM, JUNTAS, RUA, MST, SEPE, ANDES, UJS, UBL, CTB , PSOL , PSTU, 
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PCB, ASSOCIAÇÃO DE DOULA, BRIGADAS, Coletivo meninas da baixada, coletivo 

marxista, Up!,  Fórum mulheres negras, juntas!, Hermanas e resto microfone aberto!” 

 

 Para apresentação de cada proposta e conforme os nomes das entidades eram citados, 

diferentes reações do público ali presente eram registradas; algumas “viradas de olhos”; 

outros sorrisos e vibrações, e algumas reclamações. Diante das reações, a mesa fazia o pedido 

“vamos garantir a fala da companheira”. Diante das propostas umas das mulheres que dizia 

ser independente, se levantou, de forma muito educada, e disse “sou uma minoria, mas quero 

deixar claro que estamos aqui pelo feminismo, então que não adianta repetir fala para 

demarcar lugar de partido”. 

 

Foram 3 horas de reunião no Sindicato dos bancários, entretanto os ânimos já estavam 

exaltados. O tempo todo foi necessário pedir a calma de umas com as outras. A mesa 

encerrou a reunião falando que poderíamos optar pelo consenso; “eu acho que a terceira 

proposta é a que mais se aproxima”. Entres os burburinhos no final da reunião, uma 

companheira que parecia já não estar tão satisfeita, deixou bem evidente sua posição, “é 

assim né, todo mundo quer falar, uma briga gigante para organizar as falas ai chega na hora 

da fala a gente fica chamando e as pessoas desaparecem”.   

Da mesma forma que na reunião anterior, o debate chegava a pontos acalorados. As 

falas iam se sucedendo apresentando diversas opiniões. Contudo, parecia predominar a 

posição da coordenação e da mesa na decisão final, provavelmente baseada na experiência 

que aquelas mulheres já tinham e no que achavam que seria mais viável no momento do ato.   

Por ser um ato de caráter público e participativo, não apenas se integrariam a ele as 

mulheres e pessoas que participaram do processo de construção anterior. Por isso nem sempre 

era possível prever que determinadas circunstâncias pudessem ocorrer sem estarem sob 

controle desse “gt de coordenação geral”. Assim, era evidente que a organização possuía uma 

limitação, não sendo inconcebível antever diferentes manifestações e reações públicas. 

Recordo-me de uma das questões sobre um possível intervenção que não teria sido planejada  

e o posicionamento de mulher do gt de coordenação depois de saber. Ela afirmou “porque 

elas vão parar o VLT, isso não foi decidido pelo coletivo. Se der merda eu não vou responder 

politicamente por isso!”.  

Sendo assim, as reuniões me mostravam que ao mesmo tempo em que muitos detalhes 

eram discutidos e decididos, era possível pensar nos limites de planejamento de atos que se 

desenvolvem no espaço público e que podem ser integrados e até apropriados por diversos 
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grupos e pessoas. Contudo, a etnografia das reuniões me permitiu deparar com o processo de 

discussão e tomada de decisões de muitos aspectos antes considerados como evidentes ou 

dados. No próximo capítulo, buscarei descrever alguns aspectos do desenvolvimento dos 

atos.  
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 CAPÍTULO 3: “Todas construindo o 8 de Março” 

Nesse capítulo, organizei a descrição a partir de elementos que me pareceram 

marcantes e significativos em relação ao desenvolvimento dos atos em si, como o trajeto 

realizado, os discursos proferidos, os cartazes e músicas, a estética do evento. A partir desses 

elementos, estarei fazendo referência aos atos do 8 de março dos anos 2017 e 2018 dos quais 

participei. Entendo que dessa forma poderei dar conta dos aspectos singulares e também 

comuns a outros atos. Tanto a observação quanto a posterior descrição por mim realizada 

permitem entender os atos e manifestações como rituais, no sentido de evidenciar uma 

sequência de ritos em tanto atos pautados em uma sequência específica e desenvolvidos por 

pessoas que ocupam posições sociais e morais específicas (Peirano, 1995). Essa pauta 

legitima as ações desenvolvidas e permite dar conta de uma estrutura que organiza os atos em 

seu conjunto e permite sua compreensão (Turner, 1974). 

 

O 8 de março 

 

“Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente 

com a roupa que escolhi; E poder me assegurar 

que de burca ou de shortinho todos vão me 

respeitar!”(cancioneiro 8M RJ)  

 

O dia 8 de março, quando se comemora o dia internacional da mulher, é tido como um 

dia histórico de resistência e luta pela manutenção e avanço dos direitos trabalhistas, 

políticos, econômicos e civis das mulheres
26

. Essa celebração acontece todos os anos e em 

nosso país notadamente através da entrega de flores – rosas- para as mulheres. Contudo, em 

2017 a comemoração do dia foi diferente. Foi convocada uma “Greve Internacional de 

                                                
26

 A ideia de criar o Dia da Mulher surgiu no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos
 
e 

na Europa, no contexto das lutas femininas por melhores condições de vida e trabalho, e pelo direito de voto. 

Em 26 de agosto de 1910, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas 

em Copenhaga, a líder socialista alemã Clara Zetkin propôs a instituição de uma celebração anual das lutas por 

direitos das mulheres trabalhadoras. As celebrações do Dia Internacional da Mulher ocorreram a partir 

de 1909 em diferentes dias de fevereiro e março, a depender do país. Na década de 1970, o ano de 1975 foi 

designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher e o dia 8 de março foi adotado como o Dia 

Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, tendo como objetivo lembrar as conquistas sociais, políticas e 

econômicas das mulheres, independente de divisões nacionais, étnicas, linguísticas, culturais, econômicas ou 

políticas. https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher  

Consultar BLAY, Eva Alterman.8 de março: conquistas e controvérsias. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sufr%C3%A1gio_feminino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copenhaga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/1975
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_Internacional_da_Mulher
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Mulheres”, onde mulheres de mais de 57
27

 países entraram em diálogo aderindo à greve. 

Assim, diferente dos anteriores, o Dia Internacional da Mulher de 2017 apresentou a 

novidade de, além do ato, convocar as mulheres para uma paralisação como parte da Greve 

Internacional de Mulheres. Também foi proposta a “Hora M” um horário onde as mulheres 

que não pudessem aderir à paralisação e ir à marcha por causa de seus empregos tirariam 

pelos menos uma hora além do horário de almoço para participar da greve, realizando debates 

e promovendo diálogo entre elas. 

  Dentre das propostas para a greve, foi organizado e convocado um ato público para 

aquele dia. O 8 de março no Rio de Janeiro de 2017 teve a participação surpreendente e 

estimada de aproximadamente 15 mil pessoas em sua organização em forma de ato 

unificado
28

 que sucedeu o encontro de diversos movimentos populares feministas, partidos, 

sindicatos, ONGs etc. Organizado em torno das pautas internacionais do repúdio à violência 

contra as mulheres e à violência econômica da desvalorização do trabalho feminino, o ato e a 

paralização no Brasil voltaram-se também contra as reformas trabalhista e da previdência, 

sob a alegação de que ambas atingem mais diretamente as mulheres, como demonstrado a 

partir dos argumentos e discursões nas reuniões, e que se vinculavam com as urgências das 

“conjunturas”. 

 

A todo vapor 

Dia 8 de Março de 2017, Rio de Janeiro. Na madrugada do ato, as mulheres que 

estavam nos “gts de coordenação geral” e “estrutura” estavam inquietas e não conseguiam 

dormir, mensagens circulavam no “grupo do whatsapp” até as 2 horas da madrugada na 

tentativa de solucionar o que fosse possível para o bom andamento das atividades previstas 

para ocorrerem no tão esperado “8M” daquele ano. Nesse momento as tensões antes geradas 

na busca de formular uma unidade, a priori tinham sido apaziguadas. Parecia que as 

diferenças políticas ideológicas estavam sendo desconsideradas por um dado momento. As 

mulheres agora se tratavam numa cordialidade e proximidade pouco vistas antes, teciam 

elogios umas às outras do tipo; “tão bom construir esse 8M com você... E com uma 

mulherada porreta vai ser lindo!” (caderno de campo 08/03/2018).   

                                                
27

http://revistatrip.uol.com.br/tpm/dia-internacional-da-mulher-greve-direitos-igualitarios-violencia-de-genero-

8m-ni-una-menos-parada-brasileira-de-mulheres 

 
28 https://esquerdaonline.com.br/2017/03/09/mais-de-quinze-mil-participam-de-ato-unitario-do-8-de-marco-no-

rio/ 

 

http://revistatrip.uol.com.br/tpm/dia-internacional-da-mulher-greve-direitos-igualitarios-violencia-de-genero-8m-ni-una-menos-parada-brasileira-de-mulheres
http://revistatrip.uol.com.br/tpm/dia-internacional-da-mulher-greve-direitos-igualitarios-violencia-de-genero-8m-ni-una-menos-parada-brasileira-de-mulheres
https://esquerdaonline.com.br/2017/03/09/mais-de-quinze-mil-participam-de-ato-unitario-do-8-de-marco-no-rio/
https://esquerdaonline.com.br/2017/03/09/mais-de-quinze-mil-participam-de-ato-unitario-do-8-de-marco-no-rio/
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O dia já começava a “todo vapor”. Às seis da manhã o fluxo de comunicação entre 

elas já estava estabelecido. Cada uma com tarefas distintas para a totalidade do ato acontecer 

como planejado, colocando demandas diferentes para serem solucionadas em curto tempo: o 

transporte dos cartazes - “vamos precisar de ajuda para levar as coisas da Casa Nem
29

 para o 

ato às 15h30min, quem pode ir ajudar a buscar?”. A tentativa de realizar uma bateria 

unificada “15h o povo da agitação vai estar na Candelária ensaiando”. Outras estavam 

preocupadas com o clima e dia coberto por nuvens cinza, diziam “vai parar, lavou as ruas pra 

gente, bom dia companheiras! Vamos com tudo hoje! O mundo é nosso! Salve 8 de março! 

Salve a Revolução Russa! Vamos que vamoooos!”. Havia as preocupadas com a segurança 

do ato “vamos colocar as pessoas da coordenação para acompanhar o gt de segurança e na 

administração da página também”; “SEGURANÇA – ainda precisamos de alguém do Gt para 

publicar na página hoje”. Umas com o material que seria distribuído “teremos cancioneiro e 

manifesto impresso”; outras estavam empolgadíssimas e emocionadas “bom dia! Mal 

consegui dormir... hoje é dia! saindo pra garantir o faixa livre e de lá panfletagem etc. Viva a 

luta das mulheres! Viva o dia internacional das mulheres! Viva os 100 anos da revolução 

russa
30

!”. (Caderno de Campo 08/03/2018) 

O dia continuou assim; as mulheres mandando mensagens umas para as outras 

procurando saber se existia algo para ser feito, uma correria entre ir buscar faixas, panfletos, 

“pirulitos”, adesivos, camisas, estandartes, megafones, além dos equipamentos de segurança; 

como um extintor de incêndio. Assim como elas, eu também havia recebido mensagens de 

colegas da universidade me perguntando se iria à marcha, onde e como seria. Notoriamente é 

possível observar, que estava imersa na construção da marcha. Foi um dia extraordinário nas 

ruas do Rio de Janeiro, nem as próprias mulheres que participaram da construção de 

organização do “8M”, tinham em seu imaginário que o ato ganharia tamanha proporção.   

Entre as idas e vindas de Niterói para o Rio de Janeiro para participar das reuniões de 

construção do ato, finalmente chegava o dia do 8M, uma comoção internacional, nacional e 

local estava ativa e operante. O ato tinha sua concentração marcada para iniciar às 15h na 

                                                
29

 A casa Nem é um espaço de acolhimento para LGBTIs em situação de vulnerabilidade social com foco em 

transexuais e transgêneros. É um espaço autogestionável. Lá também funciona o curso pré-vestibular 

PreparaNem que tem como objetivo ser um curso pŕe-Enem. Funciona como uma casa de passagem.  

http://www.hypeness.com.br/2016/08/casa-nem-e-um-exemplo-de-amor-acolhimento-e-apoio-a-transexuais-

travestis-e-transgeneros-no-rj/ 

 
30

 A Revolução Russa de 1917, teve seu início  uma greve de operárias têxteis de Petrogrado no dia 8 de março 

(ou dia 23 de fevereiro no antigo calendário russo). Por isso, no dia 8 de março de 2017 foi comemorado por 

algumas das mulheres que compõe organizações socialistas “100 anos da revolução russa”.  

http://www.hypeness.com.br/2016/08/casa-nem-e-um-exemplo-de-amor-acolhimento-e-apoio-a-transexuais-travestis-e-transgeneros-no-rj/
http://www.hypeness.com.br/2016/08/casa-nem-e-um-exemplo-de-amor-acolhimento-e-apoio-a-transexuais-travestis-e-transgeneros-no-rj/
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Candelária. Nesse dia me organizei para chegar antes do horário proposto no Rio de Janeiro, 

tomando a barca de Niterói para o Rio das 14h15min. Ainda em Niterói em frente às barcas 

acontecia uma pequena concentração de mulheres com megafone que cantavam 

“Companheira me ajuda. Que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem. Mas com você 

ando melhor”; como forma de demonstrar mais uma vez uma coletividade para segurança 

das mulheres e também a necessidade de um fortalecimento para garantia do estabelecimento 

das pautas de “direitos das mulheres”. Chegando ao Rio de Janeiro mudei meu percurso para 

comprar um cartão de memória para câmera fotográfica, Caminhei da Praça XV, cruzando a 

Rua 7 de setembro até a Rua Uruguaiana chegando até o Mercado Popular da Uruguaiana, 

informalmente chamado de camelódromo do RJ. Pareceu-me que para as pessoas que 

estavam em seu trabalho cotidiano esse era mais apenas mais um dia. Apesar do dia 8 de 

março, conhecido como “Dia internacional das mulheres”, movimentar todo um comércio, 

com flores, chocolates, roupas, sapatos, maquiagens e objetos construídos socialmente como 

“coisa de mulher”, certamente para o grupo que caminhava em direção à Alerj tinham outro 

simbolismo. Aquele dia era marcado pela luta. Saindo do camelódromo da Uruguaiana 

acompanhei um fluxo de pessoas que passavam pela Avenida Uruguaiana em direção à 

Candelária gritando; “fora temer, fora temer, fora temer!”, “Mulheres contra a guerra. 

Mulheres contra o capital. Mulheres contra o machismo, o capitalismo neoliberal. Mulheres 

querem a terra. Mulheres querem ser igual. Mulheres querem o feminismo e o socialismo 

internacional”. Identifiquei que estariam caminhando em direção à concentração da marcha. 

Pude identificar eles como estudantes de um colégio da zona sul do Rio de Janeiro. Umas 

estavam de uniforme, outras sem blusa com os seios pintados com um arco íris e outras com 

símbolos. No grupo também havia meninos que conversavam entre si sobre o grêmio da 

escola até a expectativa da quantidade de pessoas que iriam se somar ao ato. Ter mudado o 

caminho me proporcionou ver outras direções de mobilizações pela cidade para além 

daquelas que eu já conhecia.  

A concentração estava programada para começar às quatro da tarde na Candelária, 

com saída às seis horas. Como mencionado no capítulo anterior, o trajeto seria definido pela 

comissão de segurança, que poderia optar em mudar o caminho para chegarmos até a Praça 

XV, passando pela Alerj. Tudo ocorria como planejado nas reuniões de organização, ou seja 

os “Gts” estavam sintonizados com suas tarefas e a temporalidade na qual  cada coisa estava 
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prevista para acontecer. Mulheres produziram cartazes na “oficina de matérias
31

”, a batucada 

unificada, composta majoritariamente por mulheres de diversas organizações, ensaiava desde 

as 15 horas para tocar durante o ato. Algumas performances - as quais pretendo descrever 

mais a frente- ocorriam naquele momento. No carro de som já se preparavam para falar as 

organizações que tinham sido escolhidas durante uma das plenárias para dar uma “saudação” 

de 2 minutos. O ato estava programado para acontecer com “alas” de mulheres trans, 

indígenas e de crianças que foi isolada por um cordão composto por adultos, onde tinham 

homens e mulheres. A comissão de frente junto com a faixa principal com o eixo do ato 

estava na frente de todos, acompanhada por mulheres caracterizadas como mulheres que 

fizeram história. Entre os materiais e as performances por toda a cidade foram espalhados 

lambes. Mulheres com perna de pau, jogral, esquetes e cirandas estavam previstas para 

compor o ato. Cada vez mais pessoas se somavam ao ato. 

Com diferentes cartazes e faixas, as reivindicações eram múltiplas. “Gênero é 

opressão”; “liberdade é não ter medo”; “ensine aos homens a respeitar as mulheres não a 

temer’; “eu paro por igualdade”; “A revolução será feminista ou não será”; “vem vem pra rua 

vem contra o machismo”; “paro pela vida das mulheres”; “ Não é não! Não é não! Não é 

não”; “é barricada greve geral mulher organizada que derruba o capital”. O 8 de março deste 

ano foi impulsionado pela chamado ao “paro internacional de mujeres”, ou “greve geral 

internacional das mulheres” como ficou denominado no Brasil, que ganhava uma forma 

contagiante. A energia que tinha o espaço era acolhedora; crianças, homens, idosas, 

deficientes e mulheres lutavam juntas ocupando as ruas. Na mídia internacional e nacional 

circulavam com frases como “no Brasil, como em outros países do mundo, há uma 

efervescência do movimento feminista” 

Para esse grande ato foram elaboradas três místicas - chamam-se de místicas 

performances corporais e teatrais com caráter reflexivo - que deveriam acontecer ao longo do 

trajeto. A primeira delas aconteceu na encruzilhada da Avenida Rio Branco para Presidente 

Vargas, tinha 15 minutos para ocorrer, estava sendo organizada pelas mulheres do Ocupa 

Minc Rj. Era uma mística para lembrar as vítimas de violência contra mulher. Foram 

colocadas velas e eram acendidas aos poucos, rosas eram postas ao lado e tinta vermelha  

jogada no chão do local e passada no corpo das mulheres que faziam parte da performance. 

                                                
31

 A oficina de materiais é onde acontece a produção de alguns cartazes, customização de camisas, produção de 

frases e palavras de ordem é um espaço de confraternização antes do ato, além de produção de instrumentos de 

percussão recicláveis. 
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Durante esse momento os nomes das mulheres vítimas de feminicídio, como também de 

violência sexual eram lembrados da seguinte forma; “CLAUDIA PRESENTE! ELOA 

PRESENTE! ELIZA PRESENTE! MARIA EDUARDA ALVES, PRESENTE! DANDARA 

PRESENTE”. Momento no qual se produzia uma comoção emotiva. Segundo Maria Pita;  

“La práctica de vocear el nombre y luego ¡presente! es una 

vieja tradición de organizaciones políticas, que luego se 

extendió como modalidad entre las organismos de derechos 

humanos y las organizaciones sociales y políticas. Su uso está 

directamente asociado a la recordación pública y colectiva de 

quienes, se sostiene, han tenido muertes signadas por la 

resistencia y la heroicidad”. ( PITA, 2010, p. 14. nota 9)  

 Nos cartazes palavras de ordem, nas pinturas símbolos que trazem a memória o 

sangue e as dores de muitas, nos olhares fixos sede e fome por justiça. Nos corpos, as marcas 

históricas da luta pela igualdade. Propus-me a fotografar o ato como forma de alcançar 

lugares, experiências  e tempos por vezes não legitimados na história. Com o registro através 

das fotos tratar dos olhares dos sujeitos, reposicionando o olhar daqueles que os observam.  

Buscando contribuir e dar visibilidade aos atos realizados pelas mulheres da cidade do 

rio de janeiro, as imagens registraram a força das militantes em suas práticas. Da minha parte 

busquei remeter a um diálogo entre lugares e corpos reforçando a demanda por direitos e, 

principalmente, pelo direito à vida. Apesar de se apresentar como um direito básico, não é o 

que ocorre com as mulheres quando nos defrontamos com os alarmantes e altos índices de 

feminicídio e com práticas que violentam o corpo das mulheres de diferentes formas.  

 A segunda mística seria sobre as “Reformas da previdência e trabalhista”, e teria 

cerca de 10 minutos, sob responsabilidade das “meninas do Levante”
32

. Como era uma 

dinâmica parada, teríamos que esperar a bateria passar o cruzamento e parar o ato, para fazer 

a intervenção entre a bateria e o resto da marcha, no cruzamento com a rua do Rosário, seria 

um momento de muita atenção do gt de segurança. Durante todo esse trajeto um ballet 

acompanhava todas místicas e a batucada unificada mantinha o ritmo do ato. 
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 O levante Popular da Juventude é uma organização de jovens militantes voltada para a luta de massas em 

busca da transformação da sociedade. eles possuem três campos de atuação: frente estudantil, territorial e 

camponesa. 
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A terceira mística planejada para aquele dia aconteceu na Praça XV, no Paço 

Imperial, chamada de “Fogueira da revista placar!” fazendo jus ao nome. Durante aquela 

mesma semana o goleiro Bruno, que havia sido preso em 2010 pela morte, esquartejamento e 

sequestro da modelo e atriz Eliza Samudio, com quem ele teve um  relacionamento. Bruno 

foi condenado em regime fechado a 17 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente 

qualificado, além de 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro  e cárcere privado 

ocultação, e ainda 1 ano e 6 meses por ocultação de cadáver. Totalizando 22 e 3 meses de 

prisão. Entretanto no dia 21 de fevereiro Bruno conseguiu um habeas corpus por uma liminar 

deferida pelo STF, que compreendia que o jogador poderia aguardar em liberdade enquanto o 

caso não era julgado em segunda instância. O caso de Eliza era reconhecido como um crime 

de feminicídio, apesar de ter acontecido antes da lei de 2015. Junto com isso após sua soltura, 

o jogador deu uma entrevista para Revista Placar, onde fazia o apelo “me deixem jogar”. Para 

aquelas mulheres o caso de Eliza estaria passando impune, com a soltura de Bruno que não 

tinha cumprido nem metade da pena. Era visto como revoltante para a luta das mulheres, um 

caso com tamanha crueldade e repercussão não ter “justiça” como merecia, não só isso, mas 

Bruno como figura publica nacional (por ser ex-goleiro de uma das equipes mais 

midiatizadas no país) expressava um lugar de masculinidade cuja impunidade informava ao 

grande publico, que era “aceitável” desaparecer com mulheres.  Durante a performance, 

várias capas da revista foram tiradas e ateadas fogo, como forma de mostrar a insatisfação do 

grupo pela soltura do jogador. As mulheres em círculo gritavam “ELIZA PRESENTE!”; 

“MACHISTAS, RACISTAS, NÃO PASSARAM!”; “NENHUM DIREITO A MENOS”; 

muitas se abraçavam e choravam diante daquele momento. 

São existentes diferentes formas de denunciar de acordo com Maria Pita; “Lo que 

genéricamente se denomina “demandas de justicia” refiere a diversas formas de protesta y 

denuncia – colectivas y relativamente organizadas” (PITA, 2010, p. 14). No ato, tanto através 

dos cartazes como das místicas, mas também das emoções e expressões manifestas durante a 

realização eram diversas formas de demandar direitos, através do que Pita também chama de 

“tecnologias manifestantes”, construídas de forma coletiva e expressas no espaço público 

com sentidos específicos. 
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    Fig 3.“fogueira do Bruno" (Paço imperial) - 08/03/2017 foto; Andreza Cunha  

   

Em meio a lutas e diferentes emoções que enchiam o ato, chegava a hora da leitura do 

manifesto, que foi feito do carro de som que acompanhava o ato. A leitura foi feita por meio 

de um jogral, composto por uma diversidade de mulheres no microfone para garantir que a 

maioria se sentisse representada. As mulheres já estavam tomadas de um misto de 

sentimentos que era visível no momento da leitura, seus corpos falavam e reivindicavam 

juntos. Logo no início da leitura, o documento que foi produzido coletivamente afirmava essa 

diversidade. “Neste histórico 8 de março, nós paramos nossas atividades e ocupamos as ruas 

da nossa cidade. Olhamos para os lados e nos reconhecemos umas nas outras. Não somos 

dez, não somos cem, não somos mil. Somos mais! Somos muitas! Somos aquelas que 

mantemos vivas as lutas das nossas mães, das nossas avós, das operárias russas que iniciaram 

uma revolução há um século!”. 

Ao longo do texto iam colocando motivo por motivo de porque “paravam”; dentre 

eles estavam o crescente e constante aumento dos homicídios principalmente das mulheres 

negras; lesbicídio, pelo fim da cultura do estupro, pelo fim do feminicídio, pela legalização 

do aborto, pelo fim da violência transfóbica, pelo fim das reformas da previdência. Eram 

inúmeras as motivações de estarmos na rua juntas naquele dia. Como movimento de 

finalização e força, as mulheres puxaram uma música junto com a batucada. Durante a 

canção, iam abaixando o corpo, cantando baixo e aumentando exponencialmente “Feminismo 



66 
 

 

é revolução!”quando todas pulavam juntas. A noite foi encerrada ao som de muito maracatu 

e Jongo.  

 

2018M   

8 de março de 2018. Chovia. Reinava o cinza, inesperado. Um pouco incomum para o 

azul radiante e quente que costuma ter o Rio de Janeiro. Antes de cruzar mais uma vez a baía 

de Guanabara para participar de mais um ato referido ao dia 8 de março, parei em frente ao 

terminal das barcas onde em meio aquela garoa algumas mulheres reunidas fazendo uma 

mobilização antes do ato, confeccionavam cartazes para participar, instrumentos e faixas. 

Naquele cenário era possível observar que algumas faziam parte do Sindicato dos 

Trabalhadores da Educação Federal Fluminense (Sintuff) e outras de organizações de 

juventude, estavam em número reduzido se comparado ao anterior. Entre as poucas que ali 

estavam presentes, se dividiam para panfletagem e o diálogo com as pessoas que passavam e 

observavam. Como forma de confraternização, colocaram uma mesa em frente à entrada das 

barcas para que todos que passassem tivessem acesso ao que elas estavam fazendo e também 

tomar um café, suco, comer um biscoito, se alimentar antes de irem participar da 

manifestação, algo que até então não tinha visto antes. 

 A concentração do ato estava marcada para as quatro horas da tarde na Candelária 

com saída prevista para as seis horas, passando pela Avenida Rio Branco, indo até a Praça 

XV. Diante do mal tempo não era possível saber se essa temporalidade prevista iria ser  

comprida. Na página do evento as mulheres compartilhavam que “faça chuva ou faça sol, 

estaremos em luta. Vamos juntas companheira, que não posso andar só, eu sozinha ando 

bem, mas com você ando melhor! Tragam seus guarda-chuvas, capas de chuvas, ou venham 

com vontade de se molhar.” Ainda complementavam no final “a única coisa que vai cair do 

céu é chuva. O resto é luta!”.  

O eixo temático
33

 escolhido para ser levado para o ato desta vez  não era somente a 

discussão de todos os tipos de violências contra a mulher ou a pauta da legalização do aborto, 

mas também a reforma da previdência que devastou as trabalhadoras em 2017 e o não a 
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 Os “eixos temáticos” são escolhidos um conjunto de temáticas que serão abordadas, elas que orientam o 

planejamento para organizar a manifestação; serve como um suporte ou guia, para ser possibilitar uma maior 

organização e estruturação das colunas durantes o ato, as faixas e cartazes. 
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intervenção militar
34

. Mais uma vez a conjuntura política e social cercada pela violência do 

estado. Na página do evento, as mulheres pediam para aquelas que chegassem tarde para 

procurar o balão gigante do 8M. A distância era possível escutar os tambores batucando 

“nossa que delicia a mulherada ta na luta...então escuta!”, enquanto a batucada ensaiava. Na 

programação do ato estava o baque mulher; Madalenas, primavera das mulheres, slam das 

minas, dança afrobabalakina e rio maracatu para participar. Dessa vez, diferentemente do ano 

anterior que a bateria tinha sido unificada, não foi possível essa unificação como se esperava, 

um pouco pela chuva e também por algumas tensões no grupo anteriores ao ato. 

Boa parte da mobilização realizada pelas mulheres tanto do 8 de março de 2017 como 

de 2018 se deu por meio das redes sociais. Na organização do 2018, as tensões mencionadas, 

classificadas no linguajar nativo como “racha”, se iniciou no grupo whatsapp do “Rumo ao 

2018M”, que agregava diferentes ativistas e militantes, e todas as suas diferenças teorias e 

posições. O “racha” se iniciou, com alguns comentários advindos de umas ativistas que 

estavam no grupo (identificadas como feministas radicais) colocando no grupo diferentes 

questionamentos sobre a suposta presença de “homens no grupo”, fazendo referencia as 

mulheres trans sendo que tinha que ser um movimento apenas de mulheres e não de homens. 

Esses comentários causaram um desconforto muito grande nas mulheres trans que também 

estavam no grupo, e que começaram a responder. Essa torça de mensagens acabou 

ocasionando um conflito muito maior. Uma das ativistas trans se sentindo extremamente 

hostilizada fez um comentário sobre o “cortar corpo da mulher”, ambas trocaram ameaças e 

insultos morais. 

A tensão se estendeu a outras participantes. Algumas mulheres se posicionavam em 

defesa das mulheres trans, que estariam sofrendo essa “opressão” há algum tempo, ou porque 

seria inaceitável esse tipo de postura dentro de um grupo de mulheres que luta contra tudo 

isso. O questionamento inicial então dizia diretamente em relação à deslegitimação da 

identidade de gênero das “companheiras trans”, as quais lhes era atribuída uma identidade 

masculina. Uma outra parcela do grupo acreditava que não era com violência, ameaças, 
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 No dia 16 de fevereiro de 2018, o atual presidente não eleito Michel Temer decretou a “intervenção militar” 

no estado do Rio de Janeiro, segundo ele para conter uma crise na segurança pública do estado. Com isso, a 

responsabilidade de gerir a essa área que é estadual, passa para as mãos do governo federal, onde é designado 

um interventor que nesse caso foi o general do exército Walter Braga Netto. Entretanto desde que a intervenção 

foi decretada, segundo dados do Observatório da intervenção Federal/ UCAM /2018 os  números de tiroteios 

aumentaram em 36%. Segundo a "Plataforma Fogo" cruzado, 3210 tiroteios foram deflagrados sobre as 

populações pobres no Rio de Janeiro durante esses 4 meses, e 70% dos moradores tem medo de sofrerem 

violência policial.  
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insultos que se combate a transfobia, mas que a transfobia não poderia estar presente num 

espaço como aquele, de construção coletiva das mulheres.  

.O conflito se perpetuou, sendo levando para outras esferas como facebook e 

posteriormente levado para uma plenária onde estavam presentes ambos os grupos. No 

entanto, não teve muita repercussão porque foi considerado que essa não era uma discussão 

central, pois era uma “briga de grupo do wpp e que em outra reunião isso seria debatido”. 

Entretanto, na plenária o assunto foi discutido com novas tensões. A questão não ficou 

resolvida e isso, ao meu ver, gerou um reflexo na estrutura de planejamento do ato, como 

também no ânimo das mulheres que estavam construindo juntas.  

Voltando ao ato, em uma frente contra o racismo, feministas negras faziam uma 

homenagem as intelectuais negras Dandara, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Djamila Ribeiro. 

Também carregavam uma faixa enorme “Não a intervenção militar no Rio de Janeiro: é pela 

vida de todas as mulheres”; “mulheres negras, lésbicas, bi, trans, indígenas, faveladas, 

trabalhadoras do campo e da cidade contra a reforma da previdência”, outras carregavam 

placas de uma atividade “21 dias de ativismo contra o racismo”
35

. 

No meio do ato, uma performance de mulheres que usavam lingerie preta com a 

cabeça tapada, com uma espécie de “burca” preta. Com seus corpos molhados pela chuva, 

cada uma segurava na mão esquerda uma vasilha com um líquido vermelho, simbolizando o 

sangue das mulheres vítimas de violência, e na mão direita seguravam flores cobertas de 

sangue. Ao longo da performance artística, iam encenando diferentes tipos de “violências” 

sofridas pelas mulheres. Com as vasilhas no chão lavavam as mãos no sangue, passando no 

corpo, além de gestos que como uma arma, faca e puxões de cabelos sofridos pelas mulheres. 

Com pilotos escreviam no corpo palavras como coragem, Dandara, amor, piedade, luta, 

buceta, livre, justiça. As flores, um símbolo utilizado pelo comércio como objeto para 

demonstrar “homenagem” ao dia das mulheres, foram banhadas naquele “sangue” e algumas 

amassadas com as mãos como pedido de justiça. 

                                                
35

  Os 21 dias contra o racismo ocorreu do dia 1 ao dia 21 de março, período que agrega o Dia internacional da 

Mulher (8 de março) e o Dia internacional de Combate ao Racismo (21 de março), a proposta da ação era 

investir e mobilizar atividades contra o racismo. 
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Fig 5. “2018M " (ALERJ) - 08/03/2018 foto; Fotoguerrilha  

 

“Ô abre alas que as mulheres vão passar. Com essa marcha muita coisa vai mudar. 

Nosso lugar não é no forno ou no fogão. A nossa chama é o fogo da revolução.” Ao som das 

palavras de ordem “nenhum direito a menos”, o ato continuava. A chuva pouco assustava ou 

atrapalhava as mulheres em sua luta. O 8M estava mesmo pegando fogo com as mulheres na 

rua. 

Minha sensação era um pouco diferente dos atos anteriores. Depois de um tempo 

acompanhando mais profundamente as manifestações, meu papel de pesquisadora e mulher 

teve uma sensibilidade alterada a partir de uma maior compreensão por meio das 

interlocuções das questões ali reivindicadas, até um entendimento sobre meu próprio lugar. 

Em outras palavras, o pesquisador em campo constrói um cenário onde se desenvolve um 

diálogo intenso e por vezes tenso, na busca por uma descrição densa. Nesse processo, estão 

somados seus próprios valores e os valores da cultura que se busca estudar. Penso que como 

etnógrafa em formação, esse diálogo vai além de estabelecer apenas um envolvimento com os 

interlocutores, compreender redes de significados do outro, mas também construir junto, estar 

lá. Dentro desse fluxo contínuo e intenso dessas trocas materiais e simbólicas, 
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compreendendo os mapas mentais de relações, fui estabelecendo a confiança e 

confiabilidade, compartilhando de segredos, emoções, perpassados também por conflitos e 

tensões.  

Quando o ato já estava sendo encaminhando para o final, as mulheres cantavam e 

dançavam “Pisa ligeiro Pisa ligeiro, quem não pode com as mulheres, não assanha o 

formigueiro”. Ainda com o carro de som, uma das militantes, Maria, que compunha a 

Marcha Mundial de Mulheres fez um discurso inflamado de emoção. “Desde o 8 de março de 

2017, com toda nossa potência, nossa diversidade e nossa força afirmamos que a nossa luta é 

o que muda o mundo! Nenhuma a menos!”. Não há quem não estivesse molhado pelas 

lágrimas e pela chuva. Em meio ao mau tempo que só piorava, tocavam instrumentos, as 

mulheres indígenas que reivindicavam demarcação das suas terras com seus instrumentos e 

adereços, literalmente dançavam na chuva. Parecia uma grande festa de resistência. 

Momentos depois da leitura do manifesto “8M RJ- 2018”; fizemos uma grande roda em 

frente ao paço imperial na Praça XV. A quantidade de policiais em volta era de chamar 

atenção, entretanto não aconteceu nenhum relato de violência física. O ato terminava com um 

grande círculo com todas as mulheres de mãos dadas cantando na chuva “essa ciranda não é 

minha só ela é de todas nós, ela é de todas nós”.  

 

Marielle no 8 de março 

Naquele mesmo dia, a vereadora Marielle Franco discursava na câmara dos 

vereadores do Rio de Janeiro, em um discurso inflado por justiça, na luta por igualdade de 

gênero. Na sua fala relembrou mais uma vez a necessidade do engajamento político das 

mulheres e da necessidade de ocuparmos lugares como aquele que cotidianamente são em sua 

grande maioria ocupados por homens. Segundo Marielle, dentro da política tinha que ser 

“uma sobe para puxar a outra”. Em seu mandato Marielle reivindicou as minorias; sendo ela 

mulher, negra, periférica, LGBTI, mãe, lutava todos os dias para que existisse outra forma de 

fazer política no processo democrático.  

Quando teve a palavra concedida na tribuna, Marielle não economizou nas palavras 

“Neste dia de luta de resistência uma palavra de ordem para nossa vida e que em meio a essa 

crise que nós possamos viver com respeito a todas, cada uma com seus corpos, cada uma a 

sua maneira na sua forma de resistência diária. Neste dia 8 de março ocupando apenas uma 

das sete cadeiras aqui do parlamento municipal a gente sempre precisa se perguntar, o que é 
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ser mulher? o que cada uma de nós já deixamos de fazer ou fizemos com algum nível de 

dificuldade pela identidade de gênero pelo fato de ser mulher. Nesse 8 de março, um 8 de 

março histórico, 8 de março que a gente fala de flores lutas e resistência, mas um 8 de março 

que não começa agora e muito menos apenas um para pautar a centralidade da luta das 

mulheres. A luta por vida digna, a luta pelos direitos humanos, pelo direito à vida das 

mulheres precisa ser lembrada e não é de hoje, é de séculos, inclusive com origem em séculos 

passados onde nas greves e manifestações, onde principalmente as russas no período pré-

revolucionário lutaram com firmeza, lutaram pelos direitos trabalhistas. Dia de luta, onde a 

gente ocupa mais uma vez a tribuna, eu me sinto à vontade para falar nesse lugar legítimo 

onde a gente não ocupa só no 8 de março, onde a gente pode falar contra as reformas da 

previdência, sobre a nossa posição em oposição ao governo do prefeito Marcelo Crivella, 

quando a gente pode falar sobre a intervenção federal, daí ocupar esse dia no grande 

expediente, na luta por direitos vem reforçar o simbólico e o objetivo na luta das mulheres, 

mas a luta das mulheres que começou lá trás na revolução que lutamos e reverenciamos em 

2017 de um século, na luta por demarcação das terras das mulheres indígenas, luta das 

minhas irmãs mulheres negras  que vieram antes de nós e resistiram tamanho absurdo que foi 

o período da escravidão, a luta pelo fim de toda forma de opressão; racismo, misoginia na 

luta contra  patriarcado e assim seguimos lutando”. 

Esse foi um dos últimos pronunciamentos da vereadora Marielle, pois seis dias depois 

foi brutalmente executada, em um crime que ainda permanece impune. Durante sua fala foi 

interrompida diversas vezes, dentre uma delas respondeu “Não vem me interromper agora, 

mais homem fazendo homice”, quando um vereador interrompeu seu discurso para lhe 

entregar uma rosa. Com a rosa nas mãos disse o seguinte: “as rosas da resistência nascem no 

asfalto, a gente recebe rosa, mas vamos estar com os punhos cerrados também falando do 

nosso lugar de luta e resistência dos mandos e desmandos que afetam a nossas vidas” - 

aplausos das mulheres que assistiam a sessão. Essa não foi a única interrupção daquela tarde, 

durante sua fala várias vezes foi interrompida
36

. Em uma delas um homem na plenária gritava 

pedindo ditadura e a intervenção militar. Marielle ajustou sua postura, arregalou os olhos e 

imediatamente com toda compostura a vereadora pediu para a presidente da câmara ficar 

atenta as interrupções e respondeu olhando fixamente para o cidadão “em caso de maiores 

manifestações que venha atrapalhar minha fala, espero que proceda assim como a gente faz 
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 Alguns dos termos que nomeiam alguns tipos de violência sejam estrangeiros e nem sempre utilizados, 

entretanto são conhecidos e identificados. Uma delas é o “Manterrupting” situação em que um homem 

interrompe continuamente a fala de uma mulher, impedindo que seja concluída.   
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quando a tribuna interrompe qualquer vereador homem; não serei interrompida, não atuarei 

interrupções dos vereadores dessa casa, não atuarei interrompimentos de um cidadão que 

vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher ELEITA!”. Novamente as pessoas 

aplaudiam a vereadora e sua postura assertiva. Não bastando esse momento um outro 

vereador a interrompeu outra vez apenas para dar “parabéns vereadora!”. Ela respondeu 

“obrigada hoje dia de luta!”.  Marielle buscava concluir sua fala e se juntar com as mulheres 

no grande 8M. 

No carnaval de fevereiro de 2018, durante o mandato de Marielle Franco ela foi para 

as ruas com a campanha contra o assédio “Não é não!”. Muitas vezes questionada por 

vereadores por não compreender o porquê dessa campanha, Marielle recorria aos dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) onde é notório identificar que de 84 países, o Brasil é 

o 7º país onde as mulheres mais sofrem violência, e este quadro segue piorando e 

aumentando 6,5% no último ano. Por dia, pelo menos 12 mulheres são assassinadas no Brasil. 

Cerca de 13 estupros por dia acontecem somente no estado do Rio de Janeiro.  

Como disse, no dia 14 de março de 2018, apenas uma semana depois do grande 

“2018M”, Marielle Franco foi brutalmente assassinada, junto com o motorista do carro 

Anderson Pedro Gomes. As perguntas que demandam justiça por sua execução brutal e 

covarde são “quem matou Marielle? E quem mandou matar Marielle?”. As violências que ela 

denunciava e pelas quais lutava continuam se sucedendo em um ritmo assustador. Suas 

pautas, que são as pautas de muitos coletivos e grupos, continuam presentes nas ruas e em 

outros espaços, incorporando nas suas manifestações cartazes, blusas, e palavras em nome de 

Marielle.      

Marielle presente, hoje e sempre! “Por marielle eu digo não, eu digo não a 

intervenção”, foram pautas que se somaram as demandas das mulheres, nos atos e em outras 

manifestações depois da sua morte.   

x x x 

Para fechar o capítulo, quero retomar em relação aos atos aqui descritos a 

particularidade deles quando sua organização é pautada e realizada em torno dos movimentos 

de mulheres. As performances, as cores, as músicas, os batuques, os cartazes trazem uma 

singularidade que os destaca em relação a outros atos. Não isentos de conflitos, elas também 
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buscam a unificação e a força de pautas comuns que tem como eixo as denúncias e demandas 

por justiça e direitos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A apresentação de trabalhos com comentários de outros pesquisadores, conversas, 

reuniões do grupo de pesquisa e as disciplinas cursadas começaram a me proporcionar uma 

nova perspectiva sobre a minha pesquisa. Com uma interdisciplinaridade de leituras e 

aprendizados que esta pesquisa me possibilitou, pude não somente me inserir num campo que 

está cada dia mais me intrigando e me permitindo crescer enquanto pesquisadora e estudante, 

mas também a ter outras experiências que vão mais afundo que o esperado. O contato direto e 

diário com o campo traz à realidade os limites e as barreiras que a academia ainda precisa ou 

pode transpor como apresentei.  

 A partir de outubro de 2016, após a manifestação “NI UMA MENOS”, comecei a 

participar de forma mais sistemática em outras manifestações e, principalmente, a ficar mais 

imersa no campo dos coletivos que organizavam esses atos, como o “8M”. Devido à imersão 

no campo foi possível traçar um caminho de pesquisa diferente do inicialmente planejado. 

Questões se somaram as que ainda não tinha resolvido e muitas deram lugar às que foram 

tomando conta de minha pesquisa. Essa amplitude e multifacetada do campo me trouxe a 

viabilidade de traçar novos percursos, como alguns demonstrados nos resultados. 

Assim com minhas recorrentes participações nas manifestações construídas e 

protagonizadas por mulheres no Rio de Janeiro, pude refletir sobre como se dá a construção 

simbólica da relação delas com a cidade, relacionando suas pautas de luta com sua 

intervenção no espaço público, por meio desses atos. As observações se estenderam para as 

reuniões de construção e organização dessas manifestações e na medida em que ia 

participando, ia também percebendo as dinâmicas, conflitos, disputas e as relações sociais 

estabelecidas pelos diferentes agentes entre si. Pude identificar os discursos acionados nos 

diferentes momentos e as demandas pessoais e coletivas mobilizadas durante as reuniões, que 

se tornavam também espaços de disputa. Espaços esses que pelo imaginário seriam espaços 

de debates e falas que tenderiam para uma homogeneidade, uma vez que eram constituídos 

apenas de mulheres e por compartilharem de muitas dores e vivências devido ao recorte de 

gênero, mas que ao se configurar na prática, se mostrava  heterogêneo, sobretudo durante 

determinados momentos onde a disputa política se evidenciava. Contudo, preciso dizer que, 
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ainda com conflitos e disputas, revelava um esforço geral para a unidade e o “consenso”. Isso 

parecia se evidenciar, por exemplo, nos pronomes de tratamento utilizados entre as 

participantes, como companheira, compa, mana, “vamos garantir a fala da companheira”, 

denotando solidariedade e, ainda mais, irmandade. 

 O debate político por muitas vezes se apresentava como prioritário à frente de 

questões acerca do ato em si. Durante diversas falas de minhas interlocutoras era possível 

analisar que as pautas político-sociais e econômicas do país, e do estado do Rio de Janeiro, 

apareciam por muitas como tema secundário às pautas ditas feministas, e por muitas outras 

questões tidas como essenciais à luta das mulheres. 

A multiplicidade de faixa etária assim como de classe demonstravam rupturas e 

continuidades nos processos de disputa entre os discursos. Questões de ordem prática como a 

ordem das falas e a duração das falas de cada organização, movimento ou grupo poderiam 

tomar todo o tempo das reuniões fazendo com que o cansaço e o desgaste saíssem vitoriosos. 

Tudo isso fez parte da dinâmica e da burocracia que parecia preceder a organização do 

movimento. Da disposição da roda até os minutos contados de cada ‘inscrição’’ de fala era 

possível observar o quanto as práticas burocráticas se reproduziam até nos mínimos detalhes 

caracterizando regras e normas comportamentais já naturalizadas por muitas ali presentes. 

Apesar da dificuldade com a escassez de uma bibliografia antropológica sobre o meu 

tema, e esse ser um dos meus maiores problemas, por haver poucos pesquisadores se 

debruçando especificamente sobre essas questões, gostaria apontar aqui algumas indagações 

que foram muito importantes tanto na minha experiência de pesquisa quanto 

consequentemente no que foi produzido, discutido, anotado, enquanto realizei a pesquisa. A 

observação participante como método se mostrou muito fecundo para mim. Estar lá, 

observando e vivendo, no calor dos acontecimentos. As questões apresentadas durante o 

campo poderiam ser exploradas por diferentes vertentes antropológicas como antropologia 

das emoções, do gênero, do corpo, mas fiz uma opção em trabalhar com antropologia da 

burocracia e política, apesar de perpassar todas essas possibilidades. 

Um aspecto que se demonstrou muito importante foi a possibilidade de desnaturalizar 

questões. Tal como se mostra nas ciências sociais de maneira geral, nada é natural, nada é 

necessariamente o que parece ser diante de certas afirmações. Esses dois anos de pesquisa fez 

com que minha própria percepção sobre o movimento feminista do Rio de Janeiro mudasse 

muito. E por ser uma pesquisa que ainda seguirá um curso, acredito ter algumas questões 
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como: as manifestações sociais estariam de alguma forma influenciando a administração de 

conflitos institucionais? As manifestações protagonizadas por mulheres dessa rede feminista 

carioca estariam diretamente atreladas a novas demandas por segurança pública? Qual o tipo 

de demandas e as moralidades nelas ensejadas que colocam essas manifestações? 

Assim, busquei dar visibilidade aos processos de organização e formação dos atos dos 

quais as pessoas em geral participam, sem conhecer ou estar cientes dos passos, decisões e 

eventuais disputas e consensos dos quais resultam. Nesse sentido, participar das reuniões foi 

também para mim um exercício constante de estranhar o familiar, desconstruindo aspectos 

que apareciam como dados ou “espontâneos” nas minhas experiências de frequentar atos 

públicos. Questões identitárias e como o gênero muitas vezes é secundarizado por causa das 

pautas políticas se mostraram discussões pertinentes seja pelas disputas estabelecidas, seja 

pelos consensos construídos.  

Segundo minha percepção, as plenárias de organização consistem em agregar as 

mulheres mais do que deliberar e decidir sobre o ato em si. São em si mesmas instâncias de 

participação que contribuem no processo como um todo.  Nesse processo de participação, 

pude perceber que existe um certo reconhecimento da experiência de luta e construção, na 

hora das resoluções de conflitos e das tomadas de decisões. O gt de coordenação possui uma 

autonomia, para tal. E as mulheres que costumam compor ele fazem parte desse contexto por 

possuírem o saber da experiência de já terem organizado e composto outros atos e eventos. 

São esses critérios que legitimam e dão reconhecimento à experiência. 

Algumas de minhas interlocutoras principalmente as que se intitulam “independentes” não se 

sentiam confortáveis o suficiente para falar ou serem escutadas neste espaço que, apesar de 

ser auto organizado por mulheres, segundo elas, “é reprodutor de opressões”. Assim, sentiam 

que necessitavam se impor muito mais do que as companheiras “organizadas” que muitas 

vezes “passam o rodo”, apontando um caráter burocrático por parte das militantes 

organizadas e fazendo uma crítica a forma como se estruturavam as reuniões. Ao mesmo 

tempo, muitas vezes entre as próprias mulheres organizadas eram mobilizadas as noções de 

“discussão política” e “desacordo político” como categorias utilizadas por minhas 

interlocutoras a fim de promover um consenso e minimizar diferenças teóricas e políticas em 

busca de uma unidade.  

Chamo a esses pontos finais para ressaltar que, como todo espaço de interação social, 

o movimento aqui descrito não estava isento de conflitos e disputas, bem como também 
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buscava tecer consensos e pontos em comum e de solidariedade. Essas diversas formas de 

interação evidenciam as possibilidades também de, em meio à militância feminista e suas 

vertentes, cotidianamente serem inclusive reproduzidas práticas violentas consideradas 

“machistas” e historicamente naturalizadas. Contudo, é preciso dizer que elas eram alvo de 

discussão e que cada vez mais eram evidenciadas e debatidas internamente. Mesmo em meio 

a todas essas questões de enfrentamento, persistência, resistência, (re)existindo todos os dias, 

as mulheres seguem. 
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