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Resumo 

 

Este artigo analisa as relações de poder-prazer na semiose discursiva do movimento 

online de mulheres iranianas, intitulado My Stealthy Freedom. Tal estudo é feito a partir 

das problematizações de Michel Foucault (1995;1985) e Gilles Deleuze (1988) a 

respeito dos regimes de visibilidade e dizibilidade dos enunciados, enquanto signos 

materializados. Através da busca de regularidades nos enunciados que compõem a 

página de facebook do movimento, problematiza-se o binômio poder-prazer enquanto 

dupla que não se anula, mas sim, alimenta-se.   

 

Palavras-chave: Semiótica; Poder-prazer; Irã; Hijab; Comunicação. 

 

1. Introdução 

Michel Foucault (1985) qualifica o discurso como instrumento e efeito do poder. 

Assim sendo, para ele, a formação discursiva é também ponto de partida da resistência 

do seu poder instituidor, que implica em uma estratégia de oposição, produzindo 

obstáculos e gerando tensões sem, todavia, ser possível desatrelar-se do discurso 

gerador. Como se não bastasse, a partir dele, produz variações – atualizações na semiose 

discursiva, na qual o enunciado (menor parte do discurso) está sempre em relação a 

outros enunciados e, de maneira rizomática, suscita novas significações. A estrutura 

rizomática, como entendida por Deleuze (1995) (e que aqui tomamos em referência à 

cadeia sígnica na qual não há um signo fundante ou central), consideramos de caráter 

complementar à concepção de derivações discursivas de Foucault. Para o francês, a 

atualização de enunciados é fenômeno que ocorre à maneira de uma árvore, na qual as 

folhas dos ramos mais periféricos comportam as pretensas “descobertas”, 

transformações conceituais, noções “inéditas” e atualizações técnicas. (FOUCAULT, 

1995) Essas, todavia, são constructo do próprio discurso e não obras originais de algum 

gênio criador. Interligamos os teóricos na medida em que Deleuze (apud SILVA; 

RAMOS; LUZ. 2015) aponta que, “o sentido resulta sempre da combinação de 
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elementos que não são eles mesmos significantes.” Assim, mesmo que coloquemos um 

discurso na linha do tempo de um calendário, datando individualmente cada um de seus 

enunciados, é impossível obter qualquer tipo de hierarquia de suas precedências e 

originalidades que não seja questionável. Sua única possibilidade de referencial são os 

“(...) sistemas dos discursos que tenta valorizar.” (FOUCAULT. 1995, p. 163)  

Nessa lógica, o olhar que conduz as análises que serão aqui engendradas baseia-

se na Semiótica Crítica, conceito resultado de trabalho coletivo realizado pelo Grupo de 

Pesquisa Semiótica Crítica, que faz parte do diretório CNPq Semiótica e Culturas da 

Comunicação (GPESC), do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGCOM/UFRGS). Tal 

conceito preconiza uma semiótica da diferença, que (...) afirma a potência de um virtual 

capaz de operar processos de diferenciação.” (SILVA; RAMOS; LUZ. 2016, p.205). 

O discurso é problematizado por Foucault (1995) como formador de uma dada 

“realidade” e suas linhas de força produzem tudo o que é visível e enunciável em uma 

época, ou seja, a formação de códigos que dão a ver (ou não) determinadas coisas, assim 

como fazem ver; e que permitem (ou não) falar de outras e, da mesma maneira, fazem 

falar. A investigação desta semiótica do discurso é o que trataremos ao longo do terceiro 

capítulo. Isso se fará em vistas de instrumentalizar a reflexão acerca dos depoimentos 

encontrados na página de facebook intitulada My Stealthy Freedom
3
 (Minha liberdade 

fugidia, em tradução livre), um movimento online de mulheres iranianas que se 

posicionam em oposição à obrigatoriedade do véu no país. Tal análise busca 

problematizar, nos discursos que atravessam o movimento, as relações de poder-prazer 

– que não se anulam ou se opõe, mas sim, “Encadeiam-se através de mecanismos 

complexos e positivos, de excitação e de incitação.” (FOUCAULT, 1985, p.48) Esse 

estudo será feito a despeito da linha do tempo característica da rede social em questão, 

levando em conta, porém, as regularidades dos enunciados dispersos ao longo do 

primeiro mês de existência da página.
4
 

No segundo capítulo, avançaremos em informações a respeito do referido 

movimento e sua página de facebook, que funciona como arquivo dinâmico de fotos, 

vídeos e depoimentos, tendo como mote central a publicação de autorretratos de 

                                                 
3 Facebook.com/stealthyfreedom 
4
 Este recorte faz parte de uma pesquisa maior, ainda em desenvolvimento, que estuda os três anos de existência do 

My Stealthy Freedom, e que se configurará em uma dissertação de mestrado. 
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mulheres sem o hijab
5
, em espaços públicos do país.  Além disso, para embasar a 

análise, também será feito um resgate do lugar da mulher na história recente iraniana. 

 

2. A liberdade fugidia das iranianas 

Surgido em maio de 2014, My Stealthy Freedom é um movimento online de 

mulheres que defendem o direito individual de escolha de usar ou não o hijab no Irã. 

Utilizando uma página de facebook, iranianas residentes e exiladas compartilham 

autorretratos e vídeos de si mesmas sem o véu, muitas em espaços públicos do país, o 

que se configura em infração da lei. No Irã, após a revolução popular de 1979, a 

legislação vigente foi substituída pelas premissas do Corão, o que edificou as bases para 

um governo de ordem religiosa islâmica. Entre as primeiras modificações 

implementadas estava a proibição de bebidas alcoólicas, a dissolução dos tribunais civis 

e a obrigatoriedade, para as mulheres, do uso do véu, sendo essa última fiscalizada por 

uma divisão especial do policiamento, a Patrulha de Orientação, popularmente 

conhecida como “Polícia da Moralidade”.  (MENEZES, 2006)  

Nesse mesmo ano de 2014, cerca de 3.6 milhões de mulheres no Irã foram 

autuadas, multadas ou presas pela polícia da moralidade por vestimenta inapropriada. 

(KOO, 2016) Tal dado é sintomático, pois, de acordo com Deleuze e Guattari (2004), 

um pouco de desejo já é suficiente para colocar uma sociedade inteira em cheque. Ou 

seja, o desejo é perigoso, pois carrega em si a potência de desafiar um poder 

estabelecido através de suas fissuras.  

A catálise do movimento My Stealthy Freedom foi um pequeno gesto da iraniana 

Masih Alinejad em maio de 2014, quando a jornalista exilada na Inglaterra (integrante 

da diáspora iraniana pós-revolução) postou uma foto sua de cabelos soltos em seu perfil 

pessoal do facebook. Como em uma reação em cadeia, diversas mulheres também 

exiladas e outras de dentro do Irã, inspiradas pelo ato de Masih, passaram a 

compartilhar com ela, autorretratos sem o hijab, tirados ao longo dos últimos anos no 

país. A jornalista, então, criou o espaço na rede social, para divulgar as imagens e a 

causa. 

Atualmente, a página conta com mais de 1.080.000 curtidas e uma média de 4 a 

5 postagens diárias (KOO, 2016) que incluem autorretratos sem o hijab tirados em 

espaços públicos, principalmente em Teerã, além de vídeos com o mesmo teor. Nas 

                                                 
5
 No Islã, o hijab é sinônimo de cobrimento e vestuário que permite a privacidade, a modéstia e a moralidade. 
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palavras de Alinejad, “Todas as liberdades no Irã estão sob disfarce ou, como dizemos, 

"yavashaki" – de um modo furtivo. Esses vídeos dão às mulheres um espelho para olhar 

e ver que não estão isoladas em fazer isso. Isso lhes permite conversar com outras 

pessoas que as apoiam e querem acabar com esta discriminação.”
6
   

O espaço também se tornou arena para outras reinvindicações, como o direito de 

viajar sem autorização do marido, andar de bicicleta, dançar ou cantar em espaços 

públicos (negados às mulheres por lei), assim como criou diversas campanhas como a 

White Wednesdays (quartas-feiras brancas), dia no qual mulheres e homens saem às ruas 

com peças brancas como uma declaração de posicionamento contrário à obrigatoriedade 

do hijab.  

Na seção a seguir, faremos um breve resgate da história recente do Irã e o lugar 

dado às mulheres em termos de leis e regulações, de modo a melhor compreender de 

onde emergem os discursos que atravessam o My Stealthy Freedom.  

 

2.1 A mulher na história recente do Irã 

Antes da revolução de 1979, o país vivia a era dos Xás, num regime de 

monarquia autocrática com fortes inclinações pró-ocidente. Foi durante tal período que 

as mulheres ganharam status de cidadãs (semelhante, porém ainda sem o mesmo 

patamar dos homens). Promoveu-se também a “liberdade” para o não uso do chador 

(véu que também cobre as faces). Uma liberdade imposta, todavia, visto que, em 1936, 

a cerimônia do unveiling
7
 convocou mulheres a retirarem o véu em frente a parentes e 

amigos. Para as mais religiosas, entretanto, o que seria um forte símbolo de 

emancipação feminina aos olhos ocidentais, configurou-se em uma profunda violência. 

Como a requisição era imposta pelo governo, essas mulheres preferiam não mais sair às 

ruas. Alguns anos mais tarde, em 1963, foi instituído o sufrágio, completando um ciclo 

de grandes mudanças para as iranianas. (MENEZES, 2006) 

Apesar das mudanças em relação à condição feminina, em 

especial no âmbito do direito, grande parte dos membros que se 

opunham ao governo do xá eram mulheres. Uma das possíveis 

explicações é o fato de que a corrupção do governo e a pobreza 

da população iam de encontro ao apelo de liberdade e igualdade 

                                                 
6
 http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/my-stealthy-freedom-women-in-iran-step-

up-hijab-campaign-by-filming-themselves-walking-in-public-with-their-heads-uncovered-10149226.html 

7
 Em tradução livre, “desvelamento” 
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por parte das reivindicações de grupos da oposição. 

(MENEZES, 2006, p.784) 

Ao fim da década de 1970, a insatisfação e revolta da população chegavam ao 

seu ápice. Exilado na França, o líder de oposição aiatolá Khomeini comandava as 

insurgências revolucionárias de longe, em um período em que se reuniam num mesmo 

bloco, grupos liberais, de esquerda e religiosos. Em fevereiro de 1979, o Xá abandona o 

país e Khomeini regressa do exílio vitorioso. O próximo passo configurou-se em uma 

revolução islâmica propriamente dita.  

Os fundamentalistas, apoiados nos Guardas da Revolução e na 

popularidade de Khomeini, excluíram do governo seus antigos 

aliados de esquerda e de direita. O pensamento político, 

religioso e social do Aiatolá influenciou decisivamente o 

processo revolucionário iraniano, maximizando a importância 

das particularidades locais e da religião para exaltar o elo de 

ligação com o passado, com a cultura percebida enquanto pura e 

fonte da própria identidade. (MENEZES, 2006, p.784) 

Aqueles contrários à nova lei estabelecida passaram a se exilar, principalmente 

nos Estados Unidos e na Europa, integrando uma grande diáspora iraniana que teve 

início durante a década de 1980, da qual Masih Alinejad (criadora do My Stealthy 

Freedom e residente na Inglaterra) faz parte.  

Khomeini tinha como proposta o retorno à “pureza inicial” do Islã como na 

época de Maomé, justificando assim a fusão empreendida entre política e religião.  

Menezes (2006) ressalta a importância de pontuar que essa é uma abordagem específica 

do islamismo através de um governo teocrático. Portanto, enquanto ideologia política, 

não é a única entre os muçulmanos. Da mesma maneira, há profundas diferenças 

culturais entre os diversos países muçulmanos, assim como diversidades internas 

próprias de cada nação. Nesse sentido, este trabalho aborda a religião não no que diz 

respeito a essencialismos, dogmas ou mesmo valores, mas sim como um discurso que 

atravessa e se coloca em relação com outros enunciados e esferas sociais.  

A partir dessa premissa, trazemos o discurso do Aiatolá no que diz respeito ao 

“pudor muçulmano”, que passou a condenar toda e qualquer atividade compartilhada 

por homens e mulheres não ligados por laços familiares. As mulheres, enquanto sujeitas 

a esse discurso, sofreram um processo de remodelação de seus corpos, a serem 

sistematicamente cobertos e, ao mesmo tempo, sensualizados. “O fardo do desejo sexual 

recai, na maioria das vezes, sobre as mulheres. Como afirmou Ali ibn Taled (fundador 

da facção xiita), ‘Deus – Todo Poderoso criou o desejo sexual em dez partes; então ele 

deu nove partes às mulheres e uma aos homens’”. (MENEZES, 2006, p.789)  
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Não só o uso de roupas passou a ser controlado nas mulheres, mas também, o 

uso de esmalte, maquiagem ou mesmo os cabelos soltos abaixo do chador. “O curioso é 

que muitos membros da Guarda Revolucionária (pasdaran) eram mulheres, e em geral 

mais velhas, que consideravam positivo o retorno à tradição islâmica (...).” (MENEZES, 

2006, p.791) Ademais, as mulheres passaram a ter que pedir autorização a seus maridos 

para trabalhar e viajar. As escolas foram divididas por sexo, além de tantas outras 

medidas como o veto ao acesso feminino a determinadas áreas do saber ou cargos 

públicos.  

A pesquisadora Gi Yeon Koo (2016), que realiza pesquisas antropológicas de 

campo no Iran desde o início dos anos 2000, afirma que muitas mudanças ocorreram ao 

longo das três décadas e meia pós-revolução, principalmente desde o recente governo de 

Hassan Rouhani que, comparado ao governo de Ahmadinejad, que promoveu uma 

intensa intentona conservadora, tem tido posicionamentos mais flexíveis, inclusive com 

relação à política do hijab obrigatório. Segundo ela, cotidianamente, a maneira das 

mulheres usarem o véu mudou. “Está claro que a sociedade iraniana está passando por 

mudanças, apesar de muito lentamente, e até o governo iraniano está ciente dos 

movimentos feministas que estão atuando não só dentro do Iran, mas também 

mundialmente através do ciberespaço.” (KOO, 2016, p.153)
8
 

De qualquer maneira, o uso do hijab permanece compulsório e a polícia da 

moralidade, que controla a vestimenta das mulheres, continua na ativa. Ademais, 

segundo dados da polícia iraniana, só em 2014, 207.053 mulheres foram autuadas por 

uso inadequado do hijab, 18.081 casos foram encaminhados ao poder judiciário e outras 

2.917.000 de mulheres foram presas ou multadas. (KOO, 2016, p.153). Por isso, mesmo 

que a maioria das mulheres seja muçulmana Shi’i, as opiniões das iranianas no que diz 

respeito à obrigatoriedade do hijab variam a nível local. Além disso, a resistência a essa 

política acarreta em vários sintomas, como pequenos “hackeamentos” empreendidos na 

rotina diária. Um deles, envolvendo a troca de informações sobre em que ruas está a 

Polícia da Moralidade, passou de um boca a boca tradicional ao lançamento, em 

fevereiro de 2016, de um aplicativo chamado Gershad, que permitia às usuárias rastrear 

em um mapa digital de Teerã, a localização da Gasht-e-Ershad (nome oficial da polícia 

da moralidade). (KOO, 2016) Apesar de ter sido tirado do ar no ia seguinte, o aplicativo 

é sintoma expresso de uma insatisfação com o sistema.  

                                                 
8
 Traduzido do original em inglês 
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Contudo, seria errôneo dizer que as mulheres engajadas nesse tipo de atividade 

são a maioria. Mas, para Koo (2016, p.154), “Na sociedade contemporânea do Iran, o 

hijab, para além de uma peça de vestimenta islâmica, é um dispositivo político com 

significância simbólica, representando uma das maiores batalhas entre os reformistas e 

os conservadores.”
9
 Para ela, não é exagero afirmar que a história moderna do Irã é uma 

série sem fim de movimentos sociais e revolucionários. Mais recentemente, em 2009, o 

Green Movement – movimento de larga escala que teve ampla participação e liderança 

feminina e utilizou vastamente as redes sociais como plataforma – demandava maior 

democratização no país, 30 anos após a Revolução popular de 79. Nesse contexto, “O 

regime iraniano considerou que ‘a luta das mulheres pela igualdade de gênero e a auto-

expressão’ estava no cerne do Green Movement. Assim, como consequência, as ativistas 

foram exiladas ou forçadas a se esconder.” (BAYAT, 2013, p.103) É nesse contexto que 

podemos enquadrar o My Stealthy Freedom e outros movimentos sociais online como 

parte de uma insurgência pró-democratização, assim como efeito colateral de políticas 

internas. Por essa razão que Khiabany (2015) ressalta que o hijab não é o único 

problema enfrentado pelas mulheres no Irã, e focar apenas nele é ter um ponto de vista 

extremamente machista e ocidental. Assim, quando tratamos do assunto, segundo o 

estudioso, é preciso ter cuidado para não colocar as iranianas como vítimas que 

precisam ser salvas e libertas dos seus véus.  

“A mulheres iranianas não são mais agentes passivos nos movimentos sociais, 

ao contrário, têm sido os sujeitos mais ativos.” (KOO, 2016, p.151)
10

 Seja a 

reivindicação à vida, ao corpo, à liberdade, à felicidade e à satisfação das necessidades, 

para Foucault (1985), a vida, mais que o direito, é o objeto desse tipo de luta política. 

Nesse sentido, no capítulo a seguir, abordamos as linhas de força que agenciam os 

enunciados, os discursos e os seus regimes de visibilidade e dizibilidade, para melhor 

compreender o caso que aqui está sendo analisado. 

 

3. Arqueologia dos discursos 

A partir da releitura e sistematização do pensamento expresso em seu livro 

precedente, As palavras e as coisas (FOUCAULT, 1999), de 1966, Foucault lança a 

obra Arqueologia do Saber (1995), em 1969, para propor uma análise que tenha por 

base os fenômenos de ruptura no lugar das continuidades. Dessa maneira, a investigação 

                                                 
9
 Traduzido do original em inglês 

10
 Traduzido do original em inglês 
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não mais se embasa na tradição ou no rastro histórico, mas sim no recorte e no limite. 

Ou seja, não mais a análise que observa aquilo que se perpetua e “evolui”, mas sim a 

que problematiza as transformações de um discurso e a variação e renovação de seus 

fundamentos.  

Nessa lógica, o documento – base do estudo histórico, enquanto monumento – 

não é instrumento neutro e imparcial, sendo desconsiderado como “memória pura” da 

história. Pelo contrário, é também fruto de um agenciamento de poder com o objetivo, 

para uma determinada sociedade, de “(...) dar status e elaboração à massa documental 

de que ela não se separa.” (FOUCAULT, Michel. 1995, p. 8). Além disso, Foucault 

também questiona a pertinência de escrever a história utilizando apenas esses registros, 

destacando categorias em dispersão que também devem ser levadas em consideração, 

através do método da arqueologia. Tal método não é formalizador, muito menos 

interpretativo. Ao invés disso, a arqueologia proposta pelo francês busca explorar o 

discurso em sua especificidade, dando a ver o jogo de regras que o compõe.  

Por isso, a ordem arqueológica não é nem sistemática, nem cronológica, mas a 

das séries enunciativas propriamente ditas. O enunciado, por sua vez, é um conjunto de 

signos em ação e, por isso, apresenta características próprias. Nesse contexto, o debate 

torna essencial abordar os regimes de visibilidade e dizibilidade. 

 

3.1 Dar a ver 

Os regimes de visibilidades e dizibilidade dão a ver ou não determinados 

enunciados, mas também fazem ver ou fazem falar. Um enunciado é analisado na 

fronteira que o separa daquilo que não é dito, ou seja, estuda-se aquilo que o faz surgir a 

despeito dos demais. Em outras palavras, deseja-se determinar o que fez possível 

aparecer tais conjuntos significantes e não outros. (FOUCAULT, 1995) Esse “invisível” 

nos proporciona refletir “(...) em termos de uma comunicação que não se situa apenas 

na manifestação textual ou mesmo da consciência, mas que faz emergir do invisível, de 

modo imanente, uma comunicação que se dá por agenciamentos.” (SILVA; RAMOS; 

LUZ. 2016, p.217) Nesse caso a imanência não é apenas da matéria, mas também em 

termos de relação e processo de diferenciação.  

Além disso, o enunciado se dá através de um suporte material (seja o livro, a 

voz, a fotografia ou o computador), de um princípio de positividade (enquanto medida 

de unidade do discurso) e outro de recorrência (pois se relaciona com elementos 
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antecedentes, ao mesmo tempo que tem o poder de reorganizar relações novas). Assim, 

uma formação discursiva não é uma “verdade” que congela o tempo e se perpetua por 

décadas ou séculos. Ao contrário, ela determina uma regularidade, que pode mostrar-se 

em diferentes épocas, seja nos mesmos moldes, seja transmutando-se.  

Foucault afirma que “Todo enunciado é portador de uma certa regularidade e 

não pode dela ser dissociado.” (FOUCAULT. 1995, p.165) Nesse sentido, os 

enunciados são únicos e relacionam-se entre si enquanto regularidades (e também 

através delas). Tais regularidades traçam conexões que configuram as séries. É devido a 

essa concepção serial do enunciado que cada época “diz” tudo aquilo que lhe é possível 

dizer, pois o faz a partir das regularidades que se lhe apresentam (encarnando ou 

atualizando singularidades). (DELEUZE, 1988) Em outras palavras, em diferentes 

momentos históricos, os enunciados podem estabelecer diferentes relações, dizendo a 

mesma coisa ou transformando o modo de dizê-la.  

Foucault (1995) ressalta que todo campo enunciativo é, concomitantemente, 

regular e vigilante. Nesse sentido, tem como inerente ao seu funcionamento, regras que 

atravessam as formulações enunciativas. “Isso supõe que se possa definir o regime geral 

a que obedecem seus objetos, a forma de dispersão que reparte regularmente aquilo de 

que falam, o sistema de seus referenciais.” (FOUCAULT. 1995, p. 133) Aqui é 

interessante retomar a ideia de arquivo do autor (FOUCAULT, 1995) de uma árvore de 

derivação enunciativa, tendo na base os enunciados que empregam os códigos de 

formação em sua extensão mais plena e, nas folhas mais altas, aqueles que expressam as 

regularidades, porém de maneira mais sutil. Ou seja, os enunciados “(...) fazem parte de 

instâncias semióticas em vias de codificação.” (SILVA; WERLANG; NONINO; 

FREITAS. 2016, p.8) E, por isso, tornam-se visíveis ou dizíveis em relação com os 

códigos que determinam sua emergência. Por essa razão, a formação discursiva não 

segue lógicas de cronologia linear, pois segue os princípios de sua regularidade e esta 

encontra-se dispersa. Contudo, Foucault aponta que aquilo que não é dito faz também 

parte da estratégia do discurso: 

Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não 

se diz; é preciso tentar determinar as diferentes maneiras de não 

dizer, como são distribuídos os que podem e os que não podem 

falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de 

discrição é exigida a uns e outros. Não existe um só, mas muitos 

silêncios e são parte integrante das estratégias que apoiam e 

atravessam os discursos. (FOUCAULT, 1985, p.30) 
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Isso porque um discurso é instrumento e efeito do poder, ao qual nunca se 

escapa, constituindo inclusive aquilo que a ele se opõe. O poder é produzido na relação 

entre os enunciados e a eles produz – são os agenciamentos de força que permitem que 

algo seja dito ou visto. Assim, não se configura em uma estrutura, mas em uma 

estratégia de discurso – como as linhas que ligam as singularidades e formam os 

discursos. (FOUCAULT, 1985) Nesse sentido, o poder não é algo a ser possuído, mas 

exercido através das relações.  

Uma ponte pode ser estabelecida entre a questão do visível e do enunciável com 

a problematização que Judith Butler (2001) faz da naturalização que o discurso 

engendra sobre os seus objetos, subtraindo a construção que ele opera da “realidade”. 

Dessa maneira, é ele próprio que estabelece a fronteira entre aquilo que inclui e aquilo 

que exclui, decidindo o que será ou não significado de seu objeto através de uma ordem 

de forças normativas. A norma, nesse caso, deve ser frequentemente reiterada para 

atingir seu objetivo de naturalização. Tais relações de poder podem ser observadas no 

Iran, através das práticas biopolíticas de regulação dos corpos, assim como o poder 

disciplinador da lei que impõe e fiscaliza a adição corporal do hijab às mulheres.  

Todavia, a reiteração (tanto do discurso da religião, quanto do discurso jurídico, 

tendo por objetivo a naturalização) é processo sempre inacabado, o que deixam abertas 

fissuras que são as instabilidades constitutivas dessas construções – as linhas de fuga da 

norma, ou seja, o que não poder ser fixado pelo seu trabalho repetitivo. Tendo isso 

posto, “O desafio de uma semiótica desconstrucionista e crítica é trabalhar por tal 

abertura, é tornar visíveis os processos instituintes inconscientes.” (SILVA; 

WERLANG; NONINO; FREITAS. 2016, p.8) Nesse contexto, Foucault (1985) 

recomenda libertar-nos de uma certa imagem do poder-lei traçada pelas instâncias 

jurídicas que engessam nossa visão.  

Trata-se, portanto, de levar a sério esses dispositivos e de 

inverter a direção da análise: ao invés de partir de uma repressão 

geralmente aceita e de uma ignorância avaliada de acordo com o 

que supomos saber, é necessário considerar esses mecanismos 

positivos, produtores de saber, multiplicadores de discursos, 

indutores de prazer e geradores de poder. É necessário segui-los 

nas suas condições de surgimento e de funcionamento e procurar 

de que maneira se formam, em relação a eles, os fatos de 

interdição ou de ocultação que lhes são vinculados. Em suma, 

trata-se de definir as estratégias de poder imanentes a essa 

vontade de saber. (FOUCAULT, 1985, p.71) 
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No capítulo a seguir, analisaremos os enunciados dispersos na página My 

Stealthy Freedom, de modo a explorar as estratégias de poder-prazer imanentes às suas 

semioses discursivas.  

4. Fazer poesia 

Como abordamos no segundo capítulo, My Stealthy Freedom além de não 

representar a opinião da maioria das iranianas, não foi o primeiro grupo a levantar a 

questão do hijab compulsório que, a nível micropolítico, é questionado e transgredido 

desde a sua implantação, como bem expressam os números apresentados pela polícia 

iraniana. De qualquer forma, a página é o testemunho de que existe um número 

considerável de mulheres no meio urbano (em grande parte universitárias ou egressas de 

curso superior) com inclinações progressistas, que são claramente contra o regime 

compulsório de uso do véu. (KOO, 2016) Além disso, mesmo a rede social em questão 

ser oficialmente bloqueada no Irã (apesar de poder ser acessado com hackeamentos 

simples), as mulheres estão cientes da existência da página. (KOO, 2016) Nesse 

contexto, as iranianas participam através da liderança centralizadora de Masih Alinejad, 

que administra o canal e compartilha os autorretratos acompanhados de seus 

depoimentos, também divulgando clippings da repercussão do movimento dentro e fora 

do Irã. Ademais, é através de uma liderança exilada que é garantida a segurança das 

participantes que, desejando, podem manter seu anonimato, seja cobrindo o rosto nas 

fotos (mas mostrando os cabelos), seja optando por não divulgar seu nome e localização 

da foto. 

Levando em consideração o recorte aqui utilizado, que compreende o primeiro 

mês de existência da página, entre o dia 3 de maio e o dia 31, do ano de 2014, foram 

coletadas as 317 postagens efetuadas durante esse intervalo, configurando uma média de 

10 a 12, diárias. Desse material, a maioria foi escrito exclusivamente em persa e alguns 

poucos também em inglês.
11

 A totalidade desses posts foi traduzida para o português 

para ser utilizada na reflexão que aqui será empreendida.  

Através da busca de regularidades dos enunciados materializados nos 

depoimentos que acompanham os autorretratos, buscamos como cada enunciado se 

relaciona com os demais, sejam eles antecedentes ou procedentes cronologicamente. 

Dessa maneira, observamos suas potencialidades de perpetuação e também 

                                                 
11

 Três anos depois de seu início, a página publica todo o seu conteúdo em persa, com traduções para francês e inglês. 
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reorganização. Assim, do total de relatos, foram selecionados os mais representativos 

que serão analisados em seguida. 

Guattari defende que “Querer ser poeta ou fazer poesia já é de um certo modo 

participar de uma minoria, de uma minoria oprimida (...).” (GUATTARI; ROLNIK, 

2010, p.88) A poesia e a alegria para os movimentos feministas são imprescindíveis 

pois, de acordo com Judith Butler (2003, p.8) “(...) rir de coisas sérias é indispensável 

para o feminismo.” Nas expressividades que compõem My Stealthy Freedom, o vento, 

por exemplo, é elemento recorrente nos depoimentos compartilhados. A simples 

liberdade de sentir a brisa através do cabelo é supervalorizada em seu discurso. E, 

muitas vezes, é o acúmulo desses efeitos colaterais do hijab obrigatório, que 

impulsionam o confronto, que, todavia, surge poético – seja ele indignado ou bem-

humorado. O desejo e esses pequenos prazeres atravessam os depoimentos de modo a 

caracterizar e também reconfigurar as relações de poder, seja ele disciplinar ou 

normativo. Por essa razão, é no binômio prazer-poder da semiose discursiva dos 

depoimentos que compõem o My Stealthy Freedom que vamos nos deter nas próximas 

linhas.  

 

4.1 Não olhe para o véu na minha cabeça, é apenas um lenço. 

A primeira foto e, assim, o primeiro depoimento postado após a criação de My 

Stealthy Freedom foi o seguinte: “Eu só sei que sentir o vento no meu cabelo naquele 

momento foi um dos sentimentos mais agradáveis que eu já tive. Não olhe para o véu na 

minha cabeça, é apenas um lenço.”
12

 As linhas de força que operam nas semioses que 

engendram os discursos que, por sua vez, assujeitam e constroem o corpo dessas 

mulheres, reiteram frequentemente o hijab como sua parte integrante. As fissuras desse 

discurso, entretanto, estão justamente no desejo e na busca por prazer, pois, no caso das 

mulheres iranianas que aqui nos propomos a analisar, o véu não é apenas uma peça 

pesada e incômoda (para aquelas que não desejam usá-lo), mas é também um símbolo 

do regime e, assim, torna-se a corporificação da opressão. É uma adição física 

involuntária ao corpo da mulher – a insígnia da desigualdade que deve ser carregada o 

tempo todo. Assim, a mecânica do poder deseja suprimir aquilo que essas mulheres 

buscam tornar visível – a afirmação de que o hijab (que o regime busca encravar nos 

corpos e introduzir nas condutas) pode ser apenas um lenço.  

                                                 
12

 Postado em 03.05.14 <https://goo.gl/Hw8ZAe> 
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“Daí decorre também o fato de que o ponto importante será saber sob que 

formas, através de que canais, fluindo através de que discursos o poder consegue chegar 

às mais tênues e mais individuais das condutas.” (FOUCAULT, 1985, p.16 e 17) Nesse 

sentido, o depoimento a seguir exprime os níveis de controle disciplinar (as leis, a 

perseguição política) e o biopolítico (a condução de condutas).  

A costa norte e a liberdade que não foi muito fugidia. Deleite 

livre. Se na foto meu rosto não está claro, é devido às prisões 

pós-eleições e que problemas que tive antes. Tenho vivenciado 

esse sentimento repetidas vezes, especialmente na natureza, 

onde me preencho com liberdade e diversão. Independente do 

olhar dos outros (você pode ver, por exemplo, o garoto ao fundo 

me olhando com surpresa). A razão desse olhar, infelizmente, 

não é só a lei islâmica, mas também nossa cultura, que faz com 

que precisemos fugir da sociedade para poder viver um curto 

momento de felicidade.
13

 

Essa mulher, que subentendemos ser ativista pró-ampliação da democratização 

teme as leis, mas afirma delas poder se esquivar eventualmente. A cultura, enquanto 

condutora de condutas, todavia, está onipresente. Sintoma também identificável aqui: 

“A grande liberdade começa a partir desse pequeno ato [a foto sem o véu]. Às vezes, 

somos a maior barragem dos nossos desejos.”
14

 O que nos leva a refletir na amplitude, 

nos caminhos e nas formas de desejo, mesmo as mais simples, e de que maneira sua 

porosidade permite o atravessamento dos discursos assujeitadores, como controle 

perene do prazer cotidiano. “(...) tudo isso com efeitos que podem ser de recusa, 

bloqueio, desqualificação, mas também de incitação, de intensificação, em suma, as 

‘técnicas polimorfas do poder.” (FOUCAULT, 1985, p.17) Tal sistema, ainda segundo 

Foucault, comporta infinitas espirais de poder e prazer, no qual o primeiro atua 

enquanto mecanismo de apelação, por entre o qual o prazer se difunde. Como afirma 

uma das “iranianas de liberdade fugidia”, “Se não estás a ser privado de nada, nem 

consegues entender o que desejas.”
15

 

Assim, cada “não” faz parte do binômio prazer-poder, que pode ser traduzido em 

captação-sedução, confronto-reforço. (FOUCAULT, 1985) Pois qualquer uma dessas 

duplas não se anula entre seus componentes, ao contrário, alimentam-se mutuamente, 

incentivando-se. Por isso, as fotos tiradas em espaços de intenso policiamento têm o 

sabor da liberdade que elas desejam sentir. 

                                                 
13 Postado em 15.05.14 <https://goo.gl/um2c5n> 
14

 Postado em 03.05.14 <https://goo.gl/GCnGxH> 
15

 Postado em 05.05.14 <https://goo.gl/WtvnjE> 
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Essa é a cidade de Qom no Irã. Essa é a voz de uma das 

residentes que gostaria de ser ouvida. Centenas de vezes eu 

tenho queimado sob o calor do sol ardente e sob o longo véu 

preto me cobrindo, apenas devido àquilo que você acredita. 

Tolere esses meus poucos momentos de liberdade fugidia!Tirei 

essa foto num dos lugares de mais furo controle das ruas de 

Qom, na rua do Santuário. Qom é uma cidade religiosa do Irã.
16

 

Por isso que, para Foucault, analisar o desejo como algo prévio ao poder, é 

equivocado. “Não se trata de imaginar que o desejo é reprimido, pela boa razão de que é 

a lei que é constitutiva do desejo e da falha que o instaura. (FOUCAULT, 1985, 

p.79,80) Quando o desejo surgiu, o poder já estava lá, a agenciá-lo. Como na relação de 

causalidade estabelecida pelo depoimento a seguir, na qual a iraniana faz uma 

correlação entre o carro da Patrulha de Orientação estar em todo lugar e seu desejo de 

ver liberdade no país. “Aqui é Mashhad (a capital religiosa o Irã). O carro da polícia da 

moralidade está em todo o lugar. Eu espero um dia vermos liberdade em nosso país e, 

acima de tudo, que eu esteja aqui para presenciar. Meu irmão tirou essa foto de mim 

sem o hijab.”
17

 

Assim, a semiose desse discurso e seu regime de dizibilidade ocorrem na medida 

em que, como coloca outra iraniana, “Não há prazer sem liberdade. Eu quero que o meu 

cabelo seja acariciado pelas mãos gentis do vento. Essa pode ser o menor tipo de 

liberdade que alguém pode desejar, mas foi ela que me foi roubada.”
18

 Um prazer que 

deseja liberdade mas que, por sua vez, existe em função de agenciamentos de poder que 

cerceiam tal liberdade.  

 

5. Considerações finais  

O Irã construiu uma história de mandos e desmandos no que diz respeito às 

mulheres, sua liberdade e seus corpos. Foram diversos os efeitos colaterais da infinidade 

de medidas que, recaídas sobre elas, buscaram disciplinar seus corpos e conduzir suas 

condutas, como a cerimônia do unveiling e o uso compulsório do hijab. Nesse contexto, 

My Stealthy Freedom é mais um desses sintomas, não devendo ser supervalorizado em 

termos de influência interna no país, mas também não desvalorizado enquanto prática 

micropolítica. Entretanto, por mais que a bandeira (com forte influência liberal) da 

“liberdade de escolha” seja palavra-chave para o movimento, ela esbarra no controle da 

                                                 
16

 Postado em 08.05.14 <https://goo.gl/4U8beq> 
17

 Postado em 08.05.14 <https://goo.gl/smo5fq> 
18

 Postado em 10.05.14 <https://goo.gl/VL6u58> 
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bolha algorítmica da referida rede social, que engessa conexões e dificulta a produção 

de diferença – fato pouco ou nada problematizado pelas integrantes do movimento. 

Um dos depoimentos relata a experiência fugidia de uma das mulher, de 

instantes após 33 anos sob o regime disciplinar da lei: “Eu vivenciei essa liberdade no 

meu país por alguns minutos depois de 33 anos. Eu ainda serei uma mulher mesmo se 

você me cobrir com lenços e chador. O que farão com meus olhos? Eles estão cheios de 

amor e vida”
19

 Uma das reflexões residuais é como se constituiu essa “mulher” que as 

integrantes do movimento desejam dar a ver abaixo dos hijabs. Que discursos 

encharcam sua constituição? Até que ponto se distancia do oriente e aproxima-se de um 

ideal ocidental? Como traz Judith Butler (2003), qual a necessidade de um sujeito com 

identidade unificada na luta feminista?  

O binômio poder-prazer enquanto linha de força na constituição dos enunciados 

de My Stealthy Freedom, mostra-se com grande poder condutor e determinante. Dessa 

forma, ato mais libertador seria, no lugar de buscar a “verdade” enquanto significado de 

um corpo, (...) definir as estratégias de poder imanentes a essa vontade de saber.” 

(FOUCAULT, 1985, p.71)  Desvendar os regimes de visibilidade e dizibilidade de um 

discurso é desnudar suas relações de poder e, assim, as normatizações que engendra. 

Dessa maneira, subvertendo a norma através de suas fissuras, é possível uma real 

insurgência também no âmbito do controle dos corpos feito através do biopoder e não 

apenas no confronto da disciplina da lei.   
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