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Resumo 

 

Este trabalho analisa a abordagem realizada pelo website da empresa jornalística do 

Grupo Folha (www.folha.uol.com.br) sobre o movimento Marcha das Vadias – protesto 

surgido em abril de 2011 no Canadá, de caráter feminista, o qual é representado 

internacionalmente por mulheres, em sua maioria, jovens e politizadas, defensoras de 

um modo de se vestir livre e sem preconceitos. Utiliza-se de métodos da análise de 

conteúdo e de discurso para interpretar os dados em um contexto mais amplo e 

sistematizado. Busca-se também propor reflexões sobre a contribuição das novas 

tecnologias de informação e comunicação para o engajamento dos cidadãos às novas 

modalidades de movimentos sociais, reconhecidos como fatores decisivos para o 

aprimoramento da democracia. 
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Introdução 

 

No começo do ano de 2011, o Canadá, país reconhecido por seu alto padrão de 

vida, é atingido moralmente por um dilema de cunho sexual: De quem seria a culpa pelo 

aumento do número de casos de estupro a mulheres na universidade da cidade de 

Toronto? Da patologia dos agressores ou do modo de se vestir das vítimas? A questão, 

retomada em palestras na universidade do país, foi respondida por um policial. Segundo 

ele, se as mulheres deixassem de usar roupas vulgares, evitariam os abusos sexuais. A 

afirmação ganhou repercussão e no dia 3 de abril daquele ano, cerca de 3000 pessoas 

foram às ruas defender o direito de as mulheres se vestirem como desejarem e criticar a 

maneira machista como muitas pessoas se comportam em relação ao modo de vida 

feminino na contemporaneidade.  

 

______________________________ 

¹ Exemplo: Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
² Acadêmica do 7º período de Comunicação Social – habilitação em Jornalismo da UFPI – Universidade Federal do 

Piauí  
 

http://www.folha.uol.com.br/
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O movimento intitulado “Marcha das vadias” – de caráter mundial – surge neste 

contexto de repercussão negativa, pois é resultado de uma série de debates sobre os 

estupros de mulheres no Canadá e, ao mesmo tempo, reage contra a falsa culpa que 

muitas vítimas sentem por terem sofrido a violência sexual. Entra em conflito 

novamente as lutas de gêneros e a reafirmação do conceito de liberdade social.  

Reforçado pelas mídias sociais, o protesto ganha novos adeptos e visibilidade, ao 

permitir que o movimento se expanda para classes, gêneros e faixas etárias 

diferenciadas, não apenas focado nos aspectos gerais do perfil das vítimas dos estupros. 

Para avaliar como o movimento se inseriu no Brasil, faz-se uma análise da 

cobertura do protesto no jornal online Folha de S. Paulo³, nos dias 25 e 26 de junho de 

2012, respectivamente na véspera e no dia da marcha ocorrida nas cidades de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Brasília e outras cidades do interior de São Paulo.  

Utilizou-se dos métodos das análises de conteúdo e de discurso para avaliar e 

compreender de que forma o jornal noticiou o fato que gera polêmica no mundo inteiro 

e, ao mesmo tempo, tem contribuição peculiar para repercutir os desafios enfrentados 

por vítimas da violência sexual, moral e psicológica e ainda agregar novos membros 

para uma causa que envolve não só mulheres ávidas por mudanças, mas homens que 

desejam receber respostas mais sérias e socialmente comprometidas para o avanço da 

cidadania. 

 

 

1. Mídias sociais e movimentos sociais contemporâneos 

 

Alguns estudiosos, como Pierre Lévy e Manuel Castells, consideram a 

virtualidade uma dimensão essencial da nossa realidade.  O ciberespaço ganha 

sequencialmente novas versões para simular o real. O mercado não foge à regra. 

Grandes empresas encorporam a simultaneidade e a dualidade do ambiente do indivíduo 

pós-moderno para lançar multipossibilidades de convergência midiática e a internet, 

com sua conexão ágil a um rede mundial de computadores, favorece o acesso sem 

limites para os indivíduos se adequarem a esta nova ordem social.  

_______________________________ 

³ O jornal online faz parte das empresas de jornal do Grupo Folha, que se estabele como o quarto maior império de 

Mídia do país. O Grupo controla o maior grupo de acesso à internet na América Latina – UOL – que recebe mais de 
10 milhões de acessos por dia. ( Informaões colhidas na página virtual da Enciclopédia Livre – Wikipédia) 
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As mídias sociais, mais conhecidas como redes sociais na Internet
4 

são 

consequências do envolvimento das pessoas entre si através da frieza do mecanismo 

virtual do computador.  

Raquel Recuero reconhece a Internet como propiciadora de mudanças em âmbito 

social, a partir do surgimento das redes sociais. 

 

O advento da internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. 

Entre essas mudanças, temos algumas fundamentais A mais 
significativa é a possibilidade de expressão e socialização através das 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador. (RECUERO, 

Raquel, 2009, p. 24) 

 
 

As redes sociais são, desta forma, uma espécie de metáfora usada para entender 

como os mecanismos e ferramentas da Internet podem ser usadas para melhorar a 

comunicação entre as pessoas. Ou aprimorar os laços e interesses existentes entre os 

atores sociais por meio da rede mundial de computadores, incluindo todas as suas 

características, a mais influente delas: a interação, na medida em que esta interação 

fornece novos fluxos de informação e trocas de conteúdos que estimulem o campo 

social dos atores inseridos na rede. Neste aspecto, surge o conceito de Capital Social.  

Alguns teóricos como Putnam, Pierre Bourdieu e Coleman discutem de forma 

ampla e convincente a definição de Capital Social de acordo com suas abordagens 

próprias. Recuero (2009) apud Putnam (2000) explica que o Capital Social está 

relacionado à qualidade das conexões de uma rede social na Internet, ou seja, se baseia 

na conexão entre pares de indivíduos. Implica afirmar que o Capital Social se constitui 

nos valores das interações entre os atores sociais, quer dizer, a virtude cívica, a 

moralidade e o fortalecimento destes valores por meio das relações recíprocas. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

4  A internet não é uma tecnologia recente, foi usada pela primeira vez em 1969. Castells pontua que a sua utilização 
se difundiu em larga escala vinte anos depois por diversos fatores: mudanças regulatórias, maior largura de banda nas 
telecomunicações, difusão dos computadores pessoais, softwares simples, acesso, a comunicação de conteúdo e a 

demanda em rápido crescimento da organização em rede de qualquer coisa, suscitada tanto pelas necessidades do 
mundo empresarial quando pelo desejo do público de criar suas próprias redes de comunicação. 
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Pierre Bourdieu (1983), por sua vez, introduz o conceito de Capital Social a uma 

perspectiva marxista, ou seja, envolvendo fundamentos como o poder e o conflito. 

Recuero (2009) apud Pierre Bourdieu (1983) define sua posição por meio desta 

perspectiva: 

O capital social é o agregado dos recursos atuais e potenciais, os quais 
estão conectados com a posse de uma rede durável, de relações de 

conhecimento e reconhecimento mais ou menos institucionalizadas, 

ou em outras palavras, à associação a um grupo – o qual provê cada 
um dos membros com o suporte do capital coletivo (...) (BOURDIEU, 

Pierre. 1983. p. 248-249) 

 

Neste viés, pode-se relacionar o grupo a um tipo de rede social ou movimento, 

em que o indivíduo se sente pertencido e aceito, portanto o reconhece como membro e 

aceita mutuamente o conhecimento do grupo como fator determinante e de um outro 

tipo de capital: o capital simbólico. 

Coleman (1988) conceitua o Capital Social considerando não apenas o indivíduo 

em si, mas toda a estrutura em que ele se insere. Recuero (2009) apud Coleman (1988) 

destaca o Capital Social como propiciador de objetivações quando afirma que “Cada 

ator no sistema social possui controle de certos recursos e interesses em certos outros 

recursos”. 

Seu conceito, desse modo, propõe uma definição voltada para o estruturalismo 

na rede: 

O capital social é definido por sua função. Não é uma entidade única, 
mas uma variedade de entidades, com dois elementos em comum: 

consistem em um aspecto das estruturas sociais, e facilitam certas 

ações dos atores – Tanto corporações quanto pessoas – dentro da 
estrutura. Como outras formas de capital, o capital social é produtivo, 

fazendo com que seja possível atingir certos fins que, sem ele, não 

seriam possíveis ser atingidos (COLEMAN, J.S, 1988, p. 59) 

 
 

Assim, os movimentos sociais na contemporaneidade estão diretamente 

vinculados às redes sociais na Internet, pois esta nova estrutura de mudanças no corpo 

da sociedade, influenciadas pelo desenvolvimento de novas tecnologias e, sobretudo, de 

tecnologias de comunicação e informação, que permitem o rápido acesso a conteúdos 

supostamente não relacionados ao ambiente de atuação da maioria dos atores sociais na 

rede e, no entanto, passam a fazer parte dos interesses destes atores devido ao alcance e 

importância dos conteúdos em destaque.  
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Muniz Sodré (2002) articula a ideia de grupo social como fator de significação 

da vida humana, na medida em que, a partir da existência do grupo social é necessário 

estabelecer regras e condutas adequadas para atuar neste grupo. Este fator está 

relacionado ao ethos, do qual se originou a ética.  

 

De um modo geral, ethos é a consciência atuante e objetivada de um 
grupo social – onde se manifesta a compreensão histórica do sentido 

da existência, onde têm lugar as interpretações simbólicas do mundo – 

e, portanto, a instância de regulação das identidades individuais e 

coletivas. Costumes, hábitos, regras e valores são os materiais que 
explicitam a sua vigência e regulam, à maneira de uma “segunda 

natureza”. (SODRÉ, Muniz, 2002, p. 45) 

 

Nesta nova ambiência em que os atores sociais se inserem, surgem outras 

maneiras de representação e, consequentemente, de comportamentos. Sodré (2002) 

destaca uma sociabilidade conectada a uma tendência de virtualização: 

 

Não há como deixar de deparar com o que se poderia chamar de seja 
vazio dos valores, seja uma auto-representação coletiva – portanto, um 

novo regime de visibilidade pública – fragmentária e dispersa em 

termos de contatos humanos e políticos, mas sistematicamente 

conectada. (SODRÉ, Muniz, 2002, p. 82) 
 

 

Prudêncio (2003) apud Norbert Lechner (1996), ao contrário do que afirma 

Sodré (2002), estabelece um novo parâmetro para relacionar a mídia e os movimentos 

sociais na contemporaneidade. Segundo sua análise, os movimentos sociais se inserem 

no campo midiático devido a uma alteração da dinâmica social, política e econômica 

que, utilizando de tecnologias de comunicação avançadas, passam a atuar de maneira 

engajada e crescente inserindo tendências tais como: a) a diluição de dicotomias 

políticas que ordenavam identidades coletivas e conflitos sociais; b) os processos de 

globalização e segmentação; c) reorganização do estado pela sociedade de mercado; d) 

aceleração do tempo e predomínio da imagem.  

Fossá e Pinto (2011) concordam com Sodré (2002) quando o autor propõe um 

discurso positivo dos movimentos sociais realizados pelas minorias. “As minorias 

embora representem quantitativamente inexpressividade, qualitativamente interferem no 

processo democrático, pois dão voz ativa aos atores sociais fazendo com que 

influenciem os centros de poder”.  
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Neste aspecto, entende-se que as minorias, grupos juridicamente alheios aos 

direitos de um segmento hegemônico, utiliza-se de discursos para fazer-se ouvir, ou 

seja, propõe mudanças a partir da linguagem. As mídias sociais se inserem nesta 

perspectiva, como um meio prático, alternativo, acessível e de longo alcance para 

organizar e promover os movimentos, dando visibilidade para um público que, sem este 

mecanismo midiático, talvez não fosse possível chegar.   

Com o princípio de transformar e mobilizar, os movimentos sociais ganham 

força através da comunicação fácil e plural das mídias sociais devido a três funções 

comunicativas, de acordo com Fossá e Pinto (2011) apud Henriques (2004): dialógica, 

libertadora e educativa.  A comunicação dialógica põe em relação sujeitos que discutem 

sobre o assunto; o saber é constituído entre os participantes dos movimentos. A 

comunicação libertadora problematiza com o outro a realidade dada a fim de entendê-la. 

Já a comunicação educativa tem a função de organizar o repertório dos sujeitos que 

interagem entre si.  

Em meio aos problemas decorrentes da sociedade inserida em um sistema 

global, a ação coletiva torna-se um importante vetor estratégico dos movimentos, que 

requerem essencialmente sua divulgação para poderem ser entendidos em suas 

propostas. Prudêncio (2003) refere-se a uma negociação a partir da visibilidade por 

meio das quais as ações de denúncia coletiva se legitimam pela condição contratual da 

vida social: 

A ação coletiva reivindica poder de decidir e controlar a existência da 

sociedade, manifesta a natureza contratual da vida social (capacidade 

de negociar objetivos), revela o caráter transnacional dos problemas e 

conflitos contemporâneos e a interdependência global do sistema 
mundial. Isso implica reconhecer a impossibilidade de eliminação do 

conflito e das diferenças, a necessidade de limites – e sua negociação 

depende de sua visibilidade. (PRUDÊNCIO, Kelly. 2003) 

 

 Dessa forma, o papel de tais redes interativas no ciberespaço
 
e na comunicação, 

de uma forma geral, se insere num complexo processo de codificação e decodificação, 

responsável por reverberar ideias e objetivos do consenso formulado no grupo ativo que 

reivindica sua posição para outros grupos alheios à causa debatida. Pretende-se envolver 

o máximo de pessoas possíveis para a fixação de parâmetros e acumulação de 

participantes a um propósito final de estar onde não se esteve ou de se fazer produzir 

conteúdos democráticos onde a democracia não se mostra presente. 
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Com o uso das tecnologias de informação e comunicação que, 

indiscutivelmente, alterou as formas e processos de conhecimento e representação da 

realidade, emerge também uma nova percepção de cidadania, que se pode referir à 

cidadania digital no contexto da sociedade da informação e da era do conhecimento, em 

que se adquire capacidades de participação expressas através de formas de intervenção 

social ativa. Assim, a integração de componentes da cidadania, como liberdades de 

escolhas políticas, uma nova conceituação identitária; respeito às necessidades e direitos 

dos atores sociais contribuíram para que haja um significativo afastamento da sociedade 

de uma concepção popular e convencional de democracia. 

 

2. A notícia no webjornalismo 

 

A notícia está muito além da qualidade de produto que requer ser consumido ou 

virar mercadoria. Ainda que sua condição mercadológica altere suas formas, a notícia se 

configura como uma produção de significados subjetivos de alcance social por meio de 

veículos comunicativos sobrepujados por um domínio relativo de poder numa 

determinada sociedade, cuja função é mediar a realidade a partir de determinadas 

metodologias. 

Motta (2002) amplia o conceito de notícia tendo como ponto de partida sua 

natureza inquietante. “A notícia é um conteúdo novo e surpreendente que chega, via 

meios de comunicação (jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão e rede) até as 

rotinas de significações do mundo da vida cotidiana dos indivíduos nas sociedades 

modernas”. Para Motta (2002), a notícia reporta conflitos e divergências, relata 

acontecimentos que rompem com os fluxos esperados das coisas. Portanto, para o autor, 

a notícia é sempre um conteúdo contrastante com os conteúdos familiares ou com a 

ordem das significações estabelecidas.  

Como se pode observar, a notícia tem caráter, naturalmente, angustiante, 

imponderável que, a partir de um fato desconcertante, passa a construir formas de 

questionamentos psicológicos, consciente ou inconsciente, da vida social civilizada.  

A notícia se percebe quando há quebras, rupturas do fluxo dos sentidos 

previstos. Surgir de pontos negativos faz com que a notícia seja, de certa forma, 

causadora de abalos sociais, criadora, em sua essência, de contusões simbólicas, quando 
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se espera ser surpreendido por algo que retire a “passividade” dos acontecimentos do 

cotidiano. (Motta, 2002). 

Nesta perspectiva, o jornalismo se instala como referência dominante, como 

instituição competente para dizer através do que ele chama de aparelho formal da 

representação. O discurso jornalístico se apresenta como o poder de dizer e de fazer ver. 

(Motta, 2002). 

Estas definições e percepções de notícia estão diretamente relacionadas às novas 

produções sociais de mecanismos de referencia da socialização, assim como interligadas 

em novas práticas comunicacionais que Sodré (2002) compreende como confluências 

técnicas que mudam a visão responsável também pela invenção de um espaço próprio. 

 
A produção/reprodução imagística da realidade não se define como 

mera instrumentalidade, e sim como princípio (ontológico) de geração 

de real próprio. Daí a socialização vicária realizada pela mídia, junto à 

sua capacidade de permear os discursos sociais e influenciar moral e 
psicologicamente a forma mental do sujeito metropolitano. (SODRÉ, 

Muniz, 2002. p. 73) 

 

 Para Sodré, as reposições feitas do real nas mídias afetam as formas como estas 

mudanças se fazem representadas na vida das pessoas, pondo como ressalvas as 

formatações políticas nestes meios, pois comumente e principalmente em países 

subdesenvolvidos, a mídia eletrônica é adicionada como continuação do poder 

cerceador de suas práticas. 

 O autor analisa mais detalhadamente a configuração do jornalismo no campo 

virtual como um diário oficial da sociedade de consumo, destacando que, em certos 

espaços nacionais, a autocensura jornalística imposta pelos proprietários em função de 

seus interesses empresariais, pode ser tão ou mais severa que o controle do Estado.  

 Desta forma, de acordo com Sodré, a mídia online, ao contrário do que se possa 

imaginar, não estaria disponível para uma nova configuração de realidades econômicas 

ou políticas, mas sim tomada como uma extensão daquilo que ocorria em tais 

sociedades antes da utilização dos suportes midiáticos vinculados às tecnologias 

comunicacionais na contemporaneidade. 

 Targino (2009) destaca o papel da web 2.0 como plataforma livre de colaboração 

e fundamental para a prática jornalística na internet. Ainda assim, complementa: “A 

imprensa não constitui espaço de deliberação e decisão política. O recurso de o público 

externar ideias, pensamentos e opiniões, ainda que dissidentes, consiste em mecanismo 
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para manter a aparência democrática da imprensa e dissimular seu atrelamento ao 

poder”. 

 Segundo Targino (2009) o jornalismo, de um modo geral, se pretende objetivo e 

neutro, mas sua pretensão se anula tão logo tornam-se evidentes algumas práticas 

parciais de seus critérios de noticiabilidade. “As artimanhas em fabricar o real por meio 

do falseamento ou encobrimento de informações pode transformar o jornalismo em 

produção social de segunda grandeza”. 

 Desta forma, a notícia, não ganha um outro sentido por estar em outra 

plataforma de projeção como a Internet, apenas adquire possibilidades de ser 

modificada no seu conteúdo de origem e de ter a resposta do seu leitor de maneira 

pontual e eficiente. Não quer dizer que seja realmente formulada com a finalidade de ser 

mutável ou condizente com a perspectiva do público. 

 

 

3.  Análise do movimento Marcha das Vadias pelo jornal online Folha de S. Paulo 

 

 Autointitulado como jornal plural, o Folha de S. Paulo surge com a fusão de três 

jornais do mesmo grupo Folha em janeiro de 1960. Na década de 90, se consolida como 

o jornal de maior circulação do país aos domingos, com uma tiragem de mais de 

500.000 mil exemplares. Atualmente, o jornal continua sendo um dos mais influentes do 

país e se define como transparente, imparcial e responsável, principalmente, por 

promover uma postura democrática quando se refere a  seu papel político de fiscalizador 

da política brasileira e apurador de informações verdadeiras e precisas. Tal postura pode 

se faz evidente no seu atual slogan: “Um jornal a serviço do Brasil”. 

 Nos dias 25 e 26 de maio de 2012, entra em destaque, tanto nos veículos de 

comunicação eletrônicos e impressos, o protesto “Marcha das Vadias” ocorrido em 

cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, principalmente. O 

movimento criado no Canadá percorre o mundo desde o ano de 2011 para relatar e 

destacar os abusos sofridos por mulheres por parecem “vadias”, ou seja, por se vestirem 

de forma “insinuante”, “provocativa”, “sensual” e que possam estimular o assédio 

sexual ou o estupro. Estes abusos, no entanto, vão do preconceito quanto à forma de se 

vestir à violência física. Ao contrário do que se pensa, a marcha trata muito mais do que 
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a liberdade de se vestir, põe na pauta: preconceitos, prostituição infantil, machismo e 

todos os tipos de violência contra a mulher. 

 O evento foi relatado pelo jornal online Folha de S. Paulo durante os dois dias 

supracitados com 7 matérias no total. O jornal veiculou 29 imagens do movimento que 

envolveu, em sua maioria, mulheres jovens e de aparência “descolada”, algumas 

usavam piercing no umbigo, cabelos coloridos, tatuagens. Foram ouvidas 9 fontes, 5 

mulheres e 4 homens. Todas as mulheres ocupavam cargos importantes, desde deputada 

à antropóloga. Dos homens entrevistados, 1 era estudante universitário. Os outros 3, 

trabalhavam em cargos de expressão social.   

 Compareceu ao movimento, o público LGBT, porém o jornal não mencionou 

nada a respeito da participação do grupo na Marcha. De acordo, com o noticiário, o 

protesto foi organizado pelas mídias sociais, destacando o site de relacionamento 

Facebook, em que teriam marcado presença cerca de 6000 pessoas na cidade de São 

Paulo. No momento da Marcha compareceram 300, 5% do número calculado na rede 

social.  

 A primeira matéria veiculada no jornal online sobre o assunto saiu no dia 25 de 

maio, um dia antes do protesto. No conteúdo, a programação do evento e o percurso da 

Marcha pela capital paulista; um breve histórico do movimento e a participação de 

outras cidades na causa.  

 A partir do dia 26, o jornal introduz por 4 vezes consecutivas, em cada 

atualização feita sobre a marcha em São Paulo, a fala da organizadora do movimento na 

cidade de São Paulo, Madô Lopez, que diz: “Chega de sermos recriminadas e 

discrimadas nas ruas porque usamos saias, leggings, regatas, vestidos justos, chega de 

sermos reprimidas e intimidadas porque somos mulheres, porque somos femininas e 

porque queremos nos sentir sensuais, bora pras ruas mulherada! Não é porque uso saia 

que sou puta!” 

 As outras duas matérias relatam a Marcha nas cidades do Rio de Janeiro e 

Brasília. Em termos de participantes, Brasília superou as cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro com aproximadamente 3.000 participantes. No Rio de Janeiro houve cerca de 

1000 pessoas no movimento. 

 Na matéria veiculada pelo jornal, intitulada “No Rio, Marcha das Vadias tem 

confusão em frente a igreja”, no dia 26 de maio, dramatizou-se um fato que não condiz 

no todo com a afirmação destacada no título. No corpo da matéria, o fato priorizado no 
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título é pouco informado e não corresponde ao teor sensacionalista que se optou por 

adotar. 

 As notícias foram postadas na editoria de Cidade e Cotidiano. Na página de 

acesso vê-se emotions publicitários, incluindo propaganda de motel ao lado das 

matérias.  

Das 29 imagens disponibilizadas no jornal online, 10 mostram participantes de 

seios à mostra (algumas, exibindo a mesma pessoa em outros ângulos). Outras 9 

imagens mostram a Marcha em plano aberto, destacando cartazes contendo frases de 

efeitos, tais como: “Meu corpo, minha regra”, “Tire o seu machismo da frente que eu 

quero passar”, “Meu corpo não é um insulto”. Outras 10 imagens focam bustos, assim 

como outras partes do corpo, pintados com frases de efeito, como: “sou vadia, sou 

livre”. Num dos cartazes feitos por uma das participantes e postados pelo jornal diz: 

“Mecheu com uma, mecheu com todas” (sic). A frase utilizada em expressões rotineiras 

e, de forma coloquial, não releva as causas propagadas pela Marcha, mas sim o erro 

ortográfico na grafia do verbo “mexer”. A intenção foi evidenciar que as mulheres que 

estavam ali, reivindicam, mas não estudam.  

  

Considerações finais 

 

 Observa-se que há mudanças pontuais no modelo de reivindicação feminista da 

Marcha das Vadias, a primeira delas é quantidade expressiva do público masculino, que 

reconhece a importância da simetria de valores entre homens e mulheres; a segunda é a 

ampliação das causas para o movimento que não deseja simplesmente propor uma 

liberdade de vestimenta, mas de problemáticas mais complexas como o combate à 

prostituição infantil, ao estupro e outras formas de violências contra a mulher, assim 

como punição adequada aos agressores.  

 Apesar de a mulher ter conquistado espaço social na contemporaneidade e na 

sociedade ocidental, crimes contra mulheres são recorrentes, tanto em países 

desenvolvidos como subdesenvolvidos. A figura masculina ainda domina todos os 

campos do cenário público com direitos sociais, morais e culturais reservados. Assim, a 

Marcha das Vadias surge como um movimento libertário de caráter democrático, sem 

ideologias políticas ou bandeiras. O que está em jogo não são propósitos de interesses 

escusos, mas condições de vida livres de tabus e falsos paradigmas conservadores que 
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diminuem o teor da diversidade e da cidadania pregado por sociedades que se dizem 

avançadas e sucedidas.  

 Como pode-se perceber, o jornal Folha de S. Paulo realizou uma cobertura 

tímida e sem grandes novidades do movimento Marcha das Vadias. Sua proposta, para 

um jornal de grande projeção, não foi além do que jornais de médio ou pequeno alcance 

fariam ou poderiam fazer. Não se buscaram informações sobre o movimento que 

ocorreu no interior do estado de São Paulo. Na capital paulista, as informações obtidas 

foram todas oficiais, o jornalista limitou-se a descrever a Marcha. No Rio, o título da 

matéria não condiz com o corpo do texto da notícia e em Brasília foi igualmente 

descritiva, sendo que só foram disponibilizadas imagens da Marcha em São Paulo.   

 Assim, para um jornal que se diz plural e a favor da democracia, houve grandes 

falhas na abordagem sobre o movimento que deve ser ouvido e visto por veículos 

midiáticos comprometidos, capazes de propiciar reflexões sérias sobre o bem estar 

social. 
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