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ABSTRACT 

 

The choice between possession or use provides an opportunity to understand how liquid 

consumption can influence the process of turning humans into objects and possessions of another 

person. In this study, in-depth interviews with young female university students who experienced 

male abuse, document analysis and song lyrics helped to understand the commodification’s 

process under the light of solid and liquid consumption approaches. The results revealed that there 

are contexts of abuse in which boys opted for access to the body, sexuality, feelings and morality 

of the girls, permanently and maintaining a sense of ownership, characteristic of solid 

consumption, but also, opted for access to their bodies, sexualities, feelings and morals, in a 

temporary way, thus avoiding the physical and emotional responsibilities of the owner, 

characteristic of the net consumption. 

 

Keywords: Objectification. Commodification. Liquid Consumption. Woman. 
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RESUMO 

 

A escolha entre a posse ou o uso oferece uma oportunidade para entender como o consumo líquido 

pode influenciar o processo de transformar seres humanos em objetos e posses de outra pessoa. 

Neste estudo, entrevistas em profundidade com moças estudantes universitárias que sofreram 

abuso de rapazes, análises de documentos e de letras de músicas, ajudaram a entender o processo 

de comodificação sob a luz das abordagens de consumo sólido e líquido. Os resultados revelaram 

que há contextos de abuso em que os rapazes optaram pelo acesso ao corpo, a sexualidade, aos 

sentimentos e a moralidade das moças, de forma permanente e mantendo um senso de propriedade, 

característica do consumo sólido, mas também, optaram pelo acesso aos seus corpos, sexualidades, 

sentimentos e moralidades, de forma temporária, evitando assim as responsabilidades físicas e 

emocionais do proprietário, característica do consumo líquido.  

 

Palavras-chave:  Objetificação. Comodificação. Consumo Líquido. Mulher. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

To be a slave. To be owned by another person...as a house or table is owned. To live as a piece of 

property that could be sold - a child sold from its mother, a wife from her husband. To be considered 
not human, but a "thing" that plowed the fields, cut the wood, cooked the food, nursed another's 

child; a "thing" whose sole function was determined by the one who owned you. 

To Be a Slave, Julius Lester 

 

 

O trecho acima retirado do livro To Be a Slave ilustra a realidade de seres humanos que 

foram transformados em propriedades de outras pessoas. A escravidão é um exemplo extremo em 

que um ser humano perde integralmente sua liberdade e autonomia em detrimento de interesses 

alheios a sua vontade. A teoria da objetificação argumenta que pessoas objetificadas são vistas 

como um objeto, como no caso da escravidão, em que seres humanos são tratados como 

ferramentas de trabalho (Fredrickson & Roberts, 1997).  

Pessoas podem ter seus corpos ou partes deles transformados em uma commodity, ou seja, 

algo com valor de troca realizado. Esse processo é chamado de comodificação de pessoas 

(Hirschman & Hill 1999; 2000; Van Binsbergen & Geschiere; 2005). Exemplos de comodificação 

de pessoas ou partes do seu corpo incluem o tráfico de órgãos (Kopytoff, 1986), o sistema artificial 

de reprodução humana por meio da compra e venda de óvulos e espermatozoides, as 

transformações cirúrgicas com o intuito de atingir corpos perfeitos, o processo de trabalho em que 

trabalhadores têm sido referidos como "mãos" (Sharp, 2000) e a comercialização de serviços 

sexuais (Hirschman & Stern, 1994; Hartsock, 2004; Rudman & Fetterolf, 2014).  

Na comodificação o ser humano torna-se uma propriedade do seu comodificador e está 

sujeito a venda ou troca por valor financeiro (Hirschman & Hill, 1999; 2000). Sobre a noção de 

propriedade, Belk (1988) desenvolveu o conceito de posses como extensões do próprio eu e, 25 

anos depois, Belk (2013) atualizou esse conceito baseando-se na repercussão que mudanças 

tecnológicas recentes trouxeram para o entendimento do eu. Jogos on-line, mídias sociais, internet, 

smartphones e câmeras digitais afetaram o comportamento do consumidor em relação às suas 

escolhas de consumo, o que é valorizado no mercado e, inclusive, suas identidades (Bardhi & 

Eckhardt, 2012). A tecnologia digital impactou a lógica do consumo de maneira irreversível, de 

modo que o valor para o consumidor não mais está relacionado apenas à posses, mas também às 

práticas que incorporam fluidez, uso, acesso, imediatismo e desmaterialização e, que podem 
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refletir também na forma como os indivíduos se relacionam entre si (Bauman, 2003; Bardhi & 

Eckhardt, 2012; Belk, 2013; Bardhi & Eckhardt, 2017).  

Trabalhos acadêmicos anteriores não abordaram as possíveis implicações que as mudanças 

que ocorreram na sociedade, tais como as transformações tecnológicas e a expansão do mercado 

global (Bauman, 2000; Bardhi, Eckhardt & Arnould 2012; Belk, 2013), causam ao fenômeno da 

objetificação e comodificação de pessoas. Além disso, não analisaram a relação entre os conceitos 

de objetificação e comodificação de forma suficiente (Fredrickson & Roberts, 1997; Hirschman, 

1999; 2000; Haslam, 2006). Sharp (2000) argumenta que existe uma relação entre os conceitos, 

defendendo a ideia de que a comodificação está relacionada com a objetificação de alguma forma, 

pois transforma pessoas e seus corpos em objetos de desejo econômico. Sharp (2000) argumenta 

que se uma pessoa é objetificada, é possível que ela também tenha sido comodificada, como no 

caso da escravidão em que o senso de posse e propriedade sobre um escravo possibilita que ele 

seja intercambiável com objetos de outros tipos, característica presente na comodificação 

(Nussbaum, 1999). 

O presente estudo busca dar continuidade aos trabalhos de Hirschman e Hill (1999; 2000), 

que tratam do processo de comodificação de pessoas e ao trabalho de Sharp (2000) que defende a 

relação entre a objetificação e a comodificação. Kopytoff (1986) argumenta que a comodificação 

não deve ser vista como “uma coisa ou outra coisa”, mas sim do ponto de vista processual. Por 

isso, o objetivo deste trabalho é estender a compreensão sobre o processo da comodificação de 

pessoas sob a luz da abordagem de consumo sólido e líquido proposto por Bardhi e Eckhardt 

(2017). Hirschman e Hill (1999; 2000) desenvolveram um modelo do processo de comodificação 

de pessoas baseado na história da escravidão de Africanos na América do Norte (Hirschman & 

Hill, 1999) e discutiram sobre a resistência à comodificação e manutenção da identidade pessoal 

de sobreviventes do campo de concentração de Buchenwald, Alemanha (Hirschman & Hill, 2000). 

Sharp (2000) analisou como o corpo humano e suas partes são commodificados em diversos 

contextos culturais e discutiu sobre as questões éticas do processo de comodificação de seres 

humanos.  

O objeto de estudo do presente trabalho são jovens mulheres universitárias. A escolha por 

jovens mulheres foi feita porque elas estão vivenciando o aumento da autoconsciência e a 

preocupação com a imagem nessa fase da vida. De acordo com o estudo de Slater e Tiggermann 

(2002) que testou a teoria de objetificação proposta por Fredrickson e Roberts (1997), moças 
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enfrentam graves consequências decorrentes da objetificação de seus corpos, tais como, ansiedade 

com sua aparência e vergonha do próprio corpo. Consequentemente, demonstram excessiva 

preocupação com a aparência física e a busca pelo corpo perfeito, o que tem acarretado um 

aumento do número de cirurgias plásticas femininas, implantes de silicone e cirurgias íntimas, por 

exemplo, para redução de lábios ou estreitamento do canal vaginal (Sharp, 2000; Hartsock, 2004). 

A escolha por estudar o ambiente universitário ocorreu porque, segundo Carey et al. (2015), as 

moças universitárias possuem cinco vezes mais chances de serem agredidas sexualmente do que 

outras moças e mulheres.  

Além de objetificado, o corpo da mulher também pode ser comodificado em diversos 

contextos, como por exemplo, quando um homem paga por serviços sexuais (prostituição ou 

pornografia), pois está tornando o corpo daquela mulher uma commodity sexual e se colocando no 

papel de cliente daqueles serviços (Hirschman, 1991; Hirschman & Stern, 1994, Yagil, 2017). A 

sexualidade feminina, juntamente com seu corpo, são altamente comodificados em filmes, 

propagandas, páginas da internet, clubes de strip, serviços telefônicos sexuais, terapias sexuais, 

sex-shops, casa de swing e casas noturnas no geral (Carter, 1978; Dworkin, 1981; Hirschman & 

Stern, 1994; Henriot, 2012). Mulheres comodificadas não são valorizadas por suas características 

humanas, por isso estão sujeitas a sofrerem atos de violências físicas e de cunho sexual, ameaças, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição, chantagem, entre outros que 

afetam o seu direito de ir e vir, pois sua saúde, integridade física e bem-estar também perdem 

relevância o que abre espaço para que sejam vítimas de diversos tipos de violência (Dworkin, 

1981; Nussbaum, 1999; Moore, 2008). 

Como principal contribuição, o estudo desenvolve de forma inédita a ideia de que o 

processo de comodificação de pessoas pode ocorrer entre dois estados extremos: partindo do senso 

de propriedade permanente, com características do consumo sólido que é baseado na durabilidade, 

na propriedade e na materialização; indo até o senso de posse temporária, com características do 

consumo líquido que é baseado na efemerabilidade, no acesso e na desmaterialização (Bardhi & 

Eckhardt, 2017). Além disso, o estudo também contribui para a compreensão sobre a existência de 

quatro diferentes tipos de comodificação: do o corpo, da sexualidade, dos sentimentos e da 

moralidade da mulher, categorias que emergiram dos dados das entrevistas. E, por fim, contribui 

para a literatura sobre objetificação e comodificação de mulheres ao propor um fluxograma sobre 

esse processo. 
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O presente trabalho está estruturado em seis seções, divididos de forma a facilitar a 

compreensão do estudo empreendido. A primeira seção apresenta o contexto, o objetivo, a 

contribuição e as justificativas para sua realização. A segunda seção trata do referencial teórico 

construído para suportar o estudo. A terceira seção explicita os procedimentos metodológicos. A 

quarta seção apresenta uma contextualização do ambiente universitário com o intuito de 

familiarizar o leitor com o ambiente dos entrevistados. A quinta seção apresenta e discute os 

resultados da pesquisa e, por fim, a sexta seção apresenta a conclusão, bem como suas limitações 

e indicações para futuros estudos. 

 

1.1 A Mulher como uma Commodity na América Latina 

 

No Brasil a objetificação do corpo da mulher pode ser analisada sob a ótica do 

patriarcalismo, em que o patriarca (o pai) torna-se o administrador de toda a extensão econômica 

e da influência social que a família exerce e, o papel da mulher concentra-se em atividades tais 

como: a educação dos filhos, os afazeres domésticos e a satisfação sexual do marido. Como 

consequência da estrutura patriarcal, constituída desde a colonização do Brasil pelos portugueses 

que tinham raízes vinculadas com o passado medieval europeu e o modelo patriarcal mulçumano 

(Holanda, 2002), atributos físicos da mulher como beleza e a sensualidade tornam-se relevantes 

para os homens. Consequentemente, a objetificação da mulher pode ser observada na propaganda 

brasileira que trata o corpo e a sexualidade da mulher como um objeto de desejo que pode satisfazer 

o consumidor ao comprar determinado produto. E também ao estabelecer ideais de beleza que 

estão alinhados ao pensamento patriarcal ainda existente e que formam figuras de mulheres como 

“bela, recatada e do lar”.  

As mulheres brasileiras têm seus aspectos físicos explorados em propagandas, como da 

cerveja da marca Itaipava, protagonizada pela modelo Aline Riscado que interpreta "Verão", uma 

garçonete de um quiosque de praia que atraia a atenção dos frequentadores por causa do seu corpo 

seminu. Uma propaganda veiculada em 2015 foi denunciada ao Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) por consumidores que consideravam seu conteúdo 

ofensivo e machista. No anúncio a modelo aparece de biquíni segurando uma garrafa de cerveja 

de 200ml na mão direita e uma lata de 350ml na mão esquerda e, abaixo dos seus seios aparecia a 

legenda de 600 ml, fazendo referência a quantidade de silicone nos seios da modelo. O slogan do 
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anúncio era “faça sua escolha”, tratando os seios da modelo, a lata ou a garrafa de cerveja como 

objetos a serem escolhidos. O CONAR aceitou as denúncias e proibiu a veiculação da propaganda. 

Outra conhecida marca de cerveja, a Skol, lançou no carnaval de 2015 a campanha “Deixei o “não” 

em casa”, com frases “Esqueci o não em casa” e “Topo antes de saber a pergunta”, causando 

polêmica por causa da campanha antiestupro “Não é não”. A Skol mudou sua campanha após 

receber críticas de consumidores e ter seus cartazes pichados.  

Certamente as mulheres não são as únicas que sofrem violência na sociedade, e não são 

todos os homens que comodificam ou agridem as mulheres (Fredrickson & Roberts, 1997). Nem 

sempre os homens são os agressores, pois estudos mostram que mulheres também podem se tornar 

agressivas em um relacionamento (Straus, 1999; Dossi et al., 2008; Vieira et al., 2008), mas 

números mostram que as mulheres são as maiores vítimas da violência contra o gênero no Brasil 

e no mundo. Segundo relatório publicado pela ONU (2010), cerca de cinco mil mulheres são 

mortas anualmente por causa de crimes relacionadas à honra masculina, ou seja, são assassinadas 

por causa de alguma suspeita ou caso de transgressão sexual, tais como adultério, relações sexuais 

ou gravidez fora do casamento (mesmo em casos de estupro); mais de 135 mil meninas e mulheres 

(que ainda estão vivas) já foram mutiladas (remoção do clitóris, dos grandes lábios e, em casos 

extremos, a vagina da vítima é inteira costurada) em países da África e Oriente Médio, locais em 

que tal prática é mais recorrente.  

A América Latina é uma das regiões mais violentas contra mulheres, com altos números 

de estupros, assédios e assassinatos por causa do gênero (ONU, 2017). Segundo dados do 11º 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública publicado em 2017, foram registrados 4.606 casos de 

homicídios de mulheres no Brasil, e 49.497 ocorrências de estupros de mulheres em 2016. Em 

função de mudanças no código penal brasileiro em 2009, a tipificação do crime de estupro passou 

a incluir, além da conjunção carnal, o ato libidinoso e o atentado violento ao pudor, ou seja, a 

violação com intenções sexuais contra uma pessoa sem o seu consentimento é um tipo de agressão 

sexual classificada como estupro. Cerca de 70% das vítimas são crianças e adolescentes do sexo 

feminino e estima-se que em torno de 90% dos agressores são homens próximos a vítima como 

pais, padrastos, namorados ou amigos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste estudo abarca os conceitos e definições da teoria da objetificação, 

com exemplos teóricos e práticos da objetificação de pessoas; na sequência trata especificamente 

da objetificação e comodificação de mulheres, ilustrando também como a comodificação acontece 

em diversos contextos. E por fim, discute sobre a solidez e liquidez no consumo contemporâneo.   

 

2.1 Teoria da Objetificação 

 

All the people in the camp wore the same clothes, those pyjamas and their striped cloth caps too; 

and all the people who wandered through his house (with the exception of Mother, Gretel and him) 

wore uniforms of varying quality and decoration and caps and helmets with bright red-and- black 

armbands and carried guns and always looked terribly stern, as if it was all very important really 

and no one should think otherwise. What exactly was the difference? He wondered to himself. And 

who decided which people wore the striped pyjamas and which people wore the uniforms?  

The Boy in the Striped Pyjamas, John Boyne 

 

Nos mais diversos tipos de sociedade há o consenso sobre a existência de um universo das 

coisas e de um universo das pessoas. De um lado estão as coisas - objetos materiais e, do lado 

oposto estão as pessoas - que representam o universo da individualização e da singuralização. É 

comum falarmos de biografias psicológicas, profissionais, políticas, familiares e econômicas das 

pessoas, no entanto, os objetos também possuem uma biografia, um histórico de onde foram 

produzidos. A biografia dos objetos conta, por exemplo, como eles chegaram até o seu local atual, 

o que as pessoas consideram como uso ideal para eles, quais são suas fases de vida, como seu uso 

muda de acordo com sua idade e, o que acontece quando sua vida útil chega ao fim (Kopytoff, 

1986).  A distância entre os objetos e as pessoas nem sempre é simples de identificar, pois existem 

objetos tratados com singularização e existem pessoas tratadas como objetos (Kopytoff, 1986; 

Hirschman & Stern, 1994; Hirschman & Hill, 1999; 2000).  

A individualização e a singularização referem-se aos aspectos de diferenciação atribuídos 

às pessoas e às coisas. Um objeto singularizado possui um valor especial, deixando de ser apenas 

um objeto comum e passando a ter importância na vida do objetificador. Um objeto singularizado 

perde o valor de venda ou troca, pois para seu possessor ele tem um valor de uso relevante e sua 
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comercialização não é algo interessante. Um exemplo de objeto singularizado são joias de família, 

que embora tenham valor de venda e troca para o mercado, tornam-se singulares para seu possessor 

(Kopytoff, 1986).  

Além da singularização, existe a sacralização de coisas e pessoas. Durkheim (1915), 

sociólogo francês, postulou o conceito dicotômico de sagrado e profano. O primeiro representa os 

interesses do grupo, especialmente a unidade, que eram incorporados em grupos de símbolos 

sagrados. Já o segundo, por outro lado, envolve preocupações individuais mundanas. A dicotomia 

sagrado-profana não representa o bem versus mal. O sagrado pode ser algo bom ou mau, assim 

como o profano. Segundo Belk, Wallendorf e Sherry (1989), muitos consumidores 

contemporâneos transformam elementos da vida –  sem conexão com a religião formal – em algo 

que deve ser reverenciado, temido e tratado com o máximo respeito. Como por exemplo, 

bandeiras, arte, automóveis, museus e coleções. Consumidores tratam objetos sacralizados como 

singulares, extraordinários ou sagrados, assim como os elementos da natureza são sagrados nas 

religiões naturistas.  

Nesse sentido, a religião é um, mas não o único contexto em que o conceito do sagrado é 

operante (Belk et al., 1989). Na sacralização, o objeto ou a pessoa, além de não ter mais valor de 

troca e venda para o seu possessor, também proporciona uma experiência única, transcendental, 

mística, religiosa, ou algo similar, que o torna tão único que o possessor não consegue estimar seu 

valor de venda ou troca. Outro exemplo de objeto sacralizado são os animais, como no caso da 

vaca que é sagrada para os hinduístas – seu leite, urina e até mesmo suas fezes são utilizados em 

rituais de purificação. Na sociedade contemporânea, a forma de interação de famílias com animais 

domésticos – cães e gatos – caracterizam-nos como objetos singulares sacralizados, pois são 

considerados como membros da família. Os animais, nesse sentido, são considerados um tipo de 

objeto, pois existe para eles um mercado de compra e venda, sendo muitos deles escolhidos pelo 

aspecto físico, determinado pela raça (Belk et al., 1989).  

Opostamente à sacralização, existem os objetos profanos, que são os objetos comuns e que 

fazem parte da vida cotidiana. São objetos que não merecem reverência, não são temidos e 

tampouco são tratados com respeito, mas também não são necessariamente vulgares ou ofensivos 

(Belk et al., 1989). Cada sociedade e/ou indivíduo vai interpretar e atribuir significado de forma 

diferente aos objetos, a depender da sua cultura e valores pessoais. Por isso, existem pessoas 
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tratadas como objetos – objetificação de pessoas – e, existe a personificação de objetos – objetos 

tratados como pessoas (Appadurai, 1994).  

A objetificação de pessoas é o ato de transformar um ser humano em um objeto para a 

satisfação do desejo de alguém (Fredrickson & Roberts, 1997). Para Haslanger (2012) a 

objetificação é assumida como uma relação de dominação em que o objetificador tem o poder de 

impor sua vontade em detrimento ao desejo de alguém. Pessoas objetificadas perdem seus valores 

e características humanas, sendo transportadas ao universo das coisas (Haslam, 2006). Na 

desumanização pessoas são tratadas como objetos ou robôs e características humanas, tais como 

responsividade emocional, calor interpessoal, abertura cognitiva e individualidade, são 

substituídas por inércia, frieza, rigidez, passividade, superficialidade (Haslam, 2006). A 

desumanização não ocorre apenas em situações de conflito ou de avaliação negativa extrema, a 

“desumanização se torna um fenômeno social cotidiano, enraizado em processos sóciocognitivos 

comuns” (Haslam, 2006, p. 252). Nussbaum (1999) sugere que na objetificação o problema está 

relacionado ao fato de “tratar como um objeto o que não é realmente um objeto, e sim um ser 

humano” (p. 218) e defende que existem sete maneiras de objetificar uma pessoa (p. 219): 

 

1. Instrumentalidade: o objetificador trata a pessoa como um instrumento para seus 

propósitos. 

2. Negação da autonomia: o objetificador trata a pessoa como carente de autonomia e 

autodeterminação. 

3. Inércia: o objetificador trata a pessoa como carente de ação, e talvez carente de atividades 

também.  

4. Fungibilidade: o objetificador trata a pessoa como intercambiável com outros objetos de 

outros tipos.  

5. Violação: o objetificador trata a pessoa como algo que perdeu a barreira da integridade, 

como algo que pode ser quebrado, esmagado, invadido. 

6. Propriedade: o objetificador trata a pessoa como algo que pertence a outro e pode ser 

trocado ou vendido. 

7. Negação da subjetividade: o objetificador trata a pessoa como algo cuja experiência e 

sentimentos (se houver) não importam. 
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A partir das diversas maneiras de objetificar uma pessoa, é possível perceber que o 

fenômeno tem vários aspectos diferentes e nem sempre é fácil diferenciá-los. Na 

instrumentalidade, a pessoa objetificada terá apenas valor de uso para satisfação dos desejos do 

seu possessor (Nussbaum, 1999; Haslanger, 2012). Além disso, uma pessoa objetificada pode ter 

o direito a sua liberdade de escolhas e autonomia controlados por seu possessor e ser vista como 

algo que não tem ações próprias, e experiências relevantes e, por isso, precisa ser controlado por 

alguém. A objetificação desumaniza um ser humano (Haslam, 2006) e, como consequência disso, 

seu corpo pode ser tratado como algo que pode ser quebrado, violado, machucado, tal como um 

objeto. O conceito central da objetificação é o uso instrumental do indivíduo, é tratar outros seres 

humanos como meras ferramentas e privá-los dos direitos de seres humanos (Nussbaum, 1999; 

Dworkin, 1981). Um ser humano objetificado por ser intercambiável, ou seja, ser trocado ou 

vendido por outros objetos por se tratar de uma posse do seu possessor.  

Nussbaum (1999) utiliza o exemplo da escravidão para ilustrar as sete maneiras de tratar 

uma pessoa como um objeto. Na escravidão um ser humano vira propriedade de outra pessoa, logo 

sua autonomia lhe é negada e consequentemente, ele é usado como uma ferramenta para os 

propósitos do seu proprietário. No entanto, escravos não são tratados como inertes, e também não 

necessariamente como fungíveis, pois podem ser especializados em suas atividades. Mas a redução 

do seu corpo ao status de uma ferramenta para desenvolver um trabalho específico possibilita a 

troca por outro corpo ou por uma máquina que possa exercer a mesma atividade. Com relação à 

violação, pode haver leis contra abuso dos corpos de escravos, mas é possível perceber que o 

proprietário de um escravo usa seu corpo como bem desejar. E por fim, a subjetividade nem sempre 

é negada aos escravos, pois é possível imaginá-los como seres mentalmente bem adaptados ao seu 

destino, além da possibilidade em desenvolver alguma empatia por seu sofrimento ou dor. Porém, 

a decisão de tratar uma pessoa como um objeto conduz naturalmente ao esquecimento de perguntas 

sobre como o proprietário de um escravo se sentiria se fizessem aquilo com ele ou quais são os 

desejos daquela pessoa transformada em um objeto.  

 

 

2.2 Objetificação e Comodificação de Mulheres 

 

One day, towards the end of his rather miserable life, the old blind hero of the tragedy sensed the 

presence of the Sphinx. He asked her why things had turned out so badly for him. Well, the sphinx 
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explained, "Your answer to the riddle was only partially correct." "Wait a minute," he said. "You 

asked me, 'what walks on four legs in the morning, two at noon, and three in the evening?' I 

answered Man - who crawls as a child, walks upright as an adult, but upon reaching old age must 

use a cane. That's a perfectly good answer." "Well," said the Sphinx, "What about Woman?" "Come 

on," said Oedipus, "when you say Man, of course that implies Woman too. Everyone knows that." 

The Sphinx smiled as she replied, "That's what you think." 

Women's Work in the World Economy, Nacy Folbre 

 

 

A teoria da objetificação (Fredrickson & Roberts, 1997) argumenta que existem muitas 

mulheres sexualmente objetificadas e tratadas como um objeto que é valorizado pelo seu uso por 

outros. Essa objetificação sexual ocorre quando o corpo inteiro de uma mulher ou partes do seu 

corpo são separados dela como pessoa, então ela passa a ser vista principalmente como um objeto 

físico do desejo sexual masculino. Bartky (1990), afirma que as mulheres convivem com situações 

de objetificação sexual rotineiramente em suas experiências de vida e socialização. Bartky 

argumenta que: 

 

A objetificação sexual ocorre quando as partes ou funções 

sexuais de uma mulher são separadas de sua pessoa, 

reduzidas ao status de meros instrumentos, ou então 

consideradas como capazes de representá-la. Para ser tratado 

dessa maneira é ter todo o ser identificado com o corpo[...] 

(p. 35). 

 

 

Existem diversas formas de uma mulher ser objetificada. Uma manifestação da 

objetificação que é vista como um gesto simples, sutil e muito comum no comportamento 

masculino, é o olhar ou a inspeção visual do corpo da mulher, situação em que seu corpo é tratado 

como um objeto para atrair, incitar ou satisfazer o desejo sexual de outra pessoa (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Além de se tornar um objeto que é posse de alguém, o corpo da mulher pode ser 

trocado ou usados em atividades que vão desde propaganda e a pornografia, de “booth babes” 

(modelos de propaganda), e até mesmo ao tráfico de seres humanos e à escravidão sexual (Henriot, 

2012). A pornografia é uma forma de desumanizar e objetificar as mulheres ao remover sua 

condição moral plena e torná-la um objeto para satisfação do desejo de alguém (Hirschman, 1991; 

(Haslam, 2006).  

Além de ser tratada como um objeto, a mulher pode ser transformada em uma commodity 

(Hartsock, 2004) ou seja, em algo que tem valor de uso (bens materiais que são úteis aos seres 
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humanos) e um valor de venda ou troca (que o torna vendido ou trocável com outras commodites) 

conforme definido por Marx (1936), Belk et al. (1989) e Kopytoff (1986). Na economia, uma 

commodity é um bem econômico ou serviço que tem fungibilidade completa ou substancial, e a 

maioria das commodities são matérias-primas, recursos básicos ou produtos agrícolas, como 

minério de ferro, açúcar ou arroz, ou seja, produtos com baixa diferenciação.  Para Appadurai 

(1994), uma commodity é definida por características conceituais e refere-se a padrões e critérios 

(simbólico, classificatório e moral) que definem a capacidade de troca das coisas em qualquer 

contexto social e histórico.  

A transformação de um ser humano e, mais especificamente, de uma mulher em uma 

commodity com valor de venda ou troca é definida como comodificação (Kopytoff, 1986). 

Williams (2002) argumenta que a comodificação é colocar uma etiqueta de preço em algo ou 

alguém que não deveria ser comercializado, tornando um ser humano em algo que pode ser 

comercializado porque passa a ter valor de venda, troca e uso. E para Hirschman e Hill (1999; 

2000), além de reduzir um ser humano ao status de commodity, a comodificação consiste em 

transformar um ser humano em propriedade de outra pessoa, como no caso da escravidão e dos 

campos de concentração, que evidenciam o fato de que a comodificação não se limita apenas ao 

universo dos objetos (Kopytoff, 1986). Desta forma, com base nos trabalhos de Kopytoff (1986), 

Hirschman e Hill (1999; 2000), Williams (2002), a comodificação de pessoas é o ato de 

transformar um ser humano em uma commodity que pode ser comercializada ou trocada e, 

consequentemente em uma propriedade do seu comodificador.  

O trabalho de Hirschman e Hill (2000) trata do processo de comodificação de seres 

humanos, processo em que o ser humano é visto e tratado como um objeto, torna-se uma 

propriedade de alguém e é comercializado como uma commodity com valor de troca realizado, 

tornando-se propriedade de outro alguém que irá explorar sua força de trabalho, intelectualidade, 

sexualidade, reprodução entre outros. Para Kopytoff (1986) a comodificação é um estado 

temporário, cíclico, em que um objeto ou uma pessoa torna-se comodificável por um tempo ou 

para uma determinada sociedade, mas depois passa por um processo de singularização, podendo 

tornar-se ou não uma commodity novamente. Nesse sentido, a comodificação pode ser analisada 

sob o ponto de vista de um processo em que atinge o estágio final com a realização do valor de 

troca, porém existem etapas até que uma pessoa ou objeto seja comodificado. 
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Quando uma mulher é transformada em um objeto singular, o processo de comodificação 

não ocorre até o final, pois seu possessor enxerga nela algum diferencial no seu valor de uso, 

excluindo seu potencial de comercialização (Kopytoff, 1986). Mulheres tratadas como objetos 

profanos, possuem baixa diferenciação para seu possessor, logo, podem ser substituídas por outros 

objetos, como é o caso da relação de um homem com uma prostituta, em que ela é vista como um 

objeto que possui valor de uso e seu corpo pode ser comercializado na troca de serviços sexuais, 

tal como uma commodity. Para o comodificador uma prostituta tem valor de uso, mas não possui 

diferencial porque não serve à uma função familiar, não pode cumprir com cuidados domésticos 

nem desempenhar um papel reprodutivo, geralmente atribuídos às mulheres objetificadas como 

objetos singulares (Hirschman, 1991; Hirschman e Stern, 1994).  

Outros exemplos demonstram como as mulheres podem ser tratadas como uma commodity: 

na China mulheres são descartadas e controladas por homens ou outras pessoas. Por serem 

propriedades de terceiros podem ser vendidas ou trocadas, não apenas por dinheiro, mas outros 

bens, serviços e honra masculina (Hirschman & Hill, 1994; Henriot, 2002); mulheres e meninas 

que são traficadas em todo o mundo, como é o exemplo de Togo na África, em que mulheres são 

propriedades do marido e da sua família, mesmo após a morte do companheiro (Moore, 2008); no 

Vietnã mulheres são vendidas com o rótulo de noivas e esposas (Henriot, 2002); mulheres são 

exibidas como troféus por executivos, dependendo do quanto são jovens, loiras, magras e bonitas, 

confirmando a importância do aspecto visual e do corpo da mulher (Hartsock, 2004); homens do 

povo Huaulu de Seram (leste da Indonésia) afirmam que compram suas esposas e pagam um alto 

preço por elas. Kopyttof (1986) explica que as commodities são organizadas em classes de valor, 

pensamento que reflete a base de um fenômeno econômico conhecido – o da existência de várias 

esferas de valores de troca.  

Com relação à terminologia da palavra, alguns autores utilizam o termo “comoditização” 

(commoditization), como Appadurai (1986), Kopytoff (1986) e Hirschman e Hill (1999; 2000). 

No entanto, outros autores utilizam o termo “comodificação” (commodification), como Belk 

(1988), Van Binsbergen e Geschiere (2005), Sharp (2000) e Bardhi e Eckhardt (2017). Poucos 

autores abordam a diferença entre esses dois termos ou esclarecem se existe de fato uma diferença 

ou se são intercambiáveis. Bode (2006 p. 234) afirma: “Eu faço distinção entre ‘comoditização’ e 

‘comodificação’. O primeiro refere-se a objetos materiais que se tornaram objetos de comércio, 

enquanto comodificação é usada quando uma etiqueta de preço é colocada em coisas não-
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materiais, como saúde e trabalho”. Nas palavras de Henriot existem diferenças e o autor utiliza o 

termo comoditização em seu trabalho (2012 p.6): “Estou ciente da distinção de comoditização / 

comodificação. Ambas se aplicam aqui, pois os corpos das mulheres, sem dúvida, foram 

comoditizados muito cedo, com mudanças ao longo do tempo nas formas / modos (comoditização) 

e valores / significados (comodificação) ligados a esse processo”.  

Por uma questão de clareza, adotou-se o termo comoditização que é mais comumente usado 

pelos antropólogos.” Para Aramberri (2001 p.743) os termos possuem o mesmo significado: 

“Comoditização ou commodificação é o processo de transformar uma coisa em uma commodity.” 

Assim como para Williams (2002 p. 527) “O processo pelo qual tudo se torna uma commodity - e, 

portanto, tudo adquire um preço e uma forma monetária (comoditização / comodificação).” Ou 

seja, Williams (2002) também os considera sinônimos. Desta forma, seguindo o trabalho de 

Williams (2002), este estudo compreende que ambos os termos se referem ao processo de 

transformar algo ou uma pessoa em uma commodity. Contudo, este trabalho dará preferência por 

comodificação por ser mais comumente empregado na literatura, como em Sharp (2000), Van 

Binsbergen e Geschiere (2005) e Bardhi e Eckhardt (2017). 

 

2.2.1 Por Outro Lado – Mulheres não Objetificadas ou Comodificadas 

 

A objetificação e a comodificação de mulheres não ocorre em culturas em que acredita-se 

na figura feminina como sendo algo divino, tal como a mãe terra, a mãe natureza e deusas 

geradoras da vida, das águas, da fertilidade, da cultura, da linguagem e da escrita. Algumas 

civilizações antigas acreditavam no poder feminino como algo relacionado ao místico e 

sobrenatural, tais como: a Civilização Cicládica nas Ilhas Cíclades no Mar Egeu; moradores da 

Ilha de Malta, um arquipélago que forma a República de Malta, no mar Mediterrâneo; a civilização 

elamita de Elam, localizada no território que corresponde ao atual sudoeste do Irã; os povos Celtas 

espalhados pela maior parte do Oeste da Europa; e a civilização Minoica em Creta, uma ilha da 

Grécia (Bowman, Garnsey & Rathbone, 2000). Nas religiões Afro-Brasileiras, tais como o 

Candomblé e a Umbanda, a Iemanjá, a Oxum, a Iansã e outras deusas mães compõem o panteão 

de Orixás e, cada uma destas deusas possui relação com um aspecto da natureza, da vida das 

pessoas e podem manipular o tempo, o espaço e os elementos. Estas deusas possuem um papel 
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muito importante nestas religiões, pois em rituais religiosos seus adeptos são adotados e se tornam 

seus filhos (Gowen, 1934).  

Atualmente, existem comunidades compostas exclusivamente por mulheres, como é o caso 

da comunidade chamada Alapine Village, localizada na parte rural do Alabama, nos Estados 

Unidos. Fundada por três mulheres em 1997, Alapine Village é composta por um grupo 

diversificado de mulheres que participam de encontros religiosos, realizam atividades ao ar livre 

tais como caminhadas, canoagem e piqueniques (Alapine, 2017). Além disso, existem sociedades 

conhecidas como matrilinear, em que a descendência é traçada por meio da linha materna, como é 

o caso do povo Bribri, um pequeno grupo indígena localizado em uma reserva no Cantão 

Talamanca, na província de Limón, Costa Rica. Nesta comunidade as mulheres são as únicas que 

podem herdar terra, e também possuem o direito de preparar o cacau usado nos rituais sagrados do 

povo (Arias-Hidalgo & Méndez-Estrada, 2015), e do povo de Minangkabau, que é conhecido 

como a maior sociedade matrilinear, localizado na Sumatra Ocidental, na Indonésia, em que os 

direitos tribais exigem que todos os bens do clã (como casas e plantações de arroz) sejam passados 

de mãe para filha, pois acreditam que a mulher é a pessoa mais importante da sociedade. Aos seis 

anos de idade, os meninos de Minangkabau são enviados a uma casa de oração para aprenderem o 

Corão, e ficam lá até que se casem, ocasião em que são liberados para retornarem à sua casa 

materna de origem, e durante o casamento são considerados apenas hóspedes da casa das esposas, 

e caso elas faleçam, adoeçam ou peçam o divórcio, eles devem retornar à casa de oração (Staek, 

2013). 

 

2.3 Solidez e Liquidez no Consumo 

 

The residents of Leonia, one of Italo Calvino's Invisible Cities, would say, if asked, that their 

passion is 'the enjoyment of new and different things'. Indeed each morning they 'wear brand-new 

clothing, take from the latest model refrigerator still unopened tins, listening to the last minute 

jingles from the most up-to-date radio'. But each morning 'the remains of yesterday's Leonia await 

the garbage truck' and one is right to wonder whether the Leonian's true passion is not instead 'the 

joy of expelling, discarding, cleansing themselves of a recurrent impurity'. Otherwise why would 

street cleaners be 'welcomed like angels', even if their mission is ‘surrounded by respectful silence, 

and understandably so - 'once things have been cast off nobody wants to have to think about them 

further. 

The Individualized Society, Zygmunt Bauman 
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As mudanças que ocorreram na sociedade, tais como as transformações tecnológicas e a 

expansão do mercado global, contribuíram para que os aspectos da vida humana estivessem 

altamente relacionados à lógica de mercado que é pautada pelo consumo ao invés da produção 

(Bauman, 2000; Bardhi, Eckhardt & Arnould 2012). Transformações sociais podem influenciar o 

que os consumidores valorizam no mercado, suas escolhas de consumo e, consequentemente, suas 

identidades (Bardhi & Eckhardt, 2012; Bardhi & Eckhardt, 2017). O período em que as visões do 

mundo entram em colapso e os indivíduos estão livres para criar tudo é chamado de pós-

modernidade por Lyotard (2002). Para explicar transformações sociais, Bauman (2000; 2007a, 

2007b) propõe o conceito de modernidade líquida argumentando que a vida cotidiana deixou de 

ser estável e tornou-se incerta e com constantes mudanças. 

Tomlinson (2007) argumenta que o valor da solidez, inflexibilidade e propriedade no estilo 

de vida e comportamentos cotidianos, valorizados na modernidade sólida, dão lugar ao valor da 

mobilidade, flexibilidade e abertura para mudança na modernidade líquida. Coisas que pareciam 

sólidas, tais como instituições, pessoas e objetos, tornaram-se líquidas no último século (Ritzer, 

2010). Outras fontes tradicionalmente conhecidas como sólidas e que transmitem segurança, como 

a família, a comunidade, a religião, a nacionalidade, a classe e o gênero, também enfrentam 

mudanças e rápidas transformações (Bauman, 2000). Como exemplo disso, Bardhi e Eckhardt 

(2017) argumentam que a instituição do casamento sofreu transformações que impactaram seus 

rituais e práticas de consumo, como no caso do casamento gay e, por isso, de acordo com as 

autoras, está se tornando mais líquido.  

A modernidade líquida possui algumas características, tais como a racionalidade 

instrumental, a individualização, o risco e a incerteza e a fragmentação da vida e da identidade 

(Bauman 2007a; Bardhi & Eckhardt, 2012; Bardhi & Eckhardt, 2017). Na racionalidade 

instrumental o pensamento é focado na identificação do problema e na sua rápida solução, de 

forma eficiente e rentável (Bauman 2007a). Esta racionalidade motiva a troca econômica e pode 

estar subjacente ao intercâmbio social e às relações pessoais (Bauman 2003; Eckhardt & Bardhi 

2016). Uma forma de manifestação deste tipo de instrumentalidade pode ser vista na 

comercialização de cômodos de uma casa ou do próprio carro, uma prática moderna de alugar um 

quarto ou um carro para uma pessoa desconhecida por meio de aplicativos chamados Airbnb e 

MooBie (Scott & Orlikowski, 2012). Outra característica verificada na modernidade líquida é o 

processo de individualização que transforma a identidade pessoal em uma tarefa. Neste processo, 
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o indivíduo é responsável por executar uma atividade e também, pelas consequências de seu 

desempenho (Bauman 2000). Os riscos e incertezas desta modernidade atenuam as 

vulnerabilidades da individualização, pois os indivíduos enfrentam uma série de escolhas 

conflitantes e experimentam inseguranças nas suas vidas profissionais, sobre seus direitos, seus 

futuros, bem como suas posses, moradias e comunidades (Poder, 2013). Na fragmentação da vida 

e da identidade os indivíduos encontram desafios para manter noções de permanência, pensamento 

de longo prazo e projetos de vida (Bauman, 2000, 2007b), pois são obrigados a serem flexíveis e 

adaptáveis, precisam estar dispostos a mudar de tática a curto prazo, abandonar compromissos e 

lealdades sem arrependimentos e buscar oportunidades de acordo com a disponibilidade atual 

(Bardhi et al., 2012;  Bardhi & Eckhardt, 2017).  

Na visão de Bauman (2000; 20007a), neste novo contexto, o ato de consumir alcançou 

novo patamar. As ideologias, instituições e alicerces da modernidade sólida se tornaram instáveis, 

fluídas, líquidas, e por isso, o consumo se tornou um elemento central para satisfação das 

necessidades e para a construção das personalidades (Bauman, 2000; 20007a; 2007c). Nesse 

sentido, o trabalho de Bardhi e Eckhardt (2017) discute “uma lógica diferente de consumo, desde 

a acumulação, apropriação e celebração associada à solidez, até aquelas práticas que incorporam 

fluidez, uso, acesso, imediatismo e desmaterialização. Ou seja, o valor do consumidor passa da 

apropriação para os estados de aquisição, uso e circulação do ciclo de consumo” (p. 582). Nesta 

lógica, a interação de longo prazo com o objeto que caracteriza a propriedade ou posse, é 

substituída pela preferência ao acesso, por meio do consumo temporário e circunstancial (Chen, 

2009; Bardhi & Eckhardt, 2012). Diante disto, Bardhi e Eckhardt (2017) desenvolvem o conceito 

de consumo líquido e consumo sólido ao analisarem o fenômeno relacionado ao consumo que 

cerca as práticas digitais baseadas em acesso e mobilidade global. Bardhi e Eckhardt (2017) 

definem o consumo líquido como efêmero, baseado no acesso e desmaterializado e o consumo 

sólido como duradouro, baseado na propriedade e material.  

No consumo líquido o consumidor enxerga valor na flexibilidade, adaptabilidade, fluidez, 

leveza, independência e rapidez. Devido ao seu caráter efêmero, baseado no acesso e 

desmaterializado, o interesse do indivíduo será maior com posses fluídas e desmaterializadas sem 

a necessidade de lealdade. O envolvimento destes consumidores será maior com determinados 

produtos que facilitem o acesso, o compartilhamento, o empréstimo, as experiências e as redes, 

mas que evitem o envolvimento emocional (Bardhi & Eckhardt, 2017). Este fenômeno pode ser 
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observado, por exemplo, na opção pelo sistema de compartilhamento de carros ao invés de ter a 

propriedade de um único veículo (Bardhi & Eckhardt, 2012; Gruen, 2016) ou no consumo de 

produtos e serviços digitais (Belk, 2013).  

 

Quadro 1: Comparação entre consumo sólido e líquido. 
 Consumo Sólido Consumo Líquido 

Definição 
Consumo é duradouro, baseado em 

propriedade e material. 

Consumo é efêmero, baseado em acesso e 

desmaterializado. 

No nível do produto 

Valor do 

consumidor 

O valor reside em tamanho, peso, 

segurança, independência e compromisso. 

 O valor reside em ser flexível, adaptável, 

fluido, móvel, leve, independente e rápido. 

Natureza da ligação 

Apego / fidelidade à posse de longa data; 

maior apego aos objetos relacionados à 

identidade. 

Apego a posse fluídas / falta de lealdade; 

apego a menos objetos; no entanto, pode ser 

maior para determinados produtos se eles 

fornecerem acesso. 

Benefícios 
Identidade e vinculação assumem maior 

importância. 
O valor de uso assume maior importância. 

Nível de posse 
Ênfase na propriedade e posse de objetos 

materiais; mais posses são melhor. 

 Ênfase no acesso e objetos intangíveis; 

menos posses são melhores. 

Significado 
O significado do consumo é estável em 

todos os contextos. 

O significado do consumo varia de acordo 

com o contexto. 

No nível de práticas de consumo 

Valor do 

consumidor 
Centralizada na propriedade de na posse. 

Centralizado no acesso, no compartilhamento 

e no empréstimo. 

Estabilidade 
As práticas são estáveis em todos os 

contextos. 
As práticas variam de acordo com o contexto. 

Temporalidade 

Tipos duradouros de envolvimento do 

consumidor (por exemplo, lealdade, 

fanatismo, comprometimento) e 

relacionamentos. 

Envolvimento efêmero do consumidor e nos 

relacionamentos. 

Benefícios 

Os consumidores valorizam o consumo 

para o valor de identidade e a vinculação 

que ele fornece. 

Os consumidores evitam o envolvimento 

emocional e a identificação com o mercado; 

no entanto, esta não é uma forma de 

resistência do consumidor ou alienação do 

mercado. 

Natureza da ligação 
Ênfase nos aspectos de apego ao objeto do 

consumo (por exemplo, extensão do eu). 

 Ênfase nas práticas de consumo, experiências 

e redes. 

Desvantagens Pesado / Complexo / Difícil   Instabilidade / Incerteza 

Fonte: Bardhi e Eckhardt (2017, p.587) 

 

No consumo sólido o ato de consumir tem centralização na posse duradoura e materializada 

e, os consumidores valorizam o vínculo que a propriedade fornece. Nesta lógica de solidez, os 

bens são tratados como uma extensão do próprio eu, onde a posse dos objetos dá significado à 

existência do seu possessor (Belk, 1988). Além disso, o envolvimento com o consumo será 

baseado na lealdade, no fanatismo e no comprometimento (Bernard & Gregorio, 2013; Bardhi & 

Eckhardt, 2017).  
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O consumo líquido e o consumo sólido podem coexistir (Bardhi & Eckhardt, 2017). Como 

por exemplo, o consumo de uma geladeira inteligente pode se encaixar no ponto médio entre o 

consumo sólido e líquido, pois o objeto em si é sólido, mas a tecnologia para executar seus 

comandos é fluída e flexível. “Neste ponto médio é possível observar o fenômeno da liquefação 

do consumo sólido, bem como a solidificação do consumo líquido” (Bardhi & Eckhardt, 2017, p. 

589).  De acordo com Bardhi e Eckhardt (2017), existem quatro condições que afetam a medida 

em que o consumo é líquido, sólido ou ambos.  

A primeira é a relevância para o eu, pois quanto mais significativo for o bem, maior será a 

conexão entre ele e seu possessor, propiciando um consumo mais sólido (Belk, 1998; Bardhi & 

Eckhardt, 2012) e, quanto menos valor emocional é percebido, menor será a relevância para o eu, 

propiciando um consumo mais líquido (Belk, 2013). A segunda condição é a natureza das relações, 

pois em contextos onde os relacionamentos são vistos como algo singular e baseado em laços 

fortes, o consumo tende a ser mais sólido e, em relações pautadas na instrumentalidade e 

individualização, o consumo tende a ser mais líquido (Bauman, 2013). A próxima condição é a 

acessibilidade às redes de mobilidade, como acontece em cidades globais, em que os consumidores 

têm acesso a transações desterritorializadas em esferas sociais e culturais, e por isso, o consumo 

pode ser mais líquido e, os consumidores que vivem em áreas rurais, por exemplo, em que o acesso 

a mobilidade é limitado, podem aproximar-se mais do consumo sólido (Bardhi & Eckhardt, 2012).  

E por fim, a última condição é a natureza da precariedade, marcada pela subjetividade, 

insegurança, instabilidade e a falta de organização individual. Bardhi e Eckhardt (2017) dividem 

esta natureza em precariedade econômica, em que o consumo nas classes com menor poder 

aquisitivo é organizado em torno da recuperação da segurança, estabilidade e controle, com foco 

em economizar dinheiro e manter bens materiais (Saatcioglu & Ozanne, 2013), caracterizando um 

consumo mais sólido; e em precariedade profissional, resultado da insegurança profissional, em 

que os consumidores buscam o consumo líquido para o gerenciamento desta precariedade, pois a 

mobilidade profissional e a flexibilidade auxiliam no suporte da incerteza e da imprevisibilidade 

deste cenário (Morgan & Nelligan 2015). O Quadro 2 ilustra a comparação entre o consumo 

líquido e o consumo sólido de acordo com as condições que os afetam.  
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Quadro 2: Relação entre consumo sólido e líquido. 

  Consumo Líquido Consumo Sólido 

  
 
 
 

  

Identidade do Eu 
Baixa relevância do eu (Bardh & Eckhardt, 

2012) 
Alta relevância do eu (Belk, 1988) 

Natureza das 

Relações 

Relações comoditizadas e monetizadas  Relações sociais não comoditizadas  

. Marcas públicas (Arvidsson & Caliandro, 

2016 

. Marcas Comunitárias (Muniz & O'Guinn, 

2001) 

. Mídia Social (Zwick & Bradshaw, 2016)   

Acessibilidade a 

Redes de 

Mobilidade 

Alta acessibilidade Baixa acessibilidade 

. Nômades Globais (Bardhi et al., 2012) . Cidades isoladas e áreas rurais 

. Cidades Globais (Sassen, 2015)   

Natureza da 

Precaridade 

Precaridade Profissional Precariedade Econômica 

. Culturas criativas (McWilliams, 2015) 
Mobilidade decrescente (Saatcioglu & 

Ozanne, 2013) 

. Produtores e Consumidores de Economia 

(Ritzer & Rey, 2016) 

. Crise da economia Grega (Chatzidakis, 

2017) 

Fonte: Bardhi e Eckhardt (2017, p.588) 

 

Na modernidade líquida tudo ocorre com intensa velocidade e, isso também se reflete nas 

relações pessoais, onde os vínculos humanos podem ser rompidos a qualquer momento. Nesse 

sentido, as relações humanas tornam-se mais flexíveis, e geram maiores inseguranças, pois ao 

mesmo tempo em que buscam o afeto, as pessoas têm medo de se envolverem em relacionamentos 

mais profundos (Bauman, 2013). Para Bauman (2003), as transformações tecnológicas presentes 

na modernidade líquida se refletem nas relações humanas e, neste contexto, as relações acontecem 

em rede, não mais em comunidades e os relacionamentos são considerados conexões que podem 

ser feitas, desfeitas e refeitas prejudicando laços de longo prazo. Tal rede se mantém por duas 

atividades: conectar e desconectar. Este vínculo pode ser desfeito ao primeiro sinal de 

descontentamento e, o grande atrativo das redes sociais é exatamente a facilidade de conectar e 

ainda mais a facilidade de desconectar (Bardhi & Eckhardt, 2017).  

A abordagem de consumo sólido e líquido amplia a discussão sobre aqueles consumidores 

que não querem a posse ou que não querem criar relações com uma marca, com um bem ou com 

outras pessoas (Bardhi & Eckhardt, 2012). E também defende que na modernidade líquida, o apego 

ao consumo digital ou físico é efêmero e temporariamente valorizado, pois é de acesso fácil e 

rápido (Bardhi & Eckhardt, 2012; Bardhi & Eckhardt, 2017). No entanto, o fácil acesso ao mercado 

torna as coisas obsoletas e facilmente descartáveis, gerando o desejo insaciável de continuar 

consumindo (Bauman, 2000; 2007c). 
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3. METODOLOGIA  

 

Adotou-se para a pesquisa o paradigma filosófico interpretativista, que busca entender a 

maneira como nós tentamos dar sentido ao mundo que nos cerca.  Segundo Burrel e Morgan (1982) 

o interpretativismo não busca alcançar mudança na ordem das coisas, e sim entender e explicar o 

que está acontecendo. A filosofia interpretativista concentra-se nos detalhes de uma determinada 

situação, uma realidade por trás desses detalhes, significados subjetivos que motivam ações. O 

pesquisador que tem foco nas pessoas e nos sentimentos, por exemplo, está adotando a filosofia 

interpretativista (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

Quanto à abordagem, esta pesquisa é predominantemente indutiva. Neste tipo de 

abordagem a teoria segue os dados (Creswell, 2009), ou seja, inicia-se o estudo sem uma estrutura 

teórica claramente definida. Em uma abordagem indutiva o pesquisador está particularmente 

preocupado com o contexto em que tais eventos estão ocorrendo, e a escolha por este tipo de 

abordagem está relacionada ao interesse em buscar e reconhecer significados nos dados e 

compreender o contexto social e as percepções dos participantes do estudo (Strauss & Corbin, 

1990; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Por isso, a pesquisa iniciou-se com a coleta de dados 

e posteriormente a exploração destas informações para ver quais temas ou questões emergiram do 

campo (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990).  

No estudo foram utilizadas 20 entrevistas em profundidade (do tipo um a um) e análise 

documental como principais fontes de coleta de dados, sendo que as entrevistas foram realizadas 

em duas fases, compreendidas entre os anos de 2017 e 2018, e a análise documental ocorreu no 

decorrer destes dois anos. Toda a coleta de dados foi realizada em uma única instituição de ensino 

superior. Tal instituição localiza-se na cidade de São Paulo, é tradicional e privada, oferece cursos 

de Graduação em Administração, sendo referida neste estudo como ABC. Duas instituições de 

ensino que também oferecem cursos na área de Administração e se localizam na cidade de São 

Paulo são citadas neste estudo pelos pseudônimos CDE e EFG (ver Apêndice I). A escolha pela 

instituição de ensino se deu pelo fato de apresentar um rico caso para análise, e a recente criação 

do coletivo feminista na ocasião da coleta dos dados.  

 Na primeira fase de entrevistas, desenvolvida no segundo semestre de 2017, foram 

entrevistadas quinze moças que cursam ou cursaram Graduação em Administração na ABC. Nas 

entrevistas, utilizou-se perguntas do tipo abertas para encorajar a livre expressão dos pensamentos 
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e sentimentos das entrevistadas. Treze entrevistas ocorreram presencialmente e duas entrevistas 

foram realizadas por Skype, e as entrevistas tiveram duração média de uma hora e vinte e dois 

minutos. O conteúdo das entrevistas foi gravado digitalmente, com o consentimento das 

participantes, e transcrito integralmente. Os critérios iniciais de seleção das entrevistadas 

limitaram-se a candidatas do gênero feminino que tiveram algum tipo de envolvimento com o 

feminismo durante seu curso de graduação, por meio dos coletivos feministas. As três primeiras 

entrevistadas foram selecionadas por suas constantes atuações no coletivo feminista da 

universidade em que estudam. O processo de amostragem continuou com a técnica snowball 

(Patton, 2002; Martin & Eisenhardt, 2010), em que outras informantes-chave foram identificadas 

pelas primeiras entrevistadas, após serem questionadas se conheciam outras colegas com as 

características requeridas. 

 As perguntas realizadas nesta primeira fase do estudo tratavam da rotina das alunas na 

universidade, dos projetos com os quais elas se envolviam, do ambiente dentro de sala de aula, do 

convívio com os colegas, com os professores e funcionários, do envolvimento com o coletivo 

feminista e do convívio com os colegas durantes festas e jogos universitários. As entrevistadas 

relataram situações que aconteceram com elas e/ou que elas presenciaram acontecer com amigas 

ou desconhecidas, o que permitiu ter maior familiaridade com seu cotidiano. A maioria das 

entrevistadas revelou também alguns aspectos pessoais – como exemplo, nove das quinze 

entrevistadas estavam solteiras no período das entrevistas, e trouxeram ricos relatos sobre o 

ambiente universitário, especialmente sobre as festas realizadas.  

 Na segunda fase de entrevistas, ocorrida no decorrer do segundo semestre de 2018, ouviu-

se cinco rapazes que cursam ou cursaram a Graduação na ABC. Desta feita partiu-se de roteiro 

semiestruturado para a análise, o qual foi alimentado após análise das respostas dadas pelas moças 

entrevistadas. Este roteiro foi organizado com o intuito de contribuir em quatro dimensões: (i) a 

trajetória do aluno na instituição de ensino, (ii) seu papel e atuação em diferentes grupos estudantis, 

(iii) seu posicionamento crítico quanto a estes grupos e (iv) as situações de objetificação e 

comodificação vivenciadas e testemunhadas pelos alunos.  

  O principal intuito nesta fase foi o de verificação de pontos de convergência e divergência 

entre as percepções de moças e rapazes sobre a objetificação e comodificação, aumentando assim 

a validade interna da pesquisa (Creswell, 2003). Os rapazes ouvidos foram selecionados por terem 

papel atuante em grupos estudantis dentro da instituição (ex: bateria, diretório acadêmico e 
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coletivos) – tivemos o intuito de selecionar indivíduos que poderiam ter presenciado as situações 

inicialmente descritas pelas moças e que, por esta razão, poderiam confirmar ou refutar as versões 

delas, gerando diferentes perspectivas sobre o fenômeno investigado (Patton, 2002). Após estas 

cinco entrevistas em profundidade notamos que os relatos feitos pelas moças foram integralmente 

confirmados pelos rapazes, razão pela qual cessamos as entrevistas. A Tabela 1 ilustra o perfil dos 

respondentes em ambas as fases: 

 

Tabela 1. Perfil dos Entrevistados. 

(N) Pseudônimo 
Duração da 

Entrevista  

Etapa de 

Curso 
Idade  

Atuação nos Grupos 

Estudantis 

 

Fase 1 de Entrevistas (mulheres universitárias) 

 

1 Mariana 01:19 Intermediária 21 Participante do Coletivo 

2 Angela 02:10 Final 21 Participante do Coletivo 

3 Patrícia 00:59 Final 21 Participante de Entidade 

4 Joana 01:28 Final 21 Fundadora do Coletivo 

5 Melissa 02:05 Final 23 Fundadora do Coletivo 

6 Catarina 00:40 Intermediária 19 Participante da Bateria 

7 Jéssica 00:59 Final 21 Participante de Entidade 

8 Pietra 01:33 Intermediária 20 Participante do Coletivo 

9 Jaciara 01:32 Concluído 24 Fundadora do Coletivo 

10 Queli 01:21 Intermediária 20 Participante do Coletivo 

11 Julieta 01:29 Inicial 21 Participante do Coletivo 

12 Adriana 01:32 Final 23 Participante do Diretório 

13 Izis 01:13 Final 21 Participante do Diretório 

14 Olivia 01:58 Final 23 Participante do Coletivo 

15 Elizabete 00:40 Final 29 Participante de Entidade 

 

Fase 2 de Entrevistas (homens universitários, de natureza confirmatória) 

 

16 Lucas 00:58 Inicial  26 Participante da Bateria 

17 Vítor 01:15 Concluído 23 Participante da Bateria 

18 Cesar 01:16 Interrompido 23 Participante do Diretório 

19 Carlos 01:26 Final 22 Participante de Entidade 

20 Henrique 01:36 Inicial 23 Participante de Entidade 

           

 

Em relação à análise documental, no decorrer das entrevistas obteu-se acesso aos 

documentos do coletivo feminista atuante na instituição de ensino, disponíveis em um site para 

armazenamento de dados. Neste site existem campanhas realizadas pelo coletivo contra 

desigualdades de gênero e pesquisas sobre questões de gênero desenvolvidas pelos membros do 

coletivo, as quais serviram de apoio para a análise de dados, pesquisas estas que eram 

frequentemente realizadas após festas universitárias. Adicionalmente, a pesquisadora tornou-se 
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membro do grupo de Facebook (cerca de 500 membros) do coletivo e de outro grupo composto 

por cerca de oito mil estudantes e ex-estudantes. A participação nos grupos de Facebook 

possibilitou a observação da dinâmica dos membros do grupo e também da percepção de outros 

estudantes sobre as questões de gênero na instituição. 

 Além dos documentos do coletivo e das redes sociais, também analisou-se letras de 

músicas compostas e cantadas por duas bandas majoritariamente masculinas da ABC, e vídeos 

publicados no YouTube sobre gincanas para integração de alunos ingressantes no curso, as quais 

são promovidas por alunos veteranos da instituição. Os três materiais continham conteúdo com 

alto teor machista, sexual e de cunho agressivo, razão pela qual o acesso a estes documentos foi 

fundamental para complementarmos os dados levantados nas duas fases de entrevistas, e para 

atingir o objetivo do estudo à partir do esquema de triangulação dos dados, ilustrado pela Figura 

1: 
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Figura 1. Esquema de Triangulação dos Dados da Pesquisa. 

 

Para realizar o tratamento dos dados levantados transcreveu-se integralmente as mais de 27 

horas de entrevistas, totalizando 378 páginas de transcrições com espaçamento simples e fonte 

Times New Roman tamanho 12. Houve, portanto, um controle cuidadoso sobre como os dados 

foram coletados, codificados, classificados e analisados (Miles & Huberman, 1994). 

Posteriormente, importou-se as transcrições para o software Atlas TI, adequado para este tipo de 

análise qualitativa (Friese, 2014), e a codificação foi realizada linha-a-linha com o intuito de 

identificarmos os principais conceitos ou códigos (Strauss & Corbin, 1990). Seguiu-se o processo 

de análise preceituado pela técnica da grounded theory, que envolve três tipos de codificação: 

aberta, axial e seletiva. Esta escolha se deu porque a pesquisa possui caráter indutivo, dado que 

iniciou-se a pesquisa com a coleta de dados e posteriormente explorou-se estas informações para 
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ver quais temas ou questões emergiram do campo, o que esta alinhado à escolha por roteiro não 

estruturado na primeira fase do estudo, seguindo os preceitos de Glaser e Strauss (1971) e Strauss 

e Corbin (1990). 

 Na primeira etapa de codificação os dados foram analisados de forma aberta e com base 

em palavras-chave (Strauss & Corbin, 1990; Locke, 2001). Sequencialmente, na etapa de 

codificação axial, analisamos as relações entre essas palavras-chave e as agrupamos em categorias 

e subcategorias de acordo com a natureza e propriedades (Corbin & Strauss, 2015). Por fim, na 

etapa de codificação seletiva, agrupou-se, refinou-se e embaralhou-se estas categorias e 

subcategorias com natureza e propriedades semelhantes, para reagrupamento. O processo de 

agrupamento continuou até que as categorias individuais pudessem ser distintamente identificadas, 

expressas em suas condições causais e ambientais e, principalmente, alcançassem os objetivos da 

pesquisa (Glaser, 1992; Strauss & Corbin, 1990). Ao final deste processo foram selecionadas 346 

citações contemplando 41 códigos. O Quadro 3 traz uma síntese do esquema de codificação 

construído: 
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Quadro 3:  Esquema de Codificação, Dados Ilustrativos e Literatura. 
Dimensões Teóricas 
e Principais 
Referências 

Categorias de 
Segunda 
Ordem 

     Temas de Primeira Ordem Exemplos de Citações (Exemplos Selecionados)  

 
Objetificação  
 
Fredrickson  
e Roberts (1997) 
 
Nussbaum (1999) 
 
Loughnan et al. 
(2010) 
 
Gray et al. (2011) 
 
Haslanger (2012) 
 

 
Auto-

objetificação 
 
 
 
 

Negação da 
Subjetividade 

 
• Auto-objetificação em 

termos profissionais e 
pessoais 

 
 
• Banalização das 

questões de 
objetificação e 
comodificação de 
mulheres 

 

 
“Sempre amei a área de humanas também, mas me desestimulei a fazer 
economia, por exemplo, porque é uma profissão de homem.” 
 
 
 
“Meus veteranos e até as pessoas da minha geração tem uma casca mais 
grossa, estão prontos pra ter um chefe que manda tomar no cu porque ele 
tá de mau humor. Tem essa casca e isso eu acho que se deve a essas 
músicas. Logo que eu cheguei na faculdade, aquilo me chocou muito, eu 
falei: “meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui?”; e aí eu tive que 
aprender a lidar com isso.” 

 
Processo de 
Comodificação  
 
Kopytoff  
(1986) 
 
 
Belk et al.  
(1989) 
 
 
Hirschman e Stern, 
1994 
 
 
Hirschman e  
Hill (1999;2000) 
 
 
 
Sharp (2000) 
 
 
Hartsock  
(2004) 
 

 
Formas de 
Controle 

 
 
 
 

Eixo Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eixo Temporário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comodificação do 

Corpo, da Sexualidade, 
da Moralidade e dos 
Sentimentos  

 
• Baseado na 

Durabilidade 
 
 
 
 
 

Baseado na 
Materialidade 

 
 
 

• Baseado na  
Propriedade 

 
 
 
 
 

Baseado na 
Acessibilidade 
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“Nas festas tem casos que envolvem agressão, e sempre envolvem a 
namorada. Então a menina está lá com o namorado, ai ele se irrita com 
algo...certa vez eu vi um rapaz bater na namorada, ele deu um soco nela.” 
 
 
“Na bateria todos tem um apelido e uma amiga tem o apelido de lancheira 
porque ela ficou com um cara que tinha o apelido de mochila, então ela 
era “a lancheira do mochila”. Quando ela me falou isso nem ela percebeu 
o quão problemático era aquilo, as pessoas não perceberam, o apelido dela 
é lancheira e eu duvido que isso ia acontecer se fosse a situação inversa.”  
 
“Eu ficava com um cara, não era nada sério, mas um dia eu fui em uma 
balada com minhas amigas e ele estava lá. Eu vi ele beijar várias meninas. 
Eu fiquei com outro cara, ele viu, ficou bravo, e quando eu saí ele puxou 
meu braço. Naquele dia eu tinha feito exame de sangue e quando ele 
puxou meu estourou minha veia, ficou até um hematoma.” 
 
“Eu lembro de uma briga de um namorado e uma namorada, eu não 
conhecia eles, mas foi uma briga muito agressiva. Ele estava brigando 
com ela porque ela tinha saído com as amigas sem avisar ele em um dia 
que ele tinha dormido mais cedo. Eu fiquei sabendo da briga inteira 
porque eles estavam gritando. Então ela tinha saído com as amigas sem 
ter avisado ele quando ele tinha dormido, e ele ficou muito irritado.” 
 
“Minha namorada estava com um grupo de amigos em uma festa, eu não 
estava com ela nesse momento. Um cara que nos conhece começou a dar 
em cima dela, puxar o braço dela e fazer essas coisas, sabe? Eu quero 
acreditar que ele não foi mais fundo ali porque estavam todos os meus 
amigos ali olhando pra ele [...] E se não fosse um cara que nos conhece? 
E se não fosse uma menina que estava protegida pelos amigos ali naquele 
momento? Não dizendo que a menina tem que ser protegida, mas naquele 
momento tinha algum mecanismo que ia barrar qualquer tipo de coisa.” 
 
“Uma vez fui de saia em uma festa com uma amiga e um rapaz enfiou o 
dedo em mim por baixo da minha saia. E ele fez o mesmo com ela. A 
gente nem sabe se foi o mesmo rapaz, foi horrível. Eu estava indo buscar 
uma bebida e o espaço estava muito cheio. Nunca mais fui de saia, fiquei 
muito nervosa, esse dia foi difícil. O cara enfia o dedo dele em mim? É 
um absurdo! Ele nem olhou pra minha cara, eu não vi a cara dele. Fiquei 
em choque, você nem acredita no que está acontecendo.” 
 
“Uma menina tinha um caso com um rapaz, um grande babaca e muito 
misógino, que namorava uma menina da faculdade também há muitos 
anos.  Essa menina mandava nudes para ele e um dia ela ganhou o 
concurso de Miss Bixete da faculdade e, ele pra exibir que já tinha 
transado com ela, mandou as fotos dos nudes para os amigos dele, e eram 
fotos muito pesadas, que mostravam inclusive o rosto dela. Um destes 
rapazes dele mandou as fotos para o mailing da faculdade inteira, toda 
faculdade viu as fotos, desde o coordenador, o diretor até a equipe da 
limpeza.” 
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Com base neste esquema foi possível chegar aos resultados e à discussão com a literatura, os quais 

são expostos na seção seguinte. 

 

 

4. PRÉ-ESTUDO SOBRE O AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 

 Por meio da análise de documentos do repositório do coletivo feminista, grupos de 

Facebook, letras de músicas, vídeos do YouTube e das primeiras entrevistas, foi possível traçar um 

panorama sobre o contexto em que os entrevistados estão inseridos. Essa seção descreve um pré-

estudo sobre o contexto estudado. Seu objetivo é contextualizar o leitor sobre os achados do 

ambiente universitário brasileiro e contribuir para a compreensão dos dados que serão 

apresentados e discutidos na seção 5. Desta forma, o item 4.1 explica o papel das associações 

atléticas e os diretórios acadêmicos como promotores dos jogos e das festas universitárias – 

ambientes de rivalidade e conflito entre os estudantes. O item 4.2 apresenta situações de machismo, 

agressões e humilhações que as moças frequentemente sofrem durante jogos e festas universitárias 

e, o item 4.3 conta a história sobre a formação de um coletivo feminista para lutar por questões de 

igualdade de gênero no ambiente universitário e como os demais alunos (rapazes e moças) agiram 

e reagiram a este novo contexto.  

 

4.1 A rivalidade extraclasse entre estudantes no contexto universitário brasileiro 

 

No contexto universitário brasileiro, os estudantes podem se envolver em atividades que 

vão além dos estudos, tais como festas e jogos esportivos universitários. Os jogos esportivos que 

acontecem entre as universidades são organizados por seus diretórios acadêmicos e suas 

associações atléticas. Os diretórios acadêmicos são constituídos como instituições sem fins 

lucrativos para representar os estudantes de graduação da universidade, zelar por seus interesses, 

promover e integrar o corpo discente, docente e administrativo por meio de eventos e serviços de 

caráter cívico, social e cultural.  A diretoria e demais funções administrativas do diretório 

acadêmico são compostas integralmente pelo corpo discente da universidade. Anualmente 

estudantes de graduação organizam chapas estudantis e candidatam-se para compor a nova 

diretoria, eleita por meio de eleições livres. As associações atléticas são constituídas com o intuito 
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de fomentar o esporte universitário e, são estruturadas da mesma maneira que os diretórios 

acadêmicos.  

As associações atléticas promovem campeonatos esportivos interclasses e entre 

universidades de modalidades tais como: basquete, vôlei, futebol, futsal, baseball, softball, 

natação, pólo aquático, tênis de mesa, xadrez, jiu-jitsu e judô. Além disso, organizam os treinos, 

selecionam atletas e técnicos, ajudam a organizar a recepção dos novos estudantes a cada ano e as 

festas universitárias. Os campeonatos esportivos são conhecidos como jogos universitários e 

ocorrem entre cursos similares, ou seja, cursos de administração de uma determinada universidade 

contra cursos de administração de outras universidades, cursos de engenharias, cursos de 

economia, cursos de direito entre outros.  

Para o planejamento dos jogos universitários as associações atléticas se reúnem a fim de 

decidirem em conjunto quais serão os locais dos jogos, o alojamento dos atletas, a premiação, entre 

outros requisitos para organização do evento. As associações atléticas das instituições de ensino 

privado podem eventualmente contar com um auxílio financeiro da universidade. No caso de 

instituições públicas, não existe o auxílio financeiro por parte da universidade. Em ambos os casos, 

com ou sem este auxílio financeiro, os estudantes precisam buscar investidores para custear as 

atividades, por isso algumas associações recebem investimentos de empresas privadas e, divulgam 

suas marcas nos eventos esportivos como contrapartida do apoio financeiro recebido. Outra forma 

de arrecadação de recursos financeiros são ações como a promoção de festas e venda de kits com 

camisetas e agasalhos personalizados com a marca do time da universidade. E em alguns casos, os 

próprios estudantes doam dinheiro para pagar algumas despesas. 

Na ocasião dos jogos universitários, os estudantes e atletas são levados ao local do evento 

em ônibus fretados pelas associações atléticas e podem optar por ficar acampados em barracas no 

local do evento ou em hotéis na cidade em que o evento ocorre. Durante os dias de eventos os 

estudantes representam suas respectivas universidades e os vencedores recebem medalhas e troféus 

como premiação por seus desempenhos. Os estudantes que não participam dos jogos como atletas 

podem se envolver na torcida, na organização ou na animação do evento por meio da participação 

no grupo que toca instrumentos musicais e canta músicas durante os eventos esportivos e que é 

chamado de bateria. Cada associação atlética possui uma bateria oficial responsável pelas músicas, 

hinos e gritos de guerra de seus times e, além desta bateria oficial, existem outros grupos musicais 
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formados também por estudantes que podem participar dos eventos a convite das associações 

atléticas.  

Desde o vestibular para ingressar na universidade, existe um cenário de grande competição 

entre os estudantes, pois as vagas nos cursos de algumas instituições de ensino são muito 

disputadas pelos estudantes no Brasil. Assim, a rivalidade entre eles acontece dentro e fora de 

quadra, fato que pode ser verificado por meio das letras que utilizam termos de provocação e 

estímulo à rivalidade e, que desqualificam e ofendem os estudantes de outras universidades. As 

ofensas geralmente estão relacionadas à superioridade intelectual e física dos estudantes das 

universidades consideradas rivais (Martin, 2016; Martin & Hummer, 1989).  

Uma situação em que é possível verificar ofensas por meio das músicas, ocorre nos jogos 

universitários organizado entre associações atléticas de outras oito universidades que oferecem 

cursos de Graduação em Administração, como a ABC. O evento é chamado de Jogos Econômicos 

e tem como objetivo integrar faculdades de administração e economia do estado de São Paulo. O 

evento acontece há 27 anos e na última edição reuniu cerca de 5.000 estudantes e cerca de 2.000 

atletas distribuídos em 12 modalidades esportivas – natação, tênis de mesa, vôlei, basquete, 

futebol, tênis, jiu jitsu, futsal, xadrez, judô, handebol e rugby – com quatro dias de duração.  

Nos jogos econômicos o sentimento de superioridade dos estudantes de uma determinada 

universidade em relação aos estudantes das demais universidades, é descrito nas letras das músicas 

cantadas pela bateria oficial da ABC e, em algumas ocasiões também por uma banda formada por 

estudantes, chamada Banda Uva. As letras das músicas cantadas pela bateria oficial da ABC e a 

Banda Uva não são relacionadas apenas ao esporte, como por exemplo no trecho: “eu sou melhor 

e passei”, referindo-se ao processo seletivo para ingressar na universidade e demonstrando o 

sentimento de superioridade de quem foi aprovado no concorrido vestibular. E também em outro 

trecho: “A CDE é uma merda, só tem perdedor”, frase que desqualifica não apenas os estudantes, 

mas também a qualidade da universidade. Outros trechos revelam a desvalorização do ensino de 

outras universidades, como por exemplo: “isso sim que é faculdade de gente, você não vale nada, 

nem uma nota de 1 real”, reforçando de forma ofensiva a ideia de que a universidade em que eles 

estudam (ABC) é superior não apenas no ensino, mas também na qualidade dos seus estudantes. 
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4.2 Um grito preso na garganta 

 

Em um ambiente de rivalidade e competição, outro aspecto ganha destaque. À medida que 

as letras das músicas são analisadas, é possível perceber que o corpo da mulher e sua sexualidade 

são utilizados como forma de expressar a rivalidade entre os estudantes. Mariana relata que “os 

alunos usam o corpo da mulher para falar mal da universidade rival” (Mariana, 21 anos). Nos 

trechos utilizados para referir-se às estudantes da universidade rival, tais como: “Cdeana tem 

bigode, parece uma empregada” e “Meu Deus, que horror, olha a Cdeana que apareceu”, é possível 

perceber que as frases são utilizadas para reforçar a ideia de que o estudante da ABC é superior 

também em beleza e não apenas em inteligência e, para isso, ridicularizam aspectos físicos das 

estudantes da CDE e de outras universidades.  

Outro ponto de desqualificação refere-se ao futuro profissional dos estudantes de outras 

universidades, em trechos como: “Cdeana vem ser minha empregada, servir meu cafezinho, e me 

chupar”; “Você só serve para ser vendedor ambulante e nem vendendo o corpo vai fazer dinheiro 

para viver” e “Cdeana eu não sou lá da EFG, eu sou diferente, Eu vou ser presidente e você 

secretária, minha faxineira”. As letras falam que as estudantes que estudam em outras 

universidades serão secretárias, empregadas domésticas e prostitutas que prestarão este tipo de 

serviços para o futuro profissional que estudou na ABC e que tem pretensão de ser presidente, 

como em uma relação comercial em que esses rapazes serão clientes das moças (Yagil, 2017). A 

sexualização do corpo e a inferiorização intelectual das estudantes descritas nas letras das músicas 

indicam a tentativa de afirmar uma relação de poder, em que o homem é o dominador da força 

física e da intelectualidade e, a mulher, apenas uma coadjuvante auxiliar (Fisher, 2015; Leonard, 

2015).  

Além dos jogos esportivos promovidos pela associação atlética da ABC, os estudantes 

participam das festas promovidas pelo diretório acadêmico da ABC. Uma festa conhecida pelos 

estudantes é chamada de Diva, e outras duas festas importantes também são chamadas de Marianna 

e Florinda. Os estudantes interessados em participar pagam um valor monetário para terem acesso 

a comidas e bebidas à vontade durante a festa. A bateria da universidade e grupos musicais 

formados por estudantes, como a banda Uva, são convidados para tocar nas festas. Mas o que 

deveria ser um ambiente de descontração e diversão, acaba virando um cenário de violência, 

opressão e humilhação para algumas para moças estudantes da ABC e das outras universidades 
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participantes. Durante as entrevistas, foram relatadas situações em que moças estudantes sofreram 

abusos sexuais, físicos e verbais, cometidos por outros estudantes, a grande maioria rapazes, que 

participam das festas e trotes universitários.  

Elizabete, 29 anos relata que “Eu fui no meu trote, e ele foi traumático. Uma amiga minha 

saiu com hipotermia porque jogaram tanta cerveja nela, era julho, estava frio, que ela foi levada 

de ambulância e só aconteceu porque ela era bonita bixete e os caras queriam se aproveitar dela.”  

Julieta, 21 anos conta que “Ano passado eu fui em uma festa e jogaram cerveja no meu olho. E eu 

reclamei. Ficaram da minha cara. Disseram: ‘você sabe como é essa festa, por que você está 

reclamando?’ Eu sei que é uma festa, mas não tenho que levar cerveja no meu olho.” Izis, 21 anos 

conta “eu já vi caras que morderam, que constrangeram, que bateram nas meninas, arranharam [...] 

e a gente (segurança) tirava ele da festa.” Mariana, 21 anos diz “nas festas o cara pensa: ‘quem 

você acha que você é para não querer me beijar’.” Melissa, 23 anos relata que “No meu trote a 

gente foi obrigado a comer whiskas sachê de quatro. Eles (veteranos) faziam a gente beber tequila 

em um pinto de borracha” Olívia, 23 anos conta que “em uma festa, o rapaz da banda jogou um 

copo de cerveja na cabeça de uma menina. Imagina você está em um palco, você já tá numa relação 

de poder com a plateia. Você tem um microfone e tem uma multidão na sua frente. Então várias 

pessoas jogaram o copo de bebida na menina também, porque você está em uma posição que você 

movimenta esse tipo de coisa.” 

Os relatos apontam que durante as festas universitárias, existe um ambiente propício para 

que alguns rapazes coloquem em prática o que cantam nas letras das músicas da bateria e, que os 

comportamentos não se restringem ao ambiente de competição entre outras universidades, pois os 

atos são cometidos contra moças das universidades em que eles estudam também (Martin & 

Hummer, 1989; Murnen & Kohlman, 2007; Martin, 2016).  

 

4.3 O Preço do Despertar 

 

No final do ano de 2013 algumas estudantes da ABC se reuniram para combater as 

situações de machismo presente no meio acadêmico em que viviam, tais como as festas e os 

eventos esportivos e fundaram o coletivo feminista chamado Rainha Guerreira. Melissa e Jaciara 

foram as fundadoras do Rainha Guerreira, ou seja, iniciaram a discussão sobre temas relacionados 

a igualdade de gênero na ABC (Fisher, 2015). Jaciara teve oportunidade de ouvir sobre o 
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feminismo desde a época do ensino médio, pois tinha uma professora que abordava o assunto nas 

aulas de literatura. Por isso, quando Jaciara ingressou na universidade ABC ela estranhou o fato 

de não existir espaço estruturado para discussão sobre questões de gênero e, principalmente por 

estar imersa em um ambiente acadêmico repleto de situações machistas. Sobre isso Jaciara, 24 

anos comenta: 

 

Eu tive professoras de literatura que abordavam o tema feminismo de alguma forma. Mas 

o que me fez criar o coletivo foram situações que eu vivi na universidade e que eu percebi 

o quanto aquelas pessoas eram machistas e violentas e como a cultura da faculdade 

também era. Eu tinha referência de amigas que estudaram em outras faculdades e que era 

um movimento mais mudado, aí quando eu entrei na faculdade eu percebi que ninguém 

discutia certas questões de gênero eu achei que seria importante. (Jaciara, 24 anos) 

 

Com o sentimento de que não havia discussão, ou não o quanto gostaria, sobre questões de 

gênero na universidade em que Jaciara, 24 anos estava estudando e tendo o conhecimento de que 

em outras universidades este espaço já tinha sido criado, ela tentou propor a formação do coletivo. 

Jaciara participou de reuniões promovidas pelo diretório acadêmico para tratar de interesses dos 

estudantes e “tinham várias pautas em questão e uma delas era criar o coletivo feminista, mas 

ninguém se interessou e depois que eu fui conhecer a Melissa e as coisas começaram”. Melissa 

ingressou na ABC um ano depois de Jaciara e, ambas tinham estudado na mesma escola, por isso 

também já tinha ouvido falar sobre o feminismo. Assim, quando Melissa começou a estudar na 

ABC teve o mesmo sentimento que Jaciara. Sobre isso Melissa, 23 anos também relata: 

 

[...] eu me senti um peixe fora d’água na universidade. Eu tinha uma amiga que estava 

um ano na minha frente, de cabelo curtinho, a Jaciara e ela vinha do mesmo colégio que 

eu. Aí eu falei com ela “nossa, meio esquisito aqui, não tem nenhum coletivo, não tem 

nada” e ela disse “É Melissa, é mesmo, aqui é assim”. Aí teve uma reunião e ela falou 

assim: “alguém se propõe a fazer uma reunião de mulheres?”. Ficou aquele silêncio na 

sala e ninguém se movimentou e aí a gente começou a discutir entre a gente.” (Melissa, 

23 anos) 

 

Jaciara, 24 anos estava tentando propor a criação de um coletivo para discussão sobre 

questões de gênero na ABC, mas sem interesse por parte de outras moças estudantes. Essa 

discussão não estava na relação de prioridades e não se discutia de forma estruturada o quanto 

situações de machismo nos eventos esportivos e nas festas universitárias eram um problema na 

vida das moças estudantes. Mas Jaciara e Melissa enxergavam a situação de maneira diferente e, 

por isso, decidiram criar o Rainha Guerreira. O início foi algo bem pontual e Jaciara e Melissa 
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utilizaram a internet como forma de mostrar que o Rainha Guerreira estava surgindo (Maclaran, 

2015). Aos poucos algumas moças foram se unindo ao grupo. Melissa, 23 anos relata que “[...] no 

começo o coletivo surgiu como uma página no Facebook para que a gente pudesse mostrar que 

não era só eu Melissa e não era só a Jaciara, era um conjunto de meninas, um coletivo que não 

aceitavam mais aquelas brincadeiras.” E outras moças também se interessaram e começaram a 

procurar Melissa e Jaciara para saber mais sobre o Rainha Guerreira. Uma moça que participou da 

fase inicial do Rainha Guerreira foi a Joana, ela relata sobre algumas das ações iniciais: 

 

A gente imprimiu uns cartazes e espalhou pela faculdade e isso causou muita polêmica, 

pessoas riram, não sei se chegaram a arrancar cartazes, mas não foi bem-vindo. Lembro 

até do exemplo de um cartaz sobre depilação, porque na época eu pensei: “a faculdade 

nunca ouviu falar de feminismo e a gente já vai falar de depilação que é um tema super 

polêmico, a gente podia ter ido com calma” (Joana, 21 anos). 

 

Jaciara, Melissa e Joana e algumas outras moças envolvidas na fase inicial do Rainha 

Guerreira, buscavam iniciar uma discussão sobre igualdade de gênero na universidade, no entanto, 

perceberam que precisavam atuar de outras formas, pois o feminismo não estava sendo bem visto 

da maneira como elas o estavam expondo. Alguns tópicos, como a possibilidade da mulher optar 

por não se depilar, eram normais para as moças que já conheciam sobre o feminismo desde a época 

da escola, mas ainda eram uma novidade para os demais estudantes da universidade que não tinham 

envolvimento com o assunto.  

Melissa conta que “a ABC tinha um trâmite muito burocrático e conservador para 

divulgarmos os cartazes, porque eles também não estavam acostumados com um coletivo 

feminino”. Por isso, o posicionamento das moças integrantes do Rainha Guerreira no início era 

algo que as preocupavam, Melissa afirma que “é uma preocupação que durou muito tempo, a gente 

tinha que decidir se a gente queria um feminismo mais radical ou se a gente queria atrair outras 

jovens e dialogar com os homens também”. Por isso, elas decidiram que precisavam falar 

abertamente sobre o feminismo e igualdade de gênero entre os estudantes e com a universidade e 

buscar ampliar a conscientização sobre estas questões. Jaciara comenta que: 

 

[...] tentamos desconstruir a ideia de que o feminismo era uma coisa terrível. Nós 

colocávamos uns posts no Facebook do coletivo e citávamos exemplos banais, como por 

exemplo: “usar a roupa que eu quero também é ser feminista”. Porque a gente queria 

mostrar para as meninas que ser feminista, não era uma coisa horrível. “Ganhar o mesmo 

salário que o meu parceiro também é ser feminista”, sabe? Trazendo aquelas pessoas para 

aquela pauta, porque no começo a gente ficou muito taxada. Eu lembro de ir em bar e as 
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pessoas não me emprestarem um isqueiro porque eu era feminista e sair briga no bar por 

causa disso, era muito tenso. Depois aquilo foi crescendo, saiu na mídia, as meninas foram 

participando e as pessoas começaram a ver que não era. Foi muito intenso tudo o que 

aconteceu (Jaciara, 24 anos). 

 

Os estudantes da ABC tinham uma compreensão sobre o feminismo como algo radical, em 

que mulheres buscavam a superioridade, não gostavam de homens, não gostavam de se depilar, 

que eram gordas ou feias. Melissa, 23 anos comenta que as pessoas tinham uma imagem distorcida 

sobre a mulher feminista, eles diziam: “ela é feminista, mas é bonitinha e estilosa, ela não é a 

feminista que tenho na minha cabeça” e “falaram que sou feminista, mas sou gostosa”. Julieta, 21 

anos relata que tinha uma visão totalmente diferente do feminismo, ela lembra: “eu tinha uma visão 

muito deturpada do feminismo, eu realmente acreditava que era um monte de feminazi que estava 

lá brigando por qualquer coisa. Eu realmente acreditava nisso, e hoje eu penso: como eu pude?”. 

O termo “feminazi” é usado pejorativamente para descrever indivíduos que são percebidos com 

opiniões extremas ou radicais, e a construção da expressão é uma junção do feminismo com o 

nazismo. Jaciara, 24 anos relata uma situação em que o Rainha Guerreira foi associado ao nazismo: 

 

Um momento que me marcou muito foi um dia que eu estava no ônibus indo com os 

colegas da faculdade para os jogos universitários. É divertido você viajar cantando 

músicas no ônibus com os colegas, mas isso se revertia em outras coisas. Estava sentada 

com uma amiga e todo mundo sabia que a gente era do coletivo feminista e aí eles 

começaram a tentar provocar a gente. E aí cantaram a música que eu considero a pior 

música ofendendo as mulheres em jogos universitários, cantaram umas mil vezes. E um 

menino começou a falar que o coletivo feminista era nazista, começou a desenhar na 

janela do ônibus o símbolo do coletivo e o símbolo do nazismo. Eu fiquei olhando e pensei 

“Meu Deus, o que aconteceu pra isso fazer sentido na cabeça de alguém”. Então essa 

forma como se apropriavam da gente, isso foi muito chocante, ele ter desenhado aquilo 

(Jaciara, 24 anos). 

 

Havia grupos de estudantes, homens e mulheres, que enxergavam o comportamento das 

integrantes do Rainha Guerreira como extremo e radical, assim como o dos nazistas, e por isso, 

faziam associações do tipo. A Figura 2, é uma fotografia feita no ano de 2017 por um homem 

estudante do doutorado da ABC em um dos banheiros masculinos da instituição. Ao se deparar 

com a frase, o estudante fez a fotografia e a compartilhou com a pesquisadora porque ficou 

surpreso com seu conteúdo. A frase escrita na porta do banheiro revela que o termo “feminazi” 

ainda é utilizado para referir-se as integrantes do Rainha Guerreira, e a frase “pau no cu das 

feminazi” indica algum tipo de sentimento negativo nutrido contra elas.  
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Figura 2: Frase Ofensiva destinada às Jovens Integrantes do Coletivo Feminista da ABC 

Fonte: Fotografado por um estudante de doutorado da ABC 

 

Quando a discussão sobre feminismo estava iniciando na ABC havia estudantes que não 

conheciam ou tinham uma imagem negativa sobre o feminismo, assim como aconteceu com Julieta 

e, por isso, houve resistência para aceitar o que as integrantes do Rainha Guerreira estavam 

expondo. A resistência dos estudantes era manifestada, por exemplo, nas discussões que 

aconteciam em bares que eles frequentavam próximos à universidade, pois o sentimento era de 

que as integrantes do Rainha Guerreira queriam acabar com os momentos de felicidade e 

descontração dos demais estudantes da ABC. Angela, 21 anos relata que ouvia dos estudantes nas 

discussões: “o Rainha Guerreira se opõe as letras das músicas, que absurdo, deixa a gente cantar, 

vocês estão acabando com tudo. [...] teve um cara que me mandou uma mensagem e me mandou 

tomar no cú, ele disse que ia chegar na festa e pegar o microfone e cantar a música falando meu 

nome”. Patrícia, 21 anos foi vítima de agressões físicas: “Eu fiquei muito conhecida como o rosto 

do feminismo na faculdade. Por um lado era legal, pois me procuravam pedindo ajuda, mas todos 

que eram contra o feminismo vinham brigar comigo. Uma vez jogaram cerveja na minha cara em 

uma festa da faculdade”.  



 47 

As integrantes do Rainha Guerreira rebatiam as situações dizendo que gostariam de 

promover um ambiente mais amistoso em que todos pudessem se divertir. Melissa, 23 anos 

argumentava: “A gente não quer acabar com as festas, podemos fazer as competições para ver 

quem dança mais legal, mas não precisa ser quem tira a roupa mais rápido e passa maionese no 

mamilo para depois ser vista como uma puta na universidade no dia seguinte”. Esse era o principal 

argumento das integrantes do Rainha Guerreira no seu surgimento, o quanto o ambiente das festas 

universitárias e dos eventos esportivos eram violentos e machistas e, que isso não precisava ser 

desse jeito.  

Patrícia, 21 anos conta que no ano de 2015 as integrantes do Rainha Guerreira se 

organizaram para fazer uma pesquisa por meio de um questionário on line com as estudantes da 

ABC para entender possíveis situações de agressões contra moças na festa Diva que aconteceu no 

ano de 2014. O questionário foi respondido por 212 moças estudantes da ABC e 69% afirmaram 

que foram abordadas ou assediadas de maneira agressiva em algum momento da festa por algum 

rapaz estudante e 51% não se sentiam confortáveis em caminhar sozinhas pela festa. Na descrição 

sobre as formas de abordagem ou assédio, as moças descreveram: “Homens ficavam insistindo em 

me beijar e quando dizia "não" eles continuavam tentando forçadamente. Tinha que me afastar a 

força ou correr para algum amigo meu” e “Um homem me agarrou e ficou falando que eu era a 

namorada dele e não me largava, depois me empurrou na parede e tentou me beijar a força”. Os 

relatos das moças que participaram da festa Diva em 2014 revelam situações em que elas foram 

tratadas como propriedades dos rapazes que estavam presentes na festa. Para expor e dialogar sobre 

o resultado da pesquisa, as integrantes do Rainha Guerreira produziram e espalharam cartazes com 

o tema “Não seja esse cara na Diva” seguido das frases que as moças relataram terem sofrido na 

festa. Os cartazes foram fixados nos banheiros masculinos, nos elevadores e em outros espaços de 

convivência da ABC, conforme Figura 3.  
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Figura 3: Cartazes “Não seja esse cara na Diva”  

Fonte: documentos on line do Rainha Guerreira 

 

Porém, no dia seguinte um dos cartazes estava rasgado, como é possível observar na Figura 

4, uma fotografia que a pesquisadora teve acesso nos arquivos on line do Rainha Guerreira. 

Patrícia, 21 anos relata que foi possível identificar quem rasgou o cartaz, pois o elevador possui 

câmera, “nós notificamos a coordenação sobre o ocorrido e pedimos que verificassem na câmera. 

A coordenação identificou os três alunos que rasgaram o cartaz, e nos chamou para conversar com 

eles. Nós perguntamos por que eles fizeram aquilo e eles ficaram mudos, não disseram uma 

palavra”. Os três rapazes estudantes envolvidos na situação não deram explicações sobre o 

ocorrido, e segundo Patrícia, eram estudantes que não tinham histórico de problemas relacionados 

a mau comportamento.  
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Figura 4: Cartaz inserido no elevador que foi rasgado por três rapazes estudantes da ABC 

Fonte: documentos on line do Rainha Guerreira 

 

Foi um longo período de conflitos, inclusive no ambiente virtual, pois os estudantes da 

ABC não conseguiam compreender o problema em torno das letras das músicas e dos 

comportamentos machistas de alguns rapazes durantes os eventos promovidos pela associação 

atlética e o diretório acadêmico. Jaciara, 24 anos relembra que havia muita discussão na página do 

Facebook do Rainha Guerreira, mas que as discussões também serviam para dar visibilidade para 

determinados assuntos, incentivar o debate e iniciar o processo de disseminação do conhecimento 

sobre questões de igualdade entre gêneros,  como a chamada quarta onda do marketing que diz 

que mulheres mais jovens aproveitam o poder da Internet e mídias sociais para desafiar a 

desigualdade de gênero (Maclaran, 2015). A partir das discussões, muitos estudantes tiveram a 

oportunidade de conhecer mais sobre o feminismo e ver se ele fazia sentido ou não. 

 

[...] os principais momentos que a gente ganhou visibilidade foram em discussões do 

Facebook porque vira assunto na ABC no dia seguinte e de certa forma é importante. Em 

alguns momentos a gente postava textos para gerar discussão, e esse combate e era uma 

forma de criar visibilidade. Em uma briga de Facebook vinham várias pessoas criticar a 

gente, mas vinha gente conversar comigo no Messenger e dizia “Jaciara, achei legal o que 

você falou, quero ir na próxima reunião do coletivo”. Então apesar dos mil comentários 

negativos sobre o coletivo, tinha gente discutindo o assunto, mesmo que de forma nada 

saudável, mas estavam discutindo” (Jaciara, 24 anos). 
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As discussões no ambiente virtual contribuíram para que o Rainha Guerreira conquistasse 

notoriedade entre os estudantes da ABC, e isso fez com que outras moças começassem a refletir 

sobre questões do feminismo, inclusive os rapazes. Melissa, 23 anos lembra que ouviu uma 

conversa entre dois rapazes que cantavam as músicas afirmando que as integrantes do Rainha 

Guerreira tinham razão em discutir sobre as letras das músicas, “eu lembro de estar passando e 

dois meninos que cantavam as músicas falarem ‘é, elas têm razão, não tem muito o que falarmos’”. 

Mas obter o reconhecimento disso de outros estudantes não era simples, e as integrantes do Rainha 

Guerreira tinham que lidar com situações de rejeição por parte de outros estudantes e o desgaste 

emocional era algo muito presente na rotina delas, Jaciara, 24 anos, comenta:  

 

[...] exigia emocionalmente muito da gente e exigia um trabalho de desconstrução das 

pessoas e das próprias meninas, elas tinham medo de ir nas reuniões e tinham meninas 

que levavam a camiseta do Rainha Guerreira na bolsa, tinha gente que falava que ia entrar 

no coletivo, mas que não queria que contasse para ninguém. Então as ações que a gente 

queria fazer envolviam a Associação Atlética e a bateria da faculdade, porque a gente 

queria criar ambientes seguros para as meninas. E rechaçavam muito a gente, então esse 

desgaste emocional tomou muito tempo, esforço e saúde mental de muitas de nós (Jaciara, 

24 anos). 

 

Por causa disso, outras moças que queriam se envolver com o Rainha Guerreira, porque 

concordavam com a necessidade de mudanças, tinham receio de sofrerem com as mesmas 

situações de constrangimentos, brigas e violências. Elas mantinham contato com o Rainha 

Guerreira, mas tentavam fazer isso de forma anônima, visando preservar suas identidades dentro 

no contexto universitário. A sensação de estar fazendo algo errado e gerar desaprovação de outros 

estudantes levava as moças a esconderem suas opiniões e reais interesses em conhecer mais sobre 

o feminismo. Mas moças como Jaciara, Melissa, Patrícia, Angela e Joana estavam na linha de 

frente iniciando o diálogo com integrantes-chave que poderiam proporcionar algumas mudanças 

no ambiente da ABC. As conversas com integrantes da associação atlética, do diretório acadêmico 

e da bateria visavam o fim das letras com cunho machista e ofensivo contra as mulheres, alterações 

nos tipos de jogos e atividades na festa de recepção de novos estudantes, igualdade nos preços das 

festas, pois o ingresso das festas custava metade do preço para as moças, prática adotada em festas 

de estabelecimentos privados no Brasil com o intuito de atrair maior público. O raciocínio por trás 

da prática de preços menores para mulheres é que mais mulheres irão ao evento por pagar um valor 

reduzido e, consequentemente, contará com a presença de mais homens por causa do número que 

mulheres que estarão lá. Apenas no ano de 2015, com a entrada de uma mulher na presidência do 
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diretório acadêmico, a Adriana, 23 anos – que começou a se envolver com o Rainha Guerreira 

após ser eleita presidente – algumas coisas mudaram, como as atividades na recepção de boas 

vindas aos novos estudantes e a presença de seguranças mulheres e pessoas como ponto de apoio 

fixo nas festas para auxiliar moças vítimas de abusos ou agressões. Adriana conta que: 

 

No começo era muito difícil na presidência do diretório acadêmico. Porque eu era a 

presidente, só que metade da equipe era composta por homens e a outra metade era 

composta por mulheres que não eram tão pró-ativas em relação ao feminismo. Então estes 

alunos me questionavam: “por que a gente está levando tanto em consideração o 

coletivo?”  Eu sempre tinha o trabalho de explicar o racional por traz das situações. Eu 

dizia:” Não é que estamos levando em consideração o coletivo, mas imagina isso aqui, 

faz sentido? Tinha que ficar sempre explicando, repassando para fazer sentido. [...] 

fizemos uma reunião de diretoria e ficamos 3 horas conversando sobre as letras das 

músicas. Os diretores rebatendo e eu expliquei “imagina você sendo mulher, escutando 

uma coisa dessas, faz sentido? Ai depois dessa reunião a gente conseguiu alinhar e ficar 

todo mundo no mesmo ponto. Nos posicionamos todos contra estas músicas. Essa era a 

posição do diretório acadêmico. E esse foi o meu primeiro semestre de gestão (Adriana, 

23 anos). 

 

O posicionamento do diretório acadêmico foi importante para mudanças nas festas universitárias, 

mas não foram avanços fáceis, pois Adriana enfrentou resistência dos demais membros da 

diretoria. Além disso, Adriana estava envolvida com a coordenação da ABC e levava assuntos do 

feminismo como pauta das reuniões entre o diretório acadêmico e a coordenação da ABC. Essas 

reuniões e as manifestações das jovens integrantes do Rainha Guerreira tornaram o assunto sobre 

as letras das músicas um tópico a ser discutido pela coordenação da ABC e por isso, em 2015, com 

a proximidade dos Jogos Econômicos, a ABC se reuniu com a associação atlética e com a bateria 

para discutir sobre as letras das músicas cantadas e reforçar que elas não estavam alinhadas com o 

código de conduta da universidade, que condena demonstrações de preconceito em relação à raça, 

religião, gênero, idade ou outra forma de discriminação contra grupos em função de suas 

características ou opções de vida. Em 15 de abril do ano de 2015, a ABC enviou um comunicado 

oficial aos estudantes sobre a reunião, que dizia: 

 

Prezados alunos, prezadas alunas, 

 

As coordenadorias de Graduação da ABC têm atuado firmemente para garantir que valores 

essenciais aos direitos humanos e à diversidade sejam respeitados no ambiente acadêmico e na 

relação das entidades estudantis com a sociedade como um todo, o que envolve desde os trotes até 

a participação de grupos de alunos em eventos externos. 



 52 

Nesse contexto, foi realizada em 14/04/2015 uma reunião com representantes da Associação 

Atlética ABC, incluindo a bateria, na qual foi reafirmada a necessidade de se respeitar os valores 

acima mencionados e o código de conduta da ABC quando entidades estudantis representam suas 

Escolas perante a sociedade. 

Especificamente em relação ao evento que tem início neste fim de semana, os Jogos Econômicos, 

as Coordenadorias na atuação responsável da Atlética ABC e demais organizações estudantis que 

estarão presentes no evento, como de alunos que representarão a ABC. Essa atuação não se 

caracteriza por entoar hinos e cânticos que sejam depreciativos a grupos quaisquer, no contexto de 

direitos humanos e diversidade, bem como por desrespeitar as regras dos organizadores do evento 

e dos espaços que os acolhem. 

Temos certeza de que nossos alunos entendem as implicações institucionais do desrespeito a esses 

valores, seja por indivíduo ou por entidades. 

Coordenadoria de Graduação 

 

No comunicado, a ABC se posiciona contra o comportamento que ofende, diminui e 

deprecia outras pessoas em relação à sua classe, raça, gênero entre outros, e reforça a importância 

de respeitar o código de ética da instituição. Após o envio do e-mail, um rapaz estudante da ABC 

comentou sobre o comunicado em um grupo de Facebook formado por estudantes e ex-estudantes 

da ABC com cerca de oito mil membros, chamado ABC livre. O post foi curtido por 166 pessoas 

e gerou 684 comentários, divididos entre pessoas que concordavam com o comunicado e outros 

que achavam um exagero por parte da universidade. Uma moça ex-estudante defendia as músicas 

afirmando que não se sentia ofendida em nenhum momento, inclusive porque estudava na CDE e 

na ABC, “por um ano eu fui Cdeana e ABC ao mesmo tempo. Nunca me senti ofendida com 

nenhuma música. Pessoal está se preocupando com coisa pequena. Triste acabar com uma tradição 

de anos. Ainda bem que já sai da ABC.” Para alguns estudantes da ABC as músicas eram uma 

tradição da universidade, mas Olívia afirma que as músicas não eram tão antigas assim: “eu achei 

um post de 2010 falando: ‘olha essa música nova da bateria, que legal vamos cantar’, e era o hino. 

Então a tradição universitária tinha quatro anos nessa época, não era essa super tradição (Olívia, 

23 anos, 8º semestre). Outra moça estudante questionou “A ABC pode controlar o que seus alunos 

cantam em ambientes fora da ABC?”. Dois rapazes estudantes comentam que “As músicas 

universitárias, no geral, apesar do uso de ofensas e palavras que num contexto errado possam 

sugerir machismo e discriminação, no contexto certo não significam nada disso. Em nenhum 
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momento há a intenção de ofender ninguém e dentro do contexto todos sabem disso” e “Música 

boa eu escuto em casa. Jogos universitários é sinônimo de esbórnia e farra. Funciona assim aqui 

em São Paulo, no Brasil e no mundo”. O rapaz estudante defende a ideia de que nos jogos 

universitários não existem limites e utiliza a palavra esbórnia, que faz alusão a orgias sexuais e 

festas com muitas bebidas. Para os estudantes que defendem a continuidade das músicas, as frases 

cantadas não possuem a intenção de ofender ninguém e que existem contextos “certos” para 

expressar este tipo de pensamento contra as mulheres, ou seja, como se dissessem que dentro do 

contexto “certo” é permitido ofender a mulher.  

Alguns estudantes questionam a falta de diálogo da ABC sobre as músicas, uma moça 

estudante argumentou “Se quem define o contexto é quem se sente ofendido, estou me sentindo 

ofendida por ser proibida de cantar o que quero” e outro rapaz estudante reclamou “Se vocês 

querem mudar isso que seja algo democrático, perguntem a opinião dos demais”. Para alguns 

estudantes, serem privados de cantar as músicas era algo que lhes reprimia a liberdade de 

expressão, independente das pessoas que se sentiriam ofendidas. Um rapaz ex-estudante 

argumentou “Desculpe, mas realmente é impossível agradar todo mundo. Tenho certeza que 

muitas pessoas estão insatisfeitas com vários outros aspectos da ABC e mesmo assim continuam 

estudando aqui. Se não gosta, saia. Simples assim” e outro rapaz estudante questionou “Que 

pensamento bacana! Então se alguém está se sentindo ofendido com a atitude babaca de alguém 

ele deve sair da faculdade?”. Os estudantes e ex-estudantes discutiam sobre o pensamento de que 

as pessoas que estão incomodadas devem se retirar, pois seria impossível ter um ambiente 

agradável para todos. Logo, as moças que se sentem ofendidas com o teor das letras que são 

cantadas no evento deveriam deixar de frequentar as festas, ou seja, é mais fácil excluir as moças 

que se sentem ofendidas do que mudar o comportamento e as letras das músicas. No pensamento 

de alguns estudantes, não cantar as músicas é privá-los da sua diversão e o bem-estar das moças 

estudantes não tem importância neste contexto.  

Após o comunicado da ABC e diversas discussões promovidas pelo Rainha Guerreira com 

os membros da associação atlética, da bateria, da banda Uva e do diretório acadêmico, esperava-

se que estas letras não fizessem mais parte das festas universitárias. No entanto, essa situação ainda 

persistiu. Mariana, 21 anos, conta que “obviamente isso não foi do dia para a noite, quando 

chegavam as festas, na parte problemática das letras eles direcionavam o microfone para o público 

cantar e diziam que eram eles que queriam cantar música machista e não a Banda Uva”. A banda 
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Uva não havia reformulado suas letras, apenas deixava de cantar algumas partes que eram 

consideradas machistas e ofensivas, mas estimulava o público a continuar cantando as músicas. 

Com o passar do tempo a banda Uva cumpriu com o combinado com a associação atlética sobre 

não cantar mais as músicas machistas e com teor ofensivo, no entanto, os próprios estudantes que 

estavam presentes no evento continuavam a cantar as músicas, demonstrando total desrespeito 

sobre o que estava sendo discutido. 

O ano de 2015 foi repleto de diálogos e mudanças que contribuíram para que as letras das 

músicas fossem reformuladas, como por exemplo, a banda Uva, autora da maioria das letras 

machistas, não foi mais convidada para tocar nos eventos da ABC, pois sua imagem estava 

relacionada com as músicas; a bateria da associação atlética passou a ser composta por moças 

estudantes também; o diretório acadêmico, por meio da presença da Adriana, incluiu as questões 

de igualdade de gênero em suas pautas; a recepção de boas vindas aos novos estudantes passou a 

ser liderada por Melissa e, por isso, as gincanas envolviam atividades que promoviam a igualdade 

de gênero, como jogos de perguntas e respostas que mostravam nomes importantes de homens e 

mulheres na sociedade, e não mais atividades que colocam as moças em situações constrangedoras 

como ingerir bebida alcoólica e subir no palco para competir quem tira a roupa mais rápido ou 

quem é a nova moça estudante mais sexy (Fisher, 2015).  Como resultado disso, Mariana comenta 

que “hoje pouquíssimas pessoas sabem a letra das músicas, e isso foi uma vitória muito grande”. 

Atualmente algumas moças ficam surpresas ao saberem da história sobre as letras das músicas e 

concordam que elas eram machistas. No entanto, a reformulação das letras machistas, a igualdade 

de preço nas festas, a presença de um ponto fixo de apoio para moças vítimas de agressões nas 

festas, a mudança das gincanas na recepção de boas vindas aos novos estudantes, a inclusão de 

mais moças na bateria, a presença de uma mulher na presidência do diretório acadêmico, e todas 

as discussões promovidas pelo Rainha Guerreira não foram suficientes para propiciar um ambiente 

menos machista para as moças estudantes da ABC durante as festas universitárias e, isso será 

discutido no subitem seguinte. 

 

5. ACHADOS EMPÍRICOS E DISCUSSÃO  

 

In a world where women are commodities, a woman who refuses to sell herself will have the thing 

she refuses to sell taken away from her by force.  

The Sadeian Woman: And the Ideology of Pornography, Angela Carter 
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5.1 A Mulher Percebida e se Comportando como um Objeto 

 

A estrutura patriarcal presente na cultura Brasileira contribui para que as mulheres sejam 

vistas e tratadas como objetos (Nussbaum, 1999). Para o entrevistado Vítor, 23 anos, “[...] a 

sociedade é patriarcal e é baseada em uma relação em que você tem o homem como chefe de 

família e normalmente é ele quem manda.” Situações de machismo são presenciadas em diversos 

contextos, inclusive no contexto universitário. Lucas, 26 anos, relata que já presenciou situações 

machistas na faculdade, “Eu vivi e vi muitos casos de professores fazendo comentários machistas 

dentro de sala de aula e até assediando alunas.” Jéssica, de 21 anos, comenta que “o professor era 

muito machista e ele falava várias vezes a seguinte frase: ‘até uma mulher consegue’ [...] ” e 

Angela, 21 anos, menciona que “Temos vítimas de violência na faculdade, nas festas e também 

violência por parte dos próprios professores em sala de aula. Recebemos as denúncias no coletivo 

feminista”. 

A teoria da objetificação sugere que a cultura ocidental contribui para que meninas e 

mulheres internalizem uma perspectiva objetificadora sobre seus próprios corpos, e tornem-se 

preocupadas com sua própria aparência física (Fredrickson & Roberts, 1997). A objetificação leva 

as pessoas a concentrarem-se em características físicas em detrimento do status mental e moral, e 

a ênfase em atributos físicos de mulheres pode reduzir sua percepção de competência (Loughnan 

et al., 2010; Gray et al., 2011). Ao serem objetificadas, as meninas sofrem consequências pessoais 

e profissionais, denominadas como auto-objetificação por Fredrickson e Roberts (1997).  

Os relatos das entrevistadas revelaram consequências da objetificação que elas sofrem, 

decorrentes da desigualdade de gênero no ambiente em que se encontram, sejam de ordem pessoal 

ou de ordem profissional, tais como: perda da confiança para exercer atividades em sala de aula; 

excessiva preocupação com seu corpo; restrição de satisfação de seus desejos alimentares básicos; 

receio na hora da escolha da profissão que vão seguir em função do gênero, e sentimento de 

incapacidade para assumir cargos de liderança, principalmente quando tinham rapazes envolvidos 

nas atividades diárias (Fisher, 2015).  

Adriana, 23 anos, relata que quando assumiu a presidência de uma entidade estudantil tinha 

muito receio de exercer suas atividades: “eu ainda estava insegura como presidente, eu não ia falar 

com a coordenação, quem ia era o secretário geral e o vice-presidente, eu não tinha nenhuma 
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segurança para fazer as coisas. Eu ficava na gestão interna, de coisas menores.” Julieta, 21 anos, 

relata que sofre com a insegurança com seu próprio corpo, e que por isso impõe restrições sobre o 

que come: “não sou 100% segura com meu corpo, não como todas as coisas que quero, não como 

todas as coisas que quero na hora que quero, porque sou extremamente preocupada com o corpo.” 

Jéssica, 21 anos, sentia vergonha de demonstrar suas habilidades intelectuais em sala de 

aula porque era motivo de piadas diante dos seus colegas; ela afirma que “o professor passava uns 

desafios na lousa e eu tinha vergonha de falar que acabava primeiro. [...] ele dizia que era tão fácil 

que até uma mulher conseguia fazer.” De acordo com a entrevistada, ela sempre gostou muito da 

área de exatas, mas optou por fazer um curso na área de humanas, pois tinha receio das dificuldades 

que teria ao escolher um curso predominantemente masculino e por causa das experiências das 

suas colegas: “Eu tenho amigas que fazem engenharia e que sofrem muito com isso e amigas que 

fazem administração ouvem ‘a mulher não sabe administrar empresas.’ ” Naquele contexto, a 

capacidade intelectual de Jéssica era contestada, com base em seu gênero, ela não poderia se 

destacar ou se sobressair aos colegas homens em relação ao conhecimento intelectual (Hein et al., 

2016).  

No entanto, por diversas vezes situações como essas são banalizadas no contexto 

universitário das moças (Cantrell, 2018). Nussbaum (1999) afirma que uma das formas de 

objetificar uma pessoa é a negação da subjetividade, ou seja, o objetificador trata a pessoa como 

algo cuja experiências e sentimentos não importam (Joy, Belk, & Bhardwaj 2015). Carlos, 22 anos 

conta que “O modo que a gente vive faz a gente banalizar essas práticas que são horríveis”, 

referindo-se às letras das músicas e situações de machismo que acontecem no ambiente 

universitário. Já César, 23 anos, afirma que as letras cantadas pela bateria da faculdade são pesadas, 

no entanto no contexto certo não existe problema em cantá-las. Faz inclusive uma alusão da 

situação ao papel do bobo da corte em que ele tinha permissão de falar as verdades ao rei em tom 

de brincadeira, como se as letras das músicas no ambiente das festas representassem um espaço 

paralelo em que fosse permitido dizer o que realmente se pensa sobre as mulheres, conforme 

destaca: “Ele (bobo da corte) é a única pessoa que pode falar a verdade para o rei. O Henrique VIII 

era famoso por se fechar com o bobo da corte dele porque ele é louco, ele tá fora da estrutura 

social, então ele pode falar tudo.” 

 Os relatos das moças que participaram da festa Diva em 2014, as análise das interações 

nos grupos de Facebook e as entrevistas realizadas pela pesquisadora, revelam situações em que é 
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possível identificar as maneiras de objetificar uma pessoa, descrito por Nussbaum (1999, p.219): 

(i) instrumentalidade – o objetificador trata o objeto como um instrumento para seus propósitos; 

(ii) negação da autonomia – o objetificador trata o objeto como carente de autonomia e 

autodeterminação; (iii) inércia – o objetificador trata os objetos como carente de ação, e talvez 

carente de atividades também; (iv) fungibilidade – o objetificador trata o objeto como 

intercambiável com outros objetos de outros tipos; (v) violação – o objetificador trata o objeto 

como algo que perdeu a barreira da integridade, como algo que pode ser quebrado, esmagado, 

invadido; (vi) propriedade – o objetificador trata o objeto como algo que pertence a outro e pode 

ser trocado ou vendido; (vii) negação da subjetividade – o objetificador trata o objeto como algo 

cuja experiência e sentimentos (se houver) não importam. 

A partir das diversas formas de objetificação proposta por Nussbaum (1999), é possível 

perceber que o fenômeno tem vários aspectos diferentes, mas que referem-se ao fato de tratar como 

um objeto o que não é realmente um objeto, e sim um ser humano” (p. 218).  No entanto, além de 

objetificada, a mulher também pode ser comodificada. Por meio da análise dos relatos dos 

entrevistados e das letras das músicas, foi possível classificar a comodificação em quatro tipos 

diferentes: (i) comodificação do corpo; (ii) comodificação da sexualidade; (iii) comodificação da 

moralidade; (iv) comodificação dos sentimentos (Kopytoff, 1986; Nussbaum, 1999; Hirschman & 

Hill, 1999; 2000). Estas formas de comodificação serão exploradas na seção seguinte. 

 

5.2 O Processo de Comodificação  

 

Por meio dos dados é possível perceber etapas do processo de comodificação das moças. 

Os dados relevam como seus corpos, sexualidade, moralidade e sentimentos podem ser tratados 

como um objeto, uma posse que pode ser usada e descartada a qualquer momento. No entanto, a 

comodificação, nestes casos, não chega ao final do seu processo, pois não tem seu valor de troca 

monetário realizado, ou seja, os relatos não envolvem ganhos financeiros neste processo. Desta 

forma, tratam-se de análises da comodificação vista como um processo em que as moças são 

tratadas como posses dos rapazes. 
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5.2.1 Corpos e Sexualidade 

 

“O que mais acontece nas festas são os rapazes darem bebida para a menina ficar bêbada, 

depois levá-la para a casa dele, para um canto da festa ou carro para fazer o que ele quiser e depois 

a menina não lembrar do que aconteceu (Mariana, 21 anos).” O relato de Mariana revela uma série 

de abusos que meninas sofrem durante as festas e jogos universitários. Abusos esses que relevam 

o processo de comodificação do corpo das moças durante os eventos universitários.  

Mariana presenciou também casos em que rapazes que aproveitaram do fato da moça ter 

bebido para abusar fisicamente dela durante uma festa. Entre os abusos cometidos contra o corpo 

relatados pelas entrevistadas estão: beijar a força o rosto, o pescoço e a boca; puxar o cabelo e o 

braço; passar a mão em partes do corpo como seios, barriga, costas, nádegas e genitália; empurrar, 

morder, beliscar, jogar cerveja na cabeça; coagir a manter contato físico, entre outros exemplos 

que indicam a sensação de controle que os rapazes sentem em relação ao corpo das meninas.  

As situações relatadas demonstram como o corpo das mulheres podem ser vistos e tratados 

como mercadorias que podem ser consumidas e controladas de acordo com os interesses do seu 

possessor (Kopytoff, 1986; Nussbaum, 1999; Hirschman & Hill, 1999; 2000). A crença de que 

outras pessoas podem ter poder sobre o corpo da mulher – e que ela existe para servir – é antiga, 

profunda, arraigada, difundida no dia a dia e raramente contestada (Dworkin, 1981). Embora a 

citação de Dworkin, (1981) seja atual até os dias de hoje, a parte final não o é. Por meio do estudo 

realizado é possível notar o que Maclaran, (2015) afirmou em seu artigo quando analisou os 

períodos do movimento feminista. Na quarta onda do movimento, as mulheres jovens estão 

utilizando os espaços, sejam físicos ou virtuais, para lutar contra questões de desigualdade de 

gênero. No entanto, existe ainda um caminho longo a ser seguido na luta e, principalmente na 

autoconsciência sobre essa situação de objetificação, porém, nos dias atuais ela não é raramente 

contestada como afirmou Dworkin (1981).  

Julieta relata situações do seu dia a dia que demonstram como ela precisava estar alinhada 

com as expectativas de outras pessoas, como familiares e amigos:  

 

[...] eu lembro de episódios da minha madrinha falando, “você está com o sutiã 

aparecendo, esconde isso”.  A esposa do meu tio falar “você está com o corpo bom, mas 

não pode mais engordar, tem que ficar assim”. Quando eu era pequena o meu cabelo era 

cacheado e eu cresci ouvindo que meu cabelo era feio, armado, e que meu cabelo não era 

legal. Minhas primas são loirinhas, do cabelo liso, e eu era diferente delas fisicamente. 
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Então quando eu tinha uns 12 anos, eu queria alisar meu cabelo. Passei 8 anos da vida 

alisando meu cabelo. Até que entrei na faculdade e conheci a Melissa, e falei: “olha esta 

menina, olha este cabelo, por que que eu vou ficar alisando o meu cabelo?” (Julieta, 21 

anos) 

  

Gardner (1980) afirma que os corpos das mulheres estão mais sujeitos a comentários 

avaliativos de outras pessoas, como por exemplo, sobre o sutiã aparecendo, sobre o corpo estar 

aceitável e sobre o cabelo não ser bonito, demonstrando como tanto homens como mulheres podem 

objetificar uma mulher.  

A sensação de posse e poder que alguns rapazes demonstram sobre o corpo da mulher é 

expressada também nas letras das músicas cantadas por estudantes da faculdade para provocar a 

rivalidade entre as universidades nos jogos universitários. Trechos da letra dizem: “Mesmo sendo 

sem graça, vim te comer, você vai fazer de graça para a (nome da faculdade)”, “Você é uma puta 

sem valor”, “ Eu sou diferente, eu vou ser presidente, você secretária, minha faxineira”, “Vem 

foder comigo, de quatro, de frente, fodo até seu umbigo, só não me beije, cadela”, “Vagabunda 

você não sente dor”, “Lambuzei a boca das bixetes de toda cidade, depois nem beijei, nem peguei 

amizade, fui desprezando tanto que ela gamou em mim” e “Aquilo não é mulher é um ser vaginado, 

só serve pra fazer um boquete em mim”. 

Analisando as letras das músicas, é possível perceber sentimentos masculinos de poder e 

propriedade em relação não apenas ao corpo, mas também a sexualidade das mulheres. Lucas, 26 

anos, conta que ele e os colegas cantavam “Nós viemos aqui, só pra beber, o nosso esporte é na 

vagina, ser seu patrão é nossa sina.” Outras letras dizem que encontraram muitas moças pela rua, 

demonstrando a percepção das mulheres como disponíveis, acessíveis, como objetos comuns, sem 

algo que as torne singular, como uma commodity (Kopytoff, 1986). As letras referem-se às moças 

como feias, ou seja, sem beleza que atraia os olhos do possessor, “Eu não te quero, você é feia até 

demais, então sai pelancuda, sai vagabunda, longe do meu pau”, “Vou cobrir seu rosto com um 

cobertor”, e mesmo assim, o rapaz vai ter relações sexuais com ela, que fará isso sem cobrar 

nenhuma quantia financeira: “Você vai fazer de graça para a (nome da faculdade)”, referindo-se 

às prostitutas que prestam serviços sexuais em troca de dinheiro, e fazendo mais uma referência à 

mulher como uma commodity e a eles como seus clientes (Monto & Julka, 2009; Yagil, 2017).  

Quando a letra diz “você é uma puta sem valor”, e “aquilo não é mulher é um ser vaginado, 

só serve pra fazer um boquete em mim”, a sexualidade da mulher passa a ter um valor de uso para 

fins sexuais e depois será descartada (Hartsock, 2004). As letras seguem com outras expressões 
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vulgares que demonstram como o corpo e a sexualidade da mulher pode ser usado para satisfazer 

desejos sexuais, como em uma relação de poder, e ao final ela pode ser descartada como algo sem 

valor (Hirschman, 1991).  

 

5.2.2 Sentimentos e Moralidade  

 

Além dos corpos e da sexualidade, aspectos emocionais e psicológicos de uma mulher 

também são passíveis de sofrerem o processo de comodificação. Em algumas letras das músicas 

os rapazes afirmam que as moças que estudam na faculdade concorrente são portadoras do vírus 

HIV, conforme trechos: “Ela tem HIV” e “Meu pau se acostumou com Cdeana com catupiry”, 

fazendo referência a uma secreção causada por doenças sexualmente transmissíveis. Os trechos 

revelam uma tentativa de controlar a moralidade das moças, uma vez que os rapazes as descrevem 

com problemas de saúde que não podem ser verificados e confirmados, situação esta que pode ser 

chamada de calúnia ou difamação contra elas. Neste processo, os sentimentos e a moralidade da 

mulher passam a ser controlados e, o que elas sentem ou pensam em relação a si mesmas e sobre 

o que elas aprendem ou conhecem, também torna-se posse do seu possessor (Nussbaum, 1999).  

A moralidade da mulher também é transformada em uma mercadoria na letra da música 

“Secretária do Papai”, em que trechos da música dizem o seguinte: “Ela tem bigode, parece uma 

empregada, dar o cú é seu maior passatempo, vem cá, vou te contratar”; “Vem cá, vem cá transar, 

servir meu cafezinho e me chupar, mas não vou te beijar”; “Quando eu for te fuder tampa o rosto 

que eu não quero te ver, você é feia demais, raspa esse bigode”; “Vem ser secretária do papai.” 

Nela a mulher é vista como feia e diminuída ao status de uma prestadora de serviços sexuais e 

domésticos (Hartsock, 2004).  

Jéssica relata uma situação em que seus colegas não entendiam como ela podia deter um 

conhecimento maior sobre um assunto que, segundo eles, é destinado aos homens: o conhecimento 

matemático. Jéssica desistiu de cursar economia, pois considera um curso destinado aos homens 

e, conforme relatos de outras estudantes que fazem este curso, a experiência não é positiva. Os 

rapazes colegas de Jéssica enxergam que determinados contextos não são permitidos para 

mulheres. Como dito nas letras das músicas, em que as mulheres que cursam uma faculdade ainda 

assim serão secretárias ou faxineiras e, fora do ambiente das festas, alguns rapazes também 

expressam o sentimento de segregação de certos espaços sociais. No processo de comodificação 
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dos sentimentos, o que as mulheres sentem perde a relevância, e seus interesses pessoais e 

profissionais perdem o valor (Heflick & Goldenberg, 2009; Loughnan, Haslam, Murnane et al., 

2010; Morris, Goldenberg & Boyd (2018).  

No processo de comodificação, aspectos intangíveis, como os sentimentos e a moralidade 

perdem a relevância e também passam a ser tratados como propriedade do comodificador: 

 

Tinha um evento que era tipo um concurso de beleza e elegia a aluna mais bonita. As 

meninas tinham que subir no palco e fazer algo para mostrar porque ela tinha que vencer 

o concurso. Eles diziam 'eu te embebedo, não tem problema, você bebe bastante e você 

não vai nem perceber que você está lá em cima'. Uma menina tirou a roupa e todos os 

meninos adoraram e incentivaram. O que me chocou foi que no dia seguinte na faculdade 

todos estavam chamando ela de puta (Melissa, 23 anos). 

 

“Nas gincanas do trote da faculdade tinha a prova da camiseta molhada e ganhava quem 

tirasse mais peças de roupa. Tinham meninas que arrancavam a calcinha e davam beijo na boca de 

outras meninas” (Elizabete, 29 anos). Olívia, 23 anos, conta que “quando eu entrei em 2014 ainda 

tinha veteranos que chegavam no trote com um consolo de borracha e que faziam as meninas 

fazerem um boquete no consolo no meio da avenida.” Melissa, 23 anos, presenciou durante uma 

gincana de recepção aos novos estudantes, moças serem incentivadas a ingerirem bebidas 

alcoólicas até ficarem bêbadas para perderem a timidez e realizarem atividades humilhantes que 

lhes auxiliassem na conquista do título de mais bonita entre as novas estudantes.  

Melissa, 23 anos, conta ainda que uma moça aceitou o desafio de subir no palco e tirar a 

roupa –  para isso, ingeriu uma grande quantidade de bebida alcóolica e recebeu incentivo de um 

grupo de estudantes naquele momento. Contudo, no dia seguinte, ela foi ridicularizada e rebaixada 

ao status de uma prostituta por alguns estudantes na faculdade que estavam no evento do dia 

anterior. Sua moralidade diante dos demais estudantes foi comprometida porque naquele momento 

de descontração ela decidiu ceder aos incentivos que recebera para tornar aquele momento mais 

divertido, mas após o efeito da bebida alcoólica passar, seu comportamento foi reprovado por 

alguns daqueles estudantes que a incentivaram.  

Melissa, Elizabete e Olívia, relataram situações em que algumas moças, ao se auto-

objetificarem, se submeteram a situações de ridicularização, pois acreditavam que aquela situação 

de exposição da sua sexualidade poderia gerar aprovação social perante os demais colegas 

(Fredrickson & Harrison, 2005; Hill & Fischer, 2008; Saguy, Quinn, Dovidio & Pratto, 2010). As 
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situações relatadas por Melissa, Elizabete e Olívia podem ser confirmadas por meio de vídeos 

disponíveis no Youtube que foram gravados por alunos durante estes eventos. Neles é possível 

perceber que os sentimentos e moralidades das moças que participaram das atividades foram 

controlados por outras pessoas, pois estas cediam aos gritos do público para que agissem da 

maneira como eles esperavam que agissem, como passar maionese no corpo de forma sensual, 

mostrar partes íntimas dos seus corpos e beijar outras garotas apenas para alcançar a aprovação do 

público que estava ali presente (Kopytoff, 1986; Belk, 1988; Hirschman & Hill, 1999; 2000).  

Com estes relatos é possível perceber que os corpos, os sentimentos, as sexualidades e as 

moralidades das moças estão possíveis de sofrerem um processo de comodificação. No entanto, 

este processo pode acontecer em dois estados extremos: o primeira, de caráter permanente e o 

segundo, de caráter temporário. Ambos serão discutidos na seção seguinte. 

 

5.3 Eixos do Processo de Comodificação 

 

Os exemplos do processo de comodificação que as moças enfrentam no contexto 

universitário demonstram que os rapazes podem optar por manter o senso de posse ou o acesso aos 

seus corpos, sentimentos, sexualidade e moralidade, sem as responsabilidades físicas e emocionais 

de um relacionamento duradouro (Bauman, 2003; Chen, 2009; Bardhi & Eckhardt, 2017). Nesse 

sentido, a proposta é de que o processo de comodificação pode acontecer entre dois eixos extremos, 

partindo da forma permanente – baseado na durabilidade, na propriedade e na materialidade 

(características do consumo sólido), até a forma temporária – baseado na efemerabilidade, no 

acesso e na desmaterialização (características do consumo líquido).  

 

5.3.1 Eixo Permanente: Propriedade, Materialidade e Durabilidade 

 

Em um relacionamento de longo prazo em que o homem enxerga a mulher como uma 

propriedade para a satisfação das suas necessidades físicas, emocionais e sexuais, o bem-estar 

físico e emocional da mulher terá pouca ou nenhuma relevância. Como por exemplo, quando uma 

pessoa decide qual tipo de roupa a mulher deve vestir, quais locais ela deve frequentar, se ela pode 

sair sem a sua companhia, e se ela pode trabalhar ou ter contato com outras pessoas que não sejam 

as determinadas por seu comodificador. Julieta relata que deixava de sair com amigos porque seu 
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namorado não queria: “muitas vezes eu queria sair com as minhas amigas e o Gabriel não gostava, 

então eu ficava com ele”. O comportamento do namorado de Julieta demonstra o sentimento de 

posse duradoura e material que ele possui sobre ela, retirando-lhe a autonomia e a subjetividade 

(Nussbaum, 1999). 

Belk (1988) argumenta que quando é possível exercer poder ou controle sobre as posses 

elas servem como uma forma de reforçar a identidade do seu possessor, como uma extensão do 

próprio eu. As posses podem ser partes do próprio corpo, da intelectualidade e objetos, mas 

também podem ser familiares, amigos ou desconhecidos. Nesta relação de poder, o possessor tem 

livre acesso a aquilo que entende como seu, e isso lhe dá o direito de manipular sua posse no 

momento e da forma que lhe convier. Ao enxergar o outro como uma propriedade, seu possessor 

terá controle sobre suas ações, como é possível perceber no relato de Julieta: 

 

[...] um dia o Paulo, namorado da amiga minha Paty, viu uma conversa nossa brincando 

que um amigo nosso chamado Mariano era o estereótipo de homem perfeito. E a gente 

sempre ficou brincando com isso, e quando o Paulo viu uma dessas conversas ele ficou 

muito irritado e a Paty foi proibida de falar com o Mariano, da mesma forma que a Paty 
proíbe o Paulo de adicionar meninas da faculdade no Facebook dele. Por exemplo, a Pri 

é integrante da bateria como o Paulo, e a Pri não tem o Paulo no Facebook dela, porque 

se o Paulo aceitar a amizade da Pri no Facebook a Paty vai ver e vai ser um caos (Julieta, 

21 anos). 

 

Existe o senso de posse duradoura e material na relação do casal de namorados Paulo e 

Paty, em que ambos enxergam o outro como sua posse e que, por isso, podem controlar as pessoas 

com as quais o outro se relaciona. O relacionamento do casal apresenta características de um 

processo de comodificação permanente, com propriedade duradoura e material do corpo do outro 

e, também, com o controle de seus relacionamentos com outras pessoas, como quando Paty proíbe 

o namorado de ter uma amizade com Pri, que é colega de Paulo na bateria da ABC (Belk, 2013; 

Bardhi e Eckhardt, 2017). A proibição do relacionamento com outras pessoas, seja em ambiente 

presencial ou virtual, revela o receio de perda da propriedade do outro e, consequentemente, da 

extensão do eu, que está relacionada com a capacidade de exercer poder ou controle sobre outrem, 

assim como é possível controlar uma perna ou um braço (Belk, 1988). O receio da perda da 

propriedade também demonstra a singularidade percebida na relação do casal Paulo e Paty e a 

relevância para o eu.  Quanto mais significativo algo ou alguém for para uma pessoa, maior será a 

conexão entre ele e seu possessor, propiciando um processo de comodificação mais próxima ao 

eixo permanente (Belk, 1998; Bardhi & Eckhardt, 2012) 
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Pietra está envolvida em um relacionamento duradouro. Ela comenta que estar com o 

namorado evita que ela sofra situações de assédio, ou seja, outros homens respeitam seu corpo por 

causa da presença de um homem ao seu lado, ou seja, como seu proprietário. No entanto, ela 

percebeu isso apenas quando seu namorado foi estudar em outro país: 

 
[...] era uma coisa que eu não reparava, acho que porque eu estava com meu namorado 

em 90% do tempo. E agora ele está no intercâmbio, então eu tenho transitado sozinha e 

essas coisas como entrar em um elevador vazio, já me incomodam, é algo que eu reparo, 

eu não entro mais no elevador como se não fosse nada (Pietra, 20 anos). 

 

O processo de comodificação mais próxima ao eixo permanente pode ser observado 

também em situações que homens acreditam que as mulheres são propriedades de outros homens 

e, desde que estejam acompanhadas, podem sentir-se seguras e protegidas, mas quando estão 

sozinhas, seus corpos estão disponíveis para serem propriedade de outros homens. Pietra sente-se 

desconfortável em coisas simples da sua rotina como entrar em um elevador na universidade, pois 

percebe os olhares e as tentativas de invadir a privacidade do seu corpo, pelo simples fato de estar 

desacompanhada do namorado. Henrique, 23 anos, relata que quando está ao lado de sua 

namorada, os rapazes a respeitam, mas se ele está alguns passos atrás, consegue perceber o quanto 

sua presença é necessária para inibir o assédio de outros rapazes “É muito cara que pega minha 

namorada pela mão no meio de uma festa. Quando estou de mão dada com ela, ninguém faz nada. 

Só que quando estou a dois passos de distância, acham que podem fazer qualquer coisa. Pegam na 

mão, pegam na cintura, pegam no cabelo.” 

Outro fato que demonstra o pensamento de certos homens sobre acreditarem que as 

mulheres são propriedades de outros homens é o fato de se desculparem com o namorado por 

acharem que a mulher estava disponível. Henrique, 23 anos, relatou que quando rapazes mexem 

com sua namorada na festa, ele os aborda e a reação dos rapazes é de se desculparem com ele, 

“encosto no ombro do rapaz e falo “mano” aí o rapaz já fala “não, foi mal, desculpa.”  

No entanto, nem sempre os homens conseguem respeitar o que consideram propriedade de 

outro. Belk (1988) argumenta que o possessor procura controlar suas posses e também possui 

interesse no que os outros possuem, ou seja, entram no campo da rivalidade quando entendem que 

possuem menos do que outra pessoa. Por isso, acontecem situações em que um homem comodifica 

uma mulher mesmo ela estando acompanhada de outro homem, como é o exemplo citado por Izis, 
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em que ela presenciou uma briga entre dois rapazes por causa de uma mulher em uma festa 

universitária:   

Um casal estava junto e um outro cara passou e mexeu com a namorada dele, ele falou 

“Ah o que é isso que você está fazendo com a minha mina” e eles começaram a brigar 

entre eles [...] e aí esse menino começou a brigar com o outro cara e depois começou a 

bater na namorada, mordeu ela e ela começou a sangrar, aí o segurança chegou, falou da 

situação, nós separamos o casal e eu fui conversar com ela (Izis, 21 anos).  

 

A discussão entre os rapazes foi motivada pelo interesse em possuir aquela moça, como se 

ela fosse um objeto que pudesse ser comprado em uma loja ou disputado em um leilão. O 

sentimento de rivalidade entre eles foi motivado pelo fato de um ter a posse de algo que o outro 

não tinha. A moça tornou-se naquele momento uma propriedade a ser disputada. Porém, em 

determinado momento, ela passou a ser culpada por despertar o interesse de outro rapaz. Ela, como 

sua propriedade, não poderia lhe causar este tipo de transtorno, e em resposta a isso, ele a agrediu 

fisicamente, mordendo seu braço e lhe atribuindo a culpa por aquela situação (Varman, Goswami 

& Vijay, 2018).  

Henrique, 23 anos, e Carlos, 22 anos, relataram uma situação em que um amigo deles 

agrediu fisicamente a namorada, mordendo seu braço diversas vezes, por causa de uma mensagem 

de texto recebida no celular da moça. Henrique relata: “eu olhei e era uma coisa bizarra, parecia 

que ela tinha tomado um monte de soco no braço”. É possível perceber o forte senso de propriedade 

que este namorado mantinha em relação a ela, característica da comodificação mais próxima ao 

eixo permanente. Quando o senso de propriedade duradoura e material foi ameaçado, sua reação 

foi violar o corpo da moça, uma vez que lhe era tido como uma propriedade. Para ele, a reação 

violenta foi uma forma de expressar o receio de perder sua posse, que era vista como uma extensão 

do seu eu (Belk, 1988).  

Henrique ainda relata que após todo o ocorrido tentou conversar com o rapaz, mas este não 

demonstrou nenhum arrependimento: “Ele estava totalmente intransigente e não queria aceitar ter 

que refletir sobre o que ele tinha feito, porque é uma recorrência na vida dele achar que pode 

agredir uma menina porque ela é namorada dele”. Para este rapaz era comum agredir as namoradas, 

não apenas essa do relato, pois na cultura machista esse tipo de comportamento é aceito. Conforme 

cita Saffioti (1987 p. 79) “Dada sua formação de macho, o homem julga-se no direito de espancar 

sua mulher. Esta, educada que foi para submeter-se aos desejos masculinos, toma este “destino” 

como natural.” 
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O senso de posse duradoura e material que alguns homens mantêm em relação às mulheres 

também pode ser percebido na situação vivenciada por Henrique durante o intervalo entre as aulas 

na faculdade. Ele relata: 

 

Eu lembro de uma briga de um namorado e uma namorada, eu não conhecia eles, mas foi 

uma briga muito agressiva. Ele estava brigando com ela porque ela tinha saído com as 

amigas sem avisar ele em um dia que ele tinha dormido mais cedo. Eu fiquei sabendo da 

briga inteira porque eles estavam gritando. Então ela tinha saído com as amigas sem ter 

avisado ele quando ele tinha dormido, e ele ficou muito irritado. Essa briga dos namorados 

começou meio que com uma discussão que virou uma briga e teve um momento que 

estava totalmente descontrolado. Ele não chegou a chamar ela de vagabunda mas falava 

coisas do tipo: “como que você faz isso comigo?” “Por que você faz isso comigo? Você 

fala que me ama e vai na festa com as suas amigas!” Parece que é pra moça se sentir mal 

e eu acho que isso é tão agressivo quanto um tapa na cara ou aqueles segurões assim que 

marcam e deixam roxo. Eles não chegaram às vias de fato da agressão física, mas a 

conversa estava muito violenta. Então eu acho que a violência se concretizou ali pela 

própria fala, nem precisou da agressão física (Henrique, 23 anos). 

 

Aquele casal encontrava-se aos gritos na frente dos demais colegas da faculdade porque 

a moça saiu com suas amigas enquanto ele dormia. Como se a namorada fosse uma posse dele, ele 

ficou irritado porque perdeu o controle das suas ações e ela, como alguém dotada de vontades e 

agência, saiu sem lhe consultar pedindo sua permissão.  A irritação do namorado apenas aumentou 

com a falta de arrependimento demonstrada por sua namorada, que ao invés de lhe pedir desculpas, 

estava argumentando e lutando por seu direito de ir e vir livremente. Conforme o relato de 

Henrique, o namorado tentava apelar para o lado emocional da moça para que ela se sentisse 

culpada por ter momentos com suas amigas, como se ao sair com suas amigas ela o amasse menos, 

ou tivesse que fazer uma escolha em renunciar suas amizades, demonstrando a sensação de 

controle que ele sentia em relação a sua namorada. 

Homens podem manter um senso de propriedade sobre as mulheres mesmo que não 

estejam em um relacionamento amoroso. Elizabete passou por uma situação em que um amigo 

começou a lhe fazer ameaças quando ela começou a namorar um rapaz. 

 

Eu sofri perseguição de um colega de classe [...]. Teve um período que a gente era muito 

amigo e ele era muito mais novo do que eu. E eu acho que ele sentia uma atração que ele 

não conseguia se expressar, então era algo muito truncado. Ai eu comecei a namorar um 

menino e ele surtou. Começou a me escrever dizendo que ele ia me pegar na saída da 

faculdade, que era para eu ficar esperta na ABC. Um dia ele entrou na faculdade com um 

punhal. Eu bloqueei ele de tudo e um amigo dele de infância encostou ele na parede, falou 

para ele parar porque eu estava namorando, que isso não ia adiantar nada e então ele 

parou. Mas é terrível você precisar de um homem pra dizer que o cara não pode mais se 

aproximar de você (Elizabete, 29 anos). 
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A situação enfrentada por Elizabete retrata a realidade de muitas moças e mulheres que se 

sentem ameaçadas e coagidas por outros homens que acreditam serem seus proprietários, mesmo 

quando estas mulheres não possuem nenhum vínculo com eles (Cantrell, 2018). Nesse caso, apenas 

com a intervenção de outro homem, um amigo em comum, foi possível que Elizabete tivesse a 

tranquilidade para seguir seu namoro.  Um outro homem teve que conversar com ele para que ele 

percebesse que estava agindo de forma errada e que Elizabete não era sua propriedade. Que ela era 

livre para se relacionar com outras pessoas.  Saffioti (1987) defende que homens e mulheres 

possuem papéis diferentes na sociedade, impostos principalmente pela definição de gênero 

(homens e mulheres). Entre outras coisas, nesses papéis, os homens possuem o poder de mandar e 

da propriedade e a mulher o de obedecer e ser uma posse. Essa pode ser uma possível explicação 

sobre o porquê de homens respeitarem o não das mulheres apenas quando eles são ditos por outros 

homens.  

 

 

5.3.2. Eixo Temporário: Acesso, Desmaterialização e Efemerabilidade 

 

Uma relação com características do processo de comodificação mais próximas ao eixo 

temporário pode ser observado, por exemplo, em situações em que o comodificador quer um 

envolvimento passageiro com uma mulher, como em uma festa ou em uma casa noturna. Nestes 

casos, o comodificador quer apenas o acesso efêmero ao corpo da mulher para satisfazer seus 

interesses momentâneos e, logo após seu uso, ela poderá ser descartada, não existindo nenhum tipo 

de laço ou elo que os una (Bauman, 2003).  

Angela, 21 anos, relata uma situação do processo de comodificação mais próxima ao eixo 

temporário, quando teve seu corpo invadido por um rapaz desconhecido em uma festa. 

 

Eu fui em uma festa organizada pelo diretório acadêmico e que tinha um intercambista 

norte-americano. Ele veio com um grupo de intercambistas para fazer um curso de duas 

semanas, e eles são jogadores de futebol americano, uns caras gigantescos. Ai um desses 

caras foi batendo na bunda de todas as meninas da festa, inclusive na minha. Na hora eu 

não reagi. Na hora eu fiquei com muito medo porque ele era muito grande (Angela, 21 

anos). 

 

O relato de Angela revela que estudantes de outros países quando estão no Brasil podem 

usufruir da cultura de abuso contra moças em ambientes de festas e descontração. Um grupo de 
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estudantes de uma universidade norte-americana estava no Brasil para um curso de curta duração 

na faculdade e participaram de alguns eventos, como uma festa organizada pelo diretório 

acadêmico. Angela conta que ficou com medo de reagir ao abuso contra seu corpo e ao de outras 

moças, pois o rapaz e seus colegas tinham uma força física superior a sua, e ela temeu que além 

do abuso sexual, sofresse também uma agressão física, pois não sabia qual seria a reação dele ao 

ser confrontado.  

Catarina conta que, em uma edição dos Jogos Econômicos, ela estava dormindo e acordou 

com um colega da bateria em cima dela “[...] quando eu acordei ele estava em cima de mim, era 

uma cama de solteiro, ele estava mexendo em mim, aí eu tomei um susto e caí da cama” (Catarina, 

19 anos). O comportamento do rapaz demonstra o processo de comodificação baseado no acesso, 

em que ele buscou a experiência do consumo do corpo e da sexualidade sem que a moça pudesse 

reagir negativamente ao seu desejo de acesso ao seu corpo, evitando assim constrangimentos e 

demora no processo de negociação entre as partes envolvidas, pois o valor para ele estava em uma 

relação efêmera, rápida e casual (Bardhi & Eckhardt, 2017). 

O processo de comodificação mais próximo ao eixo temporário também pode acontecer de 

forma desmaterializada, que é definida como o uso de menos ou nenhum material físico para 

fornecer o mesmo nível de funcionalidade (Thakara, 2006). A desmaterialização do consumo 

ocorrerá em sua maior parte em ambientes virtuais, por meio de redes sociais, aplicativos ou sites 

pornográficos, em que o acesso ao corpo e a sexualidade da mulher acontece de forma 

desmaterializada e sem a necessidade do contato físico e do envolvimento emocional (Belk, 2013).  

Lucas e Elizabete contam exemplos em que fotos e vídeos foram utilizados para expor o 

corpo e a sexualidade de moças em ambientes de festas e trotes universitários. “um cara do 

Diretório Acadêmico entrou numa festa e instalou câmeras, e depois enviou vários destes vídeos 

com uma moça fazendo sexo oral no namorado em um lugar reservado da festa (Elizabete, 29 

anos) e “o pessoal envia muitos vídeos de trotes, trotes que passam dos limites, tipo fazendo 

mulheres chupar pepinos. Tiveram também alguns casos de incluírem em um mural fotos com a 

cor das partes íntimas delas (moças)” (Lucas, 26 anos).  

Bardhi e Eckhardt (2012) argumentam que a acessibilidade às redes de mobilidade, como 

acontece em cidades globais, permite que os consumidores tenham acesso a transações 

desterritorializadas em esferas sociais e culturais, e isso permite uma comodificação 

desmaterializada e efêmera. Assim, é possível satisfazer os interesses com agilidade, fluidez e 
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ampla facilidade de descarte, e não importa a forma como aquele conteúdo sexual foi produzido, 

como outros exemplos, fotos tiradas sem o consentimento da mulher, vídeos gravados com 

câmeras escondidas e mulheres que são obrigadas a produzirem conteúdo sexual por meio de 

exploração e do tráfico de mulheres (Hirschman, 1991; Hirschman & Stern, 1994; Bauman, 2003, 

Barhdi, Eckhardt & Arnould, 2012).  

O senso de propriedade sobre o outro pode ser substituído ou complementado com práticas 

que incorporam o uso e o acesso ao corpo de outra pessoa (Bauman, 2003; Bardhi & Eckhardt, 

2012; Belk, 2013; Bardhi & Eckhardt, 2017). No relato de Izis, 21 anos, é possível perceber que 

os rapazes abrem mão do senso de propriedade para terem a experiência, o acesso efêmero ao 

corpo das moças nas festas universitárias: “As coisas mais comuns são xingamentos, passar a mão 

na menina. Adoraria poder te contar casos diferentes, mas são coisas que se repetem muitas vezes. 

Porque é sempre assim, uma pessoa que acha que a mulher é propriedade dela e parece que isso é 

algo banal.” As moças que vão as festas com o intuito de se divertir, por vezes são vítimas de 

abusos cometidos por rapazes que também estão buscando diversão, mas que no caso, a diversão 

para eles é ter acesso aos corpos de algumas moças. Nas palavras de Izis a mulher é vista como 

uma propriedade para alguns homens e isso pode ser considerado normal por parte dos colegas.  

O processo de comodificação da mulher mais próximo ao eixo temporário também pode 

ser observado nas letras das músicas cantadas pela bateria da ABC e pela banda Uva. Em uma 

delas, chamada “Quero mais ABC”, diz:  

Quero mais peitão, quero mais bundão, quero mais puteiro. Quero mais valor dentro 

do meu calção, quero mais dinheiro. Quero futebol, quero conquistar, quero jogos 

econômicos. Eu quero a Cdeana putana, voraz. Quero mostrar como é que se faz. Eu 

quero a orgia, eu sou da orgia. Porque eu sou putanheiro. Eu sou do bacanal. Lambe 

meu corpo inteiro, pega aqui no meu pau.” 

 

Na letra a mulher faz parte de um pacote de desejos de felicidade do homem. A ênfase está 

na experiência de consumo que este rapaz terá ao usufruir do “peitão e do bundão” das supostas 

mulheres que ele vai se relacionar. Outra letra intitulada “Quero te encoxar” diz: “Todo mundo de 

pau duro. [...] Vitamina E para encarar essa Cdeana. Eu vou te chupar meu bem. Vou te arrebentar 

na cama. É que você me implora: me tira o cabaço. Meu pinto esfola. Mas sem medo eu sento o 

aço. Quero te encoxar.”  A vitamina E atua no organismo humano como um antioxidante que 

contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e aumenta o sistema imunológico. Quando 

a letra diz que precisa tomar este tipo de vitamina, a interpretação possível é de que ele precisa 
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estar saudável fisicamente e com o sistema cardiovascular em perfeito funcionamento, pois para 

manter a ereção o corpo masculino precisa bombear quantidade significativa de sangue para o 

pênis, por isso a necessidade de vitamina E.  

Outro forte indício do interesse apenas temporário são as passagens “Só não me beije, 

cadela” e “Mas não vou te beijar”, em que as letras dizem que não haverá beijo em nenhuma das 

relações, pois o beijo indicaria um contato mais íntimo e emocional entre eles, revelando o caráter 

efêmero e passageiro da relação (Bauman, 2003). 

A música “Quero te encoxar” apresenta o mesmo conceito de orgia da música “Quero mais 

ABC”, em que os homens terão maravilhosas experiências sexuais casuais e efêmeras com as 

alunas da CDE. O caráter casual e efêmero das músicas pode ser observado na letra “Clara” quando 

diz: “Clara, minha secretina. Gorda, feia e fedida. Você não vale mais que três contos, meu amor. 

Baixe seu nariz e vá limpar o meu fogão, lave minha louça e varra o coco do cão, esse é seu destino 

que dor, boa CDE meu amor.” As intenções são apenas sexuais, pois não existe conexão entre o 

possessor e a posse, em uma visão instrumental essa moça terá apenas valor de uso para satisfação 

dos desejos do seu possessor, logo o valor emocional é baixo ou inexistente, consequentemente 

sem relevância para o eu (Belk, 1998; Nussbaum, 1999; Bardhi & Eckhardt, 2012).  

Outras letras continuam demonstrando o processo de comodificação mais próximo ao eixo 

temporário do corpo, da sexualidade, da moralidade e dos sentimentos das moças. Tais como “Ela 

é do Brás” em que a letra diz:  

“Ela tem um jeito escroto de lamber meus bagos que me faz estrago, mas eu nem sinto 

dor. A Cdeana tá a fim de coçar minha glande, e quando ela expande, nem sente o odor. 

Ela sabe me chupar como ninguém, tem um mistério, também sabe engolir tudo que tem, 

e sem critérios. Uma puta, uma vaca, uma pistoleira. Ela é do Brás. Se eu como uma 

Cdeana ou uma biscateira. Foda-se tanto faz. Ela tem um jeito lindo de lamber meu saco, 

que me deixa fraco, parece um labrador. Ela tem um grelo inchado e me deixa tarado. 

Com o pau inflado, ardendo de fervor. Ela sabe me chupar como ninguém, é um mistério 

[...]” 

 

O Brás é um bairro da região central de São Paulo conhecido pelo alto número de 

comércios, mas também por ser um ponto de prostituição muito conhecido na cidade, por isso, os 

rapazes fazem, por meio da letra, uma comparação entre as alunas da CDE e as garotas de 

programas do Brás. Outra letra que faz referências à prostituição das moças estudantes de outras 

universidades é chamada de “Cdeana Vagabunda”, que tem a seguinte letra: 
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“E da Cdeana já comi o cú. Seus peitos mole consegui chupar. 69 a gente faz no chão. De 

qualquer jeito ela quer me dar. Chupar meu pinto quinem chupa caju. De qualquer jeito 

ela quer me dar o cú. Essa Cdeana quer acabar comigo. Quer que eu foda seu umbigo só 

pra variar. Cdeana vagabunda você não sente dor. Não tenho tanta porra, não sou 

fornecedor. Essa tal de ABC tem mulher bonita a valer, mas uma Cdeana vagabunda às 

vezes é bom de comer. E por falar em comer, como dizia lampião, é melhor uma Cdeana 

na mão do que um cinco contra um. Cdeana Vagabunda” 

 

Murnen e Kohlman (2007) afirmam que os rapazes estudantes estão inseridos em contextos 

que recompensam a agressão e a exploração sexual das mulheres. Por isso, é possível perceber que 

as relações sexuais descritas nas letras das músicas são descritas em tom de comemoração e, 

geralmente são obtidas como uma forma de premiação meritocrática, seja por ele estudar na ABC, 

seja por ele fazer parte de um grupo forte e de elite. Como é o caso da letra “Jeba Feliz”: 

  

“Deixe de lado esse baixo astral, faz um carinho no meu bilau. Chupando assim fará meu 

pau ficar durão. É que perder nos jogos econômicos pra você já é normal. [...] Mais uma 

vez vamô enrabar as Cdeanas e toda vaca que cruzar. Assim vamô beber e trepar. Tem 

que trepar, e liberar pra quem quiser comer. Eu tô fumando eu tô bebendo como eu sempre 

quis, mas minha jeba é quem tá mais feliz.” 

 

É possível perceber nas letras das músicas que a mulher sofre um processo de 

comodificação de diversas formas. Estudos de Haslam (2006) e Morris, Goldenberg e Boyd 

(2018), propõem que a desumanização pode ser mecanicista ou animalesca. Na desumanização 

mecanicista a mulher é objetificada por sua aparência física e não por aspectos sexuais, ou seja, é 

vista como um objeto que pode ser usado e manipulado. Por isso, é retratada como incapaz de 

sentir dor, como no trecho da música: “vagabunda você não sente dor”, assim como um objeto, 

um móvel por exemplo. Na desumanização animalesca, a objetificação é focada em aspectos 

sexuais, e a mulher é associada a um animal. Desta forma, ela pode ser utilizada para satisfação de 

desejos sexuais do seu possessor, como no trecho: “lambe meu corpo inteiro, pega aqui no meu 

pau.” 

Após a satisfação de desejos sexuais, a mulher ainda poder ter valor de uso para seu 

possessor, pois continuará prestando serviços, agora como secretária ou faxineira, enquanto o 

rapaz exercerá atividades intelectuais como um presidente, como no trecho: “cala a boca bigoduda, 

vem servir meu café.” Assim, a mulher pode ser vista como uma commodity que pode ser usada, 

descartada e reutilizada a qualquer momento (Bauman, 2000).  
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 O consumo da mulher descrito nas músicas revela a efemerabilidade da relação entre os 

rapazes e as moças que estudam tanto na ABC, quanto na CDE e outras universidades. Elas 

reforçam o comportamento comodificador que os rapazes demonstram em relação às moças. 

Porém, o processo de comodificação que as letras demonstram está mais próximo ao acesso, 

fluidez, experiência, efemerabilidade, mobilidade, rapidez, sem lealdade, sem apego, sem 

compromisso, sem relações emocionais (Bardhi & Eckhardt, 2017).  

As moças descritas pelas letras das músicas têm seus papéis limitados às imagens que os 

rapazes possuem sobre elas, ou seja, aqueles que fazem parte das habilidades femininas de acordo 

com suas nações de masculinidade, como a utilização sexual dos seus corpos e sexualidade e as 

atividades de organização e limpeza (Leonard, 2015). As músicas destacam as moças de maneira 

sexista e sexualizada em que elas são regularmente retratadas atraindo um presumido olhar 

heterossexual masculino.  

Um ponto importante de análise refere-se à negação da subjetividade das mulheres nas 

letras, tornando-as totalmente passivas e disponíveis para satisfazer os interesses sexuais dos 

rapazes. Nas letras, as moças estão repetidamente exercendo papéis sexuais, de assistentes, de 

objetos de luxúria, de prostitutas, sempre para a satisfação dos rapazes, que por sua vez, aparecem 

sempre como sujeitos controladores, dominadores, possessores e consumidores dos corpos, 

sexualidades, moralidade e sentimentos femininos. Os rapazes, nesse contexto, se comportam 

como clientes, consumidores, e essas moças são suas mercadorias. (Goodwin, 1992; Nussbaum, 

1999; Yagil, 2017).  

O aspecto material – presente no processo de comodificação mais próximo ao eixo 

permanente – também pode ser observado nas situações de comodificação mais próximos ao eixo 

temporário. Com relação a isso, Bardhi e Eckhardt (2017) argumentam que o consumo sólido e o 

consumo líquido podem coexistir, ou seja, o senso de propriedade permanente, duradoura e 

material pode coexistir com o desejo de acesso, efemeridade e desmaterialização. Por isso, é 

possível perceber a coexistência da materialidade com o acesso, ou ainda, o senso de propriedade 

em relações efêmeras, como é possível perceber com o relato de Jéssica. Ela tinha um affair com 

um rapaz e certo dia, ambos estavam em uma festa e ela o viu beijar outras moças, mas quando ela 

beijou outro rapaz, ele ficou irritado e a agrediu fisicamente como demonstração da sua ira.  

 

Eu ficava com um cara, não era nada sério e um dia eu fui em uma balada com minhas 

amigas e ele estava lá e eu vi ele beijar várias meninas. Eu fui ficar com outro cara, ele 
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viu, ficou bravo, e quando eu saí ele puxou meu braço. No dia eu tinha feito exame de 

sangue e fiquei com um hematoma (Jéssica, 21 anos).         

 

O rapaz com quem Jéssica tinha um affair sentia-a se livre para se relacionar com outras 

moças, mas, para ele, Jéssica não poderia se comportar da mesma forma, pois na sua compreensão 

Jéssica era sua propriedade permanente, apenas ele poderia possuir seu corpo. Nesse sentido, é 

possível perceber características da comodificação mais próxima ao eixo permanente, pois o rapaz 

acreditava ter a propriedade de Jéssica, mesmo não estando em um relacionamento duradouro e, 

também características da comodificação mais próxima ao eixo temporário, pois ele buscava o 

acesso e a efemeridade em relações com outras moças (Bardhi & Eckhardt, 2017). Quando Jéssica 

demonstrou um comportamento contrário aos pensamentos e sentimentos de possessor do rapaz, 

ou seja, de que ela não era sua propriedade, sua reação foi agir com violência física contra seu 

corpo, pois em sua mente, o corpo de Jéssica lhe pertencia.  

 

5.4 Fluxograma sobre o processo de Objetificação e Comodificação  

 

É possível perceber com os relatos dos entrevistados que os corpos, os sentimentos, as 

sexualidades e as moralidades das moças sofreram um processo de comodificação por parte de 

alguns rapazes e moças estudantes da ABC, que as trataram como suas posses ou posses de outras 

pessoas. A posse pode ser baseada na durabilidade e na propriedade (características do consumo 

sólido) ou na efemerabilidade, no acesso, no uso (características do consumo líquido). Esse 

processo de comodificação pode acontecer ao manter o senso de propriedade sobre elas ou pelo 

desejo do acesso aos seus corpos, sentimentos, sexualidade e moralidade, sem as responsabilidades 

físicas e emocionais de um relacionamento duradouro (Bauman, 2003; Bardhi & Eckhardt, 2017).  

A Figura 6 apresenta um fluxograma sobre o processo de objetificação e comodificação de 

mulheres. O início do processo é a decisão sobre como a mulher será vista, se como uma pessoa 

ou como um objeto. Caso a mulher seja vista como uma pessoa, o processo da objetificação não 

ocorre, pois a mulher será vista como um ser humano (Haslam, 2006). No entanto, caso a mulher 

seja reduzida ao status de um objeto, significa que ela será valorizada pelo seu valor de uso, assim 

como os objetos são vistos, como algo para serem usados por outra pessoa (Fredrickson & Roberts, 

1997). A próxima decisão do processo é referente ao tipo de objeto a que a mulher foi reduzido, 

se um objeto singular ou comum. Mulheres vistas como objetos singulares possuem aspectos de 
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diferenciação e um valor especial para o objetificador, mas ainda sim são vistas como um objeto. 

Quando uma mulher é vista como um objeto singular, ela possui um valor significativo para seu 

possessor (Kopytoff, 1986), logo ela não tem valor de comercialização ou troca, diferente do caso 

de uma prostituta, que é vista como um objeto comum, com valor de uso e troca e que pode ser 

descartado logo após seu uso (Hirschman, 1991).  

A mulher vista como um objeto comum será tratada como uma ferramenta para satisfazer 

os propósitos do seu objetificador, principalmente os sexuais (Nussbaum, 1999), por isso, uma 

mulher objetificada – seja como um objeto singular ou comum – estará sujeita a sofrer violações 

por parte do seu objetificador, pois terá sua capacidade cognitiva, emoções, individualidade e o 

poder de tomada de decisões negados e sua importância passará a ser valorizada conforme possa 

atender as expectativas do seu possessor (Haslam, 2006). A mulher que é vista como um objeto 

comum, dentro do processo de comodificação, terá partes ou a totalidade do seu corpo, 

sexualidade, sentimentos e moralidade tratados como algo com baixa diferenciação e com algum 

valor de uso ou venda e estará passível a tornar-se propriedade do seu possessor (Kopytoff, 1986). 

Este processo está representado no fluxograma como processo de comodificação de mulheres, em 

que uma mulher é tratada como uma commodity e propriedade do comodificador (Hirschman & 

Hill, 1999; 2000).  
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Figura 6: Processo de Comodificação da Mulher 

 

 

 
Legenda do Fluxograma 

 

O processo de comodificação pode acontecer entre dois eixos extremos: o permanente e o 

temporário, relacionando o processo de comodificação de mulheres com o consumo líquido e 

sólido proposto por Bardhi e Eckhardt (2017). Quando o comodificador opta por possuir o corpo, 

a sexualidade, os sentimentos e a moralidade da mulher de forma duradoura, baseada na 

propriedade e materializada – característica do consumo sólido –, o processo da comodificação 

será considerado mais próximo ao eixo permanente. Em um relacionamento de longo prazo em 

que o homem enxerga a mulher como uma propriedade para a satisfação das suas necessidades 

físicas, emocionais e sexuais, o bem-estar físico e emocional da mulher terá pouca ou nenhuma 

relevância. Como por exemplo, quando uma pessoa decide qual tipo de roupa a mulher deve vestir, 

quais locais ela pode frequentar, se ela pode sair sem a sua companhia, se ela pode trabalhar ou ter 

contato com outras pessoas que não sejam as determinadas por seu comodificador. Julieta, 21 anos, 

relata que deixava de sair com amigos porque seu namorado não queria: “muitas vezes eu queria 

Início ou fim do processo Processo Decisão

Direção do fluxo Provável direção do fluxo



 76 

sair com as minhas amigas e o Gabriel não gostava, então eu ficava com ele”. Comportamentos 

que demonstram o sentimento de posse duradoura sobre a mulher, podem torná-la uma propriedade 

e retirar-lhe o direito de escolhas.  

O comodificador também pode optar pelo uso ao corpo, a sexualidade, aos sentimentos e 

a moralidade da mulher, mais próxima ao eixo temporário, caracterizando um consumo líquido, 

que é baseado na efemeralidade, no acesso e na desmaterialização. Uma relação com 

características do consumo líquido pode ser observada, como por exemplo, em situações em que 

o comodificador quer um envolvimento passageiro com uma mulher, como em uma festa ou em 

uma casa noturna. Queli, 20, anos relata que “a gente sempre via coisas acontecendo, 

principalmente em festas. Acho que os momentos mais tensos são os momentos que acontece 

muito assédio, as meninas se sentem muito violadas.” Nestes casos, o comodificador quer apenas 

o acesso ao corpo da mulher para satisfazer seus interesses momentâneos, sem preocupação com 

o interesse da mulher e, logo após seu uso, ela será descartada, não existindo nenhum tipo de laço 

ou elo que os una (Bauman, 2003). Outro exemplo do processo de comodificação mais próxima 

ao eixo temporário está relacionado ao ambiente virtual, por meio de redes sociais, aplicativos ou 

sites pornográficos, em que existe o acesso de forma desmaterializada ao corpo e a sexualidade da 

mulher sem a necessidade do contato físico e do envolvimento emocional (Belk, 2013).  

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O objetivo do estudo foi o de estender a compreensão do processo da comodificação de 

pessoas sob a luz da abordagem de consumo sólido e líquido proposto por Bardhi e Eckhardt 

(2017). Para tal, foram entrevistados 20 jovens universitários brasileiros que estão inseridos em 

um contexto de alta objetificação e comodificação de mulheres, e analisou-se documentos de 

repositórios digitais, redes sociais e sites, além de documentos pessoais dos estudantes. A análise, 

concentrou-se em como diferentes aspectos do ambiente universitário, como festas, jogos 

esportivos e sala de aula, demonstram a objetificação e comodificação da mulher. Portanto, a 

principal preocupação teórica não foi descobrir a violência sofrida pelas mulheres, mas sim 

entender de que forma estas violências demonstram as diferentes facetas da objetificação e 

comodificação. 
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Como principais resultados destaca-se a ampla objetificação e um processo de 

comodificação das mulheres no contexto universitário e suas consequências negativas, tais como 

a auto-objetificação em aspectos pessoais e profissionais, demonstrado por meio de relatos de 

insegurança com seus corpos, em exercer atividades de liderança e escolhas de carreira 

(Fredrickson & Roberts, 1997; Gray et al., 2011). Outro ponto importante que os dados revelaram 

é que o processo de comodificação de mulheres pode acontecer entre dois eixos extremos, partindo 

do senso de propriedade permanente que os rapazes desenvolvem sobre elas e indo até o interesse 

pelo acesso temporário a elas (Bardhi & Eckhardt, 2017). 

Dentre estes achados nota-se que, além de ter partes do seu corpo inclusos no processo de 

comodificação, a mulher pode ter também sua sexualidade, sua moralidade e seus sentimentos 

passíveis do processo de comodificação, uma vez que estes aspectos passam a ser controlados por 

outras pessoas, neste caso, os rapazes que estudam na mesma faculdade que elas, ou em faculdades 

rivais. Este processo de comodificação implica, entre outros aspectos, na quebra de seus direitos 

de ir e vir livremente, de escolher quais roupas vestir, com quais pessoas interagir, o que e quando 

comer, a forma de sentir prazer e até mesmo quando ter sua sexualidade explorada. Além disso, 

quando seus sentimentos e sua moralidade são passíveis de serem comodificados, o que a mulher 

sente em relação a si mesma e aos outros, sua dignidade, seus interesses pessoais e profissionais e 

sua reputação perante os outros também passam a ser controlados.  

A tese traz, portanto, três contribuições centrais. A primeira delas, de caráter teórico e 

temático, refere-se à literatura sobre o processo de comodificação de pessoas, desenvolvendo de 

forma inédita a ideia de que ele pode ocorrer entre dois estados extremos: partindo do senso de 

propriedade permanente, com características do consumo sólido que é baseado na durabilidade, na 

propriedade e na materialização; indo até o senso de posse temporária, com características do 

consumo líquido que é baseado na efemerabilidade, no acesso e na desmaterialização (Bardhi & 

Eckhardt, 2017). Além disso, esse processo pode acontecer de 4 tipos diferente: o processo de 

comodificação pode estar relacionado ao corpo, a sexualidade, a moralidade ou aos sentimentos 

da mulher. Também contribui para a compreensão sobre a relação entre as teorias de objetificação 

e de comodificação de pessoas por meio de um fluxograma explicativo sobre esse processo. Até 

onde foi possível investigar, nenhum estudo anterior integrou estas teorias, o que representa mais 

uma contribuição da investigação (Sharp, 2000).  
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A segunda contribuição, de caráter empírico e gerencial, destina-se às instituições de ensino 

que possuem papel fundamental na criação de políticas que inibam a perpetuação de quaisquer 

tipos de práticas discriminatórias e controladoras. Professores e gestores destas instituições devem 

estar atentos e sensíveis ao ambiente em que os estudantes estão inseridos. Medidas como 

regulamentos e regras internas, códigos de ética e punições para os que a desrespeitarem, devem 

ser tomadas para que as mulheres no ambiente universitário sejam vistas como iguais em 

competências e direitos e possam exercer livremente suas capacidades físicas e intelectuais. Os 

resultados deixam claro que ainda há muito o que fazer no cenário brasileiro, e que esta realidade 

de objetificação e comodificação de mulheres também vale para outras partes do mundo. Entende-

se, inclusive, que uma série de políticas públicas devem ser criadas para tratar desta questão, dado 

que ela envolve não só os interesses de indivíduos e instituições, mas das nações como um todo 

(Hirschman & Hill, 1994; Hartsock, 2004; Moore, 2008; Henriot, 2012). 

A terceira contribuição, ligada ao objeto do estudo (em nível individual), destina-se às 

mulheres, dado que a tese evidencia práticas do cotidiano em que mulheres sofrem objetificação e 

comodificação, e em que, em determinados casos, também se auto-objetificam, o que contribui 

para que terceiros sintam-se no direito de comodificá-las. Neste ponto, a contribuição está em 

incentivar a reflexão sobre a importância da humanização das mulheres e devolver a singularização 

do que um dia foi considerado uma commodity. Entende-se, inclusive, que a mulher deve ser capaz 

de perceber quando está sofrendo estes tipos de abusos, e este estudo pode contribuir para este 

aumento de percepção, e consequente ação, por parte das mulheres ao serem objetificadas e 

comodificadas. Trata-se de um aspecto subjetivo do estudo, e, portanto, de difícil mensuração, mas 

que é considerado de fundamental importância e que serviu como grande motivador para que a 

pesquisa fosse conduzida.  

Como uma reflexão final sobre os achados e as contribuições do estudo, a Figura 2 ilustra 

um esquema com base na clássica dialética de Hegel (1812): 
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Figura 2. Contribuições do Estudo com Base na Dialética de Hegel 

 

Estudos revelam a existência de uma frequente objetificação e comodificação de mulheres 

(conceitos estes que estão relacionados e que ganharam força à partir de um processo histórico, 

como o patriarcado e a cultura do machismo), e isso pode ser entendido como uma tese, noção ou 

acontecimento (Hegel, 1812). Ademais, identificou-se à partir da literatura que a humanização 

seria a antítese da objetificação e comodificação (Haslam, 2006), ou seja, um antagonismo, 

contradição ou ideia oposta em relação à tese original. A antítese para esta tese poderia ser a 

singularização discutida por Kopytoff (1986) e Belk et al. (1989), no entanto, uma mulher 

singularizada também pode ser objetificada, ou seja, vista como algo de valor único e singular, 

mas ainda sim como um objeto. Enquanto que na humanização, a mulher é vista e tratada como 

um ser humano, não sendo passível de sofrer a objetificação ou a comodificação.  

Na dialética de Hegel, a solução para o conflito entre tese e antítese, ou seja, entre a 

objetificação e a comodificação  e a humanização da mulher, consiste na conscientização dos 

indivíduos (inclusive das vítimas) sobre a existência do fenômeno, e na existência de regras e leis 

institucionais que combatam a objetificação e comodificação de mulheres – esta solução dialética 

é denominada por Hegel (1812) de síntese, a qual acredita-se ser a saída para o problema de 

pesquisa, compondo a gama de contribuições do estudo.  O estudo não tem como propósito a 

proposição de leis ou regras para a solução do problema discutido, no entanto, encontrou na 

dialética de Hegel uma reflexão para possíveis formas de solucioná-lo. 
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Mesmo diante destas contribuições, o estudo apresenta algumas limitações decorrentes do 

método de pesquisa escolhido. Primeiro, os dados foram coletados apenas por meio de jovens 

universitários que estudam em uma única instituição de ensino brasileira, portanto a generalização 

dos resultados não pode ser imediatamente garantida para outros contextos. Em segundo lugar, a 

análise concentrou-se especialmente nas situações que aconteceram em festas e jogos 

universitários, e reconhece-se que as situações que acontecem em outros ambientes da vida 

universitária, como a sala de aula e demais dependências da instituição de ensino, podem fornecer 

ricos relatos sobre o fenômeno, e que, portanto, merecem ser investigadas com mais detalhes. 

Apesar desta limitação, a escolha por investigar ambientes universitários específicos – a qual 

ocorreu gradativamente conforme ouviu-se os entrevistados permitiu a coerência entre a questão 

de pesquisa e a coleta e análise dos dados. 

Entende-se que o objetivo proposto para a tese foi atingido, e sugere-se estudos futuros sobre 

como mulheres auto-objetificadas se comportam no ambiente universitário – na investigação 

notou-se a preocupação excessiva com o corpo e o receio por exercer atividades de liderança e a 

escolha suas carreiras profissionais, mas enxergamos uma grande oportunidade na ampliação da 

discussão sobre estes e outros aspectos que podem surgir em diferentes contextos. Outra 

oportunidade de estudos futuros consiste na análise de como os homens desenvolvem os 

pensamentos objetificadores e comodificadores a respeito da mulher. Nas entrevistas, percebeu-se 

que rapazes que tiveram influência feminina positiva em sua educação, como por exemplo, mães 

ou irmãs que trabalham fora de casa e são independentes, tinham menores tendências 

objetificadoras do que os rapazes que não tinham as mesmas referências femininas – entendeu-se 

que esta reflexão abre espaço para uma série de pesquisas sobre a temática. 

Além disso, estudos futuros podem investigar em que medida a participação de mulheres em 

posições de liderança interfere no comportamento dos rapazes. Por meio dos relatos dos 

entrevistados, foi possível perceber que o ambiente universitário em que estão inseridos é 

amplamente gerido por homens, em que a maioria dos professores e gestores, inclusive das 

entidades estudantis, são do gênero masculino. Nesse sentido, seria útil investigar se o cenário 

fosse mais igualitário, com mais mulheres participando das atividades de liderança, o 

comportamento dos rapazes sofreria algum tipo de influência. 

Em conclusão, a pesquisa ajuda na compreensão de que a objetificação e a comodificação 

trazem consequências negativas para a mulher. Finalmente, com um estudo sobre um fenômeno 
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que causa violências contra a mulher, espera-se oferecer insights importantes sobre o papel de 

homens e mulheres, de instituições e de organizações públicas e privadas, para a conscientização 

e criação de práticas que possam contribuir para uma mudança de pensamento e comportamento 

da sociedade no geral. 
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APÊNDICE I – PSEUDÔNIMOS UTILIZADOS 
 

 

1. ABC –  Instituição privada de Ensino em que os entrevistados estudam.  

2. Banda Uva – Grupo formado por estudantes da faculdade em que os entrevistados estudam 

que eram convidados para tocar em nas festas e jogos universitários. 

3. Diva – Nome da principal festa universitária promovida pelo diretório acadêmico da 

faculdade em que os entrevistados estudam. 

4. Florinda – Nome de outra festa universitária promovida pelo diretório acadêmico da 

faculdade em que os entrevistados estudam. 

5. CDE – Instituição de Ensino considerada grande concorrente pelos estudantes da ABC nos 

jogos universitários.  

6. Cdeana – alunas que estudam na CDE. 

7. Jogos Econômicos – O mais importante evento de jogos universitários promovido pela 

associação atlética da ABC. 

8. Marianna – Nome de outra festa universitária promovida pelo diretório acadêmico da ABC. 

9. Rainha Guerreira – Coletivo Feminista da ABC. 

10.  EFG- Instituição de Ensino considerada grande concorrente pelos estudantes da ABC nos 

jogos universitários. 
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