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RESUMO 

Título: Hashtag (#) como ferramenta de expansão do discurso feminista - uma 
perspectiva semiolinguística 

Esta dissertação debruça-se sobre o fenômeno da hashtag, ferramenta que, no 
ambiente virtual, identifica e agrega materiais relacionados a um mesmo tema. 
Elege-se, mais especificamente, a hashtag #nãoénão, cuja função como 
propagadora de movimentos afirmativos da mulher em sociedade extrapola o 
ambiente virtual. Objetiva-se, assim, investigar os ecos do discurso feminista 
protagonizado pela hashtag #nãoénão em ambiente virtual e em seus 
transbordamentos por meio de hiperlinks digitais e sociais; sua influência na 
(possível) evolução da voz da mulher nos espaços de dominação masculina e 
as correspondências interativas resultantes das trocas entre sujeitos 
atravessados pelo uso dessa hashtag. Nessa direção, abordamos, pela 
perspectiva da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso postulada por 
Patrick Charadeau, o processo de semiotização do mundo, os laços contratuais 
de comunicação, os efeitos de sentido, as representações sociais, os 
imaginários sociais e os estereótipos relacionados a esse fenômeno. 
Conduziremos, ainda, o olhar para os movimentos sociais feitos por e para 
mulheres, como sustento entre teoria e prática. Como corpus, decide-se pelo 
conjunto de textos verbo-visuais, dentro do gênero postagem, da rede social 
Instagram, com o propósito de mostrar a funcionalidade discursiva da #nãoénão. 

 

ABSTRACT 

Hashtag (#) as a tool for expanding feminist discourse - a semilinguistic 
perspective 

This dissertation focuses on the hashtag phenomenon, a tool that, in the virtual 
environment, identifies and aggregates materials related to the same theme. 
More specifically, the hashtag #noitisnot is chosen, whose function as a 
propagator of affirmative movements of women in society goes beyond the virtual 
environment. Thus, the objective is to investigate the echoes of feminist 
discourse led by the hashtag #noitisnot virtual environment and its overflows 
through digital and social hyperlinks; its influence on the (possible) evolution of 
women's voice in spaces of male domination and the interactive 
correspondences resulting from exchanges between subjects crossed by the use 
of this hashtag. In this sense, we approach, from the perspective of the 
Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis postulated by Patrick Charadeau, 
the process of semiotization of the world, the contractual ties of communication, 
the effects of meaning, the social representations, the social imaginary and the 
related stereotypes. phenomenon. We will also look at social movements made 
by and for women, as a support between theory and practice. As a corpus, it is 
decided by the set of verb-visual texts, within the post genre, of the Instagram 
social network, with the purpose of showing the discursive functionality of 
#noitisnot. 
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1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

O processo comunicacional ganha nova roupagem a cada segundo no 

cenário contemporâneo. Avalanches de novidades brotam a partir dos aparatos 

tecnológicos em conjunto com o advento da internet, estabelecendo uma 

interação mais dinâmica, célere e com complexidades intrigantes a respeito das 

identidades dos sujeitos emissores e receptores. A transmissão de conteúdos, 

que antes era feita, predominantemente, por meio de cartas, recados, 

telefonemas residenciais e mídias tradicionais (televisão e rádio), hoje, é feita 

através de compartilhamentos de imagens, áudios, vídeos e textos escritos. 

Essa propagação de informação é veloz e alcança proporções incalculáveis no 

sistema de convivência humana. 

A multiplicação desses dados se dá a partir de algumas ferramentas que 

se encarregam de fazer essa propagação. Uma delas é a hashtag, também 

chamada de cerquilha ou jogo da velha (#). A hashtag é um utensílio que transita 

em todos os meios digitais, com a função de concentrar temas e pessoas que 

comungam das mesmas filosofias de vida; tem ainda a função de hiperlink, isto 

é, por meio de clicks, os internautas são direcionados para outras postagens e, 

consequentemente, outros perfis de usuários. 

Fora das redes, as hashtags são muito evidenciadas nos movimentos 

sociais. Cartazes, faixas, camisas, muros e acessórios são estampados com o 

símbolo. É a materialização dos encontros virtuais nos espaços reais. Amplas 

conexões são significadas para além das telas dos computadores, independente 

do grau de familiaridade dos componentes dos movimentos sociais para com a 

tecnologia, de alguma forma, o mundo dos participantes é atravessado pela 

produção digital, ainda que existam distintas formas de semiotização. Esse tema 

carece de um estudo mais aprofundado e, aqui, será alicerçado pela Teoria 

Semiolinguística da Análise do Discurso, postulada pelo professor e pesquisador 

Patrick Charaudeau. A seleção do corpus, inclusive, se deu com base em uma 

entrevista concedida por ele:  

Maria Eduarda Giering: A comunicação atualmente se faz cada vez 
mais por meios virtuais, nos quais frequentemente a identidade dos 
parceiros da comunicação é desconhecida. Como a Semiolinguística 
lida com esta nova realidade?  
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Patrick Charaudeau: Ainda não estudei esta questão. Trata-se de uma 
questão importante, e precisamos sugerir aos alunos de mestrado e 
doutorado que reúnam corpora de textos que circulam na internet para 
analisá-los segundo certos critérios de construção de corpus. 
Efetivamente, entre as particularidades que aparecem à primeira vista 
está a ausência de identidade dos protagonistas que comunicam. Mas 
também aqui há graus de identidade, porque uma parte da 
comunicação pelo Facebook ocorre entre amigos. É necessário 
pesquisar. (GIERING, Eduarda. Calidoscópio. Vol 10, n°3. P. 328-331. 
Set/Dez. 2012. Disponível em: file:///C:/Users/home/Downloads/3601-
11695-1-SM.pdf. Entrevista com Patrick Charaudeau). 

 

 Sendo a internet um terreno extremamente fértil para pesquisas, a 

sugestão de Charaudeau foi acatada e a hashtag foi eleita como objeto de 

estudo. Entretanto, como as hashtags são muitas e com propostas diversas, uma 

delas foi garimpada: #nãoénão. 

 O objetivo desta análise é a exploração da #nãoénão, tendo em vista que, 

por meio dela, o discurso das mulheres que carregam em sua história identitária 

a opressão e o desrespeito como “tatuagens” parece ser ascendido. Essa 

hashtag evidencia vozes silenciadas e, com isso, altera os modos de 

participação concreta no discurso, logo, altera também a identidade feminina, 

pois como aclarado por Bauman (2005, p. 82): 

 

... a “identidade” é uma ideia inescapavelmente ambígua, uma faca de 
dois gumes. Pode ser um grito de guerra de  indivíduos ou das 
comunidades que desejam ser por estes imaginadas. Num momento o 
gume da identidade é utilizado contra as “pressões coletivas” por 
indivíduos que se ressentem da conformidade e se apegam a suas 
próprias crenças (que “o grupo” execraria como preconceitos) e a seus 
próprios modos de vida (que “o grupo” condenaria como exemplos de 
“desvio” ou “estupidez”, mas, em todo caso de anormalidade, 
necessitando ser curados ou punidos). Em outro momento é o grupo 
que volta o gume contra um grupo maior, acusando-o de querer 
devorá-lo ou destruí-lo, de ter a intenção viciosa e ignóbil de apagar a 
diferença de um grupo menor, forçá-lo ou induzi-lo a se render ao seu 
próprio “ego coletivo”, perder prestígio, dissolver-se... Em ambos os 
casos, porém, a “identidade” parece um grito de guerra usado numa 
luta defensiva: um indivíduo contra o ataque de um grupo, um grupo 
menor e mais fraco (e por isso ameaçado) contra uma totalidade maior 
e dotada de mais recursos (e por isso ameaçadora). (Grifos nossos) 

 

 Em continuidade ao rastreio sobre identidade, percebe-se que as 

hashtags instauram-se a partir de um cruzamento de existências, constituindo, 

assim, uma identidade coletiva, como diz Charaudeau (2016): 

 

file:///C:/Users/home/Downloads/3601-11695-1-SM.pdf
file:///C:/Users/home/Downloads/3601-11695-1-SM.pdf
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Rapidamente, sem que nos demos conta, nos tornamos um Eu-Nós, 
pois desde que entramos em relação com os outros coloca-se para nós 
o problema de saber quem somos diante do outro grupo, e passamos 
o tempo  todo ora a nos diferenciar por pertencer a um grupo diferente 
do outro, ora a nos identificar com ele. Nossa identidade depende do 
grupo no qual vivemos. 

 

Para tanto, à luz dos conceitos abordados pela Teoria Semiolinguística da 

Análise do Discurso, tais como: contrato de comunicação, imaginários sociais, 

estereótipos e identidades, este trabalho propõe-se, ainda, a apontar, por meio 

da observação dos movimentos sociais, sobretudo os organizados por e para 

mulheres, como os mecanismos das redes sociais produzem sentido dentro e 

fora do digital. 

 A #nãoénão possibilita uma investigação linguística e discursiva no que 

se refere à representação da mulher desde os tempos mais primitivos do 

feminismo até os dias atuais. Em razão da emancipação feminina, alguns modos 

de veiculação de informação sofreram alterações e foram ressignificados, 

inserindo a mulher em espaços de dominação masculina.  

 A divisão deste trabalho se dará, inicialmente, com a contextualização da 

hashtag, seu nascimento e sua expansão enquanto ferramenta emergente no 

universo virtual, detentora de importantes estratégias comunicativas relativas ao 

alastramento de informações; serão destacados o conceito de rede e suas 

ramificações. Em seguida, abordaremos o processo interativo, da viralização ao 

hiperlink; da rede à rua e vice-versa. Na sequência, apontaremos para a  

multiliderança planejada a partir do levante de mulheres ; destrincharemos o 

porquê da tautologia ‘nao é não’ estar em evidência e como se deu o seu 

surgimento. Explicitaremos, também, a paridade entre virtual e real, destacando, 

no entanto, suas particularidades. Entraremos na Teoria Charaudiana, que é um 

dos pilares desta investigação, iniciaremos com o basilar processo de 

semiotização do mundo, suas operações e princípios. Logo após, sublinharemos 

a composição do ato de linguagem, seus espaços e os sujeitos. Frisaremos a 

noção de contrato comunicativo, suas instâncias, o sentido de língua e o sentido 

de discurso. Descreveremos alguns aspectos da trajetória feminista brasileira, a 

fim de evidenciar a quebra de estereótipos enraizados há tempos, para tanto, 

adentraremos nos conceitos de imaginários sociodiscursivos e representação 

social. Por fim, caminharemos para a análise do corpus, que será recortada em 
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uma única rede social, o Instagram. Esta tem como principal característica o uso 

de imagem (estática ou em movimento) em conjunto com o texto verbal. Sendo 

assim, analisaremos os signos da #nãoénão em textos verbais e não verbais, 

com o propósito de mostrar sua funcionalidade discursiva. 
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2 HASHTAG: DO SOCIAL AO DIGITAL 

Esta investigação inicia-se com a análise de uma ferramenta que ganhou 

grande extensão nas redes sociais, a hashtag, que se caracteriza por ser uma 

breve expressão linguística grafada como palavra única, mesmo quando 

composta por uma frase completa. Geralmente, vem associada a uma imagem, 

assumindo o papel de legenda. A marca simbólica que caracteriza este signo (#) 

possibilita a tomada de grandes proporções sociais no ambiente virtual e fora 

dele. A partir de uma hashtag, os usuários da internet têm acesso a todos os 

textos relacionados ao tema que ela veicula. 

No Brasil, o símbolo que caracteriza a hashtag é também chamado de 

“jogo da velha”, “tralha” ou “cerquilha”. Esse recurso agregador, representado 

por #, antes de ser um meio de interação nas redes sociais, já integrava os 

sistemas telefônicos. Os aparelhos de telefones fixos possuíam essa tag, cujo 

propósito era possibilitar a inclusão de mais pessoas na mesma conversa. 

Nas redes sociais, as hashtags surgiram e tornaram-se usuais no Twitter 

(rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações breves). Sua 

função era categorizar os assuntos mais comentados do momento (Trending 

Topics). Outro papel assumido pela hashtag é a organização de conteúdos, 

divididos por temas, como uma espécie de “arquivos em pastas”. Atualmente, 

usuários com grande número de postagens em redes sociais criam suas próprias 

hashtags, a fim de arrumar seus textos verbais ou imagéticos em arquivos. 

A rede social Twitter tem um limite de caracteres por Twitt (postagem), 

que à época do surgimento da hashtag era de até 140 caracteres por postagem. 

Talvez isso tenha influenciado no fato de a hashtag condensar as palavras sem 

a permissão de espaços ou pontuação entre elas. Hoje, os Twitts se constituem 

de até 280 caracteres e as hashtags já ocupam as demais redes sociais, como 

o Facebook e o Instagram - além de estarem também em outras  redes digitais. 

Cabe aqui uma sucinta distinção entre rede digital e rede social após a 

explanação sobre o conceito de rede. 

 

 

 



10 
 

2.1 AS REDES 

Raquel Recuero, em seu livro Redes Sociais na Internet (2009), expõe 

que o termo rede, enquanto metáfora, foi utilizado pela primeira vez como 

método de uma abordagem científica por Leonard Euler, suíço, matemático e 

físico. Em 1736, Euler publicou um estudo sobre o enigma das Pontes de 

Königsberg. Königsberg era uma cidade em meio a ilhas, contendo sete pontes. 

A cultura popular local conta que uma das diversões de seus habitantes era 

atravessar a cidade cruzando apenas uma ponte de cada vez, sem repetição no 

trajeto. Euler, em seu artigo, comprovou que passar nas sete pontes sem repetir 

algum caminho não era possível. Sendo assim, ele criou o primeiro teorema da 

teoria dos grafos. 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1: Representação gráfica da cidade de Königsberg 
EULER, apud RECUERO, 2009, p.19) 

 

O teorema, também nomeado de caminho euleriano, objetivou mostrar 

que, para entrar em uma determinada parte da cidade e sair sem passar pela 

mesma ponte, seria necessário que essa parte tivesse, pelo menos, duas 

pontes. Pode-se dizer, então, que um grafo é a representação de uma rede, 

constituído de nós e arestas que se conectam. 

Recuero (2009, p.20) pontua que  

Essa representação de rede pode ser utilizada como metáfora para 
diversos sistemas. Um conglomerado de rotas de voo e seus 
respectivos aeroportos, por exemplo, pode ser representado como um 
grafo. Um conjunto de órgãos e suas interações também pode ser 
representado da mesma forma. Por fim, indivíduos e suas interações 
também podem ser observados através de uma rede ou grafo. 
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No Brasil, são exemplos de “rede” que rodeiam a sociedade o Rede de 

Sustentabilidade (partido político); a Rede (antiga Redecard) do grupo Itaú; os 

canais de comunicação televisivos: Rede TV, Rede Record e Rede Globo, entre 

outros.  

Em consulta ao dicionário Soares Amora (2014), temos a seguinte 

conceituação: 

Rede: substantivo feminino. Tecido de malha com aberturas regulares. 
É feita pelo entrelaçamento de fibras que são ligadas por nós ou 
entrelaçadas nos pontos de cruzamento. As redes podem ser feitas de 
algodão, raiom, náilon ou outras fibras. A rede de trançado simples é 
mais comum, mas a rede de trançado duplo é mais resistente.  

 

A partir desta definição, é possível constatar que os estatutos os quais se 

apropriam do termo rede possuem traços semânticos aproximados: 

entrelaçamento, ligação, pontos, cruzamento, trançado. Na prática das redes 

digitais e das redes sociais, não é diferente. 

Segundo Wasserman e Faust e Degenne e Forse (apud Recuero, 2009), 

no ambiente virtual, uma rede social é definida como um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 

conexões (interações ou laços sociais). 

Em outras palavras, as redes sociais são conexões por afinidades, seja 

de pessoas físicas, seja jurídicas. A afinidade é aferida por meio de solicitação 

de amizade, curtidas, compartilhamentos, reposts, twitt, seguidores, marcações 

e afins. A estrutura social é ampla e não exige hierarquia entre os sujeitos 

envolvidos, baseia-se diretamente na junção dos interesses comuns por uma 

determinada temática. 

Pode-se dizer que, nas relações sociais, via internet, os sujeitos que se 

interligam constituem-se a partir das prerrogativas vinculadas às afinidades 

similares uns com os outros. Há um reconhecimento comum, motivações 

comuns. As atribuições pessoais, tais como idade, gênero, classe social, região, 

grau de parentesco, tempo de amizade etc., não são tão relevantes para a 

composição dos laços. No Orkut (rede social nascida em 2004 e desativada em 

2014), por exemplo, os integrantes filiavam-se a comunidades, isto é, ambiente 
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virtual frequentado por pessoas que buscavam as mesmas informações e 

compartilhamentos, comungavam dos mesmos valores. 

Todos os apontamentos voltados para a temática das redes sociais 

mostram um espaço aberto, produtivo, colaborativo, que, segundo Santaella 

(2016, p. 72), favorece a circulação e abre espaço para a criação de ambientes 

de convivência instantânea entre as pessoas. 

Instauraram, assim, uma cultura participativa, onde cada um conta e 
todos colaboram; portanto, uma cultura integrativa, assimilativa, cultura 
de convivência que evolui de acordo com as exigências impostas pelo 
uso dos participantes. (SHIRKY, 2011, apud SANTAELLA, 2016, 72). 

Nesse gigante universo virtual, encontra-se ‘mídia social’ como sinônimo 

de ‘rede social’, contudo, como todo sinônimo é imperfeito, neste caso não seria 

diferente. Rede social, como visto, tem como principal proposta a interação por 

meio de consensos (Facebook, Instagram, Myspace, Google+, Twitter, entre 

outras). Já a mídia social objetiva, em geral, o compartilhamento de conteúdos 

sem foco em interação instantânea (Blogs, sites, Linkedin, YouTube). Em uma 

escala de micro a macro, pode-se afirmar que toda rede social está contida em 

uma mídia social. 

Rede digital, portanto, é tudo aquilo que envolve transmissão de dados via 

computadores, ou seja, serviços integrados. Máquinas de cartão de crédito, rede 

bancária, sites de venda, telefonia fixa e móvel. Com o desenvolvimento 

tecnológico, as vantagens ofertadas pela tecnologia digital são inúmeras. Uma 

delas é a resolução de serviços, que antes carecia da presença física para 

deliberar determinas urgências e hoje as plataformas on/off line oferecem 

facilidade, conforto e rapidez de forma digital. 

Na tentantiva de afunilar o corpus desta pesquisa, a reflexão deste 

trabalho se baseará na comunicação nas chamadas ‘redes sociais’.  

 

2.2 A INTERATIVIDADE DAS REDES 

O meio eletrônico-digital tem disponibilizado uma vasta amplitude no que 

tange às mídias alternativas. Vale enfatizar seu enorme potencial de mobilizar e 

levantar vozes que, antes, com as mídias tradicionais, não alcançavam os 
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arautos das denúncias, injustiças e desigualdades. Alguns recursos intensificam 

essa “viralização”. Aliás, vírus, para o mundo virtual, contém uma significação 

próxima ao conceito basilar do vocábulo, isto é, o que é contagioso, epidêmico, 

que se espalha rapidamente, sem controle. 

As redes sociais da internet são espaços que escapam à dominância dos 

governos e empresas que monopolizam os canais de comunicação (CASTELLS, 

2012). Os eventos, compartilhamentos, mobilizações e o que mais diz respeito 

a esse universo não se tateiam, não se mapeiam facilmente. Deste modo, a 

circulação de informação é imensurável, complexa, crescente. Sua extensão não 

se delimita. Nos últimos anos, a hashtag tem sido uma ferramenta diferencial 

para esses passos largos nas mobilizações sociais. 

Após essa explanação, retoma-se a definição de hashtag, que possui uma 

característica transformadora no que se refere à comunicação em massa. Sua 

expansão é surpreendente pela capacidade de interagir entre campos 

tecnológicos distintos, aumentando a velocidade e o alcance da informação. 

Paveau (2013) define a hashtag como um segmento linguageiro 

precedido pelo sinal # que a torna clicável e possibilita a criação de um fio. São, 

deste modo, “tecnopalavras clicáveis (...) que permitem a organização da 

informação pela reunião de várias mensagens [...]” (Idem, s/p, tradução nossa)1. 

Na mesma direção, Paveau afirma que a hashtag possui uma função 

essencialmente social, permitindo a “filiação difusa dos usuários (ambient 

afliation, visão indicada por Zappavigna, 2011), permitindo a 

tecnoconversionalidade e a pesquisabilidade da fala” (Idem, s/p). 

 

 

 

 

 

 

 

1 -  “[…] technomots cliquables [...] qui permet l’organisation de l’information par le 

rassemblement de plusieurs messages [...]” (PAVEAU, 2013, s/p.) 
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Figura 2: Instragram (@lojasouana) 

 

Nota-se que, para que a hashtag assuma o papel de “palavra clicável”, há 

um necessário ordenamento, ou seja, o símbolo (#) não pode vir em qualquer 

posição no texto, mas sim, obrigatoriamente, à frente das palavras. Uma vez que 

ele é inserido no meio, ao final e/ou entre espaços, perde a possibilidade de ser 

um hiperlink. 

Repare-se que na figura 2, postada no instagram da Loja Sou Ana, a 

imagem do produto à venda vem acompanhada de um aglomerado de hashtags 

que identificam o propósito da marca. #feminismo, #feminismos, 

#feminismobrasil, #feminicídio, #lutecomoumagarota, #lutecomoumamulher, 

#ativismonegro, #primaverafeminista, #mulherescontraofascismo, #LGBTQ, 

#camisetas, #camisetasfeministas, #tshirts, #camisetaLGBT, #modasustentável, 

#modaconsciente e #brusinha são as hashtags selecionadas com a finalidade 

de representar a assinatura da loja. Todas as hashtags que compõem a legenda 

postada são links que levam o usuário à temática correlata. Ao clicar em uma 

hashtag/link, imediatamente ocorre um direcionamento a todas as postagens 

formadas com a mesma estrutura linguística, um hiperlink. 
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Figura 3: Instragram (#feminismo). Acesso em: 14/03/2019. 
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No aspecto operacional, o hiperlink constitui uma significação 

interessante. Opera entre redes, com suporte altamente vinculado e interativo. 

Atinge velocidades incalculáveis. Os conteúdos disseminados por meio da 

hiperconexão das redes sociais ganham vultosidade em segundos. Quando uma 

palavra é clicável (link), significa que a partir do click existe uma informação 

relacionada à palavra, sendo o ponto de partida para se chegar a outro arquivo. 

No Instagram, por exemplo, ao se realizar uma postagem, o usuário da rede 

consegue, sincronicamente, adicionar a localização, marcar pessoas, publicar 

também em outras redes - Facebook, Twitter e Tumblr -, após a confirmação da 

postagem, as três redes citadas recebem as mesmas informações de imagens 

e palavras, caracterizando, assim, um hiperlink. 

Ao recorrer à ferramenta de busca da rede social Instagram, por exemplo, 

obtém-se, rapidamente, um dado quantitativo referente ao número de postagem. 

Vê-se, na figura 3, que a pesquisa pela #feminismo, na data do acesso, possui 

1.178.473 publicações. Ou seja, 1.178.473 vezes essa rede foi utilizada como 

ferramenta de discussão sobre temas que giram em torno das manifestações 

feministas. 

Essa nova fórmula, no entanto, é um forte instrumento de construção e 

desconstrução dos padrões sociais estabelecidos dentro e fora das redes. O 

funcionamento discursivo da hashtag descentraliza os interesses econômicos-

políticos-culturais-sociais. Como já se disse, hashtags podem evidenciar vozes 

silenciadas e alterar os modos de participação concreta no discurso. 

Assim, as hashtags apresentam-se como linguagem que liga os sujeitos 

a lugares, objetivos, à vida em sociedade. 
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2.2 A LINGUAGEM DE FORMA CÍCLICA: RUA-REDE / REDE-RUA 

A linguagem é um 7, segundo Charaudeau (2016). Talvez o primeiro 

poder do homem. 

É a linguagem que permite ao homem pensar e agir. Pois não há ação 
sem pensamento, nem pensamento sem linguagem. É também a 
linguagem que permite ao homem viver em sociedade. Sem a 
linguagem ele não saberia como entrar em contato com os outros, 
como estabelecer vínculos psicológicos e sociais com esse outro que 
é, ao mesmo tempo, semelhante e diferente. Da mesma forma, ele não 
saberia como constituir comunidades de indivíduos em torno de um 
“desejo de viver juntos”. (grifos nossos). 

 

É, justamente, na tentativa de refletir acerca dessa constituição de 

comunidades, que nos desdobraremos a escavar o sistema em que se inserem 

as hashtags e, ainda, explorar quais são os desdobramentos que elas propiciam 

enquanto ferramenta discursiva. 

Essa alternância entre rua-rede-rede-rua ocorre de forma quase 

automática entre o real e o virtual. Pode-se exemplificar com 

#somostodosbrumadinho. Segundos após o trágico acidente ocorrido em 25 de 

janeiro de 2019, na cidade de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, todas as 

redes sociais continham a hashtag em solidariedade às pessoas atingidas direta 

ou indiretamente com o rompimento da barragem de rejeitos. Instantaneamente 

muitas outras hashtags ocuparam a internet: #nãofoiacidente, #quantovaleavale, 

#ajudebrumadinho. Nota-se que ora a realidade invade as redes (o fato 

aconteceu e as postagens despontaram), ora o clamor popular das redes invade 

a realidade (a cobrança à empresa responsável, Vale do Rio Doce, teve início 

nas redes, assim como as campanhas de arrecadações financeiras). É uma 

rotação, que gira por vezes em sentido horário e, em outras vezes, em sentido 

anti-horário, de uma forma cíclica.   

Pousando o olhar para as variadas formas de mobilização popular, 

escolhemos a hashtag #nãoénão, cujo objetivo é dar foco aos atos femininos e 

feministas que se avultam cada vez mais nas redes e nas ruas contra o assédio 

sexual sofrido pela mulher. 

Santaella (2016) aborda o tema sobre os movimentos sociais a partir da 

visão marxista, apontando para uma subdivisão inicial, pré-internet, composta 

por uma tríade: liderança, base e demanda. No Brasil, a internet surgiu no final 
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da década de 80, mas somente em meados da década de 90 as conexões 

alastraram-se, chegando às pessoas e instituições. Com isso, a estrutura 

triangular praticada pelos movimentos sociais sofreu consideráveis 

transformações. Apoiada em Alain Touraine, a autora busca compreender essa 

expansão. 

Os novos movimentos sociais vieram ganhar incremento ao tirar 
proveito dos aparatos das redes digitais. Antes estritamente 
dependentes das praças públicas, bloqueios de estradas e de avenidas 
etc., hoje, sem deixar de fazer uso desses meios de visibilidade, eles 
adquiriram aceleração e amplitude graças às tecnologias 
computacionais interativas, especialmente as nômades, que se 
desvencilham dos limites impostos pelos fios. (SANTAELLA, 2016, 62-
63. grifo nosso). 

 

A aceleração e a amplitude advindas da comunicação mediada por 

computadores possibilitaram o trânsito dos seres humanos nos espaços virtuais 

e nos espaços físicos, mudando completamente a dinâmica das mobilizações. 

Ademais, essa cultura participativa trouxe à tona uma militância heterogênea 

bem marcada. Hoje, vemos grupos isolados, congregados na direção de 

propósitos afins. São LGBTQIs, Movimento dos sem terra, Movimento negro, 

feministas, pacifistas, ambientalistas, entre outros. 
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3 MULHER EM LINHA DO TEMPO – UMA AMOSTRAGEM 

 

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 

Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade 

(ALVES, Ataulfo e LAGO, Mário. 1942) 

 

 

 Ao analisarmos as práticas sociais, claramente vemos que os abusos e 

as explorações inegavelmente tendem a se refletir na existência da mulher, 

exclusivamente pelo seu gênero. Na citação de Ai! que saudade da Amélia!, 

popularmente conhecida somente como Amélia, os autores sublinham a mulher 

“de verdade” como aquela que não tinha a menor vaidade, uma vez que a mulher 

dotada de muitas vaidades criava, à época, uma imagem negativa, associada à 

vadiagem. É comum, até os dias atuais, ouvirmos senhoras de gerações mais 

antigas afirmarem que mulheres não usavam batons e unhas vermelhas para 

que não fossem interpretadas como prostitutas. 

 “Amélia”, canção criada por dois homens, na década de 40, retrata a 

mulher desejada, aquela que cuidava dos afazeres do lar e suportava qualquer 

dificuldade ao lado do marido, exprimindo um grau de submissão naturalizado. 

Não à toa a música foi considerada um clássico do samba, uma forma de 

manifestar as relações de poder, isto é, normatizar os modos de existência da 

mulher em comparação ao homem.  Na língua, dentro do campo gramatical, 

Amélia originalmente é um substantivo, mas com a repercussão da música e o 

enorme compartilhamento popular, o termo ‘Amélia’ ganha trânsito entre outras 

classes de palavras. Ora Amélia é adjetivo, como por exemplo: “você está muito 

Amélia hoje”; ora Amélia deriva em advérbio, “ameliamente aquela mulher 

entregou-se ao homem”; Amélia gramaticaliza-se também em verbo: “hoje é dia 

de ameliar”, descrevendo a ação de lavar, passar e cozinhar. 

 Imortalizada no imaginário popular, sobretudo no Brasil, “Amélia” 

consagra o comportamento da mulher de verdade, atribuído às rotinas da casa 

e do casamento. Um comportamento silenciado, teatralizado de felicidade em 

nome do amor romantizado e da não separação matrimonial. A anulação 

marcada pela inexistência de vaidade. Uma verdade agressivamente 

relacionada à servidão, obediência, dependência e conformidade. 
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Absolutamente aceita socialmente, ao ponto de até hoje pronunciarmos o nome 

‘Amélia’ como forma inerente de subserviência feminina. 

 Nasce, então, um questionamento: como a construção da mulher-amélia 

surgiu? 

 Pontuando cronologicamente os estudos sobre gêneros, podemos 

demonstrar os carimbos de exclusão que tatuam a história feminina brasileira 

em várias instâncias. A música em tela serve como trampolim de demonstração 

de que a inferioridade imposta à mulher circula nas mais variadas estruturas 

hegemonicamente masculinas. Vale lembrar que os dados aqui trazidos são de 

mulheres que integram as nossas literaturas, visto que outras tantas foram 

omitidas e/ou caladas propositalmente dos livros. 

 Quando posicionamos o olhar para o percurso de conquistas alcançadas 

por mulheres, no que tange a direitos básicos, como o de frequentar escolas, por 

exemplo, podemos iniciar esse trajeto temporal a partir do ano de 1827, ano que 

marca a criação de uma Lei que finalmente permite o ingresso de meninas a 

escolas primárias no Brasil. 

 

 

LEI DE 15 DE OUTUBRO DE 1827 

Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e 
logares mais populosos do Imperio. 

Dom Pedro, por Graça de Deus, e unanime acclamação dos povos, 
Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil: Fazemos 
saber a todos os nossos subditos, que a Assembléa Geral decretou, e 
nós queremos a lei seguinte: 

Art 11º Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais 
populosas, em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessario 
este estabelecimento. (Coleção de Leis do Império do Brasil - 1827, 
Página 71 Vol. 1 pt. I (Publicação Original) digitalizada e reproduzida 
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-
15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html. Acessado 
em: 06/09/2019) 

 

 

  É indignante pensar que o Brasil foi descoberto no ano de 1500 e 

somente em 1827 houve a permissão de ensino escolar à mulher, isto é, 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html
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trezentos e vinte e sete anos depois. Muito dessa luta deve-se a outras mulheres, 

que tinham consciência que integravam a elite letrada e, por uma visão de 

sororidade, batalharam para que outras pudessem ter acesso à educação. 

Dentre as que se dispuseram a entrar no embate social, algumas se destacaram, 

uma delas foi a Potiguar Nísia Floresta, expressiva professora, fundadora de 

colégios para meninas, escritora de importantes títulos sobre mulher. Um dos 

destaques de sua obra é o livro Direitos das mulheres e injustiças dos homens, 

publicado em 1832, considerado o instaurador do feminismo brasileiro. Nele, 

Nísia afirma que a capacidade cognitiva não se difere por gênero, afirma que a 

mulher é tão capaz quanto ao homem para assumir cargos, funções, lideranças, 

vozes. 

A autora foi a primeira mulher a anunciar publicamente o mito de 

superioridade do homem, além de qualificar as mulheres como indivíduas sábias 

e dignas de respeito. 

 

Se cada homem, em particular, fosse obrigado a declarar o que sente 
a respeito de nosso sexo, encontraríamos todos de acordo em dizer 
que nós nascemos para seu uso, que não somos próprias senão para 
procriar e nutrir nossos filhos na infância, reger uma casa, servir, 
obedecer, e aprazer a nossos amos, isto é, eles homens. Tudo isso é 
admirável e mesmo um muçulmano não poderá avançar mais no meio 
de um serralho de escravas. 

Entretanto, eu não posso considerar esse raciocínio senão como 
grandes palavras, expressões ridículas e empoladas, que é mais fácil 
dizer do que provar. Os homens parecem concluir que todas as outras 
criaturas foram formadas para eles, ao mesmo tempo em que eles não 
foram criados senão quando tudo isso se achava disposto para seu 
uso. Eu não me proporia a fazer a ver a futilidade deste raciocínio; mas 
concedendo que ele tenha alguma ponderação, estou certa que antes 
provará que os homens foram criados para o nosso uso, do que nós 
para o deles. (FLORESTA, 1832, 81) 

 

Nísia (1810 - 1885), além de dedicar grande parte de seu tempo ao ensino 

para meninas, escrevia continuamente livros em defesa dos direitos femininos, 

e também fazia abordagens aos direitos dos índios e dos escravos. A professora 

foi uma das primeiras brasileiras a romper os muros dos jornais da grande 

imprensa. Foram incansáveis escritos em gêneros distintos, contos, poesias, 

crônicas e ensaios, com levantamento de questões polêmicas, como forma de 



22 
 

germinar consciência social. Nísia apostava na união feminina como forma de 

reestruturação da humanidade e deixava rastros em todos os seus textos, a fim 

de plantar sementes frutíferas em outras mulheres. 

Seu trabalho não foi em vão, duas décadas depois do lançamento de 

Direitos das mulheres e injustiças dos homens, surge o primeiro jornal feminino, 

criado, idealizado e editado por mulheres, com direcionamento também para 

mulheres, intitulado O Jornal das Senhoras (1852). 

Outra que merece o devido destaque é a abolicionista Maria Firmina dos 

Reis (1825-1917) 2. Maria Firmina nasceu em São Luís (MA), nordestina, negra 

e bastarda, foi registrada por João Pedro Esteves. Aos cinco anos de idade 

prestou concurso para o ensino primário e foi aprovada, ficando à frente de mais 

duas concorrentes.  

Maria Firmina dos Reis é a autora do primeiro romance abolicionista 

escrito por uma mulher no Brasil (1859-1860), o romance Úrsula trata as 

questões do regime escravocrata no Brasil, tendo sido assinado com o 

pseudônimo Uma Maranhense. Esta obra é considerada um marco na literatura 

feminina abolicionista. Nessa mesma linha temática, Firmina escreveu 13 de 

maio e A escrava. Pioneira à época, a escritora, aos 55 anos, fundou uma escola 

mista para crianças em situação de vulnerabilidade social. Embora não tenha se 

casado, foi mãe solo de várias crianças adotadas, além de ter “amadrinhado” 

tantas outras, das quais também cuidou. Morreu aos 92 anos, cega, na casa de 

uma amiga ex-escrava. Maria Firmina dos Reis é considerada por muitos 

especialistas como a primeira romancista brasileira. 

 

  

 

 

 

 

2 -  SCHUMAHER, Maria Aparecida; VITAL BRASIL, Érico. Dicionário Mulheres do Brasil: 

De 1500 até a atualidade - biográfico e ilustrado. Disponível em: 
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3
%A9_a_atualidade. Acessado em 12/03/2020 

https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade
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Figura 04: Primeira página de O Jornal das Senhoras, n. 1, 1852, p. 1. Fonte: Hemeroteca Digital 

(http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/jornal-senhoras/700096). Acessado em 

12/10/2019. Íntegra do jornal: http://memoria.bn.br/pdf/700096/per700096_1852_00001.pdf 

http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/jornal-senhoras/700096
http://memoria.bn.br/pdf/700096/per700096_1852_00001.pdf
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“Ora, pois, uma senhora à testa da redação de um jornal! Que bicho de 

sete cabeças será?” Era a pergunta do jornal de número 1, datado de 1º de 

janeiro de 1852, editado no Rio pela argentina Joana Paula Manso de Noronha 

(1819-1875). O Jornal das Senhoras alegava que pessoas do sexo feminino não 

deveriam exercer somente atividades do lar, ou somente aprender a bordar e a 

costurar, que eram profissões exclusivamente femininas, além de também 

suplicar aos homens que não as considerassem como suas propriedades. 

 Depois desse periódico, outros na mesma linha foram ganhando espaço, 

como, por exemplo, o Bello Sexo, dez anos depois, e O Sexo Feminino, vinte e 

um ano depois. Nota-se, pelas datas dos surgimentos de outros jornais, que o 

percurso de conquistas femininas é penoso e lento. Ainda assim, os periódicos 

tornaram-se os principais veículos da luta de libertação das mulheres. Nos 

tempos atuais, temos a grande mídia, por meio do advento da internet, a favor 

do desencarceramento feminino. 

Nessa caminhada árdua em busca de equidade entre gêneros, ainda no 

campo da Educação, só a partir do ano de 1879 mulheres foram aceitas em 

universidades. O ambiente acadêmico era utópico, visto que o triplo papel - mãe, 

esposa e filha – deveria ser desempenhado com perfeição junto à sociedade. 

Entretanto, em 19 de abril, o decreto-lei nº 7.2473, consentiu que mulheres 

cursassem o ensino superior, embora o ensino superior estivesse presente no 

Brasil desde 1808, com a chegada da família Real. Muitas desistiram após 

ingresso por não suportarem o alto preconceito. Rita Lobato Freitas foi a primeira 

mulher a se formar em Medicina no Brasil, pela Faculdade de Medicina da Bahia. 

Sua pesquisa de conclusão de curso abordou a temática feminina e tratou sobre 

O paralelo entre os métodos preconizados na operação cesariana4. 

Indo ao encontro de outro ponto de invisibilidade feminina, podemos 

explorar o campo político. A inserção de mulheres atuando na política é 

extremamente inferior à do gênero masculino até os dias de hoje. O direito ao 

voto e a emancipação feminina são lutas iniciadas no ano de 1910, com a criação 

 

3  Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-
abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html. Acesso em: 12/10/2019. 

4 Disponível em: https://revistas.pucsp.br › hcensino › article › download. Acesso em: 
12/10/2019. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-547933-publicacaooriginal-62862-pe.html
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do Partido Republicano Feminino, o PRF. Um grupo de aproximadamente 100 

mulheres caminhou em frente ao Palácio do Governo, localizado no Rio de 

Janeiro, que à época era a capital federal do Brasil. Identificadas com vestidos 

claros e longos, foram às ruas protestar por inclusão nas decisões políticas do 

país. Todas eram alunas da Escola Orsina da Fonseca, lideradas pela 

professora Leolinda de Figueiredo Daltro, ativista e mãe de quatro filhos. 

Leolinda buscava igualdade de direitos jurídicos e políticos para as mulheres. 

Defendia a educação das moças para o trabalho, porém não para trabalhar 

somente lavando o chão, mas para serem datilógrafas, o que à época era 

ultramoderno5.  

Daltro se espelhava no movimento Sufragista inglês e, ao organizar as 

passeatas com as alunas, distribuía broches e faixas para marcar o 

pertencimento ao grupo. 

 

 

Figura 05: Integrantes do Partido Republicano. Fonte: Hemeroteca Digital Brasileira/Biblioteca 

Nacional (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-

brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm) 

 

5 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-
brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm. Acessado em 20/10/2019. 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/11/28/sabia-que-o-brasil-ja-teve-um-partido-feminista-e-faz-mais-de-um-seculo.htm
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 A maior reivindicação era sobre o direito ao voto. Somente um cidadão 

pleno poderia votar, logo, as mulheres do PRF concluíam que elas e todas as 

outras não eram consideradas cidadãs. Um grande questionamento foi 

levantado: se os homens eram alfabetizados e recebiam valores cívicos por 

professoras e isso fazia deles um eleitor, por que, então, as professoras também 

não poderiam votar? 

 Esse grupo de mulheres militantes foi considerado rebelde, desobediente 

e indócil. Mesmo encarando todos os tipos de discriminação, elas continuaram 

nas trincheiras, até que, em 1919, Leolinda candidata-se ao cargo de intendente 

do Distrito Federal (Rio de Janeiro), mesmo sem poder receber votos. Por óbvio, 

foi uma candidatura sem sucesso, entretanto serviu para marcar posição na 

história da luta do movimento feminista brasileiro. O ano de 1919 também é 

conhecido com o período de súplicas por igualdade salarial entre homens e 

mulheres, através da Conferência do Conselho Feminino da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). Um ano antes, em 1918, ergue-se um outro 

grupo de mulheres, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderado 

por Bertha Lutz. Elas carregavam as mesmas bandeiras do PRF, ocupavam 

espaços públicos e aos poucos foram ganhando o protagonismo na militância 

feminista. 

 A partir do ano de 1932, algumas mulheres tiveram direito ao voto, a 

saber: solteiras e viúvas com renda própria e mulheres casadas com permissão 

do marido. No ano de 1934, o direito de votar passa a ser regulamentado no 

país, abarcando mulheres de todas as rendas, origens e estado civil. Essa 

conquista foi fruto de muito esforço, pois já estavam impregnados na sociedade 

brasileira conceitos que excluíam a mulher das participações mais ativa. Antes 

de o voto ser instaurado por vias legais, a cidade de Mossoró, no Estado do Rio 

Grande do Norte, teve a primeira eleitora em 1928, Celina Guimarães Viana6, 

autorizada a votar pelo governador Juvcenal Lamartine. 

 

6 -  SCHUMAHER, Maria Aparecida; VITAL BRASIL, Érico. Dicionário Mulheres do Brasil: 

De 1500 até a atualidade - biográfico e ilustrado. Disponível em: 
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3
%A9_a_atualidade. Acessado em 20/10/2019. 

https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade
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Após Celina ter conseguido o título eleitoral, um vultoso movimento 

nacional levantou mulheres de diversas cidades do Rio Grande do Norte e de 

mais outros nove estados do país a fazerem a mesma coisa. Outro grande nome 

a ser citado é o da estudante de Direito Mietta Santiago, mineira, que passou 

vinte anos estudando na Europa e, quando voltou ao Brasil, em 1928, com 

apenas 25 anos de idade, desafiou a justiça brasileira, impetrando um mandado 

de segurança, no qual alegou que o veto ao voto das mulheres contrariava o 

artigo 70 da Constituição Brasileira de 1891, que vigorava à época. O ineditismo 

do fato possibilitou que Mietta votasse e, além de votar, se candidatasse. A 

mineira não só se candidatou para uma vaga como deputada federal, como 

também votou em si mesma. Apesar de não ter conseguido eleger-se, Mietta 

marcou o movimento feminista como a primeira mulher a exercer plenamente 

seus direitos políticos. 

Carlos Drummond de Andrade, maravilhado com a coragem da estudante, 

escreveu um poema chamado “Mulher Eleitora” e lhe dedicou: 

 

Mietta Santiago 
loura poeta bacharel 

Conquista, por sentença de Juiz, 
direito de votar e ser votada 

para vereador, deputado, senador, 
e até Presidente da República, 

Mulher votando? 
Mulher, quem sabe, Chefe da Nação? 

O escândalo abafa a Mantiqueira, 
faz tremerem os trilhos da Central 

e acende no Bairro dos Funcionários, 
melhor: na cidade inteira funcionária, 
a suspeita de que Minas endoidece, 

já endoideceu: o mundo acaba. 
 

(Fonte: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1465345). 
Acesso em 20/10/2019. 

 

 Mietta não foi eleita, mas Luísa Alzira Teixeira Soriano, outra Potiguar, 

tornou-se a primeira prefeita eleita não só no Brasil, como em toda América 

Latina. Tomou posse à frente da cidade de Lajes/RN, em primeiro de janeiro de 

1929. Foi matéria em jornais nacionais e internacionais. 

  

 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1465345
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Figura 06: Luísa Alzira Teixeira Soriano em seu gabinete. Disponível em: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-
espaco-feminino-no-executivo.html. Acessado em: 20/10/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 07: Nota do Jornal americano “New York Times” sobre a eleição de Luísa Alzira Soriano. 
Reprodução/NYT. Disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-
dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html. Acessado em: 20/10/2019 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/11/80-anos-antes-de-dilma-alzira-soriano-abriu-espaco-feminino-no-executivo.html
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Soriano abriu espaço para as mulheres na política. Muitas organizações 

ganharam volume e os espaços de disputas começaram a contar com presenças 

constantes de mulheres. No Brasil, muitas foram torturadas até a morte no 

período ditatorial (1964 – 1985). Encontramos no livro Direito à Memória e à 

Verdade - Luta, Substantivo Feminino – Mulheres torturadas, desaparecidas e 

mortas na resistência à ditadura, dezenas de nomes que se destacaram nos 

chamados anos de chumbo, são elas: Labibe Elias Abduch, Catarina Helena Abi-

Eçab, Alceri Maria Gomes da Silva, Marilena Villas Boas Pinto, Heleny Ferreira 

Telles Guariba, Iara Iavelberg, Nilda Carvalho Cunha, Gastone Lúcia de 

Carvalho Beltrão, Ísis Dias de Oliveira, Miriam Lopes Verberna, Lígia Maria 

Salgado Nóbrega, Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo, Ana Maria Nacinovic 

Corrêa, Esmeraldina Carvalho Cunha, Aurora Maria Nascimento Furtado, 

Lourdes Maria Wanderley Pontes, Soledad Barrett Viedma, Pauline Philipe 

Reichstul, Anátalia de Souza Melo Alvez, Maria Augusta Thomaz, Ranúsia Alves 

Rodrigues, Sônia Maria de Moraes Angel Jones, Maria Lucia Petit da Silva, 

Helenira Resende de Souza Nazareth, Lucia Maria de Souza, Jana Moroni 

Barroso, Maria Célia Corrêa, Dinaelza Santana Coqueira, Luíza Augusta 

Garlippe, Áurea Eliza Pereira, Dinalva Oliveira Teixeira, Suely Yumiko 

Kanayama, Telma Regina Cordeiro Corrêa, Walquíria Afonso Costa, Ieda Santos 

Delgado, Ana Rosa Kucinski Silva, Jane Vanini, Neide Alves dos Santos, Zuleika 

Angel Jones, Maria Auxiliadora Lara Barcellos, Therezinha Viana de Assis, 

Mónica Susana Pinus de Binstock, Liliana Inés Goldemberg, Lyda Monteiro da 

Silva, Solange Lourenço Gomes, Rose Nogueira, Izabel Fávero, Maria Diva de 

Faria, Dulce Chaves Pandolfi, Maria Luiza Flores da cunha Bierrenbach, Dulce 

Maria, Hecilda Fontelles Veiga, Marise Egger-Moellwald, Lilian Celiberti, Yara 

Spadini, Maria do Socorro Diógenes, Inês Etienne Romeu7, Ignez Maria 

 

7 -  Disponível em https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-

morte-em-petropolis-5300155. Acessado em 19/03/2020. Única sobrevivente da Casa da Morte 
– centro clandestino de tortura, criado pelos órgãos de repressão da ditadura militar brasileira, 
localizado em Petrópolis, região serrana do Estado do Rio de Janeiro. Na casa, muitas presas e 
presos políticos foram torturados até a morte por militares. Esses acontecimentos tornaram-se 
públicos devido as denúncias feitas por Inês Etienne Romeu, sobrevivente e dirigente da 
organização VAR-PALMARES, que lutava contra a ditadura militar. Durante meses, foi estuprada 
e torturada. Teve seu corpo jogado no subúrbio do Rio, ao acharem que estava morta. Em 2009, 
Etienne recebeu o Prêmio de Direitos Humanos (Direito à Memória e a Verdade) das mãos do 
então Presidente Luís Inácio Lula da Silva, após o discurso da também guerrilheira e à época 
Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Inês morreu dormindo em casa, aos 72 anos. 

https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-morte-em-petropolis-5300155
https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-morte-em-petropolis-5300155
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_da_Morte
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Raminger, Lenira Machado Dantas, Damaris Lucena, Jessie Jane, Dilea Frate, 

Elza Lobo, Áurea Moretti, Eleonora Menicucci de Oliveira, Cecília Coimbra, Lúcia 

Coelho, Maria Amélia de Almeida Teles, Lylia Guedes, Rioko Kayano, Darcy 

Andozia e Gilse Cosenza. 

Cumpre salientar que, dos nomes destacados, nem todas as mulheres 

eram brasileiras, mas todas foram violentadas em território brasileiro.  

Essa obra narra, com auxílio de relatos daquelas que conseguiram 

escapar da morte, impressionantes casos de brutalidades das quais as mulheres 

foram alvo, incluindo quase sempre torturas sexuais, partos na prisão e 

episódios de aborto.  

O que causa profundo estranhamento é o fato do mapeamento histórico 

referente à trajetória do Brasil ter citação esmagadora de nomes masculinos, 

excetuando a princesa Isabel. Na intenção de dar mais visibilidade às mulheres 

que contribuíram na construção política e feminista da nossa nação, esses 

nomes necessitam ser ditos e pesquisados, com objetivo de dar crédito a quem 

de fato o tem. 

Uma grande mulher que ganhou destaque no cenário brasileiro e que 

também passou pelas agruras do período ditatorial é a brasileira Dilma Rousseff. 

Dilma tem uma biografia de luta e coragem. Primeira mulher a ocupar a 

Presidência da república, eleita em 2010, pelo partido dos trabalhadores, que, 

depois da eleição de Dilma Rousseff, passou a ser citado nas mídias como 

partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, uma forma sutíl de denunciar o 

machismo entranhado na política em geral.  

Rousseff teve grande influência na nascente feminista que vem se 

desenvolvendo no Brasil, afinal, após 35 homens liderando a república, surge 

uma representação feminina, sem estereótipos de frágil. Pelo contrário, uma 

combatente que sobreviveu às mais perversas torturas, experimentou a prisão 

política e renasceu com mais vigor para colocar as mulheres em ambientes de 

disputa. Seu primeiro governo é marcado pelo maior número de mulheres à 

frente dos ministérios. 

 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-morte-em-
petropolis-5300155. Acessado em 19/03/2020. 

https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-morte-em-petropolis-5300155
https://oglobo.globo.com/brasil/torturador-conta-rotina-da-casa-da-morte-em-petropolis-5300155
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Em 2014, Dilma Rousseff é reeleita. Nas redes sociais, polarizam-se 

apoiadores e opositores, o que é natural no processo democrático. Entretanto, 

ao ser instaurado um processo de impeachment contra a presidente eleita, a 

divisão entre os adeptos ao governo versus os adversários passa a ter um cunho 

extremamente machista e um automático levante feminista. Um exemplo 

relacionado à cultura do estupro é o adesivo com a imagem da Presidenta Dilma 

Rousseff com as pernas arreganhadas colados no tanque dos veículos, e, que 

quando abastecidos, insinuam uma inserção da bomba nas partes íntimas da 

Dilma. Uma forma de protestar contra o aumento do combustível e reforçar a 

violência contra a mulher. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08 e 09: consulta google > adesivo misógino Dilma Rousseff. Acessado em 21/11/2019. 

 

 Mais uma vez, as mulheres mostraram a sua força coletiva e disseram 

“não”, “não aceitaremos mais violências”. Uniram-se de forma organizada, como 

apoio de movimentos sociais, redes sociais e órgãos de defesa para impedir a 

veiculação do adesivo, tendo em vista que o adesivo não representava somente 
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a presidenta eleita, mas todas as mulheres que historicamente são vistas como 

serviçais aos prazeres sexuais masculinos. 

NOTA DE REPÚDIO 

O CLADEM, Comitê Latino Americano e do Caribe em Defesa dos 
Direitos das Mulheres, a Marcha Mundial de Mulheres, a Central Única 
dos Trabalhadores, a União Brasileira de Mulheres, a Rede Feminista 
de Saúde, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT/RS, o Coletivo 
Feminino Plural, a THEMIS Gênero Justiça e Direitos Humanos, a 
Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher 
– AL/RS, o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres do Rio 
Grande do Sul e o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de 
Porto Alegre – CONDIM, vêm expressar repúdio contra os adesivos de 
carro com mensagem sexista e uso da imagem da Presidenta Dilma 
Rousseff. Tamanho desrespeito dispensa a descrição ou a divulgação 
da imagem nesta nota. 
A liberdade de expressão tem limites regulados em lei. Qualquer 
tentativa de protestar contra o aumento do combustível ou contra a 
chefe do Executivo brasileiro ultrapassou os direitos de imagem, e 
passou a configurar afirmação de violência contra a mulher. A imagem 
da mulher no adesivo,remetem a mensagem de uma violência sexual, 
o que por si é uma expressão inadmissível de suportar diante do 
atentado a dignidade sexual que convivemos cotidianamente. Além 
disso, a mulher em questão é a Presidenta da República, o que reforça 
a violência sexista que enfrenta a mulher na política. 
As mulheres brasileiras se sentem ofendidas, desrespeitadas. 
Expressões como essa não retratam o exercício de democracia. É 
escárnio, deboche, é violência contra a mulher! Vai de encontro à 
Convenção Interamericana pela Eliminação de todas as formas de 
Discriminação contra a mulher – CEDAW, que o Brasil ratificou junto 
ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 
A circulação da imagem é ato discriminatório contra as mulheres 
brasileiras e contra a Presidenta Dilma. Tanto em mídia eletrônica 
quanto nos adesivos em veículos nas cidades brasileiras. Exigimos a 
proibição dessa circulação pelos meios judiciais cabíveis junto à polícia 
e o Governo Federal, assim como a responsabilização cível e penal 

dos responsáveis. Porto Alegre, 01 de julho de 20158. 

 

 A nota de repúdio é datada do mesmo ano da Lei do Feminicídio, 2015, 

sancionada pela própria Dilma Rousseff. Essa Lei representa mais uma grande 

conquista das mulheres. 

A aparição do “não” passa a ser constante nos mais variados ambientes: 

desde o doméstico, atravessando as redes sociais, sendo inserido em releituras 

musicais e como forma de reafirmação que um “não” é realmente “não”, 

 

8 - Disponível em: http://www.cutbrasilia.org.br/site/2015/07/02/adesivo-machista-e-
uma-violencia-contra-as-mulheres/. Acesso em: 21/11/2019. 

http://www.cutbrasilia.org.br/site/2015/07/02/adesivo-machista-e-uma-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.cutbrasilia.org.br/site/2015/07/02/adesivo-machista-e-uma-violencia-contra-as-mulheres/
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descontruindo, portanto, a imagem da verdadeira mulher, a Amélia que com tudo 

concorda e nada reclama. 

 

Não Precisa ser Amélia 

Estrela que brilha clareia a trilha ilumina e guia o meu caminhar 
Alumeia um pouquinho esse meu caminho me de uma luz tá difícil 
enxergar, quanto mais eu ando mais escuro fica me de uma dica pra 
poder seguir não sei o que faço, 
se ando se paro se corro se sigo se fico aqui 
Tomei minha boca pra que eu so fale aquilo que eu deveria dizer 
A caneta a folha o lápis agora que eu comecei escrever, 
nunca me cale o jogo só vale quando todas partes poderem jogar 
Sou mulher sou preta essa é minha 
treta me deram um palco e eu vou cantar 
Pela tia que é silenciada dizer que só a pia e seu lugar 
Pela mina que é de quebrada que é violentada e não pode estudar 
Canto pela preta objetificada gostosa sarada que tem que sambar 
A dona de casa limpa lava e passa mas fora do lar nao pode trabalhar 
A dona de casa que limpa lava e passa a dona de casa que não 
precisa 
ser Amélia pra ser de verdade cê tem a liberdade pra ser quem você 
quiser seja preta, indígena, trans, 
nordestina nao se nasce feminina torna-se mulher 
E não precisa ser Amélia pra ser de verdade cê tem a liberdade pra 
ser quem você quiser menos preta, 

indígena não se apropria que cê preta dia a dia pá polícia cê não é9. 

 A música em tela demonstra uma reorganização no que se refere à 

representação da mulher nos espaços sociais, institucionais e domésticos. 

Por fim, é necessário realçar a importante atuação da Imperatriz Maria 

Leopoldina10. Seu nome de registro era Carolina Josefa Leopoldina de 

Habsburgo-Lorena, nascida na Áustria, foi a primeira esposa de Dom Pedro I. 

As mulheres, àquela época, eram destinadas a manter a paz entre as cortes que 

estabeleciam alianças políticas e esse “acordo” era simbolizado com o 

casamento. A “prometida” de Dom Pedro só conheceu o esposo ao desembarcar 

no Rio de Janeiro, em 1817, embora a união matrimonial já tivesse sido acordada 

 

9 - Releitura da música “Amélia”, composição de Bia Ferreira. Título: Não precisa ser 
Amélia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eafn3B5KVII. Acessado em 
21/11/2019. 

10 - SCHUMAHER, Maria Aparecida; VITAL BRASIL, Érico. Dicionário Mulheres do Brasil: 

De 1500 até a atualidade - biográfico e ilustrado. Disponível em: 
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3
%A9_a_atualidade. Acessado em 19/03/2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=eafn3B5KVII
https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://books.google.com.br/books?id=90YqZDSxeRYC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%22Maria+Lopes%22+%22Laura+Brand%C3%A3o%22&source=bl&ots=oxvfQ0jifO&sig=5aPSHFczyk8lhquc2CiIVIvX-vc&hl=pt-PT&sa=X&ved=0CCIQ6AEwAWoVChMI5oLq-a-UyAIVQ4SQCh0deAzj#v=onepage&q=%22Maria%20Lopes%22%20%22Laura%20Brand%C3%A3o%22&f=false
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade
https://www.academia.edu/38104926/Dicion%C3%A1rio_Mulheres_do_Brasil_de_1500_at%C3%A9_a_atualidade


34 
 

pelo império austríaco com o embaixador português de Paris, como forma de 

indenização de dívida aos franceses. 

Leopoldina atuou de diferente maneiras, tanto no governo monárquico, 

quando na decisiva defesa da soberania do Brasil. A jovem princesa marcou 

posição nos conflitos de interesses por território entre Brasil e Portugal, apoiando 

a emancipação brasileira. Em agosto de 1822, D. Pedro viajou a negócios e 

Maria Leopoldina assumiu pela primeira vez a governança do país. Em setembro 

do mesmo ano, presidiu uma das sessões do Conselho de Estado, na qual 

motivou a separação entre os dois reinos, fazendo registrar a decisão em ata. 

Documentos afirmam que a independência brasileira foi oficialmente 

determinada nessa ocasião, contudo, proclamada alguns dias depois por Dom 

Pedro às Margens do Rio Ipiranga. Leopoldina foi coroada como Imperatriz do 

Brasil em dezembro de 1822, sendo considerada por alguns historiadores como 

a Paladina da Independência. 

A imperatriz viveu o desprazer dos abusos masculinos. Enfrentou 

episódios de machismo, engoliu recorrentes traições, coabitou os mesmos 

espaços que as amantes do marido e chegou a criar filhos de relações 

extraconjugais. Faleceu em 1826, gerando profunda comoção popular. 

 

 

3.1 REPRESENTAÇÃO SOCIAL E IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS – 

CONFIGURAÇÃO FEMININA 

 

 A exploração em torno da temática das representações sociais circula em 

distintos campos do saber. A Psicologia Social, a Sociologia, a Filosofia e a 

Análise do discurso destacam-se neste exame. Interessa-nos, em especial, a 

Análise do discurso, que, pelas palavras de Charaudeau e Maingueneau (2018)  

 

As representações constroem uma organização do real por meio das 
próprias imagens mentais veiculadas por um discurso [...] elas 
incluídas no real, são, até mesmo, dadas pelo próprio real” 
(CHARAUDEAU, 1997a: 47). Assim, as representações se configuram 
em discursos sociais que testemunham, alguns, sobre o saber de 
conhecimento sobre o mundo, outros, sobre um saber de crenças que 
encerram sistemas de valores dos quais os indivíduos dotam para 
julgar essa realidade. (CHARAUDEAU e MAINGUENEAU, 2016, P. 
433, grifos nossos) 
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 Ainda amparado por Charaudeau, observa-se uma automatização da 

troca interativa a partir dos saberes de crença e dos saberes de conhecimento. 

 

Podemos dizer que a mecânica das representações sociais gera, 
através da produção de discursos, os saberes que se estruturam em 
saberes de conhecimento e saberes de crença, os quais se 
configuram, por sua vez, em tipos de saberes. É a partir desses tipos 
de saberes, e sempre por meio da produção discursiva, que se 
organizam os sistemas de pensamento conforme os princípios de 
coerência que criam teorias, doutrinas ou opiniões. (Charaudeau, 
2017, 580) 

 

 Pode-se dizer, então, que os saberes são modos de dizer os discursos, 

uma vez que contribuem para a organização do sistema de pensamento. Os 

saberes de conhecimento estabelecem uma possível verdade sobre os 

fenômenos do mundo. Esse processo de construção do saber de conhecimento 

dá lugar a dois tipos de saberes: o saber científico e o saber de experiência 

(CHARAUDEAU, 2017, 581). Já os saberes de crença nascem a partir da nossa 

convicção em torno dos fatos do mundo, sem, necessariamente, comprovação 

científica, não se relacionam com o conhecimento do mundo no sentido que 

temos que atribuir a ele, mas com as avaliações, apreciações, julgamentos a 

respeito dos fenômenos, dos eventos e dos seres do mundo, seu pensamento e 

seu comportamento. (CHARAUDEAU, 2017, 582) 

 Na divisão dos saberes temos o científico e o de experiência ligados ao 

saber de conhecimento, assim como, temos o de opinião e o de revelação 

imanentes ao saber de crença. 

 O saber científico edifica explicações sobre o mundo que se aplicam ao 

conhecimento do mundo de acordo com o seu funcionamento e realidade. 

Escora-se na ordem da razão científica, isto é, está na ordem do provado. 

Baseia-se em procedimentos de observação, de experimentação e de cálculos, 

e ainda, tem-se ligado a esse saber as teorias que se caracterizam e por uma 

forma de discurso que é ao mesmo tempo fechada e aberta. 

 
Fechada em torno de um núcleo de certezas constituído por um 
conjunto de proposições com valor de postulados, de princípios ou de 
axiomas, dos quais dependem os conceitos, os modos de raciocínio e 
a aparelhagem metodológica. Aberta na medida em que essa forma de 
discurso se encontra em um processo de refutação/integração de 
proposições contrárias ou de resultados contraditórios. Ou seja, as 
teorias são obrigadas a aceitar a confrontação com o empirismo e a 
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crítica. Mas no momento em que a teoria se enuncia como tal, ela tem 
a força de verdade de um discurso demonstrativo, como é o caso, por 
exemplo, das leis da gravidade (CHARAUDEAU, 2017, 581). 

 

O saber de experiência, por sua vez, baseia-se em experiências vividas, 

sem, necessariamente, serem comprovadas. Não possui procedimentos 

particulares nem instrumentos. Pelo contrário, todo indivíduo pode se valer de 

um saber de experiência desde que o tenha vivenciado e que possa confiar que 

qualquer outro indivíduo na mesma situação tenha experimentado a mesma 

coisa. Esse saber se sustenta com base na experiência cotidiana dos indivíduos. 

Referente aos saberes de crença, temos o de revelação, que é um 

conhecimento justificado a partir de uma verdade exterior ao sujeito, que não 

precisa de comprovação. O inverso do saber de conhecimento. Esse tipo de 

saber é aprovado pelo sujeito a partir de discursos testemunhos com valores 

“sagrados”, ligados à ideologia e à doutrina. 

Já o saber de opinião estrutura-se pela posição que o sujeito toma em 

relação às avaliações sobre os fatos do mundo. Não é o mundo que se sobrepõe 

ao sujeito, mas sim o sujeito que se sobrepõe ao mundo. Esse saber é individual 

e coletivo, por isso pode ser contrariado, visto que todo saber de opinião é 

sustentado por saberes partilhados e, naturalmente, é carregado de valores 

diversos, motivo pelo qual assume função identitária.     

 Entendemos, assim, que as representações sociais ordenam os 

comportamentos e os contratos comunicativos, e, ainda, concebem o real como 

universo de significação, arquitetando-se em imaginários. 

  

O imaginário não é nem verdadeiro nem falso. Ele é uma proposição 
de visão do mundo que se baseia nos saberes que constroem os 
sistemas de pensamento, os quais podem se excluir ou se sobrepor 
uns aos outros. Isso permite ao analista não ter que denunciar este ou 
aquele imaginário como falso. Não é esse seu papel. Seu papel 
consiste em ver como aparecem os imaginários, em qual situação 
comunicativa eles se inscrevem e qual visão de mundo eles 
testemunham (CHARAUDEAU, 2017, 587). 

 
 

Charaudeau (2017) acentua que o imaginário não pode querer 

testemunhar uma verdade, pois todo imaginário é um imaginário de verdade 

essencializado em um saber do mundo. O imaginário reflete a visão que o 

homem tem do mundo, construída a partir de percepções individuais. 
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Charaudeau implica que, para funcionar como espelho identitário frente 

aos membros de um grupo social, esse imaginário deve projetar-se em uma 

preparação discursiva. Tais imaginários circulam em um espaço de 

interdiscursividade e dão um testemunho das identidades coletivas, da 

percepção e dos julgamentos que os grupos fazem dos fatos sociais. 

Esses imaginários materializam conjuntos de valores, produzem sentidos 

e formam identidades. 

Pode-se dizer que a #nãoénao funciona como modo de tornar mais 

próxima a relação das mulheres usuárias da internet àquelas que sofreram ou 

ainda sofrem violências atribuídas ao gênero feminino, em uma tentativa de 

desconstruir no imaginário popular que mulheres são menos combativas e mais 

frágeis, estimulando, portanto, uma luta coletiva, onde uma “puxa” a outra.  

Essa hashtag passa a ser enunciada como ferramenta de resistência, 

negando práticas patriarcais cravadas e consolidadas nos imaginários 

sociodiscursivos; e ainda opera na construção de mudanças sociais dentro do 

universo feminino e masculino. Visto que durante séculos, homens não recebiam 

negações relativas às vontades particulares de “suas” mulheres. A partir da 

consciência feminina da não obrigação de aceitar os desejos masculinos, as 

vontades próprias passam a ser ditas, desmoronando as representações 

sistêmicas, onde os homens mantêm o poder sobre a forma de sobrevivência da 

mulher, exercem predomínio moral, sexual, financeiro e profissional, além de 

acharem-se donos dos corpos e da aparência feminina.   

 Não é à toa o alto índice de feminicídio. Os crimes de ódio, baseado no 

gênero, demonstram o quanto o comportamento masculino se manifesta pela 

misoginia e pela objetificação da mulher, fruto do entranhamento assentado na 

divisão binária (homem x mulher) de gêneros. 

 

3.2 O LEVANTE DAS MULHERES ATRAVÉS DA LINGUAGEM 

DIGITAL 

#nãoénão dialoga diretamente com as intervenções do movimento 

feminista e tem contribuído significativamente para a denúncia contra hábitos 

enraizados, fruto de um patriarcado instituído ao longo de séculos. 
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A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, 
como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a 
ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em 
estado objetificado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas 
partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em 
estado incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 
funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de 
pensamento e de ação. (BOURDIEU, 2018, p. 21). 

 

A campanha intitulada ‘Não é Não’ nasceu em 2017, antes da hashtag, 

no Rio de Janeiro, quando quatro mil tatuagens removíveis com esses dizeres 

foram distribuídas no carnaval. A ideia surgiu a partir de uma conversa entre 

quatro amigas ao enumerarem os incontáveis assédios sofridos frequentemente 

por mulheres e potencializados no período da folia.  

Para a maioria das mulheres, a diversão pode acabar em episódios de 

tristeza e desrespeito que vão desde abalos físicos, morais, verbais e até 

sexuais. Um caso de assédio se destacou no carnaval desse mesmo ano. No 

dia 27 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, a bióloga Elisabeth Henschel, que 

à época tinha 23 anos, estava em um bar no bairro da Lapa, região central do 

Rio de Janeiro, quando foi tateada por um homem. Ao questioná-lo sobre o 

porquê de ter sido apalpada, foi agredida com dois socos no rosto. Teve sua face 

desfigurada e precisou receber três pontos. Em uma de suas redes sociais, o 

Facebook, Elisabeth relatou o caso. Sua fantasia seria uma diaba feminista – a 

palavra ‘feminist’ estava estampada no maiô que compunha parte da fantasia – 

com o objetivo de fazer referência às agressões que sofrem as mulheres que se 

assumem feministas. 
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Figura 10: Sequência de fotos - Elisabeth fantasiada junto com o namorado; Elisabeth 

segundos após ter sido golpeada no rosto; Elisabeth socorrida, com o nariz quebrado e com 
pontos. Disponível em: Facebook Elisabeth Henschel. Acesso em: 07 de janeiro 2019. 
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Segundo dados da Polícia Militar, o número de pessoas que procurou a 

entidade durante o carnaval chegou a 2.154, exclusivamente com relatos de 

casos de violência contra a mulher. Um balanço divulgado pela instituição, na 

quinta-feira, pós carnaval, 02/03/2017, registra que, pelo menos, uma mulher foi 

agredida a cada 3 minutos e 20 segundos somente na capital do Rio de 

Janeiro11. 

De acordo com a página Dossiê Mulher – Instituto de Segurança Pública12, 

movimentos como as hashtags #meuprimeiroassédio e #carnavalsemassédio 

vêm contribuindo “para colocar em pauta os diferentes tipos de abusos sofridos 

por um significativo número de mulheres, mas ainda muito silenciado e 

banalizado enquanto forma de violência”. 

Foi nesse contexto que a campanha ‘Não é Não’ foi aceita de forma plural 

e gigante. Ocupou as redes, os blocos, as festas, as ruas, os corpos femininos, 

como um grito de luta feminista. A frase curta e tautológica reforça o 

enfrentamento de que o ‘não’ dito por uma mulher não é sinônimo de 

“charminho”, “talvez”, “dúvida”, “pode ser”, “amanhã quem sabe” etc. Não, nesse 

caso, é não em seu sentido dicionarizado. “Não: adv. 1. indica negação. s.m. 2. 

negativa enfática, recusa” (HOUAISS, 2008). 

Essa tomada de consciência emancipou o discurso de mulheres que 

durante anos foram caladas. As mulheres, unidas e de posse dos mecanismos 

digitais, vivificaram-se em comunidades, a fim de conquistar patamares de 

igualdade. 

“A rede é um ambiente propício para a multiliderança”. (FRANCO, 2013, 

apud SANTAELLA, 2018, 70). É essa multiliderança que atualmente denuncia a 

truculência imposta pelo machismo. Veem-se nascer, de modo expressivo, 

coletivos, núcleos, movimentos, por toda parte do mundo, com as mais variadas 

formas de empoderamento. 

A expressão #nãoénão emplacou com tanto fervor nas redes e nas ruas, 

que a campanha se multiplicou, atingindo outros Estados brasileiros com as 

 

11 -  Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,uma-mulher-
foi-agredida-a-cada-3-minutos-durante-carnaval-do-rio,70001685073. Acesso em: 10/12/2018. 

12 - Disponível em: http://www.isp.rj.gov.br/. Acesso em: 10/12/2018. 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,uma-mulher-foi-agredida-a-cada-3-minutos-durante-carnaval-do-rio,70001685073
https://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,uma-mulher-foi-agredida-a-cada-3-minutos-durante-carnaval-do-rio,70001685073
http://www.isp.rj.gov.br/
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tatuagens removíveis; atingiu outros países com a adaptação do idioma 

(#noitisnot, em inglês; #noesno, em espanhol); chegou a órgãos 

governamentais; estampou roupas, muros, cartazes e placas. Hoje se constitui 

como um dos dizeres mais recorrentes entre mulheres que simplesmente 

recusam laços afetivos e/ou carnais com outras pessoas, sobretudo, homens, 

que se sentem com direito a isso, mesmo sem consentimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 11: Instagram (@makeuplaracastilho) – maquiagem de violência física – 
Uberlândia/ MG. Acesso em: 07 de janeiro de 2019. 
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Figura 12: Instagram (@crisribeiromendes) – Protesto contra o feminicídio – 
Brasília/DF.Acesso em: 07 de janeiro de 2019. 

 

3.3 ECOS DAS REDES 

Com o volumoso levante de reivindicações, no ano de 2018, as 

idealizadoras da campanha #nãoénão passaram de 4 mil para 20 mil tatuagens. 

Arrecadaram verba por meio de uma tecnologia, também em rede, digital - o 

crowdfunding - uma espécie de financiamento coletivo, em que os dados são 

computados on-line (quem doou, quanto doou, qual a meta a ser arrecadada, 

onde será investido etc).  
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Figura 13: crowdfunding. Disponível em: https://benfeitoria.com/naoenao2018. Acesso 

em: 07/01/2018. 

 

Outra iniciativa que deu grande visibilidade ao “não é não” foi a 

distribuição de 250 mil leques, promovido pela Comissão da Mulher da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, contendo além do “não é não”, outros informativos 

e expressões para  a elevação da autoestima feminina, tais como: “se a mina 

não quer é violência contra mulher” e “#carnavalsemassédio”, 

“#respeiteasminas”, “#cidadesemassédio”. 

 

 

 

 

 

 

https://benfeitoria.com/naoenao2018
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Figura 14: Leques – Comissão da Mulher – Câmara Municipal do RJ. 

O verso do leque, como apresentado na figura 14, traz informações e 

dicas sobre abordagem sem consentimento e sobre o direito ao atendimento de 

saúde para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O número da 

Central de Atendimento à mulher em situação de violência, 180, também foi 

estampado no objeto, que serviu de abanador nos blocos mais populares do 

carnaval carioca.  

A título de informação, a Comissão da Mulher da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro era presidida pela vereadora Marielle Franco, que logo após o 

carnaval de 2018, foi executada a tiros junto com seu motorista Anderson Gomes 
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em uma rua do Bairro Estácio, região central do Rio de Janeiro.13 Após  

completar um ano desta barbaridade, o crime ainda continua sem respostas.  

Marielle lutava incansavelmente por uma vida mais justa aos desprovidos 

de privilégios, mas, sobretudo, seu trabalho destinava-se à dignidade das 

mulheres e esse talvez tenha sido um dos motivos de seu assassinato. 

Figura 15 - Instagram: @mariellefranco – distribuição de leques/campanha “não é não” 

 

13 - Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2018/03/marielle-franco-
psol-e-assassinada-e-policia-acredita-em-execucao.html. Acesso em: 10/12/2018. 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2018/03/marielle-franco-psol-e-assassinada-e-policia-acredita-em-execucao.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2018/03/marielle-franco-psol-e-assassinada-e-policia-acredita-em-execucao.html
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É interessante pensar, que, geralmente, uma hashtag hasteia demais 

clamores. Basta uma hashtag nascer, que outras se erguem conjuntamente. A 

exemplo da #nãoénão, vê-se nas legendas das figuras 11 e 12 uma composição 

com outras hashtags sob o domínio da mesma temática. 

A denúncia de variados tipos de violência é uma luta antiga. No ano de 

2006, a Lei n° 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, foi 

sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e desde sua 

publicação é considerada pela Organização das Nações Unidas  - ONU, como 

uma das três melhores legislações do mundo no combate à violência contra 

mulheres. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA atribui a referida 

Lei a diminuição de aproximadamente 10% na taxa de homicídio contra mulher 

praticado dentro das residências das vítimas (dados de 2015). 

Se não tivesse havido a Lei Maria da Penha, a trajetória de homicídios 
de mulheres no Brasil teria crescido muito mais. Homicídios como um 
todo aumentaram [no país], mas, na contramão dessa direção, a Lei 
Maria da Penha conseguiu conter os homicídios de mulheres dentro de 
casa”, disse o diretor de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições 
e da Democracia do Ipea, Daniel Cerqueira.Disponível  em 
http://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/direitos-
humanos/1223-ipea-lei-maria-da-penha-reduziu-violencia-domestica-
contra-mulheres. Acesso em 10/01/2019. 

 

 Na contramão dos dados do IPEA, as pesquisas relativas aos anos mais 

recentes mapeados pelo site https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br, 

apresentam um crescimento nos números de crimes cometidos contra a mulher.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/direitos-humanos/1223-ipea-lei-maria-da-penha-reduziu-violencia-domestica-contra-mulheres
http://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/direitos-humanos/1223-ipea-lei-maria-da-penha-reduziu-violencia-domestica-contra-mulheres
http://www.ipea.gov.br/participacao/noticiasmidia/direitos-humanos/1223-ipea-lei-maria-da-penha-reduziu-violencia-domestica-contra-mulheres
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Figura 16: Feminicídios em 2017, disponível em: 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/dados-da-seguranca-publica-

mostram-aumento-de-feminicidios-no-brasil-em-2017/. Acesso em 10 de dezembro de 2018. 
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No terreno cada vez mais fértil da cultura digital, cabe um questionamento: 

será que o aumento desses indicadores é atribuído às ferramentas que 

garantem a visibilidade da voz das mulheres? 

 As redes sociais, nesses casos, funcionam como forte recurso de acesso 

à justiça, aos direitos e à sensibilização da sociedade, o que consequentemente 

gera uma mudança cultural. O silenciamento de anos passa a ser um brado em 

conjunto. Homônima à Lei Maria da Penha, mulheres de todo o Brasil reuniram-

se pela criação de uma rede social, com a finalidade de garantir a aplicação 

legal. Outros casos muito interessantes surgem a todo instante nas redes.  

 Em outubro de 2015, a expressão #primeiroassédio ocupou todas as 

redes sociais em uma velocidade bastante acelerada. A hashtag foi motivada 

pela indignação nas redes com comentários de teor sexual a respeito de 

Valentina Schulz, uma menina de 12 anos que participava do programa de 

culinária MasterChef Júnior14. Mulheres encharcaram as redes com relatos que 

por anos ficaram entalados em suas gargantas e descreveram o primeiro 

assédio. Em sua maioria, ocorridos antes da idade adulta e por homens 

próximos à família. A repercussão foi tão grande, que mulheres de países como 

Grã-Bretanha, Estados Unidos, Portugal, Chile, Holanda etc. registraram nas 

redes as lembranças de seus primeiros assédios, com a #firstharassment, o 

que ajuda a constatar a gravidade relacionada às questões de violência de 

gênero. O enraizamento do machismo é uma prática que precisa ser combatida 

nas mais variadas culturas. 

 
"Acontece aqui, no Egito, nos Estados Unidos e no Reino Unido porque 
estamos falando de uma disparidade que é histórica, a desigualdade 
de gênero.É importante que, tanto aqui quanto lá, estejamos mudando 
a noção do que é esse comportamento, que era entendido como algo 
que faz parte de ser homem e parte da vida. Existe aí uma revolução 
feminina que diz 'não'. É violência." disse Juliana de Faria – Criadora 
do coletivo feminista Think Olga e da campanha #primeiroassédio - à 
BBC Brasil. Disponível em:https://meuestilo.r7.com/campanha-
brasileira-inspira-hashtag-em-ingles-sobre-primeiro-assedio-sexual-
05072017. Acesso: 10 de dezembro de 2018. 

 

 

14 - Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/assedio-crianca-do-masterchef-
pode-gerar-acao-coletiva-17851300. Acesso: 10 de dezembro de 2018. 

https://meuestilo.r7.com/campanha-brasileira-inspira-hashtag-em-ingles-sobre-primeiro-assedio-sexual-05072017
https://meuestilo.r7.com/campanha-brasileira-inspira-hashtag-em-ingles-sobre-primeiro-assedio-sexual-05072017
https://meuestilo.r7.com/campanha-brasileira-inspira-hashtag-em-ingles-sobre-primeiro-assedio-sexual-05072017
https://oglobo.globo.com/sociedade/assedio-crianca-do-masterchef-pode-gerar-acao-coletiva-17851300
https://oglobo.globo.com/sociedade/assedio-crianca-do-masterchef-pode-gerar-acao-coletiva-17851300
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 No mesmo ano, mulheres apropriaram-se do uso de hashtags, 

demarcando o empoderamento individual e coletivo. Foi com o despertar de 

#meuamigosecreto (hashtag usada como metáfora para revelar um amigo 

abusador), #chegadefiufiu, #nãoénão, #meucorpominhasregras, 

#agoraéquesãoelas, #mexeucomumamexeucomtodas, #vamosjuntas, entre 

outras, que o funcionamento discursivo das hashtags alcançou proporções não 

mensuráveis. A campanha que começou no carnaval carioca passou a ser 

aderida por outros estados e em outros tipos de festas. Nas regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, por exemplo, há uma forte presença do “cabra macho” na 

construção da identidade masculina. É o estereótipo do homem viril, superior à 

mulher, forte, possessivo. Diante dessa sólida cultura patriarcal, alguns 

organismos públicos decidiram recorrer a medidas de conscientização, a fim de 

conter essas violências. Como foi o caso da Prefeitura de Ipojuca- Pernambuco, 

que embarcou na campanha #nãoénão durante o período de festas juninas. 

 

 

Figuras 17: Instagram (@preffeituradoIpojuca). Acesso em: 10 de dezembro de 2018. 
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Figura 18: Instagram (@prefeituradoIpojuca). Acesso em: 10/12/2018. 

 

A ação atingiu também o estado do Rio Grande do Norte, em uma 

campanha promovida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher – Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: instagram’s @esquerdaunida e @marcelotabachiessado. Acesso em: 10/12/2018. 
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Figura 20: instagram’s @esquerdaunida e @marcelotabachiessado. Acesso em: 10/12/2018. 

 

A eclosão provocada pelo uso de hashtags nas redes sociais interfere no 

modo de como se constituem os lugares de disputa por espaços igualitários. 

Compreender a hashtag como discurso puramente digital é limitante, tendo em 

vista que seus resultados provocam efeitos de sentido para além das telas, 

atravessam os espaços urbanos, as instituições e a oralidade. Ao mesmo tempo 

em que a hashtag é plural, ela permite uma heterogeneidade como forma 

catalogadora de assuntos afins. Um grande arquivo digital. 

Cabe, aqui, dizer que as pesquisas via “# + texto verbal” (#nãoénão), no 

Instagram, vieram acompanhadas de textos imagéticos estáveis, visto que, como 

dito, essa rede social, obrigatoriamente necessita de imagem para que a 

postagem seja concluída. Entretanto, na tentativa de melhor compreender a 

funcionalidade das hashtags, olharemos também, para a circulação de imagens 

atreladas a elas. 
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Charaudeau (2013) realça que 

 
O visível nunca é a totalidade do que o olho vê. Ele é dado a ver em 
um quadro: o quadro é o signo de reconhecimento do representado por 
oposição ao campo de varredura da visão. Ele testemunha a operação 
de recorte-substituição-mostração do mundo "que se coloca sob os 
olhos", o que está distanciado no espaço e no tempo e, logo, orienta o 
olhar. O quadro é, ao mesmo tempo, o critério que permite dizer que 
se tem acesso a um mundo representado e que há marca de uma 
manipulação: eu não lhe mostro o que está fora do quadro. Assim 
sendo, produz-se sempre um efeito de "focalização". (CHARAUDEAU, 
2013, 386) 

 

 

Em outras palavras, pode-se reforçar que as marcas e os limites de cada 

imagem são determinados pelo sujeito produtor, bem como, a interpretação, pelo 

sujeito receptor. O contexto e a representação do mundo implicarão diretamente 

nos efeitos da imagem. 

Nos dias de hoje, e, principalmente, nos campos que envolvem 

comunicação em massa, parece difícil dissociar a mensagem linguística das 

imagens. Elas aparecem juntas em títulos, legendas, postagens, duplamente 

articuladas, sustentando a formação de sentidos (Barthes, 1990). 

Na análise deste trabalho, abordar-se-á com mais empenho a relação 

texto verbal somado ao texto não verbal. 
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4 VIRTUAL E REAL – LADO A LADO 

 

As palavras “virtual” e “real” podem, ocasionalmente, apresentar conceitos 

cristalizados no imaginário popular em razão da formação semântica 

consolidada pelas gerações que antecedem o surgimento da informática. O 

vocábulo “virtual” ainda é assinalado como algo utópico e inacessível, enquanto 

o “real” parece ser algo tátil. Como se se tratasse de um que seria inexistente, e 

do outro, o existente. Nesse sentido, pode-se afirmar que há um equívoco no 

julgamento dessa relação real-virtual x virtual-real. Vê-se, aqui, que o virtual está 

à disposição da realidade e vice-versa. O que, inicialmente, distingue o virtual do 

real é que o primeiro leva o usuário, obrigatoriamente, a um ambiente criado por 

computadores e/ou tecnologias afins e o outro se sustenta sem nenhuma escora, 

ou seja, tudo o que ocorre na vivência do sujeito é real, inclusive, o virtual. São 

dimensões pareadas. 

As hashtags, quando inseridas nos meios de comunicação digitais, 

consentem uma conexão instantânea com variados sujeitos, uma espécie de 

interação-visibilidade-reconhecimento-identificação, tudo emaranhado na 

mesma ferramenta discursiva. O virtual em paralelo ao real.  

Pierre Levy (1996) foge do conceito popular de “virtual” afirmando que 

virtual não é uma oposição ao real, nem ao material. Ainda que não esteja fixado 

em nenhuma dimensão de tempo e espaço, o virtual existe, é real, porém é 

intocável. Na prática, pode-se dizer que ele ocupa um espaço físico reduzido, o 

computador. Nessa direção, o computador é somente o propulsor da 

virtualização.  

 

No uso corrente, a palavra virtual é empregada com frequência para 
significar a pura e simples ausência de existência, a “realidade” 
supondo uma efetuação material, uma presença tangível. O real seria 
da ordem do “tenho”, enquanto o virtual seria da ordem do “teria”, ou 
da ilusão, o que permite geralmente o uso de uma ironia fácil para 
evocar as diversas formas de virtualização. (LEVY, 1996, p.5) 

 
  

Exatamente pela celeridade na interação, as hashtags têm forte presença 

no dia a dia de seus usuários, causando, portanto, grande impacto social. Desse 

modo, é possível interpretar o digital como intrínseco ao cotidiano e às práticas 

rotineiras.  
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Castells (2012) aponta as redes sociais como novo ponto de encontro, 

seja para discussão política, cultural, social etc. E assim, o autor sugere uma 

ampliação do espaço público com destino às redes, lugar, onde, geralmente, a 

discussão é mais livre e ampliada. 

O modo de significar o mundo, atualmente, mesmo para aqueles que não 

utilizam os recursos tecnológicos, passa a ter significados possivelmente 

cruzados pelo mundo digital. Os compartilhamentos das redes sociais 

ultrapassam as telas dos computadores e invadem outros espaços, 

ressignificando outros universos para além do digital, deixando de ser 

essencialmente linguístico, alcançando grandiosos discursos. A #nãoénão, por 

exemplo, ao ser clicada, apresenta denúncias sobre barbaridades relacionadas 

à mulher; casos de desrespeito familiar; deficiência das esferas governamentais, 

relatos solidários, dentre outras exposições. Sua potência é tão pulsante dentro 

das diferentes camadas sociais, que mulheres passaram a tatuar a tautologia no 

corpo, usar camisetas, brincos e demais acessórios, mesmo sendo sabedoras 

da não possibilidade de click fora dos ambientes digitais. A hashtag passa a ser 

ferramenta de identificação de classes. Um hiperlink social. 

A partir da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso é possível 

mostrar que o uso de hashtags nesse novo mundo, significado, serve como 

objeto de troca dentro da atividade linguageira. 

 

    

4.1 O PONTO DE VISTA SEMIOLINGUÍSTICO 

 

 A Teoria Semiolinguística de Anélise do Discurso, criada pelo professor e 

pesquisador Patrick Charaudeau, busca avaliar a linguagem para além do 

sistema linguístico em si, mas sim, considerando o contexto psico-social. Isto é, 

questões englobadas pelas esferas políticas, sociais, culturais, etárias, entre 

outras, ancoram essa vertente da análise do discurso. 

 

Semio-, de “semiosis”, evocando o fato de que a construção do sentido 
e sua configuração se fazem por meio de uma relação forma-sentido 
(em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um 
sujeito intencional, com um projeto de influência social, num 
determinado quadro de ação ; linguística, lembrando que essa forma é 
principalmente construída de uma matéria linguageira – aquela das 
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línguas naturais – que, devido ao fato de sua dupla articulação, da 
particularidade combinatória de suas unidades (sintagmáticas, 
paradigmáticas, em vários níveis : palavra, frase, texto), impõem um 
processo de semiotização do mundo diferente daquele do de outras 
linguagens. (CHARAUDEAU, 1995, p. 98). 

 

 Partindo do ponto de vista semiolinguístico, reconhecemos que a 

construção de sentido se dá através das trocas sociais, que se estabelecem a 

partir do processo de semiotização do mundo. Essa semiotização, conforme 

supracitado, é realizada por duplo processo, sendo eles: transformação e 

transação, desencadeando no processo de interpretação do mundo 

(CHARAUDEAU, 2018), conforme quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: CHARAUDEAU, 2018: 42 

 

No processo de transformação, como o próprio nome indica, “o mundo a 

significar” é transformado, pelo sujeito falante, em “mundo significado”. Para que 

essa mudança seja realizada, Charaudeau nos aponta quatro operações 

(CHARAUDEAU, 2007): 

 A identificação ocorre quando o sujeito falante reconhece, conceitua e 

nomeia os seres do mundo, sejam estes seres materiais ou ideias, reais ou 

imaginários, transformando-os em identidades nominais para que seja possível 

falar deles.  

 A segunda operação é a qualificação, quando o sujeito falante motiva o 

modo de ser dos seres do mundo, explicitando e discriminando-os a partir de 

suas características particulares, transformando-os em identidades descritivas. 

MUNDO A 

SIGNIFICAR 

INSTÂNCIA DE 

PRODUÇÃO (OU SUJEITO 

FALANTE) 

 

MUNDO 

SIGNIFICADO 

INSTÂNCIA DE RECEPÇÃO 

(OU SUJEITO FALANTE  

DESTINATÁRIO) 

 

MUNDO 

INTERPRETADO 

PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO 

PROCESSO DE TRANSAÇÃO 

PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO 

QUADRO 1 – PROCESSO DE SEMIOTIZAÇÃO DO MUNDO 
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 Na sequência, Charaudeau aponta a ação. Nela o sujeito falante expõe 

as ações passivas ou ativas em que os seres do mundo estão envolvidos, 

transformando-os em identidades narrativas, conferindo-lhes uma razão de ser 

e fazer.  

 Por último, encontra-se a causação, quando o sujeito falante avalia os 

motivos humanos ou não humanos das ações realizadas ou sofridas pelos seres, 

em razão de determinados motivos, transformando a sucessão dos fatos do 

mundo por relações de causalidade.  

  Concomitantemente, no processo de transação a realização se dá em 

concordância com quatro princípios (CHARAUDEAU, 2007), elencados de forma 

sucinta: 

  O princípio da alteridade tem o ato de linguagem como um processo de 

reciprocidade, ou seja, há um reconhecimento dos parceiros engajados na troca, 

havendo semelhanças e diferenças em relação ao universo de referência e 

motivações comuns na interação, tornando-o válido. 

  No princípio da pertinência, encontra-se a possibilidade de reconhecer os 

universos de referência que organizam o objeto da transação linguageira, 

chamados de saberes implicados (conhecimento de mundo, valores sociais, 

psicológicos, comportamentais etc).  

  No princípio da influência, depara-se com uma produção intencionada do 

ato de linguagem. O sujeito falante objetiva alcançar o parceiro da troca 

linguageira, com finalidades variadas, sejam elas ligadas ao ato de sensibilizar, 

convencer, confundir, tocar, seduzir.  

  O princípio da regulação vincula-se ao anterior (influência), porém, o 

interlocutor tem a possibilidade da reação, com a finalidade de contra influenciar 

seu parceiro. Esse jogo de influência necessita ser regulado para que a situação 

comunicativa seja satisfatória. 

É por meio da regulação que o processo comunicativo se realiza em sua 

totalidade, através de estratégias estabelecidas, nas quais as etapas do 

processo de semiotização do mundo se concretizam, ou seja, o “mundo a 

significar” passa a ser um “mundo significado” por meio da atividade linguageira, 

e, com isso, passa a ser objeto de troca entre os sujeitos do ato de linguagem. 

A validação do ato de linguagem acontece, de fato, quando o processo de 

transação é manifestado. O ato de linguagem parece ser dependente de alguns 



57 
 

fatores, como é o caso da identidade dos sujeitos, suas intencionalidades e os 

saberes de mundo que possuem, além de também estar sempre atrelado a um 

tempo e a um espaço, onde os conhecimentos são partilhados, o que 

Charaudeau chama de situação de comunicação. 

Logo, é possível revelar que o ato de linguagem, bem como o próprio 

processo de transação, é realizado sob uma espécie de “liberdade vigiada”, já 

que as intencionalidades de seus sujeitos determinam a produção e a recepção 

do próprio ato. 

Um ato de linguagem, como acabamos de ver, pressupõe uma 
intencionalidade– a dos sujeitos falantes, parceiros de uma troca. Em 
decorrência, esse ato depende da identidade dos parceiros, visa uma 
influência e é portador de uma proposição sobre o mundo. Além disso, 
realiza-se num tempo e num espaço determinados, o que é 
comumente chamado de situação. (CHARAUDEAU, 2007, p.3) 

 

O reconhecimento entre parceiros é fundamental para uma troca com o 

mínimo de razoabilidade comunicativa. O processo de interação eu-tu, tu-eu, 

conta também com as identidades sociais e as identidades discursivas dos 

sujeitos. O mínimo de saberes postos na troca linguageira também é essencial 

no jogo discursivo.  

Atentando para os princípios da regulação e da influência, os parceiros 

lidam com uma determinada margem de manobra que lhes concede a 

possibilidade de usar estratégias para seduzir o outro sobre aquilo que se aborda 

no discurso, criando, portanto, um espaço de restrição,  

 

que compreende as condições mínimas às quais é necessário atender 
para que o ato de linguagem seja válido, e um espaço de estratégias, 
que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na 
“mise-en-scene” do ato de linguagem (CHARAUDEAU, 2007, p. 14). 

 

 Ainda sobre o ato de linguagem, Charaudeau (2003) relaciona o discurso 

ao fenômeno de encenação do ato de linguagem. Essa encenação depende de 

um dispositivo que compreende dois circuitos. Um circuito externo, que 

representa o lugar de fazer psicossocial (o situacional) e um circuito interno que 

representa o lugar da organização do dizer. 

Sendo assim, o ato de linguagem produz-se num duplo espaço de 

significância: um que é exterior e outro que é interior ao texto, apontando, deste 
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modo, para a existência de quatro sujeitos dentro do ato de linguagem: dois que 

comparecem no circuito externo e dois que comparecem apenas dentro do 

circuito interno do texto. 

 
[…] o ato de linguagem se realiza num duplo espaço de significância, 
o externo e o interno à sua verbalização, determinando dois tipos de 
sujeitos de linguagem: os parceiros, que são os interlocutores, sujeitos 
de ação, seres sociais que têm intenções – que chamamos de sujeito 
comunicante e sujeito interpretante.; e os protagonistas, que são os 
intra-locutores, os sujeitos de fala, responsáveis pelo ato de 
enunciação – os quais chamamos de (sujeito) enunciador e (sujeito) 
destinatário. E embora haja uma relação de condição entre esses dois 
tipos de sujeitos, não há entre eles uma relação de transparência 
absoluta. (CHARAUDEAU, 2005: p. 14). 

 

Em outras palavras, todo ato de linguagem está condicionado a uma 

situação de comunicação carregada com o valor identitário dos parceiros da 

troca linguageira, suas intencionalidades e suas experiências do mundo, além 

de estar vinculado a um tempo e a um local. 

 Desta forma, analisando a produção de sentido da expressão #nãoénão, 

recorremos mais uma vez ao pesquisador francês, Patrick Charaudeau, e 

entendemos que essa ferramenta pode possuir uma complexidade superior ao 

texto exclusivamente verbal, visto que na composição símbolo (#) mais texto 

escrito (não é não) não há assinaturas claramente apontáveis. É uma 

manifestação coletiva, uma junção de incontáveis sujeitos com o mesmo 

propósito, isto é, a luta contra o machismo. 

A #nãoénão dialoga diretamente com as intervenções do movimento 

feminista e tem contribuído significativamente para com a denúncia contra 

hábitos enraizados, fruto de um patriarcado instituído ao longo de séculos. 

Percebe-se, portanto, que, discursivamente, uma hashtag é altamente 

propagável e contém um efeito de sentido amplo e célere. De certo modo, o foco 

do problema (machismo) sai de um sujeito determinado e segue em direção a 

um problema social apontável, calculável, uma vez que a hashtag tem também 

a função de quantificar, mapear e arquivar dados. 

A hashtag “não é não” ultrapassa questões linguísticas e quebra clichês 

estruturais, tais como: “sexo frágil”, “mulher no volante, perigo constante”, “briga 

de marido e mulher, ninguém mete a colher”. Com a facilidade da internet, o 

surgimento de hashtags que denunciam a desigualdades sofridas pelo universo 

feminino cresce a cada minutos. Enxurradas de hashtags brotam diariamente 
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nas mais diversas redes sociais, as mais usadas atualmente são: 

#meucorpominhasregras;; #lugardemulheréondeelaquiser; #respeiteasminas; 

#eudonademim; #roupacurtanãoéconvite; #deixeelaempaz; #feminismoliberta; 

#feminismoérevolução; #mexeucomumamexeucomtodas, #primeiroassédio, 

entre outras. 

Como já dito, todo ato de linguagem está estreitamente inserido em uma 

situação de comunicação da qual depende intimamente para que seu objetivo 

social seja construído, pois os parceiros da troca linguageira carecem  

reconhecer-se e precisam se relacionar a um quadro de referência: os sujeitos 

sociais e os discursivos aderem ao jogo da regulação das atividades sociais, 

moldando seu discurso às regras dos comportamentos linguageiros, sem os 

quais a comunicação humana seria insatisfatória.  

Fazendo uma aproximação com o objeto de análise desta pesquisa, a 

hashtag, alguns questionamentos se fazem muito presentes quando o assunto 

é rede social: qual é o sujeito que está por trás das telas? Quais são os sujeitos 

que estão a frente das telas? Quais são suas estratégias? Quais são suas 

intenções? Como se dá essa troca interativa? 

Antes de arriscar a responder tais questionamento, é necessário que se 

enxergue qual tipo de contrato se estabelece dentro do âmbito digital. 

 

4.2. A NOÇÃO DE CONTRATO E A COMPREENSÃO DO MUNDO 

SIGNIFICADO 

 

No contexto das novas formas de comunicação em espaços interativos, 

como as redes sociais, há que se delinear uma ponderação no que se refere aos 

elementos definidores do ato de comunicação.  

No Brasil, o acesso à internet chega a três em cada quatro domicílios do 

país, segundo dados revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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– IBGE 15, 95,5% dos usuários acessam a internet para trocar mensagens por 

aplicativos, enviar ou receber mensagens de texto escrito, voz ou imagem. 

O texto verbal, o imagético e o sonoro compõem a básica tríade das redes 

que se formam via web. Esses são os elementos responsáveis por estabelecer 

os laços sociais entre os sujeitos envolvidos. Em meio à discussão sobre a 

relevância das redes, a relação entre “o que está” e “quem está” dentro de fora 

das telas merece atenção. As postagens e reações das postagens são criadas 

e planejadas de acordo com a conexão eu-tu, tu-eu interessados em acessá-las. 

Um dos desafios para estudiosos de linguagem digital é conseguir 

estruturar e apontas as alianças que se estabelecem nas redes, mesmo diante 

de tanta multiplicidade de identidades. Saber quem são os atores é uma questão 

intrigante. Quem lança uma hashtag, por exemplo. Como ela nasce e 

rapidamente se prolifera? Qual o seu alcance? Quem está por trás dela?  

Charaudeau (2018) aborda duas instâncias fundamentais para a 

compreensão desses questionamentos, a produção e a recepção. Esta possui o 

alvo intelectivo e o alvo afetivo. O intelectivo é o alvo ao qual se prova a 

capacidade de pensar, em oposição ao alvo afetivo, que é aquele que se acredita 

não avaliar nada de maneira racional, mas sim de modo inconsciente a partir das 

reações de ordem emocional. 

Os usuários relacionados ao alvo intelectivo são aqueles que filtram as 

informações e acontecimentos veiculados pelas mídias, a fim de manterem 

conteúdos seguros, que promovam diálogos prudentes com outros sujeitos 

pertencentes aos mesmos grupos sociais. São também capazes de analisar a 

instância de produção, conferindo ou não credibilidade a ela.  

Em retomada às questões postas acima, Charaudeau (2018, p.74) afirma, 

dentro da instância de produção, que 

 

nunca se sabe realmente quem pode responder por uma informação, 
mesmo quando é assinada por um determinado jornalista, de tanto que 
os efeitos da instância midiática de produção transformam as intenções 
da instância de enunciação discursiva tomada isoladamente. 

 

15 - Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-
agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-
quatro-domicilios-do-pais. Acesso em: 15 de março de 2019. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais
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 Lê-se ‘jornalista’, aqui, como os usuários das redes que tornam público 

alguma informação. 

Voltando ao processo de recepção, pode-se dizer, com base em 

Charaudeau (2018), que a instância midiática une os dois alvos, por considerar 

que o público é formado também por sujeitos que não “pensam” a informação e 

apenas a consomem. Nela, são usados domínios nomeados por Charaudeau 

(2018) como “categorias socialmente codificadas de representação das 

emoções”, são elas: inesperado: que rompe a rotina, os hábitos, o previsível; 

repetitivo: que é a reprodução de conteúdos malignos, os males do mundo; 

insólito: que transgride as normas sociais de comportamento dos seres numa 

coletividade organizada; inaudito: que é o possível alcance do além, a entrada 

em comunhão com o sagrado; enorme: “que nos transforma em demiurgos”; 

trágico: “que aborda o destino impossível do homem” (CHARAUDEAU, 2018, p. 

82).  

A configuração do contrato de comunicação se consolida nessa relação 

de troca, entre produção e recepção, por parte do emissor ou do receptor. O 

reconhecimento mútuo, ainda que não velado, automaticamente regula as 

restrições da situação linguageira. É uma espécie de acordo pré-estabelecido 

entre os parceiros. Um contrato de reconhecimento das condições que engloba 

a realização da troca linguageira, este resulta das características próprias à 

situação de troca, os dados externos, e das características discursivas 

decorrentes, os dados internos (CHARAUDEAU, 2018, p. 68). Os dados 

externos e internos configuram o contrato comunicacional, que por sua vez 

também é concebido pelas instâncias de produção e recepção. 

A noção de contrato relacionada à comunicação postulada por 

Charaudeau pressupõe que 

 

os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas sociais 
estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações 
linguageiras dessas práticas sociais. Em decorrência disso, o sujeito 
comunicante sempre pode supor que o outro possui uma competência 
linguageira de reconhecimento análoga à sua. Nesta perspectiva, o ato 
de linguagem torna-se uma proposição que o EU faz ao TU e da qual 
ele espera uma contrapartida de conivência. (CHARAUDEAU, 2016, P. 
56) 
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 Pode-se afirmar que uma das ocorrências que contribui para a 

proliferação do machismo é a quebra do contrato, tendo em vista que, quando 

uma mulher - sujeito comunicante e enunciador – manifesta o ‘não’ e o homem 

– sujeito destinatário e interpretante – entende como ‘sim’, há, então, um desvio 

na comunicação. 

 Segundo Evanildo Bechara (2006, p. 274), advérbio é a expressão 

modificadora do verbo que por si só denota uma circunstância (de lugar, modo, 

intensidade, condição, etc.), e desempenha na oração a função de adjunto 

adverbial. 

 O advérbio ‘não’ quando expressado em seu sentido literal pelas 

mulheres, traz consigo os verbos de forma elíptica, como por exemplo: 

  Não (quero – verbo elíptico); 

 Não (insista – verbo elíptico); 

 Não ( me toque – verbo elíptico); 

 Não (estou a fim – verbo elíptico). 

 

  

 A palavra ‘não’ dita isoladamente não ultrapassa o sentido de língua. É 

um advérbio de negação e ponto. Quando não inserida em um contexto, não 

aciona sentido. Para que a interpretação se estabeleça, é preciso que alguns 

aspectos sejam estimulados. Fatores de ordem situacional, interativa e saberes 

partilhados inferem para além da compreensão. 

 Charaudeau (2016) ao estruturar o sentido de língua e o sentido de 

discurso, indica que este se caracteriza por sua opacidade em relação ao mundo 

e aquele, por sua transparência. Isto é, o sentido puramente linguístico 

representa um signo associado a um significante e a um significado determinado, 

sistematizado pela língua, cujo movimento é centrípeto, pois funciona de acordo 

com a normatização estabelecida. Já o sentido de discurso possui interferências 

extralinguísticas, possibilitando sentidos múltiplos, que necessitam ser 

harmonizados com outros signos no decorrer do processo interativo. O 

movimento, neste caso, é centrífugo. Sua articulação se dá a partir do contexto 

em que os sujeitos da situação de comunicação estão inseridos. 
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Quadro 2: Processo de Semiotização do mundo baseado. Charaudeau, 2018. 

 

 Sendo assim, fica mais fácil esclarecer que interpretar está na ordem do 

discurso e compreender filia-se ao sentido de língua. Pode-se dizer que 

compreender é um processo de decodificação e identificação de um signo e 

interpretar é a subjetividade, a ligação de signos a fatores externos, gerando 

outros sentidos além do significado literal, denotativo. 

 Uma hashtag, por exemplo, recebe múltiplas interpretações a partir de um 

espaço considerado abstrato, a internet, mas para efeito de sentido, os usuários 

das redes carecem de alguns saberes próprios deste ambiente. É o que 

Charaudeau chama de contrato de comunicação. 

 Como dito, o uso de hashtags nos meios tecnológicos, sobretudo nas 

redes, exige a utilização de determinadas condutas (o uso do símbolo (#) no 

lugar adequado, a não inserção de espaços, números, caracteres que não sejam 

letras e emoticons entre palavras, entre outros), isso significa dizer que há uma 

relação contratual entre os atores e suas conexões, termos estes definidos por 
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Wasserman e Faust e Degenne e Forse, apud em Recuero (2009). No caso da 

#nãoénão, o vínculo contratual depende da utilização dos meios digitais e dos 

mecanismos que regulam essa parceria: internet, redes sociais, aparelhos 

tecnológicos e domínio desses aparatos. 
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5 FEMINISMO COMO QUEBRA DE ESTEREÓTIPOS 

  

 Mais uma vez recorrendo a Patrick Charaudeau, temos, no campo dos 

imaginários sociodiscursivos, a certificação de que os imaginários nascem a 

partir da engrenagem advinda da representação social que o sujeito imprime ao 

mundo, representando assim, a realidade através dos saberes compartilhados 

entre os indivíduos. São saberes que sustentam o sistema de pensamento, 

construído pelos grupos sociais, com o objetivo de alicerçar a construção de 

valores e identidades necessárias para a estruturação desse grupo social, ou 

seja, concepções sobre o mundo e sobre os seres que alimentam a construção 

do real, das representações sociais. 

 

Cada sociedade determina os objetos de conhecimento, classifica-os 
de certa maneira em domínios de experiência, atribui-lhes valores. Isso 
se faz mediante a atividade de linguagem que tematiza esses objetos 
e esses domínios, problematiza a maneira como se deve considerá-
los, precisa o posicionamento daquele que fala: dizer do que se trata, 
qual questão se coloca e eventualmente o que responder. 
(CHARAUDEAU, 2017, p. 188). 

 

 No discurso político, assim como nos demais, a tematização é livre, o 

sujeito enunciador, como dito, depende da situação de comunicação na qual está 

inserido quando impõe ao sujeito destinatário as restrições do propósito 

comunicativo. Toda situação de comunicação determina, de antemão, em seu 

dispositivo, um campo temático, uma espécie de “macrotema” que lhe é próprio 

e que impede que esta situação seja confundida com outra. (CHARAUDEAU, 

2017). Isso não significa dizer que outros temas não sejam abordados, porém 

devem relacionar-se com o macrotema determinado pela situação. Ele é 

sobredeterminado pelo próposito, ainda que permaneça livre para tratá-lo de 

uma maneira que lhe é própria (CHARAUDEAU, 2017). A que propósito 

Charaudeau se refere? A resposta vem dele mesmo: a tudo o que toca à 

organização da vida em sociedade e ao governo da coisa pública. Pode-se ler 

‘coisa pública’ como ‘política’ e os desdobramentos trazidos a partir deste 

instituto.  

 “A política se funda em um fato: a pluralidade humana” e “a política trata 

da comunidade e da reciprocidade de seres diferentes”, com essas duas 



66 
 

citações da Arendt, Charaudeau (2017, p. 189) traz à tona as dificuldades que o 

sujeito político enfrenta ao tentar pluralizar ou universalizar opiniões e valores, 

com objetivo de atingir mais grupos de indivíduos. 

 

O discurso político pretende ser, em seu propósito um discurso de 
verdade que diz qual é o sistema de valores em nome do qual deve se 
estabelecer o elo social que une essa diversidade. (CHARAUDEAU, 
2017, p. 190) 

  

 O homem e a realidade mantêm uma relação de reciprocidade através da 

representação social no processo de compreensão e interpretação do mundo. 

Charaudeau (2017) também levanta a discussão sobre a noção de ideologia 

relacionando-a a um alinhamento histórico ao apontar entendimento sob a ótica 

de certas correntes de pensamento. Baseado em Foucault, o autor alega que o 

homem tem tanta necessidade da realidade pra significá-la quanto a realidade 

tem necessidade do homem para ser significada (CHARAUDEAU, 2017, 190). 

Ao ler essa afirmação, entende-se que há, então, uma via de mão dupla na 

relação homem-mundo, ou seja, ao homem é imposto um domínio e uma 

dominação. O homem é, portanto, ao mesmo tempo, sujeito e objeto, 

conhecedor do mundo e por este conhecido, “soberano súdito, espectador 

observado”. (CHARAUDEAU, 2017, 191).  

 Pelo viés “realista”, o autor discorre sobre ideologia como forma de 

articulação entre significação e poder, evidenciando, assim, quatro princípios: 

legitimação, dissimulação, fragmentação e reificação. Legitimação, que consiste 

em racionalizar sua própria legitimidade para sustentar-se e significar sua 

posição de dominação; dissimulação, como forma de racionalizar para disfarçar 

as relações de dominação; fragmentação, apontando as divergências dos 

grupos opositores e a reificação, como racionalização natural da história, 

considerando-a atemporal. Nessa direção, a ideologia filia-se às relações de 

poder, através de discursos de dominação, como meio de disfarçar a “realidade 

real”. 

 Um outro ponto de vista relativo à ideologia é a representacional, que 

parte do princípio da impossibilidade de se chegar ao real, tendo em vista que a 

partir de uma representação, o sujeito chega até outra representação e assim 
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continuamente. Nesse sentido, seria impossível atingir um real de verdade 

absoluta. 

 

Em tal perspectiva, a ideologia não é um sistema de valores que tem 
por função mascarar o real. Trata-se antes de um processo de 
ideologização que constrói um conjunto de crenças mais ou menos 
teorizadas sobre a atividade social e que tem por efeito discriminar as 
identidades sociais. (CHARAUDEAU, 2017, p. 201). 
 
 

Comungando com as palavras de Charaudeau no que se refere ao 

“mascaramento” da consciência social dentro da temática da ideologia, Marilena 

Chauí, em seu livro “ O que é ideologia”, logo nas primeiras páginas incrementa: 

 
Nossa tarefa aqui, será desfazer a suposição de que a ideologia é um 
ideário qualquer ou qualquer conjunto encadeado de ideias e, ao 
contrário, mostrar que a ideologia é um ideário histórico, social e 
político que oculta a realidade, e que esse ocultamento é uma forma 
de assegurar e manter a exploração econômica, a desigualdade social 
e a dominação política. (CHAUÍ, 2001, p. 7). 

  

 Surgem, então, os saberes que circulam e formam os imaginários 

sociodiscursivos. Para Charaudeau (2017, p. 203), o imaginário é efetivamente 

uma imagem da realidade, mas imagem que interpreta a realidade, que a faz 

entrar em um universo de significações. O contrário do seu emprego corrente, 

ou seja, imaginário não é estritamente o avesso do real. Na verdade, o imaginário 

se compõe através de um processo recíproco: a relação que o homem mantém 

com a realidade e a percepção da realidade significada pelo homem. 

 Embora, para Charaudeau, imaginário, estereótipos e representação 

social contenham proximidade em suas características, aqui, destacamos os 

estereótipos que giram em torno da mulher e do que é ser mulher e como esse 

“ser” relacionado à mulher conseguiu ganhar notoriedade através das conquistas 

feministas. 

 A discussão sobre feminismo nos remonta às origens históricas do 

movimento, datada do século XIX, após as ideias de igualdade, fraternidade e 

liberdade serem consolidadas pela Revolução Francesa de 1789. O marco 

inaugural somado ao advento da Declaração dos Direitos do Homem e do 
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Cidadão16, no mesmo ano, e ainda da Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã17, de 1791, não nos pode cegar diante dos inúmeros levantes 

organizados de mulheres no enfrentamento à sociedade patriarcal.  

 Importa destacar que o movimento feminista apresentou um apanhado de 

inúmeras resistências ao longo de toda a história, não podendo ser qualificada 

como uma iluminação de evolução racional da mulher do século XIX e mesmo 

do século XX. Por certo, o movimento, desde o princípio, pretendeu alterar as 

estruturais sociais, políticas, filosóficas e também culturais da época. A mulher 

que tinha seu papel delimitado como de organização do lar, de cuidado com a 

casa e de educação dos filhos, de subserviência ao homem (pai, esposo, avó ou 

filho) não era “bovinamente acorrentada” à casa.  

 Descobriu-se recentemente que um guerreiro viking, cujas ossadas foram 

encontradas em um local determinado como um cemitério viking, era na verdade 

uma mulher. Conforme a reportagem de 2017 “(…) novos exames de DNA em 

ossos confirmaram uma descoberta reveladora: o túmulo pertenceu a uma 

mulher.”18  

 A base dos movimentos feministas foi a busca por igualdade de direitos 

de mulheres e homens, identificando os privilégios conferidos somente aos 

homens e lutando por equiparação, como o direito à educação, à participação 

na vida política, ao trabalho externo, à propriedade, aos documentos individuais 

e à celebração de contratos. 

 A ascensão da participação das mulheres na vida pública no Brasil, com 

grande escalada após a conquista do voto feminino em 1932, durante o Governo 

do presidente Getúlio Vargas, ganhou ares muito particulares “nas eleições do 

 

16 - A Declaração, de 26 de agosto de 1789, em seu artigo 1° dispõe: “Os homens nascem 
e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 
comum.” 

17 - Documento proposto em Assembleia Nacional da França, à época da Revolução 
Francesam, por Olympe de Gouges, codinome de Marie Gouze (1748-1793). Destaca-se em seu 
artigo 1°: “A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só 
podem ser baseadas no interesse comum”. 

18 - Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2017/09/dna-

revela-que-famoso-guerreiro-viking-era-na-verdade-uma-guerreira. Acesso em 19 de fevereiro 

de 2019. 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2017/09/dna-revela-que-famoso-guerreiro-viking-era-na-verdade-uma-guerreira
https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2017/09/dna-revela-que-famoso-guerreiro-viking-era-na-verdade-uma-guerreira
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ano 2000, em que pela primeira vez o eleitorado feminino superou em números 

absolutos o masculino”.19 

 As mulheres começaram a ocupar vagas nos setores públicos e privados 

de mais relevância hierárquica e autoridade, alcançando em 2010 o posto mais 

alto da República, o da presidência nacional do Brasil, com a presidenta Dilma 

Rousseff. As manchetes traziam todo dia algum lugar novo auferido por mulher. 

“Mulheres mecânicas, sim!”20, reportagem do Jornal Extra do RJ, de 14 de 

novembro de 2017, traz o desabafo de uma mulher mecânica: 

 

As reações mais agressivas, em geral, ocorrem no Facebook. Muitos 
homens não aceitam ver mulheres debatendo um assunto que 
eles acham que dominam. Já me xingaram bastante e me mandaram 
lavar louça, numa atitude bem machista. Mas são covardes e na 
maioria das vezes se escondem atrás de perfis falsos – relata. (grifo 
nosso) 

 

 “Pilota de Temer é 1ª mulher a comandar avião presidencial”21, “Marta é 

eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA pela sexta vez”22, são mais 

exemplos de manchetes que denotam a evolução das mulheres em espaços 

antes dotados de masculinos. Em contraposição, e rompendo como uma força 

de reação à ascensão feminina, pode-se observar também as seguintes 

manchetes: “Apenas 3% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres, afirma 

estudo”23, “Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo”24.  

 

19 - Disponível em: http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2018/Fevereiro/24-de-
fevereiro-dia-da-conquista-do-voto-feminino-no-brasil-1. Acesso em: 19 de fevereiro de 2019. 

20 - Disponível em: https://extra.globo.com/projetos-especiais/de-carona-com-
elas/mulheres-mecanicas-sim-22066970.html. Acesso em: 19 de fevereiro de 2019. 

21 - Disponível em: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/pilota-de-temer-e-1-
mulher-a-comandar-aviao-presidencial-conheca-trajetoria.ghtml. Acesso em: 19 de fevereiro de 
2019. 

22 - Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/24/deportes/1537805470_948665. html. Acesso em: 19 
de fevereiro de 2019. 

23  - Disponível em: https://forbes.uol.com.br/listas/2018/03/apenas-3-dos-cargos-de-ceo-
sao-ocupados-por-mulheres-afirma-estudo/. Acesso em: 19 de fevereiro de 2019. 

24  - Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-
quinta-maior-do-mundo/. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 

http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2018/Fevereiro/24-de-fevereiro-dia-da-conquista-do-voto-feminino-no-brasil-1
http://www.tre-pr.jus.br/imprensa/noticias-tre-pr/2018/Fevereiro/24-de-fevereiro-dia-da-conquista-do-voto-feminino-no-brasil-1
https://extra.globo.com/projetos-especiais/de-carona-com-elas/mulheres-mecanicas-sim-22066970.html
https://extra.globo.com/projetos-especiais/de-carona-com-elas/mulheres-mecanicas-sim-22066970.html
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/pilota-de-temer-e-1-mulher-a-comandar-aviao-presidencial-conheca-trajetoria.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/pilota-de-temer-e-1-mulher-a-comandar-aviao-presidencial-conheca-trajetoria.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/24/deportes/1537805470_948665
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/24/deportes/1537805470_948665
https://forbes.uol.com.br/listas/2018/03/apenas-3-dos-cargos-de-ceo-sao-ocupados-por-mulheres-afirma-estudo/
https://forbes.uol.com.br/listas/2018/03/apenas-3-dos-cargos-de-ceo-sao-ocupados-por-mulheres-afirma-estudo/
https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-quinta-maior-do-mundo/
https://exame.abril.com.br/brasil/taxa-de-feminicidios-no-brasil-e-a-quinta-maior-do-mundo/
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A força machista que geriu o Estado brasileiro desde a chegada dos 

portugueses a esta porção de terra, quando mais recentemente se viu “abalada” 

pela evolução e ocupação feminina dos espaços, restaurou o conservadorismo 

no pensar e remontou práticas retrógradas, legitimando ao homem o resgate da 

sua masculinidade como superioridade social. As taxas de “feminicídios e 

tentativas de assassinato disparam no Brasil em 2018”25 explicitam bem.  

Para além, a cultura do estupro em que “67% dos brasileiros acham que 

violência sexual acontece porque homem não controla impulsos”26 e “para 

58,5%, comportamento feminino influencia estupros”27. 

 Tiburi (2016, p. 107) reitera que pela lógica do estupro, a mulher é sempre 

“caça”, “presa”. Pela lógica do estupro, pensa-se mais no erro da vítima do que 

no erro do criminoso. 

 

É como se a vítima fosse culpada por não ter escapado, por não ter 
corrido mais rápido, por não ter desaparecido antes. Ou por ter 
“parecido” mulher demais. (TIBURI, 2016, P. 107) 

  

 Nessa linha de parecer “mulher demais”, Simone de Beauvoir, em 

Segundo Sexo, eterniza a célebre frase ‘Não se nasce mulher, torna-se mulher’. 

A autora, existencialista, faz um convite aos leitores a pensar sobre a existência, 

visto que a existência não nos afirma como homem ou mulher, mas sim, como 

‘ser’ que existe sem predefinição. Beauvoir acredita que tomamos contato com 

a existência a partir das experiências adquiridas. Entende, assim, que a 

existência precede a essência, portanto, não se nasce mulher. 

 A frase de Beauvoir é polêmica, mas ao pensarmos nessa direção e na 

lógica do estupro que comanda a sociedade, ser mulher – biologicamente – ou 

parecer mulher, coloca o ‘ser’ na condição de alvo. 

 

25  - Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/08/interna-
brasil,729519/feminicidios-e-tentativas-de-assassinato-disparam-no-brasil-em-2018.shtml. 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 

26 - Disponível em: https://emais.estadao.com.br/blogs/nana-soares/pesquisa-67-dos-
brasileiros-acham-que-violencia-sexual-acontece-porque-homem-nao-controla-impulsos/. 
Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 

27  - Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-
feminino-influencia-estupros-diz-pesquisa.html. Acesso em: 20 de fevereiro de 2019. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/08/interna-brasil,729519/feminicidios-e-tentativas-de-assassinato-disparam-no-brasil-em-2018.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/01/08/interna-brasil,729519/feminicidios-e-tentativas-de-assassinato-disparam-no-brasil-em-2018.shtml
https://emais.estadao.com.br/blogs/nana-soares/pesquisa-67-dos-brasileiros-acham-que-violencia-sexual-acontece-porque-homem-nao-controla-impulsos/
https://emais.estadao.com.br/blogs/nana-soares/pesquisa-67-dos-brasileiros-acham-que-violencia-sexual-acontece-porque-homem-nao-controla-impulsos/
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-feminino-influencia-estupros-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/03/para-585-comportamento-feminino-influencia-estupros-diz-pesquisa.html
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 Tiburi (2016, p. 110), em outras palavras, desperta um pensamento similar 

ao escrever que 

 

Ora, o que é ser “mulher”? Não é possível usar qualquer tipo de 
essencialismo, qualquer definição seria um erro ontológico – a filosofia 
e a teologia, bem como todas as ciências e a sociedade com um todo, 
cometeram esse erro essencializando ou naturalizando as mulheres 
sob o termo “a Mulher”. Ora, ser mulher relaciona-se a “parecer mulher” 
ou autodefinir-se como tal. Na lógica perversa do estupro, “ser mulher” 
é a condição ontológica passível do estupro. Daí que machistas que 
incorporam a lógica do estupro se achem no direito de estuprar 
travestis, que também são mulheres. O estupro é como uma 
condenação dirigida a todos que “são mulheres”, seja porque se 
parecem – são heterodenominadas –, seja porque se autodenominam. 
(TIBURI, 2016, p.110) 

  

 Baseado nos dados existentes no Brasil, pode-se, ainda, acrescentar à 

afirmação da Márcia Tiburi, além das travestis, as lésbicas socialmente 

consideradas mais masculinizadas e as mulheres transexuais (tendo ou não 

passado por transição hormonal ou cirúrgica). 

 As mulheres lésbicas e bissexuais, sobretudo, as que não assumem 

características lidas como femininas, fazem parte dos maiores índices de 

“estupro corretivo”. Estupro este que denota a tentativa de controlar o 

comportamento social ou sexual da vítima. Esse tipo de crime une o abuso do 

corpo da mulher com o preconceito que parte da ideia de que é possível mudar 

a orientação sexual da mulher lésbica, ou diminuir a promiscuidade atribuída à 

mulher bissexual, ou ainda, limitar o gênero – no caso de homens e mulheres 

trans. Essa forma de abuso costuma ser mais agressivo e, geralmente, vem 

acompanhado de xingamentos, ódio e frases que sublinham claramente o 

preconceito. “Vai sofrer como um homem”; “vai aprender a gostar de homem” ou 

“vai virar mulher de verdade” são algumas frases recorrentes em relatos de 

vítimas de estupro corretivo. 

 Diante dessa lógica, Feres (2018), baseada nos princípios de Bourdieu, 

grifa que  

Há um movimento em curso que problematiza, entre outros pontos 
correlatos, a forma como são representadas a masculinidade e a 
feminilidade para que pareçam condições naturais, e não construídas 
simbolicamente pelas sociedades, sobretudo no que concerne à 
dominação masculina e à violência simbólica sofrida pela mulher. 
(FERES, 2018, p. 96) 
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 O ambiente doméstico, por exemplo, como explícita Bourdieu (2018), foi 

e ainda é estigmatizado como o espaço que pertence à mulher. O pertencer, 

neste caso, não está atrelado a valores monetários, mas sim à obrigação dos 

afazeres. O termo “dona de casa” legitima esse estereótipo de que as funções 

vinculadas à residência são tarefas atribuídas às mulheres. Desde a decoração 

até o cuidado com os filhos. Os homens que dividem os serviços de casa, 

recebem o adjetivo no diminutivo associado à redução da mulher, isto é, 

“mulherzinha”. 

 A expressão ‘dona de casa’ representa a submissão imposta por homens 

à categoria de mulheres, que por anos, não exerceram serviços para além das 

rotinas caseiras.  

 Denise Jodelet (2001) pontua que são as representações sociais que nos 

guiam de maneira a definir e nomear conjuntamente as distintas expressões da 

realidade. Jodelet assinala que 

Na realidade, a observação das representações sociais é algo natural 
em múltiplas ocasiões. Elas circulam nos discurso, são trazidas pelas 
palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas. (Jodelet, 
2001, 17, grifos nossos) 

 

 Atestando as palavras de Jodelet, recentemente tivemos um nítido 

exemplo em uma mídia de grande circulação no Brasil. A revista Veja, publicada 

em 20 de abril de 2016, edição especial nº 2474, veiculou uma reportagem 

intitulada “Bela, recatada e do lar”, onde a protagonista era a Marcela Temer, 

esposa do, então, Presidente Michel Temer. 

 Observa-se que os adjetivos ‘bela’ e ‘recatada’ associados a um espaço 

determinado ‘lar’ tentam evidenciar uma mulher idealizada, vista como 

merecedora do título de “primeira dama”, entretanto essa padronização trouxe à 

tona polêmicas em torno das questões ligadas ao gênero feminino.  
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Figura 21: Matéria da Revista Veja 

 

 Imediatamente, nas redes sociais, a circulação de novas hashtags 

motivou reflexões. Hashtags irônicas, contendo intertextualidades com o título 

da matéria (#belarecatadaedobar; #belarecatadaedomar; 

#belarecatadaedequemquiser), geraram empoderamento em mulheres que, 

possivelmente, desataram as amarras domésticas e se colocaram em patamares 

de igualdade em outros espaços, gerando, consequentemente, novos sentidos. 
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Figura 22: Instagram (@belarecatadaedobar) 

 

 Não é à toa que as hashtags ligadas ao domínio feminino e, sobretudo, 

feminista, soam como palavras de ordem, impondo uma ação contrária a todos 

esses estereótipos que colocam a mulher na posição de oprimida. Os corpos 

femininos, historicamente, são objetificados e servidos aos homens, desde os 

prazeres sexuais – com ou sem consentimento – aos cuidados da casa, como 

dito anteriormente. 

 Ao escrever sobre estereótipos e imaginários sociais, Charaudeau (2017) 

declara que esse julgamento exerce dupla função - refração e reflexão. Isto é, 

ao mesmo tempo em que revela algo de si, aponta para algo do outro. Diante 

disso, a noção de estereótipo transita entre a função de estabelecer um elo social 

e de mascarar a realidade. 
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 Em “O corpo como capital”, Mirian Goldenberg, ao analisar depoimentos 

femininos, constata que  

 

além de o corpo ser um capital importantíssimo no Brasil, o marido 
também é um capital, talvez até mais importante que o corpo […]. Um 
marido, um casamento sólido e satisfatório foi o que as pesquisadas 
mais valorizaram em seus depoimentos. (GOLDENBERG, 2015, p. 15) 

 

 A cobrança da figura masculina é tão entranhada nas convenções sociais, 

que, por muito tempo, mulheres sentiram-se na obrigação de assumirem 

relações matrimoniais, cumprindo todos os rituais.  

Para Beauvoir (1960), ocorreu um processo de coisificação, onde a 

mulher deixa de ser indivíduo e se torna também propriedade do pai ou do 

marido, bem como a terra, os filhos, os animais e os escravos. 

Na tentativa de combater essas obrigações impostas, bem como o 

processo de coisificação e os estereótipos estabelecidos, o surgimento de 

estratégias de interação tem sido cada vez mais recorrente nos dias atuais. As 

presenças progressivas de informações baseadas em ilustrações, seja via 

desenhos, fotografias, memes, ícones, símbolos, hashtags, pinturas, são 

inegavelmente aplicadas à troca linguageira da sociedade em que estamos 

atualmente inseridos. As hashtags, por exemplo, descortinam velhos 

comportamentos sociais. A #nãoénão é um instrumento de clamor por atenção, 

diante de tantas evidências e sofrimentos. 
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6 A HASHTAG EM ANÁLISE 

Selecionaremos aqui, algumas postagens feitas na rede social Instagram, 

com a finalidade de explorarmos a Teoria Semiolinguística da Análise do 

Discurso, sem descartar a ancoragem em outras teorias. 

Inicialmente é importante dizer que o Instagram possui uma 

particularidade que o difere das outras redes sociais. No Instagram, o 

compartilhamento de informações somente é possível quando acompanhado de 

texto imagético estático ou em movimento, ou seja, todas as postagens, 

obrigatoriamente, necessitam vir em conjunto com foto ou vídeo. Esta rede 

possibilita também a ligação com outras redes, como Facebook, Twitter, Flickr e 

Tumblr. Outra característica, é que os vídeos inseridos no Instagram são 

limitados ao tempo de, no máximo, sessenta segundos. O Instagram possui  uma 

barra de pesquisa, tornando viável encontrar perfis através dos sinais gráficos 

@ e #. 

 Optamos pela # (hashtag) como ferramenta de busca, juntamente com a 

frase “não é não”, inseridas sem espaço entre o sinal e as palavras: #nãoénão. 

A primeira imagem definida para compor a análise, foi obtida por meio de um 

direcionamento até o perfil “creatingwithamanda”. 
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Figura 23: @creatingwithamanda. Acesso em: 18 de março de 2019. 

 O perfil virtual “creatingwhithamanda”, que traduzido para a língua 

portuguesa, significa “criando com Amanda”, é a plataforma utilizada pela artista 

Amanda Costa para expressar seus desenhos voltados para a temática 

feminista. 

 A figura feminina protagoniza a arte da jovem pernambucana. Em suas 

postagens, fica evidente a não padronização imposta à mulher. Encontram-se 

nas publicações mulheres loiras, ruivas, magras, gordas, negras, brancas, 

agasalhadas, semi nuas. Com cabelos alisados, trançados, pintados, raspados, 

compondo a pluralização dos corpos e das faces de mulheres e coadunando 

com um dos “mantras” feministas: ‘a mulher tem que ser o que ela quiser’. 
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Figura 24: @creatingwithamanda. Acesso em: 18 de março de 2019. 
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 Com ancoragem nos estudos de Roland Barthes (1990), temos, pois, a 

imagem composta por signos descontínuos. No caso da figura 24, vemos, no 

post, uma mulher vestindo roupa íntima – calcinha e soutien; em seu corpo três 

tatuagens – “não é não”, “meu corpo não é público” e o símbolo do feminino, que 

também representa o espelho de Vênus (♀), deusa romana do amor e da 

fertilidade, associada a harmonia e a beleza, conhecida também por Afrodite. 

 Ainda que o compósito dessas três tatuagens, que são mensagens 

linguísticas, estejam na ordem do respeito ao corpo da mulher, vemos a 

presença de muitas mãos na imagem. Atina-se que são mãos distintas, 

claramente demarcadas pelas diferentes colorações. Enquanto algumas mãos 

seguram fortemente seus punhos, outras deslizam por sua cintura, seios e 

coxas. Uma mão empurra severamente seu ombro direito e a outra puxa parte 

de seus cabelos. É a representação clássica dos abusos constantes sofridos 

pelas mulheres. Vemos, ainda, que o rosto retratado é um rosto sério, com olhar 

fixo e aberto, claramente demonstrando descontentamento com os toques. 

Somente é possível fazer a leitura dessa imagem, baseado nos conhecimentos 

culturais que envolvem o machismo e o feminismo. Podemos enumerar, no 

mínimo, cinco signos associados à figura 24: a mulher, as poucas roupas, as 

distintas mãos, o rosto expressivo e as tatuagens que nos remetem a 

significados impregnados baseados nos dados de violência contra a mulher. 

 A imagem duplica certas informações do texto, por um fenômeno de 

redundâncias, ou é o texto que acrescenta à imagem uma informação inédita? 

(Barthes, 1990, p. 32) Na tentativa de responder ao questionamento de Barthes, 

no que se refere à figura 24, cremos que o texto verbal ou o texto imagético, 

ambos lidos de forma isolada, remetem-nos à mesma problemática, embora a 

mensagem linguística seja mais enfática, pois, como continua o autor, toda 

imagem é polissêmica e pressupõe, subjacente a seus significantes, uma 

“cadeia flutuante” de significados, podendo o leitor escolher alguns e ignorar 

outros (Barthes, 1990, 32). Essa possibilidade de múltiplas interpretações abre 

largas brechas para comentários altamente machistas e segregadores. Aqueles 

e aquelas que condenam a luta pela igualdade de gênero atribuem a pouca 

roupa, por exemplo, a uma isca concedida pela mulher. Mesmo a mulher sendo 

tocada, empurrada e puxada pelos cabelos, a roupa ainda é um dos motivos que 
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a tira da condição de vítima e a coloca na condição de culpada. Por isso a 

importância, neste caso, do texto escrito. 

 

Hoje ao nível das comunicações de massa, quer-nos parecer que a 
mensagem linguística está presente em todas as imagens: como título, 
como legenda, como matéria jornalística, como legendas de filme, 
como fumetto; como se vê, questiona-se hoje o que se chamou a 
civilização da imagem: somos ainda, e mais do que nunca, uma 
civilização da escrita, porque a escrita e a palavra são termos 
carregados de estrutura informacional. (BARTHES, 1990, 32).  

  

 Pela perspectiva de Charaudeau, a imagem pode possuir uma 

complexidade superior ao texto somente verbal, visto que na construção 

pictórica não há assinaturas claramente apontáveis. 

Talvez a questão da imagem seja ainda mais complexa do que a 
questão da linguagem verbal. Na comunicação verbal, partilhamos 
uma língua, procedimentos de construção frástica, procedimentos de 
discursivização e mecanismos interacionais. Na construção icônica 
(audiovisualm fotografia, pictórica, dentre outras), os processos de 
construção de sentido não são tão assinaláveis. Isso se dá porque a 
imagem é o resultado da percepção direta que um sujeito tem do 
mundo físico, se uma impregnação, no seu cérebro e na sua memória 
de sujeito, o que produz uma “imagem mental” como primeiro 
enquadramento do mundo. (CHARAUDEAU, 2013, p. 383). 

 

 Na própria representação da figura 24, como dito, além dos elementos 

visuais, temos os verbais. Entretanto, ao chegarmos a essa publicação, o 

impacto de sentido acontece a partir da imagem material, embora, como também 

elucidado, as palavras presentes têm expressiva significação. A imagem material 

se constrói e se olha segundo um jogo triádico: um mundo, um olhar e uma 

aparelhagem (Charaudeau, 2013, p. 384), fabricando, dessa forma, um mundo 

representado. É a materialidade de um olhar semiotizado, a partir dos elementos 

do mundo. Em contraponto, ao passarmos para o lado oposto, ou seja, o lado 

da recepção da imagem, temos um sujeito que encontra a gravura já 

representada, cabendo a ele desenvolver uma dupla atividade: o sentimento dos 

efeitos da imagem de acordo com sua própria sensibilidade e a interpretação da 

imagem, segundo sua própria inteligibilidade (Charaudeau, 2013, p. 384). 
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 Barthes (1990) diz que a função das palavras é delimitar a totalidade da 

mensagem. O texto tem um valor repressivo em relação à liberdade dos 

significados da imagem; compreende-se que seja ao nível do texto que se dê o 

investimento da moral e da ideologia de uma sociedade (Barthes, 1990, p. 33). 

 Santaella (2016) diz que  

 

Desde Foucault (1999), sabemos que toda sociedade é um 
arquipelago de poderes que se constituem por justaposição, enlace, 
cruzamento e hierarquia de distintos poderes sustentados por distintos 
saberes e vice-versa. (SANTAELLA, 2016, p. 93) 

 

 Essa sociedade hierarquizada através de poderes e saberes, conceituada 

por Foucault, citada em Santaella (2016), durante séculos foi constituída por 

homens e até os dias atuais as mulheres sofrem com o resquício do patriarcado. 

No entanto, mulheres do mundo todo resolveram ‘dar as mãos’ e batalhar por 

patamares de igualdade, usando a tecnologia como grande aliada. Todas as 

articulações políticas são concebidas no digital e seu transbordamento aparece 

nas ruas, no pós-digital. 

O pós-digital serve para colocar em relevo que o digital não se reduz a 
telas, mas inclui o uso escultural de redes e hardware, a arte do 
software e do código, as práticas do novo conceptualismo, estas que 
vão da arte ativista aos objetos que se apresentam sob a rubrica da 
pós-internet. (SANTAELLA, 2016, p. 88). 

 

 As aparições de hashtags têm sido cada vez mais frequentes nos atos 

fora das redes. Vemos a seguir dois grandes eventos nascidos a partir de uma 

hashtag: 
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Figura 25: Ato #8M. Acesso em: 20 de março de 2019. 
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A convocatória para a paralisação feminista mundial, organizada por 

mulheres, com o objetivo de ocupar os espaços públicos na data que marca o 

emblemático Dia Internacional da Mulher – 08 de março, foi realizada por meio 

da #8M, que atingiu o registro de 1.054.785 postagens somente no Instagram 

até a data do acesso. 

Mulheres de todo o mundo pararam suas atividades, com a finalidade de 

derrubar as fronteiras sociais e redesenhar a dignidade do gênero feminino no 

campo profissional, social, financeiro, cultural e doméstico. 

Vários países prepararam protestos, marchas e paralisações para marcar 

o ‘8 de março’. As estratégias que atravessam o movimento feminista foram 

simbolizadas com reivindicações na linha de batalha contra a política 

reacionária, altamente sexista e segregadora.  

Na França, os coletes amarelos foram o símbolo da resistência opositora  

ao governo Macron. As mulheres protagonizaram a luta contra as propostas de 

um governo que dialoga com a ganância dos empresários e garante mais voz 

aos homens, sobretudo os ricos. Não muito diferente do ‘8 de março’ ocorrido no 

Brasil. As reclamações direcionadas a Jair Bolsonaro tinham as bandeiras da 

impunidade relacionadas às mulheres, à violência policial, aos absurdos 

propostos na reforma trabalhista e na da previdência, tendo em vista que a 

maioria das mulheres ainda está entre os setores mais precários de trabalho, 

com salários mais baixos, especialmente as mulheres negras. 

Vimos também que as chilenas ocuparam as ruas para protestar contra 

os planos neoliberais do presidente Piñera e suas medidas repressivas. O 

mesmo aconteceu na Espanha, mulheres sinalizaram a necessidade de 

fortalecer a união entre si, dando destaque às imigrantes e à classe trabalhadora.  

O movimento feminista continua sendo um divisor de águas fundamental 

no enfrentamento político patriarcal. 
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As bandeiras mais atuais são a legalização do aborto, a exigência de 

igualdade salarial, o combate à violência física e o respeito às mulheres LBT28 

29. 

 

 

 

 

 

 

28  - Em 2008, A 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais aprovou a mudança da sigla GLBT para LGBT. A inserção da letra L à frente era 

uma demanda antiga das mulheres lésbicas, na luta por mais visibilidade. Mulheres não lésbicas, 

entretanto feministas, esforçaram-se no mesmo sentido, entendendo que em todos os campos 

as mulheres necessitam ser evidenciadas.  Internacionalmente a sigla LGBT já é usada. Na 16ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em agosto de 2019, em Brasília, os ativistas definiram 

a sigla vigente: LGBTI+ como padrão para identificar o segmento em todos os documentos 

futuros, buscando assim dar visibilidade às pessoas intersexo e incluir toda a diversidade de 

gênero. Sendo o L, as mulheres lésbicas, o G, homens gays/homossexuais, o B, pessoas 

bissexuais, o T, travestis, transgêneros e transexuais, o I, pessoas intersexuais (antigamente 

consideradas hermafroditas) e o símbolo +, representando outras possíveis variantes de gênero 

e/ou sexualidade. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/764-16-

conferencia-movimentos-lgbti-unificam-posicionamentos-e-reafirmam-a-defesa-do-sus. Acesso 

em 19/03/2020.  

Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL597188-5606,00-

MUDANCA+DE+SIGLA+DE+GLBT+PARA+LGBT+DIVIDE+COMUNIDADE+GAY.html. Acesso 

em 19/03/2020. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/17/estilo/1474075855_705641.html. 

Acesso em 19/03/2020. 

Disponível em: https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-

comunicacao-LGBTI.pdf. Acesso em 19/03/2020. 

 

29  - Aqui, usamos a sigla reduzida LBT por se tratar de referência somente às mulheres. 
As demais siglas não correspondem ao gênero pautado. 

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/764-16-conferencia-movimentos-lgbti-unificam-posicionamentos-e-reafirmam-a-defesa-do-sus
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/764-16-conferencia-movimentos-lgbti-unificam-posicionamentos-e-reafirmam-a-defesa-do-sus
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL597188-5606,00-MUDANCA+DE+SIGLA+DE+GLBT+PARA+LGBT+DIVIDE+COMUNIDADE+GAY.html
http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL597188-5606,00-MUDANCA+DE+SIGLA+DE+GLBT+PARA+LGBT+DIVIDE+COMUNIDADE+GAY.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/17/estilo/1474075855_705641.html
https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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Figura 26: Ato #EleNão. Acesso em: 20 de março de 2019 
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A manifestação, chamada de #EleNão, foi iniciada na rede social digital 

Facebook, através de um grupo que chegou a alcançar 4 milhões de membras. 

Fora das redes, o protesto em repúdio ao candidato à presidência Jair Messias 

Bolsonaro, espalhou-se por todas as capitais do Brasil e inúmeras cidades do 

mundo, com a hashtag ‘not him’. O ato #EleNão, ocorrido em 29 de setembro de 

2018, marcou a maior manifestação de mulheres da história do Brasil. 

A hashtag ‘Ele Não’ conta com quase 1 milhão de posts no Instagram. 

 Nessa cultura colaborativa, proporcionada pelas redes, todos os sujeitos 

são ouvidos. Compartilha-se algo comum, sem que haja um autoritarismo 

imposto por uma exclusiva linha de pensamento. Mulheres mães, mulheres 

lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres casadas, mulheres transexuais, 

mulheres solteiras, mulheres idosas, mulheres estrangeiras, mulheres 

periféricas, mulheres com os mais distintos traços e perfis unificam-se em prol 

de uma identidade, a identidade da luta contra o servilismo ao homem macho.  

 Essas vivências das mulheres tirou a hashtag ‘não é não’ das redes e a 

colocou nas ruas, nas mais variadas formas de manifestação. 

Toda essa encenação discursiva entre os sujeitos – neste caso, as 

mulheres – no e pelo ato, só faz sentido quando estabelecido tacitamente o 

contrato comunicacional, que liga os parceiros por meio de uma finalidade 

discursiva, tendo em vista que esse contrato subentendido é constituído pelo 

conjunto de restrições que codificam às práticas linguageiras e resultam, 

inerentemente, nas condições de produção e interpretação.  

Desse modo, o contrato comunicacional constitui-se como um dos 

saberes partilhados pelos protagonistas do dizer, visto que toda troca está 

calcada em um contrato que, na forma de um saber, é partilhado pelos membros 

de uma comunidade social. 

Charaudeau e Maingueneau (2018) cunham o seguinte conceito: 

O termo contrato de comunicação é empregado pelos semioticistas, 
psicossociólogos da linguagem e analistas do discurso para designar 
o que faz com que o ato de comunicação seja reconhecido como válido 
do ponto de vista do sentido. É a condição para os parceiros de um ato 
de linguagem se compreenderem minimamente e poderem interagir, 
coconstruindo o sentido, que é a meta essencial de qualquer ato de 
comunicação. (CHARAUDEAU E MAINGUENEAU, 2018, 132). 
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CONTRATO DE COMUNICAÇÃO 

 

 Ainda tendo como base as palavras de Charaudeau e Maingueneau 

(2018), o contrato de comunicação é um conceito fundamental, definindo-o como 

o conjunto das condições nas quais se realiza qualquer ato de comunicação.  

É o que permite aos parceiros de uma troca linguageira reconhecerem um 

ao outro com os traços identitários que os definem como sujeitos desse ato 

(identidade), reconhecerem o objetivo do ato que os sobredetermina (finalidade), 

entenderem-se sobre o que constitui o objeto temático da troca (propósito) e 

considerarem a relevância das coerções materiais que determinam esse ato 

(circunstâncias). 

As hashtags em geral iniciam seu funcionamento discursivo emplacando 

preliminarmente a primeira restrição de uso entre os participantes da troca: o 

símbolo #. A partir desse entender interativo, os outros elementos contratuais 

são estabelecidos, como se ver a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3: Contrato de comunicação, baseado em Charaudeau e Maingueneau, 2018. 

 

 Ao ‘hashtegearmos’ #8m, #Elenão e #Nãoénão percebemos elementos 

construídos a partir de um modelo cultural cristalizado coletivamente e associado 

à imagem feminina. 

#NÃOÉNÃO 

HASHTAG DIFUNDIDA 

POR E PARA 

MULHERES 

IDENTIDADE 

ROMPER A 

DOMINAÇÃO 

MASCULINA 

FINALIDADE 

UNIR FORÇA 

FEMININA 

PROPÓSITO 

GÊNERO 

FEMININO VÍTIMA 

DE RECORRENTES 

VIOLÊNCIAS 

CIRCUNSTÂNCIAS 
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 São estereótipos consolidados socialmente, ou seja, é a formação de um 

conjunto de opiniões partilhadas que alicerçam a interação e fundam o senso 

comum. É o que circula em determinados grupos sociais. 

 Charaudeau (2007) defende a ideia de que o estereótipo tem uma 

necessária função de estabelecimento do ato social – a aprendizagem social se 

faria com a ajuda de ideias comuns repetitivas como garantias das normas do 

julgamento social; de outro, rejeita-se o estereótipo, já que ele alteraria ou 

disfarçaria a realidade. É bem difícil, nessas condições, tomar essa noção como 

principal dentro da análise dos discursos sociais, salvo para assinalá-la como 

característica de certos fatos de discursos reveladores tal ou tal sujeito, dentro 

tal ou tal contexto situacional.  

 Aqui, diante desta pesquisa, pode-se perceber que os estereótipos que 

rodeiam o universo feminino são, em sua gritante maioria, negativos. Colocam a 

mulher em situação de vulnerabilidade e perigo. 

 

Figura 27: Instagram @oficial_amigosdenilopolis 
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Figura 28: Instagram @nãoénão. Acesso em 20 de março de 2019. 

 

 Cartazes, banners, estandartes, adesivos, camisetas e tatuagens com a 

tautologia “não é não” ganharam destaques nos atos populares. Órgãos oficiais 

aderiram o “não é não” e o encaixaram em campanhas de conscientização, como 

mostrado na figura 28, a Prefeitura de Nilópolis, através da Casa da Mulher 

Nilopolitana, órgão ligado à Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos 

Humanos também abraçou a campanha contra o assédio no Carnaval. 

 A inserção da internet nas rotinas diárias, trouxe muitas inovações para o 

campo da escrita, dentre elas, o uso das hashtags. Essa ferramenta ajuda na 

popularização de informações e mescla a língua, enquanto norma (palavras e 

frases), com signos específicos da área tecnológica (#). Muitas expressões 

estrangeiras, advindas dos meios tecnológicos, foram incorporadas à gramática 

da língua portuguesa, tais como: o verbo deletar, oriundo da palavra estrangeira 
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‘delete’; o verbo printar, oriundo do verbo inglês ‘to print’; o verbo tuitar, derivado 

da rede social Twitter, que significam, respectivamente excluir ou apagar, 

imprimir ou copiar e trocar mensagens instantâneas. Nota-se que todos os 

vocábulos herdaram, semanticamente, os significados dos termos primários. 

Isso revela que o advento da internet nos trouxe nova forma de comunicação. 

Um novo universo de possibilidades linguísticas nos é apresentado. Hoje, 

podemos também gramaticalizar o termo hashtag, alguns internautas já usam 

‘hashtagear’, como sinônimo de busca. 

A celeridade e o dinamismo da comunicação, componentes inerentes à 

linguagem da internet, não prezam pelas regras da gramática normativa. As 

partes constituintes da língua (ortografia, sintaxe, acentuação, entre outras) são 

colocadas em segundo plano para que os usuários possam se comunicar com 

maior rapidez. 

Ao “hashtegearmos” a #nãoénão, por exemplo, a encontraremos com 

distintas variações linguísticas, composta ou não com acentos. Todavia, a 

intenção é sempre a mesma: conectar mulheres com propósitos afins. É uma 

conexão digital entre sujeitos enunciador - arquivo - sujeito destinatário, cujo 

objetivo é a produção de sentido fora das redes.  

A leitura e interpretação da #nãoénão produzem gestos diferentes em 

torna da mesma temática. A #nãoénão virou título e tema de música (Não é Não 

- Composição Zélia Duncan e Ana Costa – figura 29); incentivou a criação da Lei 

que configura crime de importunação sexual os toques não consentidos (figura 

30); colabora na recriação de histórias contadas por décadas desde a educação 

infantil à vida adulta (figura 31). 
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Figura 29: Samba composto por Zélia Duncan e Ana Costa 
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Figura 30: Disponível em https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-18/crime-assedio-
carnaval-2019.html. Acesso: 19 de março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-18/crime-assedio-carnaval-2019.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-18/crime-assedio-carnaval-2019.html
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Figura 31: Disponível em www.santygutierrez.com. Acesso em 19 de marco de 2019. 

Diante dessas demonstrações, comprova-se que a funcionalidade das 

hashtags produz efeitos variados em torno de sua materialidade discursiva, 

muitas leituras são possíveis e seu uso é variável de acordo com a situação 

comunicativa. A #ForaTemer inundou as redes sociais, através das postagens 

de manifestantes que não coadunaram com o impeachment realizado no ano de 

2016 da presidenta eleita Dilma Houssef. Hoje, esta mesma hashtag não produz 

o mesmo efeito de sentido, uma vez que Michel Temer não está a frente da 

presidência e, ainda, por encontrar-se encarcerado. Nesse contexto, 

‘hashtegear’ o Fora, Temer! significa demonstrar o interesse pela soltura do ex-

presidente. O contrato comunicativo passa a ter outras “cláusulas”. 

http://www.santygutierrez.com/
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Essa possibilidade de maleabilidade contratual que faz com que 

consigamos ler a ‘não é não’ não samba, como ferramenta de conscientização e 

entretenimento; nas publicidades de carnaval, como conscientização e 

informação; nos cartazes das manifestações de rua, como conscientização e 

grito; nos contos de fadas, como ressignificação de leituras antigas; em 

legislação, como punição, e entre tantos outros meios comunicativos, a hashtag 

‘não é não’ atesta que há muitas manifestações possíveis, o que determina seu 

significado é o tipo de publicação e o tipo de tratamento estabelecido pelo sujeito 

enunciador, juntamente com a forma de interpretação do sujeito receptor, 

somados à situação de comunicação. Formado o contrato, criam-se, logo, as 

conexões através dos hiperlinks. Um sujeito isolado, encontra demais sujeitos 

isolados com discursos afins, e, assim, constituem-se em grandes grupos pelo 

mesmo modo de existência. É o reconhecimento do ‘eu’ com o ‘outro’ diante da 

possibilidade de um click. É a hashtag sendo língua e produzindo efeitos através 

do discurso dentro e fora do digital, com atualização em tempo real, em qualquer 

lugar do mundo. 
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7 CONCLUSÃO 

 
Nada no céu 
Nem no chão 
Sobre a terra 

Sabe alcançar a mulher 
Somos o som e o trovão, cristaleira 

Somos de brilho e carvão 
Ervas 

Somos o ser que está 
Nada no céu 

Nem nada no chão sabe explicar 
O que é nascer Mulher 

 
Ana Costa e Zélia Duncan 

 

 

Por séculos a mulher brasileira vem lutando por igualdade de gênero 

dentro dos mais diversos ambientes. Entretanto, apesar das expressivas 

conquistas, como a Lei do Feminicídio, a Lei que baliza o Crime de Importunação 

Sexual e a Lei Maria da Penha, que tratam do combate à violência contra 

mulheres, ainda há um número significativo de mulheres que sofrem com as 

opressões de homens que sentem-se verdadeiros donos dos corpos femininos.  

Isso ocorre em razão da crença masculina de que a culpa é das mulheres 

por “provocarem” com roupas curtas ou maquiagens fortes. Assim, no imaginário 

popular, elas estão estimulando e causando desejos sexuais nesses indivíduos, 

tornando-os possíveis agressores. Essas atitudes violentas perpassam a 

integridade física, atingem o psicológico, acumulam dores imensuráveis, 

diminuem a autoestima, a moral, e, por vezes, terminam em suicídio.  

Diante de dados alarmantes, demonstrados a seguir, é preciso analisar 

com extremada preocupação o porquê da persistência da violência contra a 

mulher na sociedade brasileira, a fim de assegurar os direitos humanos e, 

principalmente, o direito à vida. 
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Quadro 4: 13º anuário de segurança pública, Fórum Brasileiro de segurança pública. 

(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-mais-de-180-estupros-por-dia-

numero-e-o-maior-desde-2009.shtml). Acessado em 10/11/2019. 

 

 

Outro ponto temível que faz com que as mulheres reivindiquem e gritem 

por seus direitos é a violência física praticada por seus companheiros ou ex-

companheiros dentro de seu ambiente domiciliar. Elas, muitas vezes, são 

forçadas à prática do sexo, não negam por medo de serem agredidas.  

Com a chegada da internet, a evidência da necessidade de reformulação 

social, no que tange à questão de gênero, torna-se cada vez mais nítida. São 

inúmeros relatos compartilhados diariamente na tentativa de conscientizar e 

equilibrar a equidade entre homens e mulheres.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-mais-de-180-estupros-por-dia-numero-e-o-maior-desde-2009.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/brasil-registra-mais-de-180-estupros-por-dia-numero-e-o-maior-desde-2009.shtml
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A presente pesquisa filia-se aos pressupostos da Teoria Semiolinguística 

da Análise do Discurso, criada pelo professor Patrick Charaudeau, que 

apresenta-se bastante fecunda na apreciação dos discursos que rondam as mais 

variadas esferas sociais. Aqui, selecionamos a proliferação discursiva das redes 

sociais, vastamente difundida através de hashtags. Apontamos para #nãoénão 

e, com ela, procuramos demonstrar a análise evolutiva da figura feminina em 

uma sociedade patriarcal, com, ainda, profunda predominância masculina sobre 

o modo de viver da mulher.  

 Esse arcabouço teórico-metodológico está intrinsecamente relacionado 

a outras disciplinas, tais como a psicologia, a antropologia e a filosofia. Isso 

permite que a hashtag dentro ou fora do ambiente digital influencie o modo de 

semiotizar o mundo daqueles que são atravessados por ela. 

Levantaram-se as noções de rede, de hiperlink, de realidade, de 

virtualidade, de contrato comunicacional, de estereótipos, de representação 

social e de imaginário sociodiscursivo. Vimos que são conceitos que se 

emaranham de forma íntima, permitindo, portanto, a hipótese de tratarmos com 

profundidade questões estabelecidas nos universos feminino e masculino.  

A inspiração para este projeto nasceu da angústia em entender por que 

um “não” enunciado por identidades do gênero feminino – sendo ou não 

biologicamente mulher – apresenta múltiplas interpretações, e, infelizmente com 

maioria delas negativa.  

‘Não é não’ tornou-se filosofia de vida para muitas mulheres; modo de 

existência e a mais nova forma feminista de descentralizar interesses culturais, 

políticos, econômicos e, sobretudo, matrimoniais. 

Com a seleção deste corpus evidenciamos a materialização dos 

encontros virtuais em ambientes reais; a ressignificação dos direcionamentos 

dos movimentos sociais; a velocidade da multiplicação de informações; a 

multiliderança; o processo interativo e a inserção da mulher em patamares de 

disputa. 

Frisa-se, por fim, que a composição “# + texto verbal” atua como 

linguagem, que liga sujeitos à vida em sociedade. Seu funcionamento discursivo 

é aberto e colaborativo, transita entre os espaços virtuais e transborda para os 

ambientes físicos, ou seja, fora das telas. 
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Hashtag como linguagem agiganta os discursos de mulheres, denuncia a 

imposição masculina, mapeia temas correlatos e, ainda, assume papel de 

arquivo digital. Seus efeitos de sentidos são imensuráveis. 

Neste trabalho atestamos que a tautologia ‘não é não’ transcendeu a 

campanha de carnaval da qual nasceu, emplacou nas redes digitais, caminhou 

por entre organismos públicos, privados, institucionais, festivos, publicitários, 

entre outros, com o propósito de conscientizar sobre a urgência em respeitar o 

corpo, a voz, a vestimenta e, principalmente, o querer feminino. 

Diante dos desdobramentos teóricos aqui levantados, fica o desejo de 

futuras pesquisas, sob novas perspectivas para além da hashtag não é não.  
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