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Porque a crítica à Marcha das Vadias não é 

puritanismo 
 

Segue outro texto sobre a Marcha das Vadias. O texto trata sobre um dos argumentos usados por algumas das 

pessoas que não compreendem as verdadeiras razões da crítica à Marcha, ou seja é uma resposta a esta 

crítica.Obviamente nem todas as pessoas engajadas na Marcha usam deste argumento. 

A apropriação do termo Vadia – utilizada pela Marcha das Vadias – é criticada como estratégia feminista por muitas 

de nós, provocando um longo debate. Eu compartilho da opinião de que a apropriação do termo não trará mudanças, 

que pelo contrário o termo Vadia contribui para nos objetificar e subjugar, que não ajuda como estratégia contra o 

estupro, e que ignora a realidade de muitas de nós, principalmente das mulheres e crianças prostituídas, embora pareça 

se solidarizar. 

Neste debate surgiu o argumento de que seria por conservadorismo e por uma sexualidade reprimida que se critica a 

apropriação do termo. Em contraponto, se passou a assumir como uma espécie de “vantagem” inerente às pessoas que 

são a favor da apropriação da palavra vadia, como sendo bem resolvidas* e/ou sexualmente ativas. 

A primeira coisa que me salta aos olhos é que sexualidade reprimida não é um defeito, é um problema, e como tal não 

serve como acusação nem ofensa. Dizer que as pessoas são muito reprimidas como crítica a este comportamento, é 

culpá-las pelo que lhes foi imposto. Já, alertar para isso e incentivar que as pessoas lutem contra esta repressão é algo 

construtivo. Além disso, não são todas as pessoas reprimidas que são como os estereótipos que se tem de pessoas 

quadradas e conservadoras. Não são também todas as pessoas que não tem sexualidade ativa que são de fato 

reprimidas, elas podem ter outros motivos para não serem ativas, e nem é verdade que as pessoas ativas são 

necessariamente felizes sexualmente. 

Este tipo de afirmação parte do ponto de que sexo é algo bom sempre. Sexo nem sempre é bom, porque depende da 

situação, do momento, com quem, e do prazer. É uma afirmação também que ignora completamente as pessoas 

assexuais – que não sentem desejo sexual. Pode ser difícil da gente pensar assim num primeiro momento, já que existe 

uma forte repressão sexual e que somos impelides a pensar que a luta por uma sexualidade livre significa fazermos 

sexo quando bem entendermos com quem bem quisermos, quando na verdade sexualidade livre significa além disso é 

claro, que nossas opções sexuais não sejam motivos para sermos perseguides, e tampouco que as pessoas sejam 

perseguidas ou inferiorizadas quando não são sexualmente ativas, por opção ou não. 

Apropriar-se do termo vadia não é sinônimo de uma sexualidade bem resolvida. Vai muito além da sexualidade de 

uma pessoa (embora possa fazer parte) as opções e táticas políticas que ela toma para si. Eu diria que optar por não 

usar o termo vadia tem muito mais a ver com uma preocupação quanto a sexualidade mal resolvida da sociedade e 
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todas as implicações disso (estupro, controle, objetificação…) do que com a própria sexualidade (ainda que esta seja 

também mal resolvida). E embora uma mulher possa adotar o termo vadia como tática política, não significa que uma 

mulher que se apropria do termo vadia, se torna automaticamente politizada e liberta. 

Ir para a Marcha usando “roupas de vadia” e se apropriar do termo vadia, passaram a ser considerados símbolos de 

autonomia e de se estar bem resolvida, naturalmente que ao criticar essas formas de ação ficamos vulneráveis para 

sermos consideradas mulheres fechadas, conservadoras. É bem fácil de entender o receio que muitas podem sentir em 

questionar a Marcha, já que nos exclui automaticamente do círculo de vanguarda. 

Não podemos ignorar que existe uma pressão também na mulher para provar sua feminilidade, sexualidade e sua 

capacidade de fêmea. A nossa sexualidade é controlada através de repressão e também de cobranças das nossas 

“capacidades e poderes” sexuais. É consenso de que o termo vadia é usado quando querem nos xingar, mas não é 

também usado para designar mulher boa de cama no imaginário machista? Estaríamos nós inconscientemente 

atreladas á opinião dos outrxs quanto às nossas capacidades de sedução, porque de certa forma queremos ser aceitas, 

estar incluídas, mesmo que numa sociedade que nos machuca? Não estou dizendo que este sentimento é o que leva à 

existência da Marcha, longe disso, estou apenas colocando que este sentimento pode estar presente dificultando 

desassociar sexualidade com participação na Marcha (que não se trata de sexualidade mas de estupro), podendo 

também gerar constrangimento para quem a critica, por ter sua sexualidade questionada. 

Assim as mulheres questionadoras da simbologia adotada pela Marcha das Vadias são taxadas de conservadoras e de 

“mal resolvidas”. Pensem bem, isso não é muito diferente de dizer que feminista é mal amada,que falta um homem no 

seu corpo. 

*O termo bem resolvida(o) também está atrelado as especificidades no contexto patriarcal, nem sempre significa algo 

positivo, as vezes parece até dar uma idéia contrária, de conformidade. Ademais é bastante difícil identificar conceitos 

como esse, numa sociedade patriarcal onde a sexualidade é um tabu. Isso passa também pela questão do 

consentimento, pois uma pessoa bem resolvida pode não estar atenta aos desejos de(s) su(s) parceire(s) e numa outra 

escala, às vontades das pessoas a quem ela tenta suas investidas. 

Enila Dor. 

Outubro 2012 
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A Vadia Por Definição 

Seguem as reflexões/questionamentos sobre a Marcha das Vadias. Novamente o texto é da ex 

Prostituta – sobrevivente de prostituição- Rebecca Mott.   Pra quem quiser conferir o original em 

inglês:rmott62.wordpress.com/2011/05/10/the-ultimate-slut/ 

A Vadia por definição 

Este ano começou um movimento chamado Marcha das Vadias*, que pegou como fogo entre mulheres 

bastante privilegiadas, e que está bastante ligado com xs defensorxs do mercado sexual. 

A Marcha surge da boa idéia de que nenhuma mulher ou menina deveria ser estuprada ou abusada 

por causa das roupas que ela estiver usando – ou por seu estilo de vida.  Isso é verdade – mas tem 

sido algo fácil para a indústria do mercado sexual manipular. 

Afinal de contas, normalmente a Vadia por Definição está sob o controle do mercado sexual – ela é a 

prostituta, ela está dentro da pornografia violenta, ela é a acompanhante, ela é consumida pelos 

turistas sexuais. 

Se você escolhe reinventar o termo Vadia – saiba que você está fazendo isso de um ponto de vista 

altamente privilegiado da qual a Vadia por Definição não tem acesso. Se você escolhe dizer que ser 

chamada de Vadia é algo empoderador – então escute as mulheres e meninas que estão envolvidas 

no mercado sexual que são desprovidas de poder e voz. 

A Marcha das Vadias não está falando para ou pela Vadia por Definição. Está passando por cima e se 

utilizando dela. 

Se fosse inventada por homens seria considerado arrogância, por que ex prostitutas tem que serem 

tolerantes só porque ela foi criada por mulheres? 

Se você quer saber o que é ser uma Vadia, uma Vadia sem liberdade de ir e vir, sem liberdade de 

falar, sem direito a segurança – então se coloque na pele de uma Vadia por Definição. 

Na maioria das vezes as mulheres e meninas no mercado do sexo são estupradas, espancadas e 

assassinadas independente do que vestem, independente do ambiente onde elas se encontram. 

O que a Marcha das Vadias faz de fato que faça alguma diferença na prática quanto a isso? 

Ao contrário, muitas das pessoas que participam da Marcha das Vadias dizem que as mulheres – 

evitando falar nas crianças envolvidas – escolhem entrar no mercado do sexo. Para essas pessoas ser 

uma Vadia é apenas um trabalho. 

http://anarcopunk.org/acaoantisexista/uncategorized/a-vadia-por-definicao/
http://rmott62.wordpress.com/2011/05/10/the-ultimate-slut/
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Essas pessoas então marcham orgulhosas da sua solidariedade para que o mercado sexual corra como 

um negócio normalmente. 

Pra ser educada eu diria que isso é fechar os olhos para a violência que é uma regra dentro do 

Mercado sexual. Mas hoje eu não sinto vontade de ser gentil – eu diria então que esta é uma atitude 

egoísta e de alto privilégio, que vê as mulheres no mercado sexual como sub-humanas, que são boas 

apenas para serem usadas como propaganda enganosa. 

Quantas são as mulheres que estão envolvidas no mercado sexual, neste “apenas um trabalho”, que 

tem estado nele por tempo integral por vários anos, sem nenhum poder ou escolha sobre como os 

clientes vão usar elas? 

Quantas são as mulheres que envolvidas neste “apenas um trabalho” se encontram em condições 

onde o estupro é tão normal que não pode ser falado, onde mulheres desaparecerem é coisa normal, 

onde “Não” não significa nada? 

Chame de trabalho quando você tem filas de homens esperando para despejar todas as fantasias 

pornográficas deles dentro de você. 

Chame de trabalho, quando você perde a fala e a vontade de protestar que só levam a mais sexo 

sádico e ameaças de morte. 

Esteja na pele de uma Vadia por Definição, então vá a Marcha das Vadias. 

Eu nunca usarei o termo Vadia- porque eu nunca vou aceitar a Violência dos homens e odeio ver que 

a classe prostituída está se tornando ainda mais invisível por mulheres que dizem que está tudo bem 

serem chamadas de Vadias. 

Vadia é um termo criado por homens com profundo desprezo e ódio por todas mulheres e meninas – 

mas para a Vadia por Definição, os homens estão dizendo que ela não significa nada além da coisa 

que eles vão foder até reduzi-l a lixo. 

Como é possível se apropriar disso? 

Estou sendo direta porque toda esta história tem me deixado mal. Leve em conta que eu me sentir 

mal é em parte por lembrar novamente que eu sou sub-humana para as mulheres suficientemente 

privilegiadas ao ponto de se apropriarem do termo vadia. 

Eu não consigo esquecer quão venenoso é este termo – eu gostaria muito de conseguir. 

Rebecca Mott.  10/maio/2011 
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* Do inglês Sluwalk. Apesar da equivalência dos termos Slut e Vadia, sentimos que o termo em 

português é mais brando. Em compensação o texto vale para a apropriação de outros termos 

também, como Puta e Vagabunda.  

Razões pelas quais eu não vou na 

Marcha das Vadias 

por Rebecca Mott, escritora, feminista radical e sobrevivente de prostituição. Site 

pessoal: rmott62.wordpress.com 

 

A Marcha das Vadias pode parecer uma forte ação feminista, mas para mim, como ex prostituta, parace uma 

forma negativa de lidar com a violência masculina contra todas as mulheres e meninas. 

Não acredito que se apropriar da palavra “vadia” faça com que os homens agressores percebam algo de errado 

em seu comportamento, pelo contrário, se encaixa no jogo deles. Usar o termo vadia é se enquadrar naquilo que 

homens abusivos querem que as mulheres sejam. Chamar uma mulher ou menina de vadia é comumente usado 

para mantê-la como objeto sexual dos homens. Chamar uma mulher ou menina de vadia é usado para mantê-la 

heterosexual e não liberada, e que ela existe para agradar os homens. 

Se apropriar da palavra vadia não faz com que a história simplesmente desapareça. 

Mas pra mim como ex prostituta, duvido muito que as razões por trás da Marcha das Vadias – que foi tão 

rapidamente adotada por liberais e muitas vezes por feministas pró trabalho sexual – sejam em função de que ser 

vadia é considerado “trabalho” dentro do mercado do sexo. 

Maravilha, outro truque para fazer desaperacer a violencia contra as mulheres que estão no mercado sexual, já 

que esse é o trabalho delas, e portanto não pode ser considerado violencia masculina, mas sim o papel da 

prostituta. 

https://apoiamutua.milharal.org/2012/09/13/razoes-pelas-quais-eu-nao-vou-na-marcha-das-vadias/
https://apoiamutua.milharal.org/2012/09/13/razoes-pelas-quais-eu-nao-vou-na-marcha-das-vadias/
http://rmott62.wordpress.com/
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A Marcha das Vadias está nos interesses das mulheres privilegiadas que podem brincar com o papel de vadia, se 

vestir como uma puta, exibir cartazes com dizeres como “Vadias Dizem Sim”, que imaginam que as mulheres no 

mercado do sexo são empoderadas quando elas nos chamam de irmãs. 

A Marcha das Vadias diz que o estupro é ruim quando feito contra mulheres e meninas”de verdade” 

independente do que elas vestem e onde vão. Mas ignora fortemente o estupro e a tortura sexual que acontecem 

diariamente contra as mulheres e meninas que estão no mercado do sexo. 

Isto é ignorado – pois na visão da Marcha das Vadias isso é só trabalho – então não devemos julgar e nem 

mesmo nos aprofundarmos. 

Algumas mulheres na Marcha das Vadias pensam que é radical se vestir com o estereótipo que elas tem da 

Vadia, ou com a versão cartunizada de uma puta. Elas podem chamar isso de burlesco, mas para as ex prostitutas 

isso é um insulto. 

Se vestir como puta pra noite é frequentemente feito de uma posição de alto privilégio. Você se veste assim 

porque acredita estar segura, e se você for estuprada isso será um ultraje. 

Fazer de conta que é uma puta não é ser uma puta. 

A maioria das mulheres e meninas prostituídas não estão protegidas do estupro, não é um ultraje quando isso 

acontece – suas roupas e por onde andam são problemas menores comparados a viver numa sociedade que ignora 

seus sofrimentos, e usa sua imagem somente para fazer festa. 

Além do que, como você ousa vestir-se com os estereótipos de puta que a maioria das prostitutas estão tentando 

se livrar. Na verdade você está mostrando seu privilégio. 

Claro que eu acredito que nenhuma mulher ou menina deva ser estuprada em nenhuma situação, não importa o 

que ela esteja vestindo. 

Mas a Marcha das Vadias está evitando o problema de que os homens que decidem estuprar irão estuprar 

mulheres e meninas não importando o que ela usa ou a situação que ela se encontra. 
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É o direito masculino de acreditar que todas mulheres e meninas não são nada além de objeto sexual que é a 

questão – é o ponto de vista do homem que mulheres e meninas podem ser pegas e estupradas sem sérias 

consequências pra ele, que é a questão. 

Não é sobre as mulheres tentarem dar um jeito de se conformarem o suficiente para que homens agressores 

possam mudar seu comportamento – é sobre lutar por justiça e castigos severos que acabem com a violência 

cometida pelos homens. 

Eu irei para o Reclaim the Night* – mas a Marcha das Vadias não faz nada por mim nem justiça para as 

prostituídas. 

Rebecca Mott, 1º de Maio, 2011tradução por ação anti sexista, Porto Alegre. 

 

*“Retome as noites” é um ato organizado por feministas que existe desde os 70 nos países de língua inglesa e 

que começou com protestar contra a cultura de estupro. Feministas marchavam a noite por causa da idéia 

comum de que „não ande em uma rua escura a noite pois poderá ser estuprada‟. As marchas continuam sendo 

realizadas até hoje em muitos países. No Brasil houveram alguns em Brasília, Florianópolis e Curitiba, 

consistindo em intervenções urbanas. (nota da difusora). 

 


