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O FEMINISMO DO FACEBOOK É SOMENTE UM CURTIR?
DIREITOS, PRAZERES E AUTONOMIAS EM 
“MOÇA, VOCÊ É MACHISTA”1

Josefina de Fátima Tranquilin Silva2

RESUMO
Esta comunicação é uma reflexão acerca da pesquisa de Pósdoutoramento As narratividades eróticas
juvenis: “Moça, Você é Machista”, em andamento no Programa de Pósgraduação em Comunicação e
Práticas do Consumo/ESPM/SP, financiada pela FAPESP/CAPES.  Por considerar que o “estar junto” das
juventudes na contemporaneidade é fundamentalmente urbano e mediado pelas tecnologias – e tam
bém que essas juventudes, através do exercício cotidiano de subjetividade, conseguem outros modos
de agir que os diversificam entre os “outros” –, é que traçamos o objetivo desta comunicação: verificar
se “Moça, Você é Machista” é um espaço para o ativismo feminista.  A metodologia utilizada é a etno
grafia digital. A recepção é um aspecto de busca investigativa. Os conceitos de “territórios”, “mapas”
e “croquis” (SILVA, 2001) também se mostram fundamentais na construção da metodologia.
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Imaginários, etnografia, recepção3

Partimos do pressuposto que os territórios digitais se fundem aos territórios urbanos,
por onde as juventudes trilham seus caminhos e (re)constroem imaginários e subjetividades.
Desta forma, as reflexões aqui buscam o borramento das fronteiras, entendendo que não exis
tem dicotomias entre o real e o imaginário, entre o palpável e o abstrato, entre a objetividade
e a subjetividade, já que somos a imbricação, a melange da razão/demência, da natureza/cul
tural (MORIN, 1995). A etnografia é o método de análise desse território fluido, fragmentado
e borrado que é o Facebook. A opção por este caminho metodológico deuse principalmente
pelo fato de a etnografia ser um método de pesquisa que sempre supõe a necessidade do
“retorno ao campo”, ou seja, apesar de as ferramentas e as técnicas de pesquisa existirem, a
“presença” do pesquisador a qualquer momento no território observado não somente é pos
sível como faz parte do protocolo metodológico. É necessário extrapolar o banco de dados. A
pesquisa de recepção, neste caso, complementa a etnografia. Os conceitos de “territórios”,
“mapas” e “croquis” advindos de Armando Silva (2001), em sua pesquisa intitulada Imaginá
rios Urbanos, também se mostram fundamentais na construção da metodologia4. 

1 Trabalho apresentado no GT “Economia do sexo: direitos, prazeres e autonomias” do V Congresso Internacional
em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Doutora em Antropologia pela PUC/SP, com bolsa sanduiche/CAPES desenvolvida na Universidade de Coimbra;
professora da UNISO/Brasil e Pesquisadora de Pósdoutoramento no PPGCOM/ESPM/SP/FAPESP/CAPES/Brasil.
tranquilinfina@gmail.com 

3 Já me referi a esta metodologia em trabalhos anteriores, porém a ela retomo por considerála fundamental neste contexto.
4 Para saber maiores detalhes sobre a metodologia utilizada nesta pesquisa e para saber a dinâmica de funcionamento

da page em questão, ver: Sou santa, sou puta, sou filha da luta: narratividades juvenis em “Moça, Você é Machista”,
trabalho apresentado no Grupo de Trabalho Comunicação, consumo e novos fluxos políticos: ativismos, cosmopolitismos
e práticas contrahegemônicas, do 5º Encontro de GTs   Comunicon, realizado nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2015.  
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“Moça, você é Machista”: usos e (re)apropriações de modelos midiáticos
Em textos anteriores5 analisamos como as jovens que estão nas redes digitais, mais es

pecificadamente na page “Moça, você é Machista”, fazem usos e reapropriações de matrizes
culturais tradicionais (WILLIANS, 1992; HOGGART, 1973) relativas aos modelos de corpose
xualidadegênero advindas por um ambiente cultural de massas e  idealizado pelos modelos
constituídos por meio dos produtos midiáticos – no Brasil predominantemente a telenovela.
Detectamos que, a partir de reapropriações desses modelos, as jovens6 que interagem em
“Moça” constroem narratividades a favor da emancipação do corpo feminino, assim como
de outras questões que orbitam em torno do gênero e da sexualidade.  Essa relação entre
jovens (inter)autores – e não somente atores – e prática do consumo se insere nas questões
conceituais tratadas pelos pensadores da Escola de Estudos Culturais na Europa, como Wil
liams (1992) e Hoggart (1973); também aparece em teóricos que percebem que o consumo
é elaborado a partir daquilo que os sujeitos têm de referência cultural e de vivência, como
Certeau (1994) e Morin (1987). Estão presentes também em autores dos Estudos Culturais
LatinoAmericanos, como Canclini (2003) e MartínBarbero (2008). Assim, concluímos que
as meninas que interagem com o território digital “Moça” se utilizam do próprio modelo ad
vindo das práticas de consumo para criticar a (des)ordem que o estabeleceu.  Portanto, po
demos pensar que “estamos, assim, diante da juventude, cujas sensibilidades respondem,
não só, mas basicamente, às alternativas de sociabilidade que permeiam tanto as atitudes
políticas quanto as pautas morais, práticas culturais e gostos estéticos” (MartínBarbero,
1997, p. 13).

Este artigo pretende dar continuidade à análise anterior: “Alguns dizem que: ‘o femi
nismo do Facebook é somente um curtir’. Problematizem, moçes” 7. Este conteúdo postado
em “Moça, você é Machista”8 gerou o objetivo desta comunicação: verificar se “Moça” pode
ser considerada um espaço para o ativismo feminista juvenil. Para atingir este objetivo tere
mos dois pontos de análises: primeiro, as interações que ocorrem ali, a partir de determina
dos conteúdos que demonstram os objetivos propostos pela page; segundo os “comentários”
feitos pelas meninas no conteúdo acima descrito.  

Demandas analíticas: cultura, juventudes, comunicação, práticas de consumo 
Os meios de comunicação são (e foram) decisivos na concretização da vida nas metró

poles. Por isso “la comunicación es, entonces, un dispositivo potente para compreender estos
tiempos” (RINCÓN, 2006, p. 17). Sendo assim, não podemos negar que os contextos aos
quais as juventudes se inserem são urbanos e midiáticos. Para Russi (2015) “não se pode

5 Ver textos: Sou santa, sou puta, sou filha da luta: narratividades juvenis em “Moça, Você é Machista”; 2) “Moça,
Você é Machista” Narratividades juvenis sobre sexualidades e gênero: (re)apropriações de matrizes tradicionais
da cultura de massas. 

6 Nossa pesquisa analisa as jovens – gênero feminino – por serem elas o público alvo da page e por haver pouca in
teração por parte dos meninos. 

7 https://www.Facebook.com/MocaVoceEMachista/posts/879928112100170?__mref=message_bubble   (postado
e acessado em 16/09/2015).

8 “Moça, Você é Machista” é objeto empírico da minha pesquisa de pósdoutoramento, que visa a estudar as relações
entre “Juventudessexualidadegêneroredes digitais”,  desenvolvida no Programa de Comunicação e Práticas de
Consumo da ESPM/SP/BRASIL, com financiamento das instituição de fomento à pesquisa FAPESP/CAPES.
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falar do urbano sem compreendêlo como processos de interação e inferenciais, portanto,
de experiências de consciências entre os indivíduos”. É neste urbano que pensamos as ju
ventudes: um urbano, uma cidade que dá origem a ações políticas juvenis. Há nessas “expe
riências de consciências” uma relação fundante com o imaginário, na perspectiva de Silva
(2001), já que falar em imaginários é pensar na completa ligação entre as estruturas cons
cientes e inconscientes, entre “razão e demência” (MORIN, 1995). “Existe uma fronteira entre
a psique individual e os estados coletivos que são chamados de ‘construtores imaginários’”
(SILVA, 2001, p. 08). Ou seja, através dos imaginários individuais criados a partir dos imagi
nários coletivos, que ao mesmo tempo alimentam e recriam os imaginários individuais, temos
as construções imaginárias. “Os imaginários aparecem como uma estratégia [...] para dar
conta dos processos urbanizadores que não são só manifestações de uma cidade, mas tam
bém, do mundo que a urbaniza” (idem). As urbanidades que movem as cidades – e esses jo
vens – são as artérias das metrópoles, pois grandes cidades são escritas compostas por meio
de símbolos, metáforas, corpos e imagens, que são percebidos pelos jovens que a exploram
cotidianamente de forma concreta e pelas janelas das tecnologias.  

Por este viés, o estar junto, a cultura, os modos de vida contemporâneos são constituí
dos pela (des)ordem causada pela relação entre cérebroimaginário/meio ambientecidade
(MORIN, 1995). Assim, nas metrópoles contemporâneas, “a identidade tornase uma ‘cele
bração móvel’: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais
somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (Hall, 1988).
Têmse, dessa forma, as diversidades de identidades, de subjetividades, de papeis sociais,
de representações, de corpos: vivese uma metrópole discursiva (ROCHA, 2012, p. 126), onde
as práticas do consumo e as culturas midiáticas se aprazem. Estas cidades são possíveis por
que ali se experenciam as estéticas do consumo e dos corpos e, para Canevacci (2008), o “fe
tichismo expandido”. “Afinal, fetichismos visuais são apreendidos em uma ‘metrópole em
corpo’” (ROCHA, 2012, p. 132). O “fetichismo expandido é determinado em grande parte
pelos fluxos da metrópole [...] entrelaçados e hibridizados pelos suores dos corpos, pelos lí
quidos corporais” (CANEVACCI, 2008, p. 17). Dessa forma, as relações que envolvem o poder,
o trabalho, a cidadania, os desejos, as sexualidades, os gêneros, os laços afetivos se estabe
lecem na (i)lógica do consumo. Para Preciado (2014), que acredita que vivemos na contem
poraneidade o capitalismo farmacopornográfico, estamos em uma (i)lógica do consumo,
onde os fármacos controlam também  o interior de nossos corpos – os nossos líquidos libi
dinais e hormonais – em uma estratégia de “controle pop” de biopoder muito mais grave
que aquele controle vigiado e punido detectado, acertadamente, por Foucault  (1988).

Acompanhando as análises de Rocha (2012, p. 129), que discute as caracterizações do
consumo na contemporaneidade, os hábitos e as lógicas do consumo se apoiam em quatro
vetores. Primeiro: os modos de vida concebidos pelo consumo são “mediados por processos
comunicacionais”. Segundo: a partir da pósmodernidade, “essa mediação comunicacional
é ancorada em imagens”, sobretudo por aquelas constituídas pelas tecnologias que, para
MartínBarbero (1998), são as “tecnicidades”. Terceiro, tanto as práticas de produção dos
produtos materiais e simbólicos quanto a de consumo são, indiscutivelmente, configurados
“por processos de mediação do social  assim como do cultural. Por fim, “a imagética do con
sumo efetivase como espaço nuclear de produção, circulação e promoção das narrativas do
capital e de interseção entre essas narrativas e diferentes imaginários sociais” (idem).

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS
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Nesse contexto se inserem as juventudes que, através do exercício cotidiano de subje
tividade, conseguem outros modos de agir que os diversificam entre os outros. Feixa e Nilan
(2009, p. 13) preocupados em analisar as “práticas sociais e culturais nas trajetórias dos jo
vens” no mundo globalizado, partem do princípio que esses sujeitos são “atores sociais cria
tivos no consumo cultural e nos movimentos sociais” (grifo nosso). Rocha (2012, p. 141)
acrescenta que “as expressividades juvenis são identificadas em manifestações e em acon
tecimentos nos quais os jovens [...] se assumem como autores e atores de fala” (grifo nosso).
Portanto, entendendo que ser “atores sociais criativos” é ser “autores e atores de fala” é que
analisamos as juventudes nos ambientes digitais. 

Para MartínBarbero (1998b p. 19), que alerta para a desordemcultural que experien
ciamos, “a inventividade dos jovens em sua relação com a tecnologia lhes permite evadir, ir
mais além do vetado pela censura moral ou eletrônica”. Dessa forma concordamos com Va
lenzuela (1998, p. 39), quando apregoa que “o estudo dos fenômenos juvenis, portanto, só
será entendido no marco geral das grandes mudanças socioeconômicas e culturais”. E como
bem nos coloca Reguilo (1998, p. 58), “em nenhuma parte do mundo a juventude representa
um bloco homogêneo [...]. São identidades móveis, efêmeras, [...] capazes de respostas ágeis
e, por vezes, surpreendentemente comprometidas”. Por isso, analisamos as juventudes como
uma parcela do social, a qual é alvo das “estratégias” (CERTEAU, 1994) das instâncias hege
mônicas – das políticas, dos mercados, dos consumos – mas que desenvolvem “táticas” de
“resistências negociadas” (idem) e, assim, (re)criam suas subjetividades, em uma sociedade
voltada para a construção da subjetivação dos indivíduos. 

Feminismos em tempos de “curtir”: direitos, prazeres e autonomias
Ao navegar pelas redes digitais, abrir os jornais, assistir aos telejornais e apreciar as fa

çanhas da política institucional brasileira, percebese que estamos vivendo um momento de
diferentes lutas e “resistências negociadas”. Em meio a isso notamos que outras formas de
experienciar o corpo, os gêneros e as sexualidades estão em debate nestes espaços, assim
como em outros territórios “físicos”. Nestes, nos chamam a atenção dois eventos de grande
porte que congregam acadêmicos e ativistas nas causas de gêneros e das sexualidades e
ocorreram neste ano de 2016: o “II Seminário Internacional Desfazendo Gênero”9, ocorrido
em Salvador/BA e a 1ª Conferência Internacional [SSex Bbox] & Mix Brasil de São Paulo/SP10.
São eventos que demonstram a luta dos ativistas em favor de se viver outras possibilidades
de prazeres e desejos corporais, assim como de quebra do tradicional binômio homem e
mulher, o qual empodera os homens cisgêneros – muito mais que as mulheres – heterosse
xuais, brancos, de classe média/alta. Nesse sentido, o ativismo é pela aceitação das diferenças
e das diversidades sexuais e de gêneros: identidades de gêneros, empoderamento da mulher
cis, da transmulher, do transhomem11 e dos desejos e prazeres sexuais que incitam esses
corpos, inclusive aqueles considerados postporn, que se tornam, nas palavras de MarieHé

9 http://www.desfazendogenero.ufba.br/ (acessado em 23/11/2105).
10 http://www.ssexbbox.com (acessado em 23/11/2105).
11 Utilizaremos “transmulher” e “ transhomem” (e não “mulhertrans” e “homentrans”), por concordamos com

João W. Nery –  que declarase, em seu livro Viagem Solitária: Memórias de um Transexual 30 Anos Depois,
como o primeiro transexual brasileiro e, em palestra no Ssex Bbox Brasil, disse que utiliza transhomem “porque
dessa forma marca a identidade trans”.
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lène/Sam Bourcier12, “uma forma de pornoativismo”.  Para além desses territórios “físicos”
encontramos nas redes digitais um espaço não somente de propagação destes eventos, mas
também onde esses debates se fazem presentes de forma notável. Portanto, não há como
negar que, no Brasil, o ativismo de gênero ganha força cultural, política e social nos territórios
“físicos” e “digitais”. Espaços esses que são complementares e indissociáveis nas experiências
e subjetividades, principalmente juvenis.

É para os territórios “digitais” que essa análise se volta. “Moça, Você é Machista” pode
ser considerada hoje uma das maiores páginas feministas do Brasil13, segundo Victor Vascon
cellos, um dos seus criadores14. Interessante notar que esta page foi concebida por dois irmãos
gêmeos (Victor e Érick Vasconcellos) e transhomens. Nas palavras de Victor: “a página foi fun
damental para ajudar a desconstruir os estereótipos de masculinidade. [...] Essa energia para
mim é mais do que uma simples luta, é também uma questão existencial” (Portal G1)15. Ao
navegar na page vemos claramente, por meio da linguagem mediática que tem a imagem
como a grande enunciadora das narratividades ali compostas, que ela tem como objetivo ser
uma página de ativismo feminista. Quando perguntamos ao Victor se a proposta de “Moça”
era ser uma pagina binária/feminista, tivemos como resposta: “ainda é, mas também proble
matizamos a sexualidade das pessoas trans. Por exemplo, mulheres trans também são sujeito
do feminismo. Mas, o foco é, através do empoderamento do feminino, lutar contra o ma
chismo. As questões trans entram mais como problematizações que como ativismo”.16 Veja
mos algumas imagens postadas em “Moça” que problematizam as sexualidades “trans”

Figura 1                                            Figura 2                                                           Figura 3 

A partir da fala de Victor Vasconcellos e dessas imagens postadas na page podemos
dizer que “novas identidades sociais tornaramse visíveis, provocando, em seu processo de
afirmação e diferenciação, novas divisões sociais e o nascimento do que passou a ser conhe
cido como ‘política de identidades’” (LOURO, 2000, p. 04). Para Woodward (2014, p. 13) “a

12 Em entrevista a Paulo Pedro Gomes Pereira, na Revista Cult, 205, ano 18 (www.revistactl.com.br).
13 Em 23/10/2015, “Moça” contava com 8 mil likes. Isso significa um alcance de quase três milhões e quinhentas

mil pessoas (segundo dados das estatísticas do Facebook).
14 Vale esclarecer que o contato com Vitor se estabelece sempre pelas mensagens privadas de seu perfil particular do

Facebook, pois foi dessa forma que ele concordou em contribuir com a minha pesquisa de pósdoutoramento.
15 Ver http://glo.bo/1IqE83wl (acessado em 20/04/2015).
16 Mensagens privadas trocadas em 23/11/2015.
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identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é estabelecida por uma marcação simbó
lica relativamente a outras identidades”. Portanto, observando atentamente as imagens dos
conteúdos, lendo os posts e os comentários, notando os compartilhamentos e analisando o
banco de dados da pesquisa é perceptível como os territórios digitais – e “Moça” em especial
– são extremamente importantes para as experiências juvenis. Ali apreendemos: conflitos,
negociações, mobilidades, fluidez e hibridismos de juventudes que se “inventam e se comu
nicam por meio de linguagem que lhe são próprias [...]” (BORELLI, ROCHA, 2008: 31). Senti
mos, percebemos que a interação com, e construído por, estes lugares está não apenas no
domínio da tecnologia – Mapas e Cartografias físicas, como salienta Silva (2001) – mas, tam
bém, na (re)construção de seus imaginários e subjetividades  – croquis e cartografias sim
bólicas (idem). Assim, notamos que as juventudes possuem outras formas, bem menos
tradicionais, de se fazerem ativistas. 

Ao analisar os comentários do conteúdo “Alguns dizem que: ‘O feminismo do Facebook
é somente um curtir?’ Problematizem, moçes!”, notamos que as meninas que ali estão acre
ditam que são ativistas e que este é um espaço que leva à ação dentro e fora dos territórios
digitais17: (VS) “aqui é lugar de aprender, porque até as feministas aprendem diariamente, e
fora do Facebook é lugar de desconstruir os preconceitos, conversando com pessoas que às
vezes não têm acesso a essas informações”;  (HSL)  “pôr em prática fora do Facebook! Com
partilhar para que outras pessoas possam problematizar, levar as questões abordados pelas
postagens para fora do mundo virtual”; (MM)  “tento colocar em prática no meu cotidiano
tudo aquilo que acredito, inclusive o feminismo. Curtir é uma forma de se identificar, apoiar
e disseminar a ideia. [...] Mas acredito na força das redes sociais como [...] estratégias para
fortalecer os movimentos”. O que estas meninas estão dizendo é que “Moça” é um local de
aprendizagem, de compartilhamento de afetos e ansiedades, de luta em prol do empodera
mento do feminino, dentro e fora do Facebook, assinalando que essas aprendizagens são
alimentos para o fortalecimento dos movimentos sociais. 

Discutir uma page que interpela a juventude que com ela interage a ser ativista das cau
sas feministas e a problematizar as questões “trans” é ter como análise inquietudes sobre
corpogênerosexualidade e pressupor as diferenças de representações desempenhadas pelo
feminino e masculino em uma cultura que constrói padrões de comportamento de gênero,
que naturaliza as corpos “cis” e que empodera o masculino. Ser menina ou menino já está
implícito em um “deviraser”, ou, como sugere Louro (2008, p. 15), a partir de Butler (1993):
“essa acersão desencadeia todo um processo de ‘fazer’ desse um corpo feminino ou mascu
lino”. Desta forma, criase um sistema binário de gênero, que, segundo Butler (2015, p. 26)
“encerra implicitamente a crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gê
nero reflete o sexo ou é por ele restrito”. Neste sentido, Butler (2015, p. 21) assegura que
“se tornou impossível separar a noção de ‘gênero’ das interseções políticas e culturais em
que invariavelmente ela é produzida e mantida”.  

Vemos então em “Moça” uma “política de identidades”, no momento em que propõe
mostrar às meninas o quanto elas podem reproduzir o machismo, ensinaas sobre o   empo
deramento do feminino e problematiza as sexualidades “trans”. No caso específico dos co
mentários ao post analisado, pressupomos que as meninas constroem uma narrativa sobre

17 Muitos outros comentários com o mesmo teor podem ser encontrados na page: https://www.Facebook.com/Mo
caVoceEMachista/posts/879928112100170?__mref=message_bubble  (acessado em 24/11/2015).
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o ativismo feminino que propõe extrapolar o modelo masculino de poder. Dessa forma, o
objetivo da page é alcançado. Agora, outra pergunta se coloca: essa “política de identidades”
leva estas jovens ao questionamento da relação normatizada e naturalizada de corpogê
nerosexualidade? Quando analisamos de forma ampla os conteúdos postados, verificamos
que grande parte destes está relacionada ao empoderamento do corpo da mulher. Quando
os administradores interpelam as meninas a postar os conteúdos, o mesmo acontece. Por
exemplo, as figuras 4, 5, 6 e 7 são imagens que fazem parte da “Campanha do Dia da Mulher”,
que pergunta: “pelo que ainda é preciso lutar, mulheres?18. 

Figura 4 Figura 5 

Figura 6                                                                                    Figura  7

As “falas” nos cartazes empunhados pelas meninas, como se fossem armas, se referem
à liberdade de seus corpos e sexualidades: figura 4  “8 de março de 2015, e ainda é preciso
lutar pelo direito de decisão sobre MEU CORPO”; figura 5  “8 de março de 2015, e ainda é

18 Ver descrição da campanha em: https://www.Facebook.com/media/set/?set=a.778186238941025.107374186
6.346411042118549&type=3 (acessado em 20/06/2015).
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preciso lutar para que a sexualidade não seja um tabu dentro da minha casa e entre os mem
bros da minha família”; figura 6  “8 de março de 2015, e ainda é preciso lutar pelo direito
ao nosso corpo”; e figura 7  “8 de março de 2015, e ainda é preciso lutar para que meu
útero deixe de pertencer à igreja, ao Estado e às outras pessoas”. Há nestas imagens algo
que nos chama a atenção: as fotos19 escondem os rostos. Por que, em tempos de visibilidade,
essas meninas não mostram suas faces? Por que existe um receio de ser identificada pelo
outro? Há várias reflexões que podem ser feitas para responder a essas perguntas, e uma
delas se liga à presente violência contra as mulheres na sociedade brasileira. Pensamos que
as “autoras” e “atoras” sociais não podem ser reconhecidas porque essas meninas correm,
literalmente, o risco de sofrer violências físicas, psicológicas, afetivas e morais, caso sejam
reconhecidas por determinados “outros”. 

Segundo O Mapa de Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil20: “é possível ve
rificar que foram atendidas pelo SUS [Sistema Único de Saúde], em 2014, um total de 85,9
mil meninas e mulheres vítimas de violência exercida por pais, parceiros e exparceiros, fi
lhos, irmãos”. Isso sem levar em conta os planos particulares de saúde, que não estão con
tabilizados.  Dessa forma, “estimase que 80% dos atendimentos de saúde no país são
realizados pelo SUS; assim, um total estimado de 107 mil meninas e mulheres devem ter
sido atendidas em todo o sistema de saúde do país, vítimas de violências domésticas”. Além
de pensarmos nestes índices alarmantes, entendemos que, como nos conta Louro (2012, p.
04), falar de sexualidade e de corpo sempre foi proibido: “como jovem mulher, eu sabia que
a sexualidade era um assunto privado, [...] A sexualidade — o sexo, como se dizia — parecia
não ter nenhuma dimensão social; era um assunto pessoal e particular que, eventualmente,
se confidenciava a uma amiga próxima”. Se pensarmos aqui que essas meninas são ativistas
feministas e que essas imagens são representações de si e do outro, podemos dizer que há,
nestas imagens e em “Moça”, política e representação, que sempre foram termos difíceis de
definir. Para Butler (2015, p. 18), “a representação serve como termo operacional no seio de
um processo político que busca estender visibilidade e legitimidade às mulheres”. Este é um
lado, porém há outro: “a representação é a função normativa de uma linguagem que reve
laria ou distorceria o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres” (idem).
Quando essas meninas se representam através de fotos de seus corpos, podemos entender
que elas querem promover “visibilidade e legitimidade às mulheres”. Porém, no momento
que escodem seus rostos, apreendemos que também essa representação vem ao encontro
da normatividade de uma linguagem midiática, que revela e distorce o que é ser mulher. Em
querer visibilidade ao mesmo tempo em que nega ao outro o reconhecer de si, como pessoa,
fica claro que as identidades sociais e culturais – e, portanto, as identidades de gênero – são
sempre marcadas, atravessadas, perfuradas, adentradas pelas relações de poder. Ainda para
Louro (idem), “reconhecerse numa identidade supõe, pois, responder afirmativamente a
uma interpelação e estabelecer um sentido de pertencimento a um grupo social de referên
cia. [...] Essas múltiplas identidades podem cobrar [...] lealdades distintas, divergentes ou
até contraditórias”. 

Nesse sentido, “Moça” corrobora para que essas novas identidades sociais – as identi
dades de gênero, principalmente – tenham visibilidades, ou seja, tudo leva a crer que, por

19 Existem outras fotos muito parecidas com estas  que podem ser vistas na page.
20 http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf (acessado em 24/11/2015).
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meio do ativismo em prol do feminino e das problematizações em torno das pessoas trans
gêneros, a page “Moça, Você é Machista” atua como “políticas de visibilidades”. Rocha (2012,
p. 129) tem defendido “que a discussão sobre política de visibilidade poderia ser consubs
tanciada a partir da concepção spinoziana de ‘afecção’”, ou seja, as imagens que criamos,
imaginamos e vemos podem nos afetar e assim podemos aumentar ou diminuir nossa po
tência de agir. O que nos faz aumentar essa potência, segundo o filosofo, é a ética (SPINOZA,
2008, apud ROCHA, 2012, p. 130). Portanto, Rocha compõe as políticas de visibilidades como
sendo aquelas que, por meio de corpos, mentes e imaginários afetados, amplificam sua po
tência de agir a partir da ética. Não nos restam dúvidas de que haja uma política de visibili
dade, pois há afeto e potência para agir, porém essa ação em muitos momentos é negociada
com as estruturas do poder. 

Referências Bibliográficas 
BUTLER, J. (2015) Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro, Civiliza

ção Brasileira.
BORELLI, S. H. S & .ROCHA, R. de M. (2008) Juventude, midiatizações e nomadismo: a cidade como

arena. In: Comunicação, mídia e consumo. ESPM, São Paulo. Vol.5, n.11, p.2740.
BOURCIER, MH. (2015). In Revista Cult: Revista Brasileira de Cultura. São Paulo: Editora Bregantini, no.

250, ano 18.
CANCLINI, N. G. (2003) Consumidores Cidadãos. São Paulo. Editora UFRJ.
CANEVACCI, M. (2008). Fetichismos visuais: corpos eropticos e comunicacionais. São Paulo: Ateliê Editorial.
CERTEAU, M.(1994) de. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis, Vozes. 
FOUCAULT, M. (1988) História da sexualidade: a vontade de saber. (Tradução de Maria Thereza da Costa

Albuquerque). Rio de Janeiro: Graal. v. 1.
FEIXA C, e NILAN, P. (2009) Uma juventude global? Identidades híbridas, mundos plurais. In Revista de

Ciências Sociais n. 31  p. 1328
HALL, S. (1988) Identidade cultural na pósmodernidade. Tradução Tomaz Tadeu da Silva; Guacira Lopes

Louro. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1998
HOGGART, R. (1973) As utilizações da cultura: aspectos da vida da classe trabalhadora com especiais

referências a publicação e divertimento. (Tradução de Maria do Carmo Cary). Lisboa: Edito
rial Presença, v. 1.

LOURO, G. L. (2008) Um corpo estranho: ensaios sobre sexualidade e teoria  queer. Belo Horizonte: Au
têntica.

________. (2012) O Corpo Educado: Pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica.
MARTÍNBARBERO, J.(1998) Arte/comunicação/tecnicidade no final do século. In: Revista Margem. São

Paulo: Educ/Fapesp, nº 8, dez. 1998.  
_______________. Jóvenes: desorden cultural y palimpsestos de identidad. In: Cubides, Humberto et

AL. Viviendo a toda. Bogotá, Univesidad Central e Siglo del’hombre, 1998b.
MORIN, E. (1987) Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo. Neurose. (Trad. de Maura Ri

beiro Sardinha). Rio de Janeiro: ForenseUniversitária, v. 1.
_______. (1995). O paradigma perdido: a natureza humana. Tradução de Hermano Neves.  Lisboa: Eu

ropaAmérica.
PRECIADO Beatriz (Paul). Texto Yonqui: sexo, drogas e biopolítica. Cidade Autônoma de Buenos Aires:

Paidós, 2014
RINCÓN, O. (2006) Narrativas Mediáticas: O como se cuenta la sociedade del entretenimento. Barce

lona: Gediza ed.

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



103

ROCHA, R. de M. Cultura da visualidade e estratégias de (in)visibilidade. In: Encontro Anual da Asso
ciação Nacional dos Programas de PósGraduação em Comunicação, 15., 2006, Anais.
v.1.UNESPBauru: 2006. 

______________. Corpos significantes na metrópole discursiva. Significação, v. 37, 2012c. 
SILVA, A. Imaginários urbanos. São Paulo: Perspectiva, 2001.
REGUILLO, R.(1998) “El año dos mil. Ética, política e estéticas: imaginarios adscripciones y prácticas ju

veniles. Caso mexicano”, in CUBIDES, H. J.; TOSCANO, M. C. L. & VALDERRAMA, C. E. H.
(orgs.). Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo
del Hombre/DIUC.

RUSSI, Pedro. (2015). Visual urbano e processo comunicacional na América Latina. Palestra para Cátedra
UNESCO Memorial da América Latina, durante a programação do Curso de Extensão Uni
versitária: (Re) Pensar a comunicação na América Latina: juventude e transformações da
cultura comunicacional contemporânea . São Paulo.

TRANQUILINSILVA, J. F. (2007). O erotismo na telenovela Senhora do Destino: recepção feminina em
Vila Pouca do Campo, Portugal. Tese de doutorado. Programa de Pósgraduação em Ciências
Sociais. PUC/SP, 2007.

VALENZUELA, J. M. (1988). Identidades juvenis, in CUBIDES, H. J.; TOSCANO, M. C. L. & VALDERRAMA,
C. E. H. (orgs.). Viviendo a toda: jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bo
gotá: Siglo del Hombre/DIUC.

WILLIAMS, R. (1992) Cultura. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1992. 
Woodward, K. (2009). Identidade e Diferença: A perspectiva dos Estudos Culturais. (org: Tomaz Tadeu

da Silva). São Paulo, Vozes.

Sites Pesquisados:
https://www.Facebook.com/MocaVoceEMachista?ref=ts&fref=ts (Vários acessos. Ultimo acesso em

30.07.2014)
http://conferencias.ulusofona.pt/index.php/lusocom/8lusocom09/paper/viewFile/95/73 (acessado

em 02.07.2015)
http://g1.globo.com/mg/suldeminas/noticia/2015/03/mocavoceemachistatranscriammaiorpa

ginafeministadopais.html (acessado em 09.03.2015)
http://www.edtl.com.pt/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=68&Itemid=2> (aces

sado em 08.07.2015)

O FEMINISMO DO FACEBOOK É SOMENTE UM CURTIR?
DIREITOS, PRAZERES E AUTONOMIAS EM “MOÇA, VOCÊ É MACHISTA” 


