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Resumo: Como todo movimento social, o feminismo tem suas reivindicações e estratégias de luta 

diretamente vinculadas ao contexto político, social e econômico que está inserido. Isto implica 

afirmar que o modo como se estabelece as relações sociais na sociedade patriarcal e capitalista faz 

emergir desafios à sua organização. Particularmente, com relação às mulheres jovens o movimento 

se depara com dois desafios organizativos: um no plano do reconhecimento deste segmento como 

parte do sujeito coletivo feminista, propondo-se a rever sua dinâmica interna e o processo de 

formação continuada de novas lideranças. O outro do ponto de vista da legitimidade de suas 

demandas específicas, realizando uma nova leitura das questões acerca do exercício da sexualidade 

livre e da autonomia pessoal das jovens. A saída estratégica para tais questões está relacionada 

diretamente com a necessidade de se aprofundar a crítica em torno da sociabilidade capitalista e 

suas repercussões no cotidiano da juventude. Além de se reconhecer a diversidade das experiências 

das mulheres, como elemento demarcatório da programática e da construção da identidade coletiva 

do feminismo. 
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Introdução 

O feminismo como campo político dos movimentos sociais possui a característica de ser 

uma ação coletiva para transformação orientada por princípios valorativos comuns, com formas 

organizativas diferenciadas. É também uma teoria que analisa criticamente o mundo e a situação 

das mulheres, assim como uma atitude pessoal diante da vida (SILVA; CAMURÇA, 2010).  

Sendo assim, na organização programática e operativa do movimento feminista é 

fundamental que as diversas objetividades que movem a resistência das mulheres, sejam 

reconhecidas e assumam a mesma visibilidade e potencial de articulação interna do feminismo 

como sujeito de emancipação.  

Neste artigo, pretendemos traçar algumas reflexões sobre os desafios programáticos e 

organizativos para a organização das jovens no movimento feminista.  Nossa análise parte tanto da 

literatura que aborda esta questão, a partir da década de 1990, quanto das experiências vivenciadas 

em espaços de formação e militância política de articulação de jovens feministas no Brasil. 
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“Jovens feministas presentes”: contribuições e desafios 

A sociedade patriarcal e capitalista que explora e se apropria do corpo das mulheres, tem 

intensificado os desafios para a organização do movimento feminista. Seja em nível do 

enfrentamento da ofensiva ideológica de mercantilização da vida social e particularmente do corpo 

das mulheres.  Ou ainda, no confronto cotidiano com o fundamentalismo religioso que volta a 

fortalecer a dualidade das mulheres entre “santas” e “profanas” e reforça a ideia da mulher 

abnegada, submissa e cuidadora dos mais fracos e incapazes. 

Para as jovens este contexto é ainda mais problemático, uma vez que é sobre o corpo da 

mulher jovem que estas imposições agem com mais força, pois são mulheres que ainda estão em 

processo de formação intelectual, afetiva e de projetos de vida. São, em sua maioria, ainda 

dependente economicamente de seus familiares e muitas vezes se vêm na obrigação de seguir as 

orientações conservadoras de comportamento, principalmente, no que se refere a vivência da  

sexualidade e da autonomia de si. 

Desta forma, algumas questões como o tráfico de mulheres para fins de prostituição, os 

estupros e o assédio sexual fora do ambiente doméstico são realidades que afetam mais diretamente 

a população jovem e em decorrência das quais as jovens tem levantado reivindicações e 

questionamentos acerca destas temáticas. No sentido mais amplo, se articulam com as bandeiras de 

luta feminista em defesa de uma sociabilidade de igualdade e emancipação humana.  

Neste sentido, a aproximação das mulheres jovens com as demandas do feminismo faz parte 

da construção deste movimento que, em muitos momentos, foi o interlocutor privilegiado para as 

demandas de liberdade sexual e direito a anticoncepção nos anos 60, que mobilizou a juventude em 

nível mundial, dentre outros. 

Estes momentos de aproximação e sintonia programática foram propícios para que  as 

jovens feministas passassem a constituir seus espaços de organizações e articulações dentro do 

movimento de mulheres. Com a apresentação de outras perspectivas metodológicas no processo de 

formação, agitação e propaganda que envolviam os elementos da cultura e da comunicação direta 

entre os jovens, homens e mulheres. Foi com essa intervenção que o feminismo começou o seu 
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diálogo com o hip hop e passou a reconhecer a produção de fanzines
3
, a expansão das blogueiras 

feministas e mais recentemente as “Marchas das vadias
4
”, como expressões de sua práxis. 

Apesar dessa presença política as jovens feministas ainda têm pouco espaço quando nos 

referimos a representatividade interna e a legitimidade de suas demandas que pautam: 

Ser necessário não construir espaços adultocêntricos e verticais, garantir que as mais 

diversas jovens expressem suas necessidades e apreensões dentro do processo, além de se 

trabalhar conjuntamente nos movimentos de juventudes e feministas, sem deixar de pensar, 

considerando as inter-relações com as demais identidades, raça/etnia, classe social, 

condições sócio-geográficas, culturais e orientações sexuais. (ADRIÃO, TONELI E 

MALUF, 2011, p. 670). 

Assim a participação das jovens no feminismo trouxe, para os espaços organizativos uma 

nova situação que até então não se configurava como uma particularidade do percurso histórico de 

constituição deste movimento. De acordo com Celiberti (2009), em outros momentos históricos o 

fato de ser jovem não constituía em si um sinal de identidade. “Para muitas de nós, feministas 

nascidas no movimento da geração de 68, que naquele momento, tínhamos 15 ou 20 anos, pensar 

esta questão é algo novo” (p.150).  

Inicialmente esta situação gerou alguns conflitos internos. As jovens que começavam a 

participar do movimento não se sentiam valorizadas em suas opiniões, como as que já estavam 

atuando há mais tempo. Apontavam, desta forma, uma forte hierarquia geracional, dentro do 

movimento em que a feministas mais experientes teriam mais poder e visibilidade.  

A demanda não era necessariamente por novas agendas e sim, pelo reconhecimento da 

participação nestes espaços, não como observadoras ou coadjuvantes dos processos. “Antes, elas 

querem discutir e ter acesso aos debates, assim como outras parcelas e segmentos dentro dos 

movimentos”. (ADRIÃO, TONELI E MALUF, 2011, p. 669).  

Com isto fica evidente que muitas feministas não entendiam qual era a especificidade 

daquele novo sujeito e tinham dificuldades de identificar o que realmente aquelas jovens queriam.  

Assim, ao mesmo tempo, em que se valorizava o espírito de desobediência e irreverência 

que as jovens feministas traziam para o movimento, havia questionamento sobre a qualificação 

política das mesmas, no sentido de vivência e conhecimento teórico-político sobre as bandeiras de 

luta e a história do feminismo. 
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Neste contexto o primeiro desafio é a construção do respeito mútuo e do reconhecimento 

dos elementos que unificam as particularidades de cada geração, com o projeto utópico do 

feminismo que é a igualdade.  

Neste ponto encontramos unidade na divergência, pois todas reconhecem que o primeiro 

passo é a necessidade de se avançar no processo de formação política das militantes articulada com 

ações de intervenção política na realidade social.  

Jovens feministas e os desafios da unidade programática no feminismo 

A formação política é a ferramenta privilegiada para a construção de sujeitos coletivos 

capazes de articular, uma análise coerente com a construção de uma estratégia que aponte a 

superação dos elementos que contradizem o projeto de liberdade do feminismo. 

Neste sentido o feminismo desenvolve sua formação política como um processo de ruptura 

da naturalização da condição de opressão-dominação das mulheres. Assim, como princípio a 

formação está vinculada as práticas feministas de autoconsciência. Na qual as mulheres podem 

identificar o sistema de opressão e exploração no qual estão inseridas, através da observação 

refletida de sua trajetória de vida.  

É esta reflexão que gera o processo de “tornar-se mulher feminista”. Tal consciência é 

considerada por Cisne (2013) como um processo de apropriação de si : 

[...] no sentido das mulheres se percebem como sujeitos e passam a lutar por sua autonomia 

e liberdade, o que demanda rupturas estruturais e superações ideológicas, a começar com o 

modelo hegemônico de família e com a ideologia da naturalização dos sexos( p. 298) . 

Importa destacar que tal processo se materializa na unidade teoria e prática, quando a partir 

da apropriação de um método de análise que articula as diversas totalidades da condição das 

mulheres, mediadas pelas suas contradições internas.  

Neste movimento de conhecimento e transformação as mulheres independente das situações 

particulares de cada uma, passam a se reconhecer coletivamente. “Na [...] troca de experiências e 

saberes em confronto com o ‘pensamento pensado’ por outras mulheres, sistematizado na forma da 

teoria feminista (CAMURÇA, 2007, p. 19). 

O desafio está em não se cristalizar experiências como se houvesse um ponto de vista mais 

apurado e mais comprometido com o feminismo. O reconhecimento da diversidade que compõem a 

analítica e a perspectiva metodológica que anima e caracteriza o conjunto de organizações 

feministas, é o ponto de partida para que a formação política se materialize na luta cotidiana por 

uma sociedade de igualdade.  
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Neste campo, podemos situar a demanda dos coletivos de jovens que reclamam um maior 

reconhecimento de suas práticas políticas e ferramentas pedagógicas no interior do campo mais 

amplo do feminismo. Não apenas como uma possibilidade vir a ser uma referência e sim, como uma 

experiência histórica que deve ser potencializada como parte do sujeito coletivo feminista. 

Ainda no campo da formação política queremos situar a problemática reclamada pelas 

jovens que se sentem pressionadas pelas responsabilidades que lhe são atribuídas.  Sem a devida 

compreensão da diferença entre as mulheres, a partir do lugar que ocupa na sociedade.  

Mesmo que concordemos com a crítica da sobrecarga de militantes, em nossa leitura o que 

ocorre é um processo gradual de transferência de direção política, em que tarefas históricas são 

repassadas a jovens mulheres feministas que geralmente eram incumbidas da organização das 

atividades culturais e dos momentos de aquecimento das atividades.  

Ocorre que, ao mesmo tempo se vivencia uma crise na política de formação de quadros no 

feminismo que segundo Silva e Camurça (2010):  

É frequente encontrarmos ações educativas com mulheres bastante participativas, mas 

fechadas em um tema específico, sem a perspectiva de formação política para ação coletiva, 

ou seja, com pouca análise crítica sobre os problemas, sem discussão sobre a conjuntura e o 

contexto dos movimentos, e, muitas vezes, sem subsídios para organização das lutas 

feministas. Também temos atividades educativas esporádicas e vinculadas a um objetivo do 

momento, como a preparação para participação em um seminário ou congresso. (SILVA E 

CAMURÇA, 2010, p.62) 

Os desafios na atualidade no campo da formação política para o movimento está na ausência 

de formações mais amplas que possam transpor as análises cotidianas para o debate sobre as bases 

estruturais que fundamentam tais situações. Sobre este ponto as autoras acima traçam uma crítica de 

que:   

Esta forma de conduzir as atividades educativas, embora possam ser importantes 

individualmente para as mulheres que delas participam, não consolidam um processo que 

ajude a fortalecer a organização do movimento de mulheres, a construir seu projeto político 

e a ampliar a capacidade do movimento de refletir sobre si mesmo, elaborar e atuar sobre os 

problemas das mulheres (Idem). 

Por outro lado, o aumento do fundamentalismo e o aprofundamento das formas de 

apropriação da vida das mulheres promoveu contraditoriamente o desenvolvimento de ações 

políticas inusitadas que surgiram muitas vezes como movimento à margem das organizações 

feministas no Brasil. Como a experiência da marcha da vadia. Esta ação embora envolva a defesa de 

bandeiras históricas do feminismo como o direito ao corpo não partiram de organizações instituídas 

e nem de processos de formações prévios.  
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Estas mobilizações impulsionadas principalmente por jovens levaram a diversas reflexões 

dentro do movimento organizativo, que se desenvolveu em pelo menos duas direções: 1- com 

relação a sua caracterização e composição social e 2- em torno das formas de inserção das 

organizações feministas tradicionais, nestas mobilizações.  

O desafio que se destaca neste fenômeno é a urgência que se tem de potencializar estas 

novas experiências de organização das jovens feministas, que se desenvolvem com autonomia 

performativa, radicalidade estética e ousadia política na crítica permanente aos modelos dominantes 

de ser e viver, sob a lógica capitalista-patriarcal de dominação. É nesta lógica que as mulheres são 

submetidas, como nos afirma Falquet citando Tabet( 2012) a um contínuo intercâmbio econômico-

sexual. 

Atualizar sua metodologia e sua força discursiva no processo de agitação e propaganda 

política é outro desafio que as jovens feministas trazem para o movimento. Trata-se de um processo 

de retroalimentação, no qual as novas formas de articulação política se nutrem das antigas 

dinâmicas, ao fazer outra leitura de seus impactos e vislumbrar novas possibilidades de 

radicalidade. 

 A proposta é desenvolver um movimento progressivo de aproximação e consideração 

política entre o feminismo em sua forma tradicional e as organizações de jovens feministas, para o 

fortalecimento das diversas articulações que atuam no interior do que chamamos do feminismo 

como um coletivo total. Que tem como propósito organizativo superar os impasses originários da 

tensão entre os campos políticos no seu interior,  possibilitar, em sua analítica, a interação entre as 

diferentes interpretações da realidade e entre as diversas maneiras de se construir a práxis de 

transformação do feminismo. 

 “Por mim, por nós, pelas outras”: reflexões conclusivas: 

Apesar das desigualdades de classe, raça, etnia e das diferenças geracionais, a situação das 

relações sociais de desigualdade, exploração e apropriação a qual estão inseridas, permite 

estabelecer uma identidade comum entre as mulheres, como afirma Camurça (2007):  

O feminismo, como sujeito político, se faz somente através das mulheres e de sua 

movimentação. É imprescindível termos um NÓS MULHERES, a partir do qual é possível 

analisar o contexto, identificar as contradições, fixar objetivos para esta movimentação. 

Sem este “nós mulheres” não há como o feminismo seguir sendo um sujeito político com 

força transformadora. (p.16) 
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Desta forma, mesmo com toda a diversidade e particularidade vivenciada por cada mulher e 

apesar dos conflitos internos característicos de todas as formas de organizações, a busca por 

autonomia individual se alia a busca por autonomia para todas.  

Neste direcionamento Celiberti (2009) aponta que 

velhas e jovens, somos herdeiras de outras mulheres e construímos nossas histórias 

baseadas nessas alterações, nesses diálogos e sinais mútuos de transmissão, mas também na 

tensão latente da complexidade que marca o estar no mundo de hoje” (p.150). 

O feminismo se desafia, portanto, a se empreender-se na construção de espaços amplos de 

articulação e lutas políticas que consigam mobilizar cada uma das mulheres mediante o 

reconhecimento de sua particularidade de ser e, ao mesmo tempo, a partir do reconhecimento das 

múltiplas determinações que compõem suas experiências de mulher, perpassando as dimensões de 

classe, raça, geração, sexualidade, afetividade entre outras questões, como afirma Gurgel (2011).  
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Feminism and young feminists: programmatic and organisational challenges 

Abstract: Like any social movement, feminism has its claims and strategies directly linked to the 

political, social and economic context which is inserted. This implies that the way establishes social 

relations in patriarchal and capitalist society is emerging challenges to your organization. 

Particularly with regard to young women movement is faced with two challenges: an organisational 

plan of the recognition of this segment as part of the feminist collective subject, proposing to revise 

its internal dynamics and the process of continual formation of new leadership. The other from the 

point of view of the legitimacy of their specific demands, performing a new reading of the questions 

about the exercise of sexuality and personal autonomy of young people. The exit strategy for such 

issues is related directly with the need to deepen the criticism around the capitalist sociality and its 

impact on the daily life of the youth. In addition to recognize the diversity of women's experiences, 

as fixed of programmatic element and the construction of collective identity of feminism. 

Keywords: Feminism. Young womens. Coletive identity. 


