
O MUNDO SECRETO
DAS MULHERES
A maneira como as mulheres têm lidado com seu 
mundo interior traz à tona questões de construção 
de identidade nas esferas pública e privada.

POR GNT



Todos nós devemos, em nossa vida coletiva, seguir regras, sejam elas 
ditadas por leis ou pela moral. No entanto, a regulamentação não é 
capaz de sumir com as paixões humanas. A despeito dos ditames 
sociais, os controles a que estamos todos sujeitos faz nascer um 

segundo mundo secreto nutrido pelos nossos segredos.



Como referência de individualidade e de constituição do 
sujeito, o segundo mundo representa a possibilidade de 
liberdade para sermos quem somos aos nossos próprios 

olhos. Aos olhos do mundo, porém, atuamos num palco no 
qual se tecem as relações que constituímos.

É nesse espaço de alternâncias em que as mudanças íntimas 
ocorridas no universo feminino extrapolam a esfera privada 

e impactam o convívio em sociedade.



Imagina-se que os significados dos termos segredo e intimidade já 

foram esclarecidos e são compreendidos por todos, mas não. Na 

verdade, o segredo tem praticamente data de nascimento.

A ORIGEM DO SEGREDO

S E G R E D O
ORIGEM: século XV, proveniente do latim secretus, particípio passado do verbo 

secerno, que significa “separar”, “colocar à parte”.

Os segredos são formas de dar sentido e vazão aos atos e gestos 

que não são percebidos como adequados à vida social.



Dos séculos XVII ao XVIII, as noções de 

pessoa, individualidade e privacidade 

gradualmente se constituem. Parte-se 

do “eu sou diferente de você, mesmo 

pertencendo ao mesmo grupo” para o 

“eu não sou apenas diferente do outro, 

como também sou único e tenho arbítrio 

na construção da minha identidade”

UMA HISTÓRIA DOS SEGREDOS

Na Idade Média, a Europa 
começou a valorizar a 

noção da pessoa, com a 
multiplicação de textos 

autobiográficos, chaves e 
baús particulares.

Com a Revolução Francesa e 
a Revolução Industrial na Igla-
terra, a noção de indivíduo 
vira a protagonista no dia a 
dia das grandes cidades.

O diário pessoal foi uma 
verdadeira febre no século 

das luzes. Todos queriam 
construir as próprias 

histórias por meio dos 
segredos!

O movimento feminista 
mudou as regras do jogo 
social, nos anos 60 e, com 
elas, os segredos femininos.

Na era das redes sociais, 
passamos mais tempo 

escolhendo o que mostrar 
e editanso nossas 

personalidades do que apa-
recendo publicamente.

A ORIGEM DO SEGREDO

NA MODERNIDADE, SOMOS TODOS 

HERÓIS DE NOSSAS PRÓPRIAS 

NARRATIVAS



A ORIGEM DO SEGREDO

Essas noções, contudo, foram experimentadas de formas 
diferentes por homens e mulheres ao longo da história. Diante 

das limitações históricas à construção e expressão de sua 
individualidade, as mulheres precisaram lutar para emergir 

com autonomia e questionar os papéis socialmente herdados 
que lhes atribuíam. Este ainda é um processo em construção 

para fortalecer a autonomia feminina. 



UM MUNDO SECRETO

A existência do indivíduo, contudo, passa ser limitada por leis seculares, morais e religiosas.

 

Para manter sua singularidade, cada pessoa recorre, então, a um refúgio subterrâneo: o 

mundo dos segredos, ou segundo mundo, nas palavras do sociólogo Georg Simmel.

O segundo mundo é a nossa extensa coleção de segredos guardados a sete chaves, em 

baús físicos ou psíquicos. Dentro dele vão tabus, medos, vergonhas, excentricidades, isto é, 

tudo aquilo que o primeiro mundo, da vida pública, das leis e da moral, expele. O 

nascimento do segundo mundo corresponde ao nascimento da individualidade.



UM MUNDO SECRETO
S E G R E D O S  E  S U A  E V O L U Ç ÃO



UM MUNDO SECRETO

QUEM É VOCÊ?

O PALCO é o ambiente da vida coletiva, 
da convivência pública. É nele que 

estabelecemos relações com outras 
pessoas. Aqui estamos sujeitos a 

avaliações e críticas, então sempre 
tendemos a mostrar apenas aquilo que 
consideramos melhor em nós. Muito é 

mantido em segredo.

Os BASTIDORES são nossa 
intimidade. O lugar onde guardamos 
nossos mais prezados segredos, em 
que desfrutamos o conforto de estar 

livres de julgamentos. Aquele 
momento em que nos “editamos”, 

calmamente, para a exibição pública.

No mundo atual, essa discussão 

assume outro aspecto: os 

segredos passam a circular entre 

o público e o privado. Protegemos 

nossos atos envergonhados, 

medos, desejos proibidos, sonhos 

não esperados, editando o que 

queremos ou não mostrar aos 

nossos diferentes núcleos de 

convívio. A tecnologia é grande 

aliada neste exercício. 



MEU SEGREDO, NOSSOS TABUS

Já no âmbito da emancipação feminina, essa face pública tem 

ganhado novos contornos a partir do fortalecimento das 

redes de colaboração, as quais trazem luz a segredos e 

questões do segundo mundo prementes no atual debate 

sobre empoderamento e direito das mulheres. Nesse cenário, 

a tecnologia as favorece e encoraja, visto que lá atrás elas 

aprenderam a trabalhar em colaboração.



MEU SEGREDO, NOSSOS TABUS

Chegamos à época em que as mulheres 

estão consolidando suas redes de apoio. 

Por meio do ativismo e do engajamento 

online, elas passaram a compartilhar suas 

histórias e a encontrar apoio, inspiração e 

impulso de modo quase instantâneo. 

Em qualquer parte do mundo, meninas e 

mulheres podem se conectar a pessoas 

que, muitas vezes sem saber, estão no 

mesmo barco. Essa união está ocorrendo 

de um jeito novo, mais abrangente e 

inclusivo.

######
######



MEU SEGREDO, NOSSOS TABUS

Nessa lógica, percebemos que o que era privado precisava se tornar público, e o 

segundo mundo aos poucos foi se infiltrando na realidade exposta ao mundo. Culpas 

e receios foram ficando pelo caminho para dar origem a uma nova postura.

 A TECNOLOGIA DEU ÀS MULHERES AS HASHTAGS, 

E ELAS DEVOLVERAM AO MUNDO:

Esses são exemplos de movimentos criados nas redes sociais em que a força inicial da mobilização de 

algumas mulheres rapidamente tomou conta do debate da sociedade. Certamente é um caminho sem 

volta, posto que essas bandeiras passam a ser ouvidas e discutidas publicamente. Essa colaboração 

em escalas globais oferece a possibilidade de juntar o aprendizado no espaço privado às 

possibilidades de ação na esfera pública.

#ASKHERMORE #VAMOSJUNTAS? #MEXEUCOMUMAMEXEUCOMTODAS



ENTRE QUATRO PAREDES

Para entender a formação e o crescimento da mulher como indivíduo é preciso 

entender a sua relação com o outro que faz parte de sua vida.

Nesse sentido, o maior potencial de mudanças nos papéis da mulher no futuro 

está incubado dentro dos casais. O espaço íntimo, o segundo mundo dos 

casais, suscita e potencializa as transformações que observamos na sociedade 

como um todo. É neste espaço dividido a dois em que a autenticidade e a 

individualidade da mulher podem ser expressas, provocando, assim, mudanças 

que extrapolam a esfera íntima e reinventam as dinâmicas de afeto, poder e 

responsabilidades partilhadas nos relacionamentos. Por isso...



TOMAR CONSCIÊNCIA SOBRE A FORMAÇÃO DA 
MULHER COMO INDIVÍDUO,  COM SEUS SEGREDOS,  

QUER SEJAM ÚNICOS OU COMUNS A OUTRAS REDES DE 
RELACIONAMENTOS,  É  UMA ATITUDE REVOLUCIONÁRIA.  

UMA MUDANÇA INTRÍNSECA CAPAZ DE REVELAR 
A FORÇA DO AUTOCONHECIMENTO NA CONSTRUÇÃO 
DE REALIDADES MAIS INCLUSIVAS,  COLABORATIVAS 

E  VERDADEIRAMENTE TRANSFORMADORAS.   
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