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1. Introdução

Para iniciar, relembro a origem da primeira edição do movimento de alcance
mundial, realizado pela primeira vez no dia 3 de abril de 2011, em Toronto, no Canadá com
a denominação SlutWalk. Seu discurso de constituição se deu como resposta ao
pronunciamento do Policial Michael Sanguinetti na York University de Toronto em uma
palestra motivada pelo aumento dos casos de violência sexual no campus. Dentre as ‘dicas’
para impedir estupros foi dito às mulheres que evitassem se vestir como vadias (sluts, no
inglês original), para não serem vítimas. O acontecimento que levou cerca de três mil
pessoas às ruas de Toronto2, rapidamente se espalhou pelo mundo com diferentes
denominações: Marcha das Vadias/Marcha das Vagabundas no Brasil, Marcha das
Galdérias/Marcha das Ordinárias em Portugal, Marche des Salopes na França, SlutWalk em
países de língua inglesa, Marcha de las Putas na Espanha e nos países de língua espanhola
na América Latina – Equador, Argentina, Colômbia, Peru, dentre outros.

Neste artigo pretendo lançar um olhar sobre os discursos que constituem as Marchas
das Vadias no Brasil, em particular a sua edição do Rio de Janeiro 2013, elegendo como
corpus o flyer virtual com a presença da cartunista Laerte Coutinho no álbum Vadivas. Em
um gesto de descrição/interpretação, volto-me para: 1. o funcionamento do dizer de um
movimento político na imbricação com o formato publicitário/digital. 2. o funcionamento
da memória no processo de identificação, o ‘ser vadia’ do coletivo. 3. os processos de
reprodução/transformação na prática política no espaço digital levando em conta o
funcionamento contraditório da ideologia.  Trarei, agora, um breve relato sobre o meu
percurso que tem envolvido estar atenta a um movimento de proporções mundiais,
nacionais e regionais cuja heterogeneidade já se faz opaca pela nomeação que se repete
como uma marca. Já que basta digitar o nome ‘Marcha das Vadias’ no Facebook e milhares
de grupos aparecerão, tomei aqui a do Rio de Janeiro e sigo na intenção de explicar os
porquês.

Enveredando pelo caminho escolhido, pretendo analisar um funcionamento da
Marcha das Vadias na rede social Facebook num ponto específico, a publicização do
movimento. O momento em que ele convoca, busca persuadir, usando um termo bem

1 Mestranda em Linguística – Instituto de Estudos da Linguagem/UNICAMP. Membro do grupo de pesquisas
Mulheres em Discurso/CNPq, coordenado pela prof. Dra. Monica Graciella Zoppi-Fontana. Bolsista FAPESP
(processo: 2013/14539-9).
2 Dados disponíveis em https://marchavadiascampinas.milharal.org/o-que/a-marcha-das-vadias-o-corpo-da-
mulher-e-a-cidade-por-didi-crocomila/
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propagandístico, elabora um conceito, ‘se vende’. Para isso utilizo como dispositivo
teórico-metodológico a Teoria materialista do Discurso principalmente através da obra de
Michel Pêcheux e suas reflexões sobre a relação entre linguagem, ideologia e inconsciente
na elaboração de uma teoria do discurso. Uma leitura que rema contra a transparência. Um
olhar voltado para o dedo de quem aponta a lua (PÊCHEUX 1984). Ao tomar como
constitutivo do funcionamento da Marcha das Vadias a sua circulação na rede social
Facebook, trago também as teorizações de Eni Orlandi sobre o processo de produção dos
discursos, onde se implicam a constituição, formulação e circulação (2001). Outro ponto
que considero é o lugar de dizer de/para esse sujeito, o lugar da luta política nos processos
contraditórios de identificação (PÊCHEUX 1975, 1979, 1982). Por se tratar de uma luta
que diz da opressão das mulheres pela sexualidade, trago também as leituras de gênero,
pois se ‘vadia’ é algo que é proferido para o feminino, do que se trata esta expressão? A
quem ela serve? A escrita de Judith Butler (1990, 2013) vai tocar nessas questões me
fazendo atenta para a relação entre política e representação; nos termos da Análise do
Discurso, os processos de identificação/subjetivação na prática política.

A articulação entre essas leituras faz um percurso-meu, que ruma a gesto de
descrição/interpretação dos elementos reconhecidamente provenientes do discurso
publicitário imbrincados aos discursos da prática política da militância no espaço digital,
bem como de outras vozes que atravessam estes dizeres. Esse batimento
descrever/interpretar se realiza sob a afetação que vai da escolha do corpus ao articular
desses escritos-outros – a produção de conhecimento da AD - pela tríade marxismo,
linguística, psicanálise, na relação com os estudos Feministas e de Gênero.

2. O espaço digital como um lugar de militância

Figura 1. Página de acesso ao Facebook 3

Ao acessar a página inicial do Facebook, aquela onde colocamos nossos dados e
senha de acesso à rede, há uma imagem vetorizada e planificada do mapa-múndi, sobre ele

3 Imagem disponível em: https://www.facebook.com/
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ícones representando pessoas de todos os continentes interligadas por linhas, acompanhada
de uma frase: no Facebook você pode se conectar e compartilhar o que quiser com quem é
importante em sua vida. Volto-me para tal enunciando e tomo algumas observações: 1.
Incialmente o fato da rede social Facebook se colocar como um lugar feito para uma pessoa
se conectar com outra. Temos aí um sentido de conexão movido pelo afeto, o estar-junto
embora à uma distância física com quem é importante em sua vida. 2. Destaco agora o
enunciado compartilhar o que quiser, trazendo a ilusão de autonomia para o sujeito que
tudo pode dizer com apenas um click, quando na verdade a própria rede impõe coerções, a
exemplo da exclusão de postagens por uma restrição moral não explicitada, como a questão
da nudez feminina que alguns podem compartilhar (via perfis naturistas) enquanto outros
não (via perfis identificados com os Feminismos); outra forma de exclusão também se
exerce pelo bloqueio de perfis pessoais que se vinculam a determinados discursos (como os
chamados “discursos de ódio”), o que configura que essas restrições envolvem discursos-
outros que sustentam todo um regime de enunciação. Questões que levam a refletir sobre
um dizer da política na relação com uma política do dizer no Facebook.

A respeito dessas observações, destaco como o Facebook tem funcionado também
como um espaço de ativismo político já que atualmente, além da rede possuir milhões de
sujeitos se relacionando pela afetividade, por outro lado tem-se a presença de milhares de
grupos e comunidades que estão na rede pela possibilidade de intervenção social e
transformação, a exemplo daqueles formados por coletivos políticos voltados para
militância Feminista e de Gênero como os grupos Marchas das Vadias, Femen, Marcha
Mundial das Mulheres, Marcha das Mulheres Lésbicas, Movimento de Mulheres Negras,
Transfeminismo, Católicas Pelo Direito de Decidir, ‘Moça, Você é Machista’, Feminismo
sem Demagogia, Uma Outra Opinião, Você Sabe que é Verdade, Feminista Cansada,
Feminismo em Rede, Homens Contra O Machismo, Feminismo ¾, Eu Não Mereço ser
Estuprada, dentre tantos que se relacionam entre si pelas vias do ‘curtir’ e ‘compartilhar’,
dispositivos do Faceboook que promovem uma articulação em rede (MITTIMANN 2011),
onde enunciados circulam em forma de denúncia e contra-informação entre grupos sociais.

A abordagem deste volumoso cenário de militância on-line integra as condições de
produção (PÊCHEUX e FUCS 1975) daquilo em que pretendo me deter mais
profundamente, a presença das Marchas das Vadias no espaço digital e a sua complexa rede
de funcionamentos que envolve a utilização de ‘espaços de comunicação’ como Blogs,
Twitter e Facebook. O que pretendo abordar aqui não é apenas a visibilidade que tais
espaços proporcionam ao movimento, mas, em um âmbito discursivo, pensar em como o
ciberespaço põe a circular, formular e constituir (ORLANDI 2001) todo um modo de fazer
política na atualidade: “[...] a internet, então, já não pode ser concebida como simples
repositório, deve ser observada em seus inconstantes e descontínuos movimentos [...]”.
(MITTIMANN 2011: 120).

Ao realizar uma pesquisa sobre as salas de bate-papo HIV do provedor de conteúdo
de acesso à internet UOL, Cristiane Dias (2012) propõe uma reflexão sobre o
funcionamento discursivo no ciberespaço, as noções de identidade e de sujeito que se
constituem nas relações sócio-afetivas no espaço virtual pelas salas de bate-papo. Para a
autora, o ciberespaço é definido no e pelo espaço da linguagem (Idem: 28), sendo ele uma
ramificação do espaço físico, instituindo uma temporalidade própria, simbolizando
virtualmente a existência daquilo o que existe no mundo em condições sociais, políticas,
históricas e ideológicas:
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O ciberespaço apenas recorta o tempo na medida de sua espacialidade e ressignifica o
sentido das relações, do estar-junto, do estar-no-mundo, através da linguagem. A medida do
tempo está, pois, associada, ao modo como o espaço é estruturado discursivamente. Assim, o
espaço define a temporalidade que configura um modo de significação no espaço discursivo
(Idem: 29)

Se o ciberespaço é “[...] um espaço se significação, cuja materialidade produz
sentido” (Idem: 37), começo a pensar no tipo de materialidade que circula nesse lugar onde
o tempo é um fator determinante, afinal, em se tratando de Facebook, a cada instante
alguém realiza uma postagem e essa velocidade dita um modo específico de construir
enunciados, o uso de frases curtas aliadas (ou não) a imagens, por exemplo, no caso dos
flyers virtuais e memes. Ao levar este fator em consideração, volto-me para a relação entre
a constituição/formulação dos discursos e sua circulação: “[...] os sentidos são como se
constituem, como se formulam e como circulam (em que meios e de que maneira: escritos
em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, música, etc.) [...]” (ORLANDI
2001: 12).

Não esquecendo o quanto no processo de enunciação o funcionamento discursivo do
ciberespaço traz para o sujeito-navegador a ilusão da liberdade no ato de
formular/compartilhar tudo o que quiser – retomando o dizer da página inicial do Facebook
- sendo que para este sujeito que formula, edita e difunde enunciados sem o controle das
mídias de massa – rádio, televisão, jornais de grande circulação - ligada a grandes
corporações econômicas e políticas, outras formas de poder se exercem pela via do
esquecimento (PÊCHEUX 1975), onde ideologia e inconsciente atuam pela dissimulação,
“[...] lá onde se pode captar que se fala do sujeito, que se fala ao sujeito, antes que o sujeito
possa dizer: ‘eu falo’”. (Idem: 140).

Trazendo estas relações para compreender as discursividades que constituem as
Marchas das Vadias, observa-se que a circulação de enunciados por parte dos coletivos de
militância4 na rede digital Facebook se dá constantemente na imbricação um modo de dizer
próprio do campo da Publicidade e Propaganda através de um formato que frequentemente
combina no campo linguístico o uso de ‘frases de efeito’ aliada a uma materialidade em
forma de layout de cartaz/anúncio com predominância no uso da imagem. Questões
inclusive já problematizadas por Pêcheux (1983) em outras condições históricas, como
também por Courtine (2003). O primeiro, trazendo a análise do enunciado On a gagné, que
ecoa nas ruas de Paris em comemoração à vitória de François Mitterand, com sua
materialidade discursiva particular que nada se assemelha às palavras de ordem próprias do
campo politico, constituindo “[...] a retomada direta, no espaço do acontecimento político,
do grito coletivo dos torcedores de uma partida esportiva cuja equipe acaba de ganhar [...]”
(PÊCHEUX 1983: 21). Já Courtine (2003) fala de uma simplicidade calculada, fruto de um
modo televisivo de comunicar que impõe uma modificação profunda no modo de fazer
política na contemporaneidade: “[...] a brevidade e a simplicidade normalizadas das
proposições não garantem a transparência as intenções, quando estão acompanhadas de
uma obsessão por pequenas frases, de uma argumentação esquematizada, de uma
inquietude fascinada pela audiência [...]”. (Idem: 23).

4 Existe atualmente no Facebook cerca de 85 grupos nomeados Marcha das Vadias (Mapeamento na Internet –
2014). Exceto na Marcha Nacional das Vadias, cada grupo representa uma cidade de realização/atuação da
Marcha.
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Pensar neste modo de fazer política como um instrumento também manejado por
aqueles que se colocam na resistência evoca o conjunto de relações que as classes ditas
dominadas entretêm com os instrumentos de uso corrente da classe dominante, a saber, o
modo como uma máquina ideológica de consumo que é propaganda tem sido
instrumentalizada pela militância. Instala-se aí a contradição já que tais instrumentos, a
Publicidade e Propaganda, não são ferramentas neutras e afetam diretamente a prática
política da militância (Pechêux 1979). O que me faz indagar: como o funcionamento do
digital no formato da publicidade e propaganda significa na Marcha das Vadias?

No artigo Foi “propaganda” mesmo o que você disse? Pechêux (1979) introduz
uma reflexão sobre a expressão guerra ideológica, que entra em circulação na época para
caracterizar o embate entre as operações midiáticas de massa, a serviço da burguesia
multinacional e a contra-propaganda, que surge como uma resposta em reação ao discurso
da dominação. Longe de uma discussão moral ou manualizada a respeito das técnicas de
propaganda, o autor propõe um percurso histórico do seu uso na França em 1917 como um
negócio militar e mais adiante, em 1940 como uma preocupação do Estado, um dispositivo
que busca comunicar, tocar as pessoas, se ajustar as pessoas para melhor ajustá-las. Nas
palavras de Pêcheux, propaganda é, evidentemente, um negócio de psicologia (Idem: 74),
calcada na ideia de que o homem é um animal influenciável.

A questão levantada por Pêcheux segue em busca de desalojar as evidências da
neutralidade operatória das técnicas de propaganda que visam engajar as massas, acordá-
las, educá-las, tocá-las emocionalmente de modo a alcançar este ou aquele objetivo. Um
debate, proposto pelo autor, que se afasta às contradições psicológicas da consciência
humana e se instala nas formas históricas de assujeitamento do indivíduo, geradas par a par
com o desenvolvimento do capitalismo e seu consequente funcionamento, a gerência de
corpos e práticas. Desse modo, ao interrogar os modos de produção capitalista em suas
formas históricas chega-se as condições de exercício das propagandas políticas. Tudo se
resumiria a uma questão de eficácia, o entranhamento da ideologia neoliberal na escola das
estratégias publicitárias:

[...] ela joga sobre os pressupostos e produz novos tipos de performativos
interpelando o sujeito a partir de seu próprio narcisismo. Da hipnose hitlerista ao
sonho acordado da rádio-telê, do meio às mídias, a relação com o corpo, ao audível
e ao invisível se reorganizou. A gestão política da sexualidade, no cotidiano da
publicidade, da propaganda e da produção cultural constitui um ponto privilegiado
desta reorganização. (Idem: 88)

A partir do exposto, lanço o olhar para a militância no Facebook, nas relações que
se aí colocam entre convocar e divulgar. É preciso entrar no jogo, fazer circular um
discurso com pretensão revolucionária (PÊCHEUX 1982), em que a influência da
propaganda vem a se dar não apenas pelo formato ou objetivo - de tornar algo público,
dirigir-se a alguém, convencer, persuadir - mas inclusive pela presença de mulheres
famosas em enunciados divulgadores das Marchas das Vadias, como será visto na análise
do Álbum Vadivas, a figura da ‘diva’, da ‘musa’, da celebridade do cinema, das novelas de
Televisão, da música, dos programas de auditório, das artes visuais, da poesia, da literatura
e também da prática política; mulheres cuja imagem circula em meios de comunicação de
massa, tornando-as conhecidas publicamente ao mesmo tempo em que funcionam como
objeto de consumo: “[...] a televisão e seus efeitos perversos” (COURTINE 2003: 22).
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O que se torna essencial destacar aqui é o fato de que a publicização das Marcha das
Vadias por parte dos coletivos de militância não se dá em meios de comunicação de massa5

mas, sobretudo, no espaço digital advindos de lugares de enunciação que criticam o uso da
mulher como objeto da propaganda, o que agrega uma relação de forças entre os sentidos
dominantes e a emergência de sentidos-outros, a partir de uma memória que é tanto
convocada quanto perturbada, sob o peso do acontecimento discursivo novo (PÊCHEUX
1984: 52) no gesto da formulação, que é lugar onde esta contradição se realiza, “[...] Pois,
não esqueçamos, o sujeito é determinado pela exterioridade mas, na forma-sujeito histórica
que é a do capitalismo ele se constitui por esta ambiguidade de, ao mesmo tempo,
determinar o que diz [...]”. (ORLANDI 2001:10).

3. As Vadivas

Figura 2. Álbum Vadivas6

O álbum Vadivas, publicado pelo Coletivo Marcha das Vadias Rio de Janeiro no
Facebook em 2013, é composto de vinte e oito flyers com a imagem de figuras conhecidas -
do cinema, da televisão, da política, das artes visuais e da música. Nele, a memória de
figuras famosas é atualizada a partir do lugar de dizer da prática política no espaço digital,
lembrando o funcionamento da garota-propaganda – mulheres cuja a imagem se veicula a
uma marca. Ressalto neste funcionamento uma particularidade, o fato de que muitas das
personalidades presentes já morreram e sequer conheceram a Marcha das Vadias, o que não

5 Refiro-me aqui aos enunciados que partem dos lugares de Enunciação Coletivos Marchas das Vadias,
embora o movimento também seja publicizado, através de matérias publicadas pela mídia hegemônica.
6 Imagem disponível em:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.451617691600063.1073741830.451579834937182&type=3
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as impede de falar a partir desse lugar de enunciação, gerando um efeito retroativo.
Destaco, neste funcionamento, o gesto de identificação dos coletivos para com essas
sujeitas seja pela participação política, pela expressão artística, pela vida pessoal, pela
imbricação entre esses elementos ou simplesmente por um dizer alhures que se faz presente
na Marcha produzindo novas significações.

Vale ressaltar que este modo de constituição de uma identidade para os Coletivos
Marcha das Vadias é traço recorrente na própria trajetória dos movimentos Feministas em
revistas/jornais como O Mulherio, Nós Mulheres, Brasil Mulher, criados na década de
1970, período de constituição do Feminismo como movimento político organizado
(SCHWEBWEL-FOUGEYROLLAS 2009). Na produção de conhecimento, por exemplo,
Chiquinha Gonzaga aparece na obra Breve História do Feminismo no Brasil (Teles 1999)
por ser a primeira compositora popular brasileira, por fazer parte do movimento
abolicionista e também devido a vida pessoal: “[...] mas a vida de casada não lhe agradava.
Precisava da música e quando o marido vendeu seu piano, ela comprou um violão, o que
provocou novas brigas entre o casal. Convidada a escolher entre o marido e o violão, não
teve dúvida. Ficou com o violão” (Idem: 32). Ainda no livro de Maria Amélia de Almeida
Teles, escritora e militante feminista, a autora afirma que as raízes do movimento feminista
brasileiro “[...] podem ser localizadas consciente ou inconscientemente por mulheres
intelectualizadas ou por grupos de mulheres de origem popular [...]” (Idem: 12), referindo-
se ao movimento de mulheres negras nos quilombos, das trabalhadoras ou de participações
individuais na política.

Trazendo essa passagem para compreender a presença de sujeitos(as) conhecidas
publicamente que preexistiram ao surgimento da Marcha das Vadias junto a outras
contemporâneas que também participam de enunciados divulgadores do movimento,
formulo a questão: como as memórias desses sujeitos(as) se inscrevem nas escritas das
Marchas das Vadias? E como essa escrita reescreve os trajetos de memória sobre essas
mulheres?

Reconhecer no outro uma ‘essência Feminista’ ou no caso deste estudo uma
‘essência vadia’ coloca em jogo a relação interpretação/autoria (ORLANDI 1996) - a
leitura que se faz do outro no processo de instauração de sentidos para si, ou a leitura de si
no processo de instauração de sentidos para o outro, lembrando que o discurso do sujeito
constitui os traços daquilo o que o determina (PÊCHEUX, 1975). A memória de Chiquinha
Gonzaga, Pagu, Frida, Leila Diniz, Laerte Coutinho, Elke Maravilha, Carmem Miranda,
Leandra Leal, dentre outras, mobilizada a partir de um lugar de enunciação identificado
com os Feminismos produz um sentido de que ‘ser vadia’ é um atributo histórico e político
do feminino, compreendendo ‘feminino’ e ‘mulheres’ não como algo já-dado, mas também
construído sócio-historicamente.

Ao tomarmos como ponto de partida o próprio nome do movimento é possível
perceber a necessidade de constituir uma historicização, um momento mítico de fundação,
por exemplo, enquanto o Movimento de Mulheres Negras vai buscar na memória da
escravidão uma relação de opressão baseada na interface gênero/cor (a escrava, a mucama,
a ama de leite), a Marcha das Vadias estabelece uma relação com a memória das vadias,
mas afinal, o que é uma vadia? Talvez a questão fique um pouco mais contornável a partir
do momento em que nos perguntamos como as vadias são significadas nas Marchas? De
que modo este processo de significação de si e do outro é administrado e quais efeitos são
produzidos?
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3.1. Movimentos de análise

Na análise tratarei das relações entre memória (interdiscurso) e formulação
(intradiscurso) (PÊCHEUX 1975), pensando, a partir das categorias de contradição e
processo (COURTINE, 1981), como o sujeito enunciador Marcha das Vadias - Rio de
Janeiro (MDV-RJ) é produzido nas enunciações a partir da exterioridade do enunciável
interiorizados no discurso sob a forma de pré-construídos, “[...] que fornece, por assim
dizer, a matéria prima na qual o sujeito se constitui ‘sujeito falante’, com a formação
discursiva que o assujeita [...]” (PÊCHEUX 1975: 154). Sendo assim, serão articulados nos
procedimentos analíticos dois níveis de descrição:

[...] 1. O nível da enunciação por um sujeito enunciador em uma situação de
enunciação dada (o ‘eu’, o ‘aqui’ e o ‘agora’ dos discursos; 2. O nível do
enunciado, no qual se verá, num espaço vertical, estratificado e desnivelado dos
discursos, que eu chamaria interdiscurso, séries de formulações marcando, cada
uma, enunciações distintas e dispersas, articulando-se entre elas em formas
linguísticas determinadas (citando-se, repetindo-se, parafraseando-se, opondo-se
entre si, transformando-se...) [...]. (COURTINE 1999: 18).

As formas do discurso relatado introduzem para Courtine (1999) toda a
problemática da enunciação e consequentemente do sujeito, e o tratamento dado pela
linguística a essas questões ao longo da história, a começar pelo corte saussuriano e a
consequente separação língua/fala. Posteriormente, via Benveniste, a enunciação é
concebida como um ato individual e a linguagem como fundadora da subjetividade,
pressupondo um sujeito origem do dizer identificado pela temporalidade, pelo o uso do
‘eu’, dos dêiticos, dentre outras marcas que promovem a passagem da História para o
Discurso. Pontos de vista que impedem, segundo Courtine, “[...] que se pense a
especificidade do discursivo e a questão do assujeitamento, rebaixando-os a uma
problemática instrumental do uso da língua” (1999: 18).

Ainda na perspectiva do autor, é através do discurso relatado que se materializam
as remissões sob a forma de relação e citação a um texto primeiro, em um trajeto de dizer e
redizer através de formulações que ao mesmo tempo em que retomam, também anulam a
distância interdiscursiva que “[...] constituem os efeitos imaginários próprios do discurso
direto, uma camada espessa de citações e de retornos ao interior de extratos discursivos que
se interpõem entre a irregularidade do texto primeiro e o texto que os cita. [...]” (Idem: 19).
Trazendo esse movimento de retomadas e deslocamentos para pensar analiticamente as
Marchas das Vadias, é nessas camadas em que memória e esquecimento se articulam, que
uma formulação-origem como: não sou freira nem sou puta na canção Pagu de Rita Lee,
desliza para nem santa nem puta. vadia, ou ainda sou santa, sou puta, sou vadia.

Detenho-me nesta regularidade presente na maioria dos flyers, um retorno às formas
de discurso relatado, mais especificamente ao voltar-me para o álbum Vadivas, o uso do
discurso direto no interior de um balão de histórias em quadrinhos com um dizer que sai da
boca da vadiva. A enunciação do Coletivo MDV-RJ cita um enunciado dito em um ato de
enunciação ocorrido anteriormente por outros enunciadores, ou seja, a representação de um
discurso outro no discurso da Marcha. Na esteira de Authier-Revuz (1998), concebo o uso
do discurso direto não pelo seu funcionamento simples, fiel e objetivo, “[...] na medida em
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que reproduzir a materialidade exata de um enunciado não significa restituir o ato de
enunciação – do qual o enunciado é (apenas) o ‘núcleo’ – na sua integralidade” (Idem:
134). Essa heterogeneidade mostrada sob a forma do discurso relatado traz consigo não
apenas uma frase, mas um ato de enunciação, um ‘pedaço do dizer’ do outro, que
segmentado e descontextualizado produz o efeito de que as palavras do Locutor (L) são
“[...] explicitamente caracterizadas ou implicitamente interpretáveis como aquelas palavras
escolhidas por L como sendo as que resumem perfeitamente, dizendo a verdade, sem
disfarce, o conteúdo da mensagem de l [...]”. (Idem: 157).

O que ocorre neste gesto de tomar para si aquilo que alguém disse em um
determinado momento histórico? Pode-se dizer que esse gesto funciona como sustentação
da enunciação (COURTINE 1999), pela retomada não só do dizer, mas da imagem do
sujeito que um dia o enunciou, neste caso, de um locutor-diva? É interessante perceber a
negociação imaginária entre o dizer de si (coletivo) e o dizer do outro, a saber, como um
coletivo de representação política na forma de ‘nós’ articula enunciações em forma de ‘eu’
- Eu-Pagu, Eu-Gal, Eu-Hilda, Eu-Laerte, Eu-Leandra Leal e etc. A memória aí é convocada
não só pelo dizer que se atualiza, mas pela materialidade não-linguística do fotográfico que
produz sentido pelo poder de carregar em si um programa de leitura (PÊCHEUX, 1984).
Penso ao mesmo tempo em como esse programa de leitura é ‘bagunçado’ pela diversidade
de sujeitos sob a mesma designação vadivas, apagando a especificidade do que vem a ser
uma vadia.

Em um artigo sobre o funcionamento das designações pelas quais se nomeiam os
espaços públicos e a sua ocupação por partes dos camelôs em recortes de jornais, Zoppi-
Fontana (1999) discorre sobre as operações semântico-enunciativas presente no fio do dizer
(intradiscurso) na relação com os mecanismos de controle da instabilidade no interdiscurso.
Guardadas as especificidades sobre a questão da imagem, mas levando em conta o
funcionamento da designação Vadivas para os vinte e oito flyres presentes no álbum, cada
um com uma figura diferente, volto-me para as relações de paráfrase no álbum em torno de
um mesmo significante, produzindo “[...] um efeito de indefinição das relações de
referência e de indistinção e intercambialidade das designações, apagando a orientação
interpretativa produzida pelos diversos atos de nomear [...]”. (Idem: 205). Assim, o mesmo
gesto que nomeia o álbum de Vadivas com o ato de abarcar todas as mulheres que ali estão,
produz conjuntamente uma dispersão de sujeitos aos quais se ligam a uma mesma
nomeação.

Ainda sobre a imbricação entre materialidades verbais e não verbais e suas
especificidades significantes, relaciono, em um gesto de interpretação, a presença desses
dizeres em forma de discurso relatado numa galeria de imagens em preto e branco
composta de fotografias de mulheres que viveram em diferentes períodos históricos, como
Anita Garibaldi (1849) e Leandra Leal (1982), e mais ainda, o fato de que visualmente esse
dizer sai da boca de quem um dia o enunciou; a representação do discurso do outro no
discurso do coletivo de forma marcada provoca uma deriva de sentido, produzindo o efeito
de que aquilo o que se disse em outro tempo em outro lugar por uma mulher traz consigo o
‘germe’ da resistência. O sentido aí não se faz em si, mas se determina pela posição
ideológica que o sustenta: “[...] as palavras, expressões, proposições etc. mudam de sentido
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam [...]” ( PÊCHEUX 1975:
146-147) .

No Álbum estão presentes: Anita Garibaldi, o grupo Sapabonde, Radical Chique,
Persépolis, Nara Leão, Rê Bordosa, Frida Khalo, Leandra Leal, a banda Pussy Riot, Daniela
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Mercury, Chiquinha Gonzaga, Carmem Mirando, Olga Benário, Clara Nunes, Hilda Hilst,
Luz Del Fuego, Flora Matos, Dercy Gonçalves, Elke Maravilha, Laerte Coutinho, Zuzu
Angel, Elza Soares, Cássia Eller, Gal Costa, Patrícia Galvão (Pagu), Rita Lee, Leila Diniz e
Lasciva. É interessante perceber como o sentido de ‘vadivas’ e consequentemente de
‘vadias’ se torna heterogêneo a cada vez em que ele é empregado como designação para um
sujeito (a). Um gesto de convocação de memórias que ocorre a partir do lugar de
enunciação da Marcha das Vadias Rio de Janeiro, de onde implica uma luta em torno da
(re)significação da palavra ‘vadia’ tendo em vista a própria instabilidade em torno da
categoria ‘mulheres’ por suas interseções com os fatores de classe, etnia, raça, opção sexual
e identidade de gênero, dentre outros.

3.1.1 A Vadiva Laerte Coutinho.

Fig 3. Laerte Coutinho - Álbum Vadivas7

A presença de Laerte Coutinho no álbum Vadivas (Fig. 3), cartunista que a partir de
2009 assumiu publicamente a identidade mulher-trans*, ocorre acompanhada de uma frase
extraída de uma entrevista concedida por Laerte para a Revista Trip em agosto de 2012:

Eu acho desprezível esse tipo de separação ideológica homem x mulher.
Em um movimento de paráfrase, formulo a frase das seguintes maneiras:
Eu acho desprezível esse tipo de separação biológica homem x mulher.

7 Imagem disponível em: https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash2/t1.0-
9/1002432_451618211600011_1683155174_n.jpg
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Que efeitos de sentido são produzidos a partir do jogo entre o biológico e o
ideológico? Como esses fatores se determinam mutuamente quando falamos de um sujeito
e seus processos de des/contra/identificação com o sexo que lhe foi designado ao nascer?
Até que ponto as diferenças sexuais são reguladas por práticas discursivas? E de que modo
essas práticas discursivas produzem um domínio de abjeção (BULTER, 2013) para aqueles
que não se identificam com as normas regulatórias que materializam a diferença sexual?

A própria presença da imagem de Laerte Coutinho no álbum já evoca esse conjunto
de questões que envolvem a materialização do sexo em reiterações e instabilidades,
expondo a fragilidade da evidência de que o corpo é vivido de maneira universal, de um
lado homens, do outro, mulheres – homem x mulher (homem versus mulher, homem ou
mulher). O que ocorre quando alguém se coloca como homem e mulher? Ou nem homem
nem mulher? Segundo Judith Butler, o sexo não é somente uma descrição daquilo o que um
sujeito tem ou é, o sexo é, sobretudo: “[...] uma das normas pela quais o ‘alguém’
simplesmente se torna viável, é aquilo o que qualifica um corpo para a vida no interior do
domínio da inteligibilidade cultural”. (2013, p.155).  Os que não se enquadram em tal
domínio, os seres abjetos, designam zonas inóspitas da vida social, nomeando aqueles que
não usufruem do status de sujeito, mas “[...] cujo habitar sob o signo do ‘inabitável’ é
necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito [...]” (Idem: 155).

Nas palavras da cartunista está o desprezo pela separação ideológica homem x
mulher. Penso na presença deste significante e de como ele estabelece uma relação entre
aquele que é desprezado e aquele que despreza. O desprezo aí é enunciado a partir do lugar
de quem não corresponde a um ideal regulatório (Laerte-mulher trans*), mas ao mesmo
tempo é empoderado pelo lugar social de artista plástica (Laerte-cartunista). Poderíamos, a
partir do enunciado dito por Laerte e sua presença na Marcha das Vadias, formular
perguntas: quem opera esse tipo de separação ideológica? A quem se dirige o desprezo?

Proponho a partir dos questionamentos mais uma paráfrase:
Eu acho desprezível esse tipo de separação ideológica mulher x mulher

Acredito que uma possível reposta a estas perguntas vai além da crítica ao discurso
machista, mas, sobretudo, gire em torno das condições de produção que constituem as
militâncias Feministas na contemporaneidade, configurando-se como um espaço
heterogêneo, marcado pelas disputas de sentido em torno das questões classe, cor, raça,
etnia, orientação sexual e identidade de gênero, sendo esta última uma questão de muitos
tensionamentos que envolve de um lado as Feministas Radicais e de outro as
Transfeministas. As primeiras, defendendo os direitos e a representação política das ditas
“mulheres nascidas mulheres” e as segundas, em uma vertente oposta, partem da crítica ao
conceito de sexo como categoria pré-discursiva e reguladora do gênero, na luta pela
legitimação política e social das mulheres-trans* e sua consequente exclusão dos
movimentos feministas8.

O dizer de Laerte Coutinho traz uma formulação que circula tanto na prática política
quanto na produção de acadêmica sob a forma de um questionamento do conhecimento
produzido pela biologia e os sistemas jurídicos como algo que afeta ideologicamente o
sujeito por meio de regulações que controlam a identificação do sujeito com demandas

8 Questões problematizadas em lugares de enunciação transfeministas, tais como: http://transfeminismo.com/
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normativas: ser homem ou mulher. Na obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão
da Identidade (1990), Judith Butler faz uma crítica a respeito das mulheres como sujeito do
Feminismo, ao perceber que aquilo que se entende como categoria ‘mulheres’ não só pauta
os objetivos feministas como ao mesmo tempo é constituída no interior do próprio discurso
numa relação tensa entre política e representação:

[...] Por um lado, a representação serve como termo operacional no seio de um
processo político que busca estender visibilidade e legitimidade às mulheres como
sujeitos políticos; por outro lado, a representação é função normativa de uma
linguagem que revelaria ou distorceria aquilo o que é tido como verdadeiro sobre a
categoria mulheres [...]. (Idem: 18).

A partir de então, a autora propõe que a crítica feminista pode ir além da
representação na linguagem e na política, devendo compreender “[...] como a categoria
‘mulheres’, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de
poder por intermédio das quais busca-se emancipação” (Idem: 19). Butler também fala
sobre o quando a mobilização das categorias do sexo no discurso político é assombrada
pelas instabilidades que lhes são constitutivas, onde a saída, seria a persistência na
desidentificação: “[...] pode ocorrer que tanto a política feminista quanto a política queer
sejam mobilizadas precisamente através de práticas que enfatizem a desidentificação com
aquelas normas regulatórias pelas quais a diferença sexual é materializada [...]”. (Idem
2013: 156).

O enunciado produzido por Laerte e atualizado a partir da enunciação do Coletivo
Marcha das Vadias carrega um dizer que circula no Transfeminismo, gerando uma
aproximação no sentido de tomar para si um discurso do outro, não do outro, sujeito
empírico Laerte, mas naquilo o que a sua presença, ao falar do lugar de mulher-trans*, e o
seu dizer ideologicamente representam, como algo que fala antes, em outro lugar,
independentemente (PECHÊUX, 1975) se fazendo presente no acontecimento do dizer do
coletivo Marcha das Vadias RJ, causando o efeito de aliança com o movimento
Transfeminista, fazendo com que, por exemplo, em termos de circulação, este flyer seja
compartilhado entre grupos, comunidades e perfis de sujeitos que se identifiquem com a
causa no ciberespaço.

4. Da Marcha das Vadias às vadias da marcha

Lanço aqui uma tentativa inicial de compreensão: nasceria aí sentido outro para
“vadia”, e também um sentido outro para “marcha”? E na relação entre essas duas palavras
o “de” não estaria no lugar equívoco e inquietante em que vem se tocar a memória da
militância com sua bandeira vermelha e o vermelho do batom das mulheres que saem às
ruas com seus corpos à mostra? Não estaria aí posta uma questão política importante, que
se coloca no ponto incontornável em que a luta de classes e a questão do gênero se tocam?

Faço retorno a uma questão lançada no início deste ensaio sobre a relação entre
resistência e militância, naquilo o que Pêcheux em 1975 falava a respeito de
reprodução/transformação, numa teoria sobre o sujeito na sua relação com o simbólico
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atravessado pela ideologia e me pergunto: o que dizer sobre a presença de Laerte em um
material de divulgação de um movimento denominado Marcha das Vadias? Que sentido de
vadia se forma aí e consequentemente de ‘mulher’?

Acredito que este é um dos pontos onde as Marchas das Vadias se revelam como
um espaço de emergência do inusitado, daquilo o que perturba a memória. Lembrando
Pêcheux, todo ritual é suscetível à falha: “[...] ‘uma palavra por outra’ é uma definição (um
pouco restritiva) de metáfora, mas é também um ponto em que um ritual chega a se quebrar
[...]” (1982: 17). O que dizer, então, de uma imagem por outra? Naquilo o que todos estão
acostumados a ver e compreender, e de uma hora para outra irrompe, bagunçando os
sentidos. A questão da regularização e da repetição (Pêcheux 1984) vem em forma de
sequencias, uma depois da outra, até que algo acontece através de um item que desregula
aquilo que todo mundo sabe, caracterizando uma divisão.

Seguindo a reflexão, retomo a questão sobre a apropriação de um instrumento que
tem no seu germe o sentido da manipulação das massas, a propaganda, a partir de um lugar
de dizer próprio da militância política; quais os efeitos de sentido provenientes de tal
relação? A contradição aí se instala, mas como constitutiva da tomada da palavra, ou seja,
pensar as resistências na e pela linguagem sob a dominação ideológica “[...] e contra elas, e
não em um ‘outro mundo’, anterior, exterior ou independente”.9
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