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Resumo 
 
Essa dissertação ancora-se no esforço de montar um mapeamento inicial daquilo 

entendemos como o ecossistema midiático do ativismo feminista. Partimos da 

premissa de que para entender o impacto destas manifestações é preciso analisa-

las em conjunto. Nosso objetivo é traçar inferências sobre quais dinâmicas podem 

ter levado as conquistas políticas delas provenientes, entendidas aqui a partir de 

dois episódios: a tipificação do crime de importunação sexual no Brasil, através 

da Lei 13.718 de 2018 e as demissões em massa por assédio sexual, decorrentes 

do movimento #MeToo - que teve origem nos Estados Unidos em 2017.  

Primeiro categorizaremos os players e formatos de ação envolvidos nos protestos. 

Depois, através dos dois estudos de caso, desejamos testar a hipótese de que as 

dinâmicas que permeiam a massificação do movimento são as mesmas 

observadas por Benkler, Farris e Robert (2018) ao analisarem a ascensão da 

extrema direita americana – que encontra seu auge na eleição de Donald Trump.  
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Abstract 
 
 

This dissertation is anchored in the effort to set up an initial mapping of what we 

understand as the media ecosystem of feminist activism. We assume that to 

understand the impact of these manifestations we need to analyze them together. 

Our goal is to draw inferences about which dynamics may have led to their political 

achievements, understood here from two episodes: the typification of the crime of 

sexual harassment in Brazil, through Law 13,718 of 2018 and the mass dismissals 

for sexual harassment, arising from the #MeToo movement - which originated in 

the United States in 2017. 

First we will categorize the players and action formats involved in the protests. 

Then, through both case studies, we want to test the hypothesis that the dynamics 

that permeate the massification of the movement are the same as those observed 

by Benkler, Farris and Robert (2018) in analyzing the rise of the American far right 

- which finds its peak in Donald Trump election. 
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1. Introdução 
 

 
“Todo mundo achou que ia acabar quando a gente morresse” disse Heloisa 

Buarque de Hollanda, feminista da segunda onda, para o jornal Estado de São 

Paulo. A professora e ativista se refere as reivindicações feministas que, após 

décadas de adormecimento, voltaram à ordem do dia - ao ponto de se tornaram 

um fenômeno de massa. O processo que desencadeou esse cenário, dado nos 

últimos dez anos em vários lugares do mundo, já é entendido como a “quarta onda 

do feminismo” e é popularmente caracterizado pelo uso de plataformas digitais 

como meio de mobilização1.  

Isto porque, como veremos aqui, foram os sites de redes sociais o principal 

suporte para grande parte das ações que levaram os feminismos ao destaque nos 

últimos anos. Iniciadas em torno do ano de 2012 por coletivos políticos e 

pequenos influenciadores, elas cresceram rapidamente de proporção. Em 3 ou 4 

anos, ganharam a popularidade que fez com que emissoras de TV, artistas, 

estúdios de cinema e marcas levantassem publicamente as bandeiras históricas 

das feministas.  

Esta não seria a primeira vez que um movimento político toma grandes 

proporções a partir da internet. Antes, em 2011, deslanchou a Primavera Árabe e 

após ela um conjunto de outros casos emblemáticos. As ações, que tiveram início 

a partir de uma página do Facebook na Tunísia, depuseram 4 governos ditatoriais 

na região. A Fanpage anônima foi criada após a foto de um jovem chamado 

“Khaled Said”, torturado pelo governo, ser publicada na imprensa. Trazia o título 

“Somos Todos Khaled Said” e em apenas alguns dias alcançou dezenas de 

milhares de seguidores. Foi este canal que convocou os cidadãos para os 

protestos nas ruas. O governo caiu em menos de um mês após o começo das 

manifestações. 

 Posteriormente, os protestos se estenderam pela Argélia, Jordânia, Egito 

e Iêmen. O líder do Egito terminou seu mandato de 30 anos, após 18 dias de 

                                                
1 Além da cobertura midiática que com reincidência chama atenção para o aspecto digital do 
movimento, poderá se observar mais à frente o conjunto de coletivos e campanhas off-line 
criados nesta quarta onda que usam as #, um símbolo do mundo digital, antes de seus nomes.  



protesto. O presidente da Líbia foi morto por manifestantes e arrastado por uma 

carreta em público. O do Iemên anunciou que não tentaria a reeleição, assim 

como o do Sudão e o premiê iraquiano. O governo da Jordânia renunciou.  

 Mas os casos não se esgotam na região árabe, já que a Espanha também 

teve protestos no mesmo ano – que culminaram em uma reorganização política, 

embora não tão radical. Conhecidos como Los Indignados, os envolvidos 

expressavam sua insatisfação com o corte de gastos sociais após a crise 

econômica e, principalmente, com os partidos políticos indistintamente. 

Capitaneado a partir da plataforma Democracia Real Ya!, com o apoio de mais de 

50 organizações da sociedade civil, o movimento se esforçou por permanecer 

apartidário. Ainda assim, dele se originou mais tarde o “Podemos” – um partido 

baseado no discurso da renovação política. Em reportagem, quatro anos depois, 

os líderes do movimento avaliam que os 12 dias de protestos e acampamentos 

resultaram em uma retomada no interesse pela política no país. 

 No Brasil, em 2013, vivemos as Jornadas de Junho. De caráter parecido 

com Los Indignados, os protestos que se iniciaram com uma agenda pragmática, 

impedir que a passagem dos ônibus aumentasse em R$0,20, logo ganharam 

pautas difusas. Os cartazes levados pelos manifestantes traziam reivindicações 

amplas como direito a saúde, educação, fim da corrupção, entre outros. Os atos 

foram caracterizados pela ojeriza a participação partidária e a forte repressão 

policial, além da ação dos grupos de desobediência civil.  

 Assim como no caso da Espanha, as manifestações ficaram conhecidas 

por despertar o interesse massivo pelo ativismo e pelo debate político. Dela, se 

seguiram diversos outros protestos nos anos consecutivos como o 

#NãoVaiTerCopa, #VemPraRua, as passeatas contra a corrupção, pelo 

Impeachment, contra o golpe, contra a reforma trabalhista, entre tantas outras. 

Esse interesse pelo mundo político não rendeu apenas passeatas como também 

protestos virtuais de variados tipos como vomitaços, twitaços, cancelamentos e 

linchamentos virtuais2 . Estas práticas se tornaram corriqueiras e acontecem em 

                                                
2 Vomitaço é uma prática em que usuários usam o emoji de vômito em sequência nos 
comentários de um post como forma de demonstrar desaprovação pela publicação ou pelo dono 
do perfil.  Twitaços são levantes virtuais em que diversos usuários publicam a mesma hashtag 
simultaneamente, afim de leva-la aos Trending Topics do Twitter e demonstrar apoio público a 
uma causa. Cancelamentos são unfollows em massa um determinado perfil, como forma de 



movimento continuo com maior ou menor grau de apoio de organizações e 

coletivos políticos.  

 Quando observamos o caso feminista percebemos que, diferente do caso 

da Primavera Árabe ou das manifestações de junho, os protestos de maior 

impacto aconteceram não nas ruas, mas na internet. Como defendem alguns 

autores (Bennet e Sergerberg, 2013; Chagas, 2016), ações online costumam 

ganhar a audiência por facilitar a oportunidade de participação política dando aos 

usuários a possibilidade de adentrar e iniciar discussões e protestos ainda que 

com recursos organizacionais, de tempo e conhecimento escassos. Algumas 

conseguem alcançar milhões de pessoas. Sua duração costumeira vai de 

algumas horas a alguns dias. Mas, se os protestos de rua convocados através de 

redes sociais são encarados com otimismo e percebidos como sinal de civilidade 

– as manifestações online não tem o mesmo crédito. São vista como uma forma 

de participação política menos eficaz e até mesmo preguiçosa. 

Tomando como objeto o movimento feminista, contestamos esse 

descrédito a partir de dois episódios que acreditamos servir como evidência da 

eficácia destes protestos. São eles: a tipificação do crime de importunação sexual, 

no Brasil, a partir da lei 13.718 e as demissões em massa de assediadores 

decorrentes das denúncias contra Harvey Weinstein e do movimento #MeToo, 

nos Estados Unidos. Há outros dados que poderiam servir, como o aumento em 

40% das denúncias de violência doméstica no Brasil em 2015. Ou o sucesso da 

hashtag #PrimeiroAssédio, que contou com mais de 80 mil replicações. Ou ainda 

a palavra “feminismo” ter sido a mais procurada na web em 2017 e a 

personalidade do ano da Revista Times ter sido o coletivo de mulheres à frente 

da já citada #MeToo.  

Escolhemos os dois marcos porque eles representam o apoio de 

instituições grandes às pautas feministas. Na Primavera Árabe foi uma mudança 

institucional, a queda de um líder político, que serviu como parâmetro do êxito dos 

manifestantes. O mesmo se deu nos protestos das jornadas de junho, quando os 

governos voltaram atrás no aumento do preço das passagens de ônibus. No caso 

                                                
demonstrar desaprovação. Linchamentos virtuais são práticas violentas em que vários militantes 
enviam mensagens de ódio a determinada pessoa. 



dos feminismos, mulheres avançaram na conquista de direitos que dependiam de 

instituições que até então os negligenciavam.  

A lei 13.718, conhecida na imprensa como lei da criminalização do assédio 

foi sancionada em 2018. Ela torna a importunação sexual crime, com pena de 1 

a 5 anos de prisão. Também criminaliza a divulgação de vídeos de pornografia de 

vingança e aumenta a pena para estupro coletivo.  Toques indesejados, beijos 

forçados, esfregões em transportes públicos não tinham antes um dispositivo legal 

adequado. Pelo código penal deveriam enquadrados como estupro, que tem 

penas altíssimas ou importunação ofensiva ao puder – contravenção para a qual 

pena é somente uma multa.   

Esta foi a lei que enquadrou o jogador Neymar quando, ao ser acusado de 

estupro, divulgou em suas redes sociais uma conversa de whatsapp contendo 

imagens íntimas da modelo Najila Trindade. Sua criação se deu após um notório 

caso de violência sexual na qual um homem ejaculou em uma mulher no 

transporte público em São Paulo, em 2017. O rapaz, preso em flagrante, foi 

liberado pelo juiz. Isto porque foi acusado dentro do artigo 213 do Código Penal 

que pune o estupro e entende que este ato é o de “constranger alguém a manter 

conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso mediante violência ou grave 

ameaça.”. Dizia a sentença do juiz: “Entendo que não houve o constrangimento, 

tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco 

de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado.” 

Em resposta, mulheres postaram em seus perfis histórias de vivências 

similares, envolvendo abusos em transporte público. Na imprensa, juristas 

debatiam se o ocorrido deveria ou não ser enquadrado como estupro. Deste 

movimento, apareceram as falas que chamavam a atenção para a importância de 

se ter uma lei que resolvesse este tipo de crime sexual. Assim, os acusados não 

seriam enquadrados na lei de estupro – que tem penas muito duras – nem 

enquanto importunadores do pudor, contravenção que não leva ao cumprimento 

de penas.  

O movimento #MeToo, por sua vez, iniciou-se em 2017, pela atriz Alyssa 

Milano. Foi um movimento de denúncia de assédio sexual que teve como 

principais protagonistas atrizes hollywoodianas. Ele começou após uma série de 

matérias do New York Times nas quais o produtor Harvey Weinstein era acusado 



de assédio por mais de 30 mulheres que trabalharam em seus filmes. Diante do 

escândalo, a hashtag foi lançada como forma de prestar apoio as vítimas e 

mostrar a dimensão do problema. Ela foi usada mais de 200 mil vezes, em todo o 

mundo, no dia de seu lançamento.  

Antes da reportagem que deflagrou as ações, Weinstein já havia sido 

acusado diversas vezes. Em alguns casos a polícia foi acionada. Houveram 

processos e mesmo alguns vazamentos na mídia3. Entretanto, o produtor havia 

permanecido impune até que as histórias fossem recontadas neste novo contexto, 

de um movimento feminista massificado com discussões constantes sobre 

violência sexual. Após a matéria do Times e o lançamento da hashtag as histórias 

de atrizes famosas com o produtor vieram à tona. Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie 

e Rose McGowan foram apenas algumas das muitas mulheres assediadas. 

Weinstein foi demitido de sua própria empresa. Mas a denúncia contra ele 

foi apenas a primeira de muitas. A hashtag #MeToo originou denúncias de abusos 

também no mundo da música, das igrejas (#ChurchToo), esportes, política, 

medicina, jornalismo, pornografia, entre outros. Ela também foi traduzida para 

mais de 20 idiomas e chegou a países como Córeia do Sul, Rússia, Vietnã, Irã e 

Índia.  Diversas outras denúncias também aconteceram em hollywood, ao ponto 

de ter sido criado um site onde é possível consultar se um filme ou seriado tem 

participação de um acusado. 

O que tornou estas conquistas possíveis? Esta dissertação procura 

rascunhar uma resposta para a pergunta. Há muitas. Mas o que queremos olhar 

aqui é especificamente para os agentes envolvidos nas ações e as dinâmicas 

entre eles. Acreditamos que estas duas conquistas não teriam sido possíveis sem 

que um conjunto de outras ações as tivessem precedido. Também apostamos que 

a massificação do feminismo a partir destas ações foi possível a partir da 

diversidade de players envolvidos nelas. Esta premissa se inspira em autores que 

procuram analisar a comunicação política em nível ecossistêmico (Chadwick, 

2016; Benkler, Farris e Roberts, 2016).  Por isso, ancoramos esta dissertação no 

esforço de produzir um mapeamento inicial do que chamamos de ecossistema 

                                                
3 https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-
allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey 

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey


midiático do ativismo feminista. A partir dele queremos testar três se dinâmicas 

conceituadas por Benkler, Farris e Roberts (2016) servem para explicar, ainda 

que parcialmente, a construção do cenário que possibilitou a expansão do 

feminismo e a consequente efetividade da ação #MeToo e a conquista da Lei 

13.718. 

São elas: “Networked propaganda”, “Propaganda feedback loop” e 

“Attention backbone”. As três são usadas no livro para explicar a eleição de 

Donald Trump e o avanço da extrema-direita nos Estados Unidos. As últimas 

eleições brasileiras também terminaram na vitória de um presidente conservador, 

Jair Bolsonaro e entre as candidaturas de ambos algumas semelhanças 

costumam ser apontadas. As duas campanhas são associadas a propagação de 

fakenews, clickbaits, uso de bots multiplicadores de mensagens, entre outras 

estratégias moralmente questionáveis e difíceis de serem defendidas como 

caminhos válidos para o contra-ataque político. Para parte da imprensa e dos 

analistas políticos, foram elas as chaves para a vitória dos candidatos. 

O que os autores defendem todavia é que essas ações não seriam eficazes 

sem que houvesse um ecossistema midiático dando suporte a elas. Ao longo do 

livro, eles procuram descrever as dinâmicas que fundam este ecossistema. Se 

elas puderem ser usadas para explicar o caso de um movimento progressista, 

que não fez uso de estratégias envolvendo robôs e notícias falsas, talvez isto 

possa ajudar a encontrar um caminho para oferecer respostas aos avanços 

conservadores. Esta dissertação inicia este esforço. Não há intenção de encerrá-

lo, considerando que a compreensão de um ecossistema midiático é uma tarefa 

complexa que exige múltiplas análises e estudos de caso. Mas dá-se o primeiro 

ponta pé, que pode ser levado a frente por outros autores. 

Em “Networked Propaganda” o esforço dos autores é o de descrever a 

estrutura e as dinâmicas de um ambiente informacional que fez com que se 

multipliquem os atores que propagam informações falsas e que acreditam nelas. 

Aqui, o que queremos compreender é a construção do ecossistema que possibilita 

que vítimas de assédio e violência denunciam seus agressores e sejam 



acreditadas. Como é sabido, a maioria das mulheres não reportam crimes de 

violência sexual, seja à polícia ou a suas famílias4 e núcleos de amigos.   

Sentimentos de vergonha e medo de retaliação são algumas das causas 

atribuídas a este comportamento. Além deles, o medo de não ser acreditada. Em 

delegacias e outros ambientes com estruturas patriarcais, mulheres são 

questionadas quanto a veracidade dos abusos vividos e culpabilizadas por eles.  

Ou seja, em ambos os casos - do avanço da extrema-direita e do avanço do 

movimento feminista – estamos olhando para um cenário no qual certas 

informações, antes consideradas falsas, passam a ser lidas como verdadeiras.  

Partindo deste entendimento procuramos achar similaridades entre os dois 

casos. Primeiro traçamos um mapaeamento dos atores e repertórios usados no 

movimento feminista. Percebemos que eles são de natureza diferente daqueles 

envolvidos na ascensão da extrema-direita. Em seguida, procuramos observar 

simetrias nas dinâmicas que permeiam ambos ecossistemas. A seguir, 

introduzimos uma descrição delas. 

“Networked propaganda” é um conceito segundo o qual transformações 

nas crenças e atitudes emergem da “interação entre um conjunto diverso e amplo 

de fontes discretas e bits narrativos”: 

 
“(...) mudanças em escala populacional nas atitudes e crenças, não 
provêm de uma única história ou fonte, mas do fato de uma grande 
variedade de pontos de disseminação, alguns pelo propagandista, a 
maioria não, repetirem várias versões daquela comunicação, agregando 
credibilidade e alterando a recordação da ideia de falsidade, narrativa 
enganosa ou manipuladora na população-alvo, disseminando a 
narrativa mais amplamente nessa população.” (Benkler, Faris e Roberts, 
2018, p. 33) 

 

Em outras palavras, é o alinhamento discursivo entre fontes diversas a 

base das mudanças de crença em escala populacional. Isto explica momentos em 

que sites, coletivos conservadores, líderes religiosos e políticos repetem uma 

mesma notícia falsa. Como por exemplo, que o governo tentou lançar um “Kit 

Gay”. Uma fonte confirma a outra. Cada uma das fontes tem influência sob um 

                                                
4 https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/maioria-das-mulheres-nao-denuncia-agressor-
a-policia-ou-a-familia-indica-pesquisa.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/maioria-das-mulheres-nao-denuncia-agressor-a-policia-ou-a-familia-indica-pesquisa.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/02/maioria-das-mulheres-nao-denuncia-agressor-a-policia-ou-a-familia-indica-pesquisa.shtml


número restrito de pessoas. Essas pessoas têm contato umas com as outras e 

confirmam também entre si as informações recebidas pelas fontes.   

Mas o conceito também pode ser usado para entender como ações como 

#PrimeiroAssédio pode mudar a mentalidade das pessoas sobre o 

comportamento masculino, o que é assédio, etc. Neste caso, observamos 

também fontes de naturezas e nichos diversos (diversos conhecidos, coletivos 

políticos, musicistas, escritoras, jornalistas) repetindo um mesmo discurso. Ainda 

que cada um dos atores encontre formas particulares de abordar o tema e o faça 

a partir de sua própria experiência, há um consenso quanto à recriminação ao 

assédio e a exposição do quanto as experiências a ele relacionadas são 

traumáticas e desagradáveis. Também observamos que, ao longo dos anos em 

que o movimento se desenrola, atores de variados tipos tomam a iniciativa de 

começar suas próprias ações. Isto inclui atrizes, jornalistas, instituições 

governamentais, etc. 

Uma segunda dinâmica é a de “propaganda feedback loop”, uma 

característica das redes na qual: 

 
“meios de comunicação, elites políticas, ativistas e público formam e 
rompem conexões com base no conteúdo de suas declarações, o que 
reduz progressivamente os custos de contar mentiras consistentes com 
uma narrativa política compartilhada e aumenta os custos de resistir a 
essa narrativa compartilhada em nome da verdade. Uma rede capturada 
por esse ciclo de feedback torna difícil para um meio de comunicação 
ou político adotar uma estratégia consistentemente focada na verdade 
sem ser expulso da rede e ter a influência perdida para um segmento 
relevante do público.” (Benkler, Faris e Roberts, 2018, p. 33) 

 

  

 Portanto, as redes são formadas a partir de verdades compartilhadas. Na 

medida em que essas verdades são repetidas, torna-se cada vez menos custoso 

fazer declarações com conteúdo similar. Ao mesmo tempo, declarações 

contrárias tornam-se onerosas. Conforme o discurso comum é adotado por mais 

players, aumenta-se a chance de que aqueles que expressam verdades adversas 

sejam expulsos ou percam influência na rede. Ou seja, para dialogar com os 

grupos que funcionam nesta dinâmica é preciso reproduzir suas verdades. 

 No caso do feminismo o “propaganda feedback loop” explica o que 

acontece quando o movimento alcança parcelas maiores do público e marcas, 



artistas e instituições se veem obrigadas ou desejosas de dialogar com aquele 

nicho. Nos últimos dez anos, estes atores têm cada vez mais sido cobradas a 

assumirem responsabilidades sociais (Yan, 2002). Como o movimento obteve o 

apoio de parte significativa das mulheres, eles passam a ser chamados por essas 

consumidoras a atender pautas feministas. Portanto, a reafirmarem as verdades 

por detrás da ética do movimento. 

No mapeamento encontramos um conjunto de ações que permeiam essas 

demandas. Algumas delas são: mais visibilidade para mulheres dentro do 

ambiente corporativo e na mídia (#NãoTemConversa, #LetLizSpeak), novas 

formas de representação do feminino (#MMBodyPositive) e punição para homens 

e corporações com comportamentos inadequados (#FireRickRimender, 

#NãoCompreNaMarisa). Além disso, consumidores compreendem a adesão 

destes agentes privados ao feminismo como uma estratégia publicitária (Keller e 

Ringrose, 2015) e pressionam os mesmos a assumirem posturas coerentes e que 

demonstrem a autenticidade do seu apoio.  

Atores que flertam com o feminismo e, posteriormente, não correspondem 

as expectativas sobre o que é uma postura de apoio as pautas podem ser 

expulsos da rede ou perderem sua influência. Um caso que ilustra a situação 

aconteceu com a cantora de funk MC Carol, autora de uma música na qual se diz 

“100% feminista”. Em 2018 uma fã de MC Carol relatou, nas redes sociais, ter 

sido violentamente abusada por um de seus dançarinos, quando foi chamada para 

dançar em cima do palco5. Inicialmente, a funkeira se posicionou dizendo que 

deixaria a polícia resolver o caso e que seus dançarinos nunca haviam abusado 

de ninguém. Porém após uma enxurrada de críticas, fez um novo posicionamento 

afirmando que o acusado seria afastado e pedindo desculpas a vítima6.  

O “Propaganda feedback loop” também serve para explicar a adesão 

desses players ao discurso feminista pela via positiva. Marcas e celebridades 

precisam se posicionar de formas que agradem o público. Nos anos 80 e 90 

quando havia uma queda na popularidade do feminismo e o termo era mal visto 

                                                
5 https://catracalivre.com.br/cidadania/fa-acusa-dancarino-de-mc-carol-de-assedio-e-
detona-a-cantora/ acesso: 30/08/2019 
 
6 https://www.youtube.com/watch?v=p8taOp45ky0 acesso: 30/08/2019 a 

https://catracalivre.com.br/cidadania/fa-acusa-dancarino-de-mc-carol-de-assedio-e-detona-a-cantora/
https://catracalivre.com.br/cidadania/fa-acusa-dancarino-de-mc-carol-de-assedio-e-detona-a-cantora/
https://www.youtube.com/watch?v=p8taOp45ky0


por boa parte das mulheres, os custos em se dizer “feminista” eram muito altos. 

É a consolidação desta rede nos anos 2000 que torna cada vez menos custoso 

para mulheres se afirmarem publicamente como feministas. Então, quanto mais 

atores influentes aderem a causa – como Beyoncé, que em 2014 usou um letreiro 

a palavra “Feminist” em um dos seus shows – mais outros atores influentes se 

sentem seguros para fazerem o mesmo. Especialmente quando esta ação 

aumenta o grau de influência do ator sobre determinado público. 

 A terceira dinâmica, de Attention Backbone, explica que: 

 
“Nós periféricos da rede chamam a atenção para sua agenda e 
estrutura, atraem uma sub-rede de usuários afins que são intensamente 
interessados naquela perspectiva e através de membros relativamente 
mais visíveis dessa sub-rede ampliam a agenda que enquadra-se 
progressivamente em locais cada vez mais influentes para alcançar o 
público em geral. ” (Benkler, Faris e Roberts, 2018, p. 33) 

 
 

 Isto é, a propagação de informações nessas redes se inicia a partir de 

influenciadores pequenos e médios, com alto grau de interesse no conteúdo. 

Durante nosso levantamento encontramos dados que confirmam esta perspectiva 

quanto a construção das redes feministas. Nos primeiros anos, as ações são 

geralmente capitaneadas por influenciadores digitais e ativistas que falam com 

um número restrito de pessoas. Só após dois ou três anos, quando o movimento 

se massifica, é que veremos a adesão gradual de atores com uma rede maior.  

 Para essa pesquisa, partimos de um banco de dados com 158 hashtags 

do movimento feminista, lançadas de 2012 a 2017. Desta base tentamos 

depreender: os atores que capitanearam as ações online e os repertórios de ação 

imputados por eles. Criamos categorias para os atores e repertórios de ação que 

nos permitissem observar sua evolução ao longo do tempo. Também levantamos 

uma descrição e um breve histórico de cada uma das hashtags, que nos 

permitirão entender o desenrolar das ações sobre assédio nos sites de redes 

sociais e notar como estas ações nos apresentam rastros de dinâmicas similares 

aquelas encontradas nas redes da extrema-direita. 

 Nossa hipótese principal é a de que teorias sobre ecossistemas midiáticos 

usadas para compreender a propagação de notícias falsas e da agenda 

conservadora podem ser aplicadas para o entendimento de outras mudanças 



massivas de crença e comportamento. No nosso caso específico, as crenças 

sobre a veracidade de acusações de assédio. 

 Antes de fechar o capítulo, vale situar o leitor com informações sobre o 

nosso objeto e algumas das leituras que nos trouxeram até aqui. Como já 

mencionado, o período que compreendemos como a primavera feminista7, 

começou a florescer há cerca de dez anos e é costumeiramente caracterizado 

pelo uso da internet como plataforma de mobilização pelos direitos das mulheres. 

Isto porque parte das ações que ajudaram a massificar o movimento aconteceram 

nas redes sociais. Embora defendamos aqui que esta aceitação massiva é mais 

uma consequência do ecossistema de atores envolvidos e suas dinâmicas do que 

simplesmente do uso de sites de redes sociais, entedemos que esses meios 

foram importantes na medida em que potencializaram os recursos 

comunicacionais de pequenos e médios influenciadores.   

No Brasil, um dos primeiros8 cases de grande adesão foi  #Primeiroassédio 

— uma campanha de denúncia ao assédio e abuso sexual na infância e 

adolescência. É uma ação baseada no compartilhamento de testemunhos. A 

intenção era expor a recorrência da sexualização infantil e da pedofilia, muitas 

vezes exercida impunemente. Para participar, as mulheres postavam em seus 

perfis a sua primeira memória de assédio. Pessoas também usaram a hashtag 

para contar casos de estupro ou abuso que viveram mais velhas, tecer reflexões 

sobre a manifestação, oferecer apoio as vítimas, etc.  

A tag foi usada mais de 86 mil vezes em cinco dias, noticiada na imprensa 

estrangeira e ganhou versões em inglês e espanhol. A ação alcançou nós 

influentes dos sites de redes sociais: pessoas com muitos seguidores, como 

artistas, aderiram à mobilização. A percepção de que muitas mulheres haviam 

sofrido assédio sem nunca terem falado sobre isso para outras pessoas ou uma 

com as outras, levantou uma discussão sobre o silenciamento das vítimas e suas 

causas.  

                                                
7 O termo “Primavera Feminista” traça uma comparação entre estas ações e aquelas 
desempenhadas no Oriente Médio, conhecidas como “Primavera Árabe” quando os governos de 
diversos países caíram após protestos iniciados na internet.  
8 Ações feministas online já aconteciam desde 2013 com algum destaque midiático mas o 
#Meuprimeioassédio foi a primeira a alcançar dezenas de milhares de adesões e receber atenção 
de grandes jornais e revistas internacionais.  



Também vale dizer que a ação se iniciou com o programa de culinária 

Masterchef, que geralmente fica entre os Trending Topics do Twitter quando está 

sendo exibido. #Primeiroassédio foi uma resposta a um incidente no Masterchef 

Jr., uma versão alternativa do reality show que conta com crianças e pré-

adolescentes como participantes. Quando o primeiro episódio foi ao ar alguns 

tweets em que homens expressavam desejo sexual sobre uma das competidoras, 

uma menina de onze anos, repercutiram na rede. Em retaliação, o coletivo Think 

Olga deu início à campanha.  

 Outra campanha popular do mesmo período foi #BelaRecatadaedoLar. 

Mais uma vez a relação com a grande mídia está presente, já que a ação foi uma 

refutação a uma reportagem da Revista Veja que comparava Marcela Temer, 

então cotada para ser a futura primeira dama e a presidente Dilma Roussef. À 

Marcela eram atribuídas as características de ser “Bela, Recatada e do Lar”. Esta 

campanha ilustra um segundo formato de ação, que trabalha com fotos pessoais 

ao invés de depoimentos. Afim de se contrapor a expectativas retrógradas de 

feminilidade, as participantes compartilharam imagens de si mesmas em ações 

que ironizassem os atributos “Bela, recatada e do lar”. Algumas brincaram com a 

própria tag, fazendo versões #BelaRecatadaedoMar ou #BelaDesbocadaedoBar.  

 Antes e depois, outras manifestações aconteceram e seguem 

acontecendo. Van-Zoonen (2012) defende que a internet é solo fértil para um 

debate político que, de 50 anos para cá, tem se embasado mais em opiniões 

pessoais do que em informações vindas de fontes oficiais. Isso seria sintoma de 

uma virada epistemológica mais ampla, envolvendo uma gama de teorias que 

abordam a relação entre poder e produção de conhecimento e uma série de 

escândalos e incoerências que fragilizaram a credibilidade de instituições oficiais. 

O resultado é que, na ausência de uma base sólida, os indivíduos passam a 

confiar mais em percepções vindas de experiências ou testemunhos de pessoas 

comuns. 

 A internet potencializa esse processo na medida em que permite aos 

sujeitos publicarem suas opiniões individuais e encontrarem outros que as 

reverberam. Visões parecidas reforçam o senso de verdade. A discussão política 

foge dos debates que exigem um chão teórico mais firme e se centram em 

enquadramentos pessoais que passam pela moral individual e por anseios 



cotidianos (Pappacharissi, 2011). Isto é positivo na medida em que mais pessoas 

se interessam pelo debate e compreendem que a política tem relação direta com 

suas vidas. Mas também pode vir acompanhado da superficialização das 

discussões. 

 Diante desta inclinação social, que credibiliza formas pessoalizadas de 

debate político, os coletivos passam a empreender ações que oferecem mais 

espaço para expressão individual (Bennet e Sergerberg, 2012). Campanhas como 

#Wearethe99%, #Primeiroassédio e mesmo manifestos de rua mais recentes 

(como os das jornadas de junho de 2013) abrem a possibilidade de que cada 

participante torne-se um pequeno protagonista para sua rede de contatos.  A ação 

em rede suscita novas formas de criar laços. A exaltação da experiência particular 

anda de mãos dadas com a sensação de pertencimento, na medida em que uma 

individualidade ecoa nas outras.   

 Para dar continuidade a estas discussões, estruturamos o trabalho em 

quatro capítulos. O primeiro faz uma retomada histórica dos movimentos 

feministas e sua progressão até este estágio de massificação. O que 

observaremos é que as pautas de hoje são muito similares a dos anos 70 e 80, 

assim como alguns dos repertórios. Esta observação pretende fortalecer o 

argumento de que a massificação é fruto de um rearranjo ecossistêmico mais do 

que do surgimento de conteúdos e repertórios específicos (como se defende 

sobre as Fake News).  

  O segundo capítulo traz a metodologia usada para a coleta dos dados 

levantados a partir de jornais, revistas e textos especializados e apresenta os 

atores e repertórios encontrados a partir deles. Também cruzamos os dados, afim 

de observar a evolução cronológica das ações e como os atores fazem uso dos 

repertórios. O terceiro capítulo traz um estudo de caso que observa a evolução 

das ações sobre assédio e violência sexual e as relaciona aos êxitos do 

movimento #MeToo e a criação da Lei 13.718, que criminaliza o assédio. Neste 

capítulo procuraremos observar lastros das dinâmicas de “networked 

propaganda”, “propaganda feedback loop” e “atention backbone” no ecossistema 

feminista. O quarto capítulo conclui a discussão, traçando uma breve discussão 

sobre análises de ecossistema midiático como possibilidade metodológica 

promissora. 



Ao final deste trabalho, desejamos ter contribuído com os estudos sobre 

mobilizações feministas online oferecendo uma nova perspectiva de análise sobre 

estas. Também é nossa intenção apurar a compreensão sobre ecossistemas 

midiáticos e como suas dinâmicas ajudam na formação de consensos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. De repente feministas 
 

O principal objetivo deste capítulo é identificar traços que caracterizem a 

discussão teórica e as estratégias políticas do movimento feminista. A ideia é 

traçar uma comparação entre debates novos e antigos. Para isso, fizemos uma 

breve revisão da teoria política feminista e um levantamento histórico sobre o 

desenvolvimento do movimento no Brasil e nos Estados Unidos.  

Optamos por consultar também a história norte-americana entendendo que 

a constituição do feminismo em nosso país foi bastante influenciada pelo contato 

com o exterior e ainda hoje o é. Um levantamento feito previamente demonstrou 

que o formato de manifestações feministas online que esse trabalho se propõe a 

estudar aparece alguns anos antes nos Estados Unidos. Consideramos também 

que uma das ações consideradas neste trabalho como marco da eficácia do 

movimento feminista, a #MeToo, se deu nos EUA.  

 

 

1.2 Lute como uma garota: a política do feminismo 
 
 É possível discernir formas de fazer política específicas do movimento 

feminista? Ou ainda, formas de expressão política típicas de mulheres? Algumas 

autoras têm argumentado que sim. Segundo pesquisas feitas em fóruns online 

(Vochocová et. al 2015; Hering, 1993) e listas de discussão, embora não haja um 

gap quantitativo em relação à participação política de homens e mulheres, há sem 

dúvida um qualitativo.  

 Estes trabalhos identificam diferenças no tom usado pelos gêneros e no 

enviesamento dos comentários, com homens tendendo a ser mais negativos, com 

tom autoritário e assertivo. Mulheres costumam ser solidárias, com uma fala 

pessoalizada e marcada por justificativas e desculpas. Coffé e Bolzendahl (2010), 

assim como Norris et. al (2004) argumentam que o sexo feminino é mais propício 

a tomar parte em formatos específicos de participação política, a saber, as formas 

“privadas” de ativismo. Esta categoria engloba ações políticas menos formais 



como boicotes, petições, doação de dinheiro, etc. Homens, enquanto isso, 

estariam mais presentes na política institucional.   

 A partir destas reflexões, é nosso interesse observar traços de 

continuidade entre práticas históricas do movimento feminista e as manifestações 

feministas online. Objetivamos identificar continuidades que marquem uma 

caracterização destas lutas. Argumentamos que as práticas destas mulheres 

apresentam diferenças claras das políticas difamatórias geralmente atribuídas a 

direita conservadora. Apesar disso, é possível traçar um paralelo entre as 

dinâmicas que possibilitam o sucesso de ambas. Para este esforço, 

observaremos atuações do movimento político e da imprensa feminista  

 

1.3 A luta das feministas 
 
 Se o termo “O pessoal é político” é o mote da segunda onda feminista, o 

uso de táticas que partem do privado para o político já vinha a muito sendo 

incorporada às práticas destas mulheres. Enquanto o movimento sufragista 

brasileiro é descrito como uma ação da elite feminina brasileira, atuando 

essencialmente sobre a esfera pública (Pinto, 2003), em textos de Wollstonecraft 

e Gouges, talvez as primeiras ativistas feministas das quais se tem 

documentação, a politização da vida íntima já aparece como reivindicação. 

 O mesmo acontece na Imprensa Feminista Brasileira, desde os seus 

primórdios. O primeiro periódico a se posicionar como folheto político voltado à 

causa das mulheres em 1873 foi O Segundo Sexo, dirigido por Francisca 

Senhorinha Motta Diniz. Além do direito ao voto, as matérias alertavam para os 

direitos da mulher no casamento (tracejando desde já o debate sobre as relações 

íntimas) e para a importância da educação como meio para emancipação 

feminina.   

Antes disso, em 1852, o Jornal das Senhoras procurava estabelecer 

diálogos com o público masculino sobre a condição das mulheres (2003). Esse foi 

o primeiro jornal brasileiro escrito por mulheres e é sintomático que a maior parte 

das publicantes preferissem ficar anônimas (Casadei, 2011). Apesar do jornal não 

se auto-declarar como tal, o anonimato evidencia o seu caráter eminentemente 



político. Através de impressões e testemunhos pessoais essas mulheres 

procuravam influenciar o comportamento das elites de sua época.  

 Em outro contexto, Bermann (2004) fala sobre a força política dos 

testemunhos quando conta como esse recurso foi usado em 1920 por ativistas 

afro-americanas que se reuniam com feministas brancas na conferência de 

Memphis. Em um discurso no qual o objetivo era relatar “O que significa ser uma 

negra”, a educadora Charlotte Hawkins Brown usa seu tempo de fala para relatar 

uma experiência de segregação racial que havia sofrido no trem, a caminho do 

evento. 

 Outro exemplo marcante é o testemunho da escrava alforriada Sojourner 

Truth na Convenção de Mulheres de Ohio em 1851. Sua experiência pessoal foi 

usada como forma de rebater homens que argumentavam que os direitos dos 

sexos deveriam ser diferentes baseados na premissa de uma natural fragilidade 

feminina. O discurso de Sojourner respondia: 

 
“Olhe pra mim! Olhe para o meu braço! Eu arei e plantei, e dormi em 
celeiros, e nenhum homem podia me comandar. E eu não sou uma 
mulher? Eu podia trabalhar e comer tanto quanto um homem - quando 
conseguia comida - e aguentar o chicote também! E eu não sou uma 
mulher?” (Sojourner Truth)9   

  

 Mas foi em meados dos anos 60 que testemunhos sobre a vida pessoal se 

institucionalizam como prática do movimento feminista, com os Grupos de 

Reflexão do feminismo norte-americano. Eles reuniam mulheres comuns e 

promoviam conversas sobre suas vidas pessoais. Esses grupos são formas 

específicas de estratégia política pensadas pelas feministas. Eles ilustram, de 

forma precisa, o projeto feminista que se ocupa em observar e combater as 

opressões da vida íntima como etapa para ocupar a esfera pública.  

A iniciativa foi alvo de polêmicas. Dentro e fora do movimento recebia 

críticas. Os grupos de reflexão era perjorativamente tratados como “terapia de 

grupo”, algo que nada tinha a ver com a ação política. Não à toa, a frase “O 

pessoal é político” aparece pela primeira vez no texto de Carol Hanisch no qual a 

ativista faz uma defesa da prática.   

                                                
9 Fonte: https://www.feminist.com/resources/artspeech/genwom/sojour.htm. Acesso em: 
25/04/2017 

https://www.feminist.com/resources/artspeech/genwom/sojour.htm


No manifesto, Hanisch aponta que esses grupos reuniam muitas vezes 

mulheres não-organizadas, que ainda que simpatizantes com o movimento, não 

estavam necessariamente atreladas com a causa feminista a ponto de se 

engajarem em ações mais radicais. Para ela, isto tornava os encontros 

duplamente importantes na medida em que (1) A despeito do que pensam as 

lideranças, estas mulheres estão mais inclinadas a participarem do feminismo 

através destes Grupos de Reflexão do que em ações diretas; (2) O contato com 

não-ativistas é a fonte essencial para a formulação de teorias que dialoguem com 

o cotidiano de mulheres comuns. 

Os grupos seguiram acontecendo e servindo não apenas como estratégia 

de promoção e popularização do feminismo. Eles eram também fonte de pesquisa 

e formulação teórica. Através das experiências destas mulheres os movimentos 

eram capazes de criar perspectivas que questionassem o conhecimento 

instituído, calcado sobre as experiências masculinas e, ao mesmo tempo, rever 

suas próprias perspectivas sobre o feminismo:  

 
“Quando nosso grupo começou, seguindo a opinião da maioria nós 
teríamos ido às ruas protestar contra o casamento, contra ter filhos, por 
amor livre, contra mulheres que usam maquiagem, contra esposas, por 
equidade sem o reconhecimento de diferenças biológicas e Deus sabe 
o que mais. Agora nós vemos essas coisas como o que chamamos de 
“soluções personalistas”. (...) Eu acho que nós temos que ouvir o que as 
assim chamadas mulheres apolíticas têm a dizer - não para que nós 
possamos fazer um trabalho melhor as organizando mas porque juntas 
nós somos um movimento de massa. Eu acho que nós que trabalhamos 
no movimento em tempo integral tendemos a nos tornar muito fechadas. 
O que acontece hoje é que quando uma mulher que não é do movimento 
discorda de nós, nós assumimos que é porque elas são “apolíticas”, e 
não porque talvez haja algo errado com nosso pensamento. O que eu 
quero dizer é que há coisas no pensamento das mulheres apolíticas (eu 
as acho muito políticas) que são tão válidas quanto a consciência política 
que nós achamos que temos” (Hanisch, 1969) 
 
 

 Os testemunhos pessoais seguiram sendo importantes na formulação 

feminista. Um dos nomes mais famosos, Betty Friedman, escreveu “A mística 

feminina” inteiramente pautada em relatos pessoais de mulheres sobre sua 

vivência como donas-de-casa. Janice Radway (1984) transformou os estudos 

sobre audiência ao ouvir testemunhos de mulheres comuns sobre sua experiência 

de leitura de novelas e concluir que a recepção ao que consumiam estava longe 



de ser passiva. A partir dos grupos de reflexão, livros como “Our bodies, 

ourselves” que reúne relatos sobre a relação feminina com o próprio corpo foram 

escritos e de suas reuniões surgiu a ideia do protesto contra o Miss America 

(Dicker, 2008).  Nessa manifestação, conhecida por alavancar o alcance do 

movimento feminista da segunda onda, mulheres se reuniram em frente ao local 

onde ocorria o concurso de beleza e, entre outros atos performáticos, jogaram em 

um caminhão de lixo maquiagens, brincos, sutiãs, etc.  

Outros protestos memoráveis incluem brincadeiras políticas que tomam 

utensílios domésticos como metáfora para representar a esfera privada: na 

passeata de Berkeley mulheres saíram às ruas com panelas e latas amarradas 

às costas; na de Rochester quebraram xícaras de chá como forma de protestar 

contra a ausência de mulheres no governo; na manifestação na quinta avenida,  

mulheres levaram cartazes com os dizeres “Não cozinhe o jantar - deixe um rato 

com fome” e “Não pegue o ferro (de passar roupa) quando a luta está quente” 

(Dicker, 2008). Portanto, o que se observa a muito no movimento norte-americano 

é o uso de testemunhos e brincadeiras políticas que procuram aproximar públicos 

periféricos, afim de expandir o alcance das pautas.  

 Nos registros que encontramos sobre o Brasil (Pinto, 2003; Costa, 2005) 

também ficam evidentes as tensões derivadas da relação entre público e privado. 

Boa parte das mulheres organizadas na luta feminista iniciam sua experiência 

política nos movimentos de esquerda contra a ditadura ou nos setores 

progressistas da Igreja Católica. Porém, no seio destes espaços o feminismo é 

marginalizado. O argumento é que as lutas de gênero não cabem no Brasil, dado 

ao cenário da ditadura e também a importância da união da militância em torno 

da luta de classes em um país com altos índices de desigualdade social (Pinto, 

2003). O combate ao feminismo dentro da própria esquerda conta com casos de 

agressão a militantes, proibição de participação em eventos, etc. 

 O impulsionamento dos debates feministas no país costuma ser atribuído 

às experiências de exílio e ao contato de mulheres das classes mais ricas com os 

movimentos europeus e norte-americanos (Pinto, 2003; Costa, 2005). Os Grupos 

de Reflexão citados acima são uma das práticas importadas para o contexto 

nacional. No ditadura eles funcionaram em formato clandestino, nos lares de 

intelectuais e ativistas de classe média - em caráter informal. Se estenderam por 



todo o território nacional e alguns chegaram a durar décadas. As conversas 

circundam as leituras de literatura feminina e feminista, bem como conversas 

sobre a vida íntima.  

Como no exterior, essa prática está longe de ser unanimidade entre as militantes 

e m meio ao Ato Institucional número 5, que tornou perigosa à vida a participação 

em qualquer tipo de organização política, as mulheres envolvidas nestes grupos 

relatam a impossibilidade de ir às ruas como justificativa para se engajarem 

nestas práticas. Como analisa Celi Pinto:  

 
“Parece haver quase um pedido de desculpas destas mulheres por 
estarem tratando de seus problemas naquela época quando o país 
precisava tanto de ações políticas. Enquanto no resto do mundo 
ocidental as mulheres procuravam discutir sua posição na sociedade, 
seu corpo e seu prazer, um punhado de mulheres brasileiras fazia o 
mesmo mas pedindo desculpas” (Pinto, 2003, p. 51) 
 

Posteriormente, no período do governo Geisel em que os direitos 

democráticos começam a ser restituídos, o movimento feminista brasileiro inicia 

sua institucionalização (Pinto, 2003). Em 1975, com a ajuda da ONU, é formada 

no Brasil uma conferência internacional para discussão das questões da mulher. 

Umas das muitas resoluções do encontro é a necessidade de se fundar um centro 

oficial para cuidar de modo contínuo deste debate. Nasce daí o Centro da Mulher 

Brasileira, no mesmo ano, contando com ampla adesão de mulheres militantes e 

intelectuais da classe média (ibid).  

 Um dos apontamentos feitos em diversos depoimentos sobre as atividades 

no CMB é o de que as discussões que ali se desenvolviam estavam centradas 

nos problemas da mulher operária, nunca das próprias militantes. Dessa 

insatisfação surgem dissidências que procuram formar grupos como o Ceres, 

focado na discussão da sexualidade (ibid). Nesse contexto, olhar para os 

problemas da mulheres pobres é uma forma daquelas que militavam em outras 

frentes negociarem as pautas do feminismo com a esquerda.  

 Em 1980, quando é realizado em o II Congresso da Mulher Paulista, grupos 

da esquerda participam das mesas tentando desviar as discussões do tema da 

autonomia da mulher com o argumento de que as intenções do encontro dividiam 

a luta una de classes (Blay, 2017). Um membro do MR8 (Movimento 



Revolucionário 8 de Março) chega a afirmar que a criação de um SOS para 

combater a violência contra a mulher seria: “transformar a violência na família em 

caso de polícia e fazer o jogo da ditadura, porque culpa o operário que chega em 

casa cansado e bate na mulher” (ibid).  

 Maria Amélia Telles, que atuou como militante do PCdoB e do movimento 

feminista, expõe sua vivência: 

 
“Até onde submeter a autonomia das mulheres aos limites impostos pelo 
partido? Refiro-me particularmente às que eram, como eu, militantes do 
PCdoB (Partido Comunista do Brasil). Os dirigentes do partido não 
admitiam que suas militantes discutissem questões como sexualidade, 
aborto e direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo. Eram 
também contrários aos encaminhamentos de luta contra a violência 
doméstica e sexual. Diziam-se temerosos que tais questões pudessem 
provocar: “divisões no seio da classe operária”. (TELLES, 1996, p. 123) 
 
 

 Em simultaneidade com a tentativa de conter o progresso das pautas 

feministas no partido, há o desejo de integrar as demandas femininas as 

plataformas eleitorais dos candidatos conforme acontecem a abertura partidária e 

o país volta a ter eleições.  (Costa, 2005). Com o crescimento das influências do 

PMDB, as feministas ligadas ao partido conseguem articular também a criação do 

Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM).  

 Apesar da atenção eleitoreira dada às mulheres seguimos até hoje com 

baixíssimas taxas de representatividade feminina em órgãos legislativos - nos 

federais, o índice de mulheres não passa de 20%. Nos partidos, somos cerca de 

44% dos filiados (site do TSE). Com o ambiente eleitoral dominado por homens, 

o que se observa é que mesmo com as possibilidades políticas pós-regime militar, 

a maior parte das feministas passam a se organizar em ONGs e coletivos políticos 

independentes. Inicialmente elas se dividem em duas causas centrais: violência e 

saúde.  

 Além das dificuldades com os partidos, Pinto (2003) aponta que a agenda 

de ações voltadas para a “outra mulher” como um dos fatores que levou coletivos 

como os de combate à violência doméstica a tornarem-se ONGs. Ainda não 

articulado em organizações não-governamentais, o grupo ocupado com a 

violência cria projetos voltados para o atendimento de mulheres das classes mais 

baixas que sofreram agressão doméstica na tentativa de convertê-las em 



militantes. Estas ativistas acabam por não ter êxito, já que para as primeiras o 

SOS Mulher servia como uma forma de amedrontar seus maridos e aumentar seu 

poder de negociação nas relações conjugais. Não havia o interesse de 

emancipação nos conformes feministas. Diante disso, estas ativistas enxergam 

que podem atuar melhor na função de prestadoras de serviço. 

Esta não deve ser vista como causa única pois o crescimento das ONGs 

não é uma especificidade do Brasil. Ele se estende  ao Estados Unidos, América 

Latina e Oriente Médio. Como aponta Gurgel (2014): 

 
O fenômeno das ONGs está, portanto, relacionado a um contexto mais 
amplo de estruturação do capitalismo e cumpre um papel estratégico, 
sob o ponto de vista da transferência de responsabilidade de programas 
e políticas que deveriam ser executadas pelo Estado, para o chamado 
terceiro setor. (Montaño; Durigueto, 2011 apud Gurgel, 2014). 

  

 Gurgel (2014) nomeia três críticas centrais a virada do movimento em 

direção às ONGs. A primeira é referente a transformação da identidade de 

coletivos feministas em uma identidade institucional, o que implica na redução 

política do movimento. Em conjunto a isso, com a profissionalização e atuação a 

partir de prestação de serviço as militantes se distanciam cada vez mais de sua 

base social. Diferente dos coletivos com um caráter mais ou menos 

horizontalizado, as ONGs funcionam por natureza a partir de estruturas 

hierárquicas e com centralidade decisória. Por último, a transferência de 

responsabilidades políticos-institucionais do estado para as ONGs. E 

consequentemente ao invés de ocuparem cargos no governo, estas feministas 

passam a prestar um serviço de assessoria ao estado. 

 O que a autora descreve é um momento de remissão do movimento que 

se dá no Brasil e no mundo. O ativismo se divide em ONGs que atuam dispersas 

em uma infinidade de frentes. No cenário nacional o que percebemos é que no 

contexto da ditadura e nas tensões com as organizações partidárias o movimento 

feminista encontra pouco espaço para florescer. Nos anos 90 o feminismo tem 

maior possibilidade de se espalhar dentro de universidade, organizações 

partidárias, coletivos independentes, mas não ganha o status de movimento de 

massa. 



 Nos Estados Unidos, após aquela que ficou conhecida como a segunda 

onda do movimento, também observamos seu esvaziamento. Nos anos 80, com 

o passar da agitação política, se propaga na cultura americana a ideia de que o 

feminismo havia morrido ou que o movimento feminista dos anos 70 não 

conseguia atender os anseios da mulher moderna, que já havia encontrado sua 

independência.  

Este momento fica sendo chamado de pós-feminismo e seu sujeito é a 

mulher poderosa, rica e sexy (Jones, 2001) integrada a esfera pública e na 

sociedade de consumo através do mundo do trabalho. Nesse contexto é que 

surge a noção de “terceira onda” como uma resposta para o pós-feminismo. O 

que ela contesta é o pressuposto de liberdade que esta mulher alcança ao ser 

integrada na esfera pública.  

O manifesto de Rebecca Walkers (1992), “Becoming the third wave” é um 

dos textos fundadores desta fase. Não se trata de um artigo acadêmico, mas de 

uma publicação na revista Ms. Magazine - livreto feminista lançado na segunda 

onda do movimento. A matéria de Walker disserta sobre um caso midiático de 

assédio sexual envolvendo uma advogada e um juiz, ambos negros. Na época, o 

juiz em questão havia sido nomeado a Suprema Corte americana e uma antiga 

acusação de assédio feita por esta advogada veio a conhecimento público. 

Apesar do caso ter sido amplamente criticado e debatido pela sociedade, a 
promoção se manteve e o juiz seguiu impune.  

O texto termina com a frase: “Eu não sou uma feminista pós-feminista. Eu 

sou a terceira onda”. O que seu discurso defende é a transformação da vida 

pessoal em esfera de luta política. Todos os encontros e relações pelas quais 

passa são espaços de militância, dissolvendo as barreiras entre público e privado. 

Apesar de seu esforço e o de outras autoras (Findlen, 1995; Walker, 1995; Drake, 

1997; Baumgardner e Richards, 2000) em manter viva a chama da terceira onda, 

o movimento segue minguado.  

 Se observamos os movimentos #MeToo e #NãoÉNão e compará-los com 

o que acontecia nestes outros momentos, veremos que os debates sobre assédio 

são antigos, assim como o uso do recurso testemunho para falar deles e de outras 

vivências femininas. Também vimos que em nestes contextos denúncias de 



assédio vieram à tona, inclusive com cobertura midiática, sem que isso tenha 

culminado na punição dos assediadores. 

 Observando os players deste momento do ativismo feminista, identificamos 

mulheres organizadas em (a) ONGS, (b) Associações e (c) Coletivos políticos 

independentes. Nos Estados Unidos estes grupos alcançam seu auge nos anos 

70 e passam por dissidências nos anos 80, quando o movimento começa a sofrer 

um conjunto de disputas internas. Após este momento, que é também de 

conquista, a força do movimento começa a se enfraquecer. No Brasil, o feminismo 

chega de maneira tímida através de experiências de mulheres no exterior, nos 

anos 70. Os grupos feministas são combatidos dentro dos partidos, tem pouco 

espaço na política institucional. A partir dos anos 90 se inicia o fenômeno das 

ONGs e feministas no mundo inteiro passam a prestar serviços atuando neste 

formato. No Brasil, as ONGs se ocupam essencialmente com os problemas de 

mulheres mais pobres. Os coletivos políticos continuam existindo, principalmente 

dentro das universidades onde se produz conhecimento sobre o tema. Vamos 

agora observar alguns traços do cenário em que se configura a quarta onda 

feminista. 

 

1.4 A primavera das hashtags 
 

Bennet e Sergerberg (2013) dizem que desde os anos 70 há uma mudança 

na forma com os jovens encaram a política. Se antes a relação se dava pela via 

institucional através de partidos, há agora um aumento no interesse pelo 

envolvimento através de laços frouxos e pela discussão sobre o político a partir 

de desejos e anseios pessoais.  

A resposta dos coletivos a essas demandas é criar, a partir da internet, 

formas de engajamento que dão aos participantes maior poder de enunciação e 

nas quais eles se tornam co-protagonistas das ações. Elas se configuram através 

da viralização e do contágio e se constituem em espaços híbridos, entre público 

e o privado, que favorecem a criação de conexões afetivas e laços de 

pertencimento entre os ativistas (Pappacharissi, 2011). 



É no cenário da emergência destas ações que situamos a popularização 

feminista exploradas neste trabalho. O que observamos é que práticas e debates 

históricos são retomados mas não mais em grupos presenciais capitaneados por 

ativistas. Os ouvidos (ou olhos) para essas histórias se tornam a rede de amigos 

das mulheres. Enquanto o debate político através da conversa informal 

(Mansbridge, 1999) já se colocava há muito como prática dos coletivos feministas 

(Hanisch, 1969; Fraser, 1990), a internet trouxe a possibilidade de alavancar esse 

tipo particular de repertório, fazendo-o alcançar centenas de mulheres dispersas 

no espaço, e constituindo redes de solidariedade e reconhecimento (Sarmento & 

Chagas, 2017), que tentam furar o bloqueio de reações misóginas e sexistas de 

grupos conservadores. 

Estudos que se detém sobre o tema, tem argumentado que a internet 

favorece a criação de espaços seguros onde vítimas de abuso e violência podem 

trocar experiências (Herring et. al, 2002). A partir das possibilidades trazidas pelas 

redes, elas estão desenvolvendo novas formas de ativismo que apelam para o 

compartilhamento de fotos, vídeos, mensagens instantâneas como forma de 

documentar e combater o machismo (Garrisson, 2000). As ferramentas digitais 

dão aquelas que testemunham a opressão, a chance de tomarem parte na 

responsabilidade pelo seu fim (Oliver, 2001). Estas se somam a um investimento 

em práticas baseadas nos relatos pessoais, troca de conselhos e na cultura do 

cuidado (Rentscheler, 2014).  

O paralelo com o boom da segunda onda do movimento também é traçado 

a partir de frentes que dizem respeito a possibilidade da internet resolver uma das 

principais problemáticas daquele momento histórico: a da interseccionalidade. 

Como pincelamos no item anterior, nos anos 70 o movimento feminista recebe 

muitas críticas por ser liderado e circundar majoritariamente as questões de 

mulheres brancas e de classe média. Nos anos 80, isso leva a divisão do 

movimento em várias correntes. 

Diante disso, autoras (Loza, 2016; Clark, 2015; Williams, 2015) 

argumentam que as possibilidades enunciativas dos protestos em sites de redes 

sociais podem quebrar este padrão. As manifestações online seriam apropriadas 

por diversos grupos, que as usam para dar vazão aos seus próprios discursos 

minoritários. Assim, uma diversidade de vozes entra em cena complexificando as 



discussões com a multiplicidade de pontos de vista. As hashtags apareceriam 

então como a possibilidade de chamar a atenção pública para os problemas de 

grupos minoritários ignorados pela media mainstream. Elas também atuariam 

promovendo coalizões momentâneas (Araújo, 2016) necessárias ao 

emplacamento de certas demandas. De maneira geral, as autoras que assim 

pensam chamam atenção para os ganhos da ausência de lideranças 

centralizadoras nestas ações.  

Estamos falando, portanto, da criação de consensos em rede a partir de 

ações descentralizadas – que priorizam a propagação de informação individual, 

vinda de várias fontes mais do que as mensagens institucionais de poucos 

players. Mais à frente iremos analisar quem são esses players, como se 

diferenciam destes observados nos anos 70, 80 e 90 e que tipo de ações tomam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 2 - Hipóteses e Metodologia 
 
Para desenvolver a pesquisa tomamos como base um corpus de 158 

hashtags que deram título a campanhas feministas online, no período de 2012 até 

2017. Nosso objetivo é identificar e categorizar alguns dos (a) atores participando 

nestas manifestações; (b) repertórios de ação empregados; e a (c) evolução de 

ambos no tempo.  Este esforço será a base para o próximo capítulo, no qual 

observaremos as dinâmicas encontradas no ecossistema midiático da extrema-

direita que se repetem no ecossistema dos movimentos feministas.  

Os dados foram levantados a partir de sete veículos de mídia. Quatro deles 

nacionais e outros três americanos. Também foram coletadas informações em 

textos acadêmicos e através da técnica de bola-de-neve, quando buscamos 

informações sobre cada uma das hashtags. Os veículos foram selecionados 

considerando que os Estados Unidos foram o país de origem da campanha 

#MeToo e o Brasil o local onde foi promulgada a lei contra o assédio. Apesar de 

usarmos como fonte estes dois contextos específicos, o corpus também agrega 

dados sobre mobilizações na França, Egito, Nigéria, Suíça, entre outros países 

dado que as ações foram noticiadas em veículos internacionais. 

Para reunir os dados, buscamos pelas palavras “hashtag” e “feminista” ou, 

em inglês, “hashtag” e “feminist” em portais de notícias e sites especializados de 

cada país. Em ambos os casos escolhemos sites de grande veiculação que 

possibilitassem uma busca por palavras chaves, com resultados desde o início da 

década. No Brasil, o G1 e a Folha de São Paulo. Nos Estados Unidos, o The New 

York Times e o Washington Post.  

As fontes especializadas foram websites feministas. Critérios similares 

foram usados para as escolhas, em ambos os casos. No Brasil, optamos pelos 

coletivos ThinkOlga e Revista Azmina. O primeiro foi organizador da ação 

#MeuPrimeiroAssédio, de combate a violência sexual na infância e na 

adolescência, que reuniu mais de 80 mil depoimentos nas redes sociais e consta 

entre as primeiras grandes ações do ciberfeminismo brasileiro. Também foram 

responsáveis pela campanha #ChegadeFiufiu, predecessora da campanha 

citada, que fez uma pesquisa sobre assédio com mulheres de todo o Brasil no 



qual mais de 90% afirmaram já ter sofrido assédio e sentirem incômodo com a 

situação. Ainda nesta iniciativa, montaram um mapa virtual no qual mulheres 

podem marcar lugares onde foram assediadas e compartilhar informações sobre 

os agressores. 

A Revista Azmina é uma publicação virtual, encabeçada por idealizadoras 

de outras ações importantes como o #Eunãomereçoserestuprada (Nana Queiroz) 

e #Mamiloslivres, (Letícia Bahia e Julia Rodrigues). A primeira surgiu como 

resposta a uma pesquisa divulgada pelo IPEA na qual 65% dos entrevistados 

afirmaram que mulheres que deixam o corpo à mostra merecem ser atacadas. 

Em outra pergunta, 58,5% concordaram com a frase “Se mulheres soubessem se 

comportar, haveria menos estupros”. No protesto as participantes postavam em 

seus perfis pessoais fotos com o corpo à mostra e os dizeres “Eu não mereço ser 

estuprada”. Posteriormente, o IPEA informou que os dados apresentados 

estavam errados e que, na verdade, apenas 26% concordavam com a primeira 

afirmativa. Na segunda, o percentual de 58,5% se manteve10. Hoje a Revista 

Azmina mantém publicações semanais sobre as principais pautas do feminismo 

e faz um acompanhamento das ações em voga na ciberesfera. 

Dentre os portais americanos escolhemos o Feministing, um dos maiores 

portais internacionais sobre feminismo. A escolha foi feita com base no mesmo 

critério usados nos sites americanos. A ativista Zerlina Marxwell, uma das 

fundadoras da página, ficou conhecida em 2014 por duas campanhas feitas a 

partir de hashtags. #RapeCultureIsWhen (#CulturadoEstuproÉQuando”) e 

#YesAllWoman (#SimTodasAsMulheres). A primeira foi disparada como resposta 

a declaração de duas representantes de um Think Tank conservador dos EUA, 

que afirmava que as denúncias feministas contra a cultura do estupro haviam 

saído de proporção. A manifestação alcançou os Trending Topics do twitter e foi 

amplamente noticiada.  

#YesAllWoman foi uma hashtag de resposta a #NotAllMen 

(#NemTodoHomem). Esta segunda surgiu após a morte de um assassino que 

matou seis pessoas na Califórnia. O ódio às mulheres foi citado como fator 

motivador do crime. Esse entendimento teve reação a criação da hashtah 
                                                
10 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/ipea-diz-que-sao-26-e-nao-65-os-que-apoiam-
ataques-mulheres.html 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/ipea-diz-que-sao-26-e-nao-65-os-que-apoiam-ataques-mulheres.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/ipea-diz-que-sao-26-e-nao-65-os-que-apoiam-ataques-mulheres.html


#NotAllMen que defendia que nem todos os homens são estupradores em 

potencial. Já a mensagem de #YesAllWoman era a de que todas as mulheres são 

afetadas pelo sexismo e pela cultura machista, ainda que nem todos os homens 

sejam sexistas. Dentro do contexto, a hashtag foi apropriada por participantes que 

a usaram para contar histórias de assédio. 

Feito o levantamento das hashtags, depreendemos nos sites escolhidos, 

em portais de pesquisa e em sites de redes sociais informações sobre quem eram 

os autores, como cada uma funcionou, quais eram as pautas, além de levantar 

um breve histórico sobre o contexto em que foram criadas. A partir das histórias 

coletadas sobre essas hashtags, faremos no próximo capítulo dois estudos de 

caso sobre a evolução dos debates sobre assédio no Brasil e nos Estados Unidos. 

Usaremos como marco inicial o ano de 2012, quando começa a nossa coleta e 

como marco final as demissões em massa do movimento #MeToo e a criação da 

Lei 13.718 no Brasil. Os dois foram escolhidos por representarem êxitos 

significativos na luta contra o assédio.  

 Queremos explorar a (H1) hipótese de que as dinâmicas de ecossistemas 

midiáticos que possibilitaram a propagação de Fake News podem ser usadas para 

explicar o sucesso de ações contra o assédio. Em ambos os casos, tratam-se de 

mudanças em larga escala sobre o que as pessoas consideram verdade. No caso 

das Fake News, teorias da conspiração e histórias esdrúxulas passam a parecer 

plausíveis. No caso do assédio, denúncias passam a ser acreditadas com base 

apenas na palavra das vítimas que deixam de ser culpabilizadas pelo abuso 

sofrido.  

 

 

2.1 Hashtags como objeto  
 
 Hashtags se apresentam como palavras ou frases antecipadas pelo 

símbolo “#”. Nativas das conversas digitais, funcionam como indexadores de 

assuntos e surgiram no site de rede social Twitter, sendo apropriadas mais tarde 

pelo Facebook e pelo Instagram. No Twitter, desde de 2010, as hashtags mais 

publicadas ao longo do dia aparecem entre os “Trending Topics”. Esta seção do 

site traz uma lista dos tópicos em alta no momento. Ao digitar uma hashtag na 



caixa de busca da plataforma, ou clicar em uma das hashtags exibidas nos 

“Trending Topics” pode-se ter acesso a todas publicações feitas sobre um 

determinado tema. Este recurso possibilita conversas entre pessoas não-

conectadas através de seus perfis pessoais. 

Para além da funcionalidade técnica, hashtags são apropriadas por 

usuários dos sites para traduzir posicionamentos, fazem humor, afirmar uma ideia, 

etc. A prática política popularmente conhecida como “Twitaço”, consiste em fazer 

com que uma hashtag chegue aos “Trending Topics” da rede (“subir uma 

hashtag”, na linguagem comum) a fim de demonstrar a força mobilizatória de um 

grupo de interesse e pautar a opinião pública. Portanto, além de indexadores 

hashtags são produtos da cultura política de certos grupos, traduzindo valores 

compartilhados. 

Hashtags foram usadas em muitos dos protestos que se tornaram famosos 

na internet nos últimos anos: as passeatas da Primavera Árabe, do Ocuppy e as 

Jornadas de Junho de 2013 são alguns exemplos. Nestes casos serviam como 

forma de convocação, indexadores da cobertura midiática dos protestos e link de 

comunicação entre os manifestantes. Na literatura sobre movimentos sociais, 

Moura (2014) encara as hashtags como fóruns de discussão política, não 

moderados e horizontalizados. Já Malini (2013) as enxerga em analogia com os 

cartazes usados em protestos. Também são amplas as referências na literatura 

às hashtags como “instrumentos de mobilização”. 

Em uma análise de campanhas feministas, Araújo (2015) argumenta que 

as hashtags funcionariam como “palavras de ordem”, cuja função estratégica é a 

de unificar as mulheres em torno de pautas comuns, mirando o espalhamento da 

discussão. Como políticas de coalização, garantiriam identidades unificadas 

provisórias a determinados grupos - sem a intenção de fixação. Na análise deste 

trabalho optamos por agregar a categoria “palavras de ordem” usada pela autora 

a outras categorizações que procuram detalhar os múltiplos repertórios 

associados a essas hashtags. 

Optamos por iniciar a coleta a partir de hashtags tendo em vista seu lugar 

de destaque no movimento feminista brasileiro contemporâneo. Grandes ações 

que ajudaram a massificar o movimento, como #PrimeiroAssédio, 

#MeuAmigoSecreto, #BelaRecatadaEDoLar as usaram como recurso. Foi apenas 



na fase da categorização que compreendemos que elas eram capazes de traduzir 

o que estamos chamando aqui de ecossistema midiático do ativismo feminista.  

Um ecossistema se forma a partir de relações entre atores de naturezas 

distintas. No nosso caso em particular, esse ecossistema se constrói a partir da 

partilha de valores comuns materializados em conteúdos digitais. É basicamente 

esta a função técnica e cultura das hashtags: unir atores a partir de conteúdos. 

No caso dos ativismos, conteúdos que representam posicionamentos políticos.  

Por estes aspectos, defendemos as hashtags como lugar privilegiado para 

estudar ecossistemas midiáticos ativistas – considerando que são amplamente 

empregadas por determinados movimentos sociais na internet. Uma análise que 

poderia complementar a feita neste trabalho, mapearia os atores e discursos de 

ação particular observando a incidência de diferentes categorias de atores e 

discursos e sua evolução durante o tempo da manifestação. 

No nosso caso, optamos por coletar diversas ações e focar nos atores que 

as iniciaram considerando que começar uma ação online tem um custo e um 

ganho para o iniciador. Também levamos em conta que nem todas as ações 

iniciadas conseguem ter repercussão o suficiente para serem noticiadas em 

veículos de mídia. Atores com recursos organizacionais e uma rede de seguidores 

mais estruturada tem mais chance de obter êxito neste sentido. 

Estes aspectos importam já que defendemos que a mudança massiva no 

entendimento sobre o que é assédio e a credibilização das vítimas só é possível 

graças a um ecossistema formado por atores de diferentes naturezas repetindo 

uma mesma informação. Quando um ator influente inicia uma ação isto fortalece 

o movimento, pois se trata de uma fonte que fala com um público maior. Mas 

iniciar uma ação exige um grau grande engajamento. Atores influentes só se 

engajam tão profundamente no movimento quando os custos para fazê-los são 

diminuídos – e isso se constrói a partir da ação de pequenos e médios atores.   

 

 

2.2 Codificação de Dados 
  

Trabalhamos com quatro variáveis correspondentes a: (a) título das 

hastags, (b) ano de criação, (c) autoria, (e) forma de participação. Os dados foram 



codificados a fim de que se pudesse aferir (I) títulos; (II) momento de criação; (III) 

se as hashtags foram criadas por Organizações ou Indivíduos autônomos; (V) se 

a participação se dá a partir de Testemunho, Discussão Online, Publicação de 

Imagens Pessoais, Palavras de Ordem,  Replicação da Hashtag, Ação Offline ou 

se a tag não propõe participação e apenas nomeia um coletivo. Também foi 

incluído no banco de dados uma breve descrição do contexto de criação de cada 

uma das hashtags.  

Na codificação de todos os itens foram usadas categorias objetivas, com 

variáveis de resposta única. As categorias podem ser melhor visualizadas na 

tabela abaixo.  

 

TABELA 1: Classificação de Hashtags Feministas 

 

Variável Categorias Descrição 

(I) Título Sem categorias Títulos das hashtags. 

(II) Ano de criação 2012 a 2017 Categoriza as hashtags 
segundo o ano em que 

foram criadas. 

(III) Autoria Organizações/Indivíduos Analisa o grau de 
descentralização na 
autoria das ações. 

(IV) Forma de 
participação 

Testemunho // Discussão 
Online // Publicação de 

Imagens Pessoais // 
Palavras de Ordem // 

Ação Offline // Nome de 
coletivo// Outras 

campanhas 

Analisa os repertórios 
envolvidos nas ações.  

 

 

Pensando nas diferentes capacidades mobilizatórias e nos custos que 

atores distintos enfrentam para se unirem as ações políticas optamos por 

subcategorizar a autoria, afim de compreender melhor que tipos de organizações 

e indivíduos tomam parte nessas ações. Primeiro faremos uma breve descrição 

desses autores e, posteriormente, iremos enunciar algumas das premissas a 



partir das quais fazemos a leitura de seus lugares na rede. Entre os players na 

categoria organização identificamos: ONGs feministas, Imprensa feminista, 

Coletivos políticos feministas, Organismos intragovernamentais, Marcas, 

Coletivos de artistas, Organizações partidárias, Imprensa tradicional e Governos. 

Entre os players na categoria indivíduos identificamos: perfis de baixa, média e 

alta influência. 

 

ONGs feministas: Organizações não-governamentais ocupadas com 

pautas diretamente ligadas a promoção dos direitos da mulher. Foram 

responsáveis por 6 das 158 hashtags. Sua primeira aparição no mapeamento 

acontece em 2012, a partir da campanha #FBRape criada pela ONG “Woman, 

action & Media” que se ocupava com o controle de conteúdos sobre violência de 

gênero no Facebook. 

Outros exemplos são #TheHomelessPeriod, criada por organização 

homônima para promover a distribuição de absorventes e tampões para mulheres 

sem-teto; #StopTheSultan, criada pela Feminist Majority Foundation como 

resposta as declarações do sultão de Brunei que disse que tomaria medidas que 

tornariam legal violentar mulheres e gays; e #PlannedParenthood/#StandForPP 

da organização “Planned Parenthood” uma campanha para que o governo invista  

mais fundos para a área de planejamento familiar e disponibilizando um montante 

maior para abortos. 

 

Imprensa feminista: Organizações feministas cuja a atividade principal, 

ou uma das atividades principais, está ligada a promoção de informação sobre 

feminismo. Estão incluídos neste grupo revistas, sites, páginas, entre outros 

veículos de comunicação cujos temas circundam as pautas feministas. Foram 

responsáveis por 14 das 158 hashtags. Sua primeira aparição no mapeamento 

acontece em 2013, a partir da campanha #ChegadeAssédio do Think Olga que 

publicou uma pesquisa sobre o assédio no Brasil e produziu um mapa interativo 

onde mulheres podem marcar locais onde foram assediadas.  

Alguns outros exemplos de ações são #MeuAmigoSecreto, uma ação 

baseada em testemunhos criada pela fanpage NãoMeKhalo em época próxima 

ao natal. Ironizando as brincadeiras de amigo secreto, mulheres falavam sobre 



comportamentos machistas de conhecidos, sem citar seus nomes; 

#HomemNaPia, ação criada pela Revista Azmina que desafiava os homens e 

assumirem por uma semana todas as tarefas domésticas; #MandaPrints, do Think 

Olga, que estimula mulheres a enviarem prints de conversas com assediadores 

para autoridades.  

 

Coletivos Políticos: Coletivos que atuam com política feminista em suas 

diversas áreas, mas não possuem a estrutura organizacional de ONG. Grupos 

como o #leiamulheres foram incluídos aqui a partir do entendimento de que 

promover literatura ou outras formas de produção feminina é uma atividade 

essencialmente política. Foram responsáveis por 39 das 158 hashtags e são o 

player mais ativo na criação de hashtags feministas documentado por esse 

mapeamento. Sua primeira aparição é em 2014. No exterior a partir da campanha 

#DestroytheJoint, na Austrália, que lutava para que refugiadas recebessem 

tampões e absorventes. No Brasil, aparecem a partir das hashtags #leiamulheres, 

do coletivo homônimo. 

Alguns outros exemplos são o #DeixaElaEmPaz, uma ação do coletivo 

homônimo que estimula mulheres a ocuparem espaços públicos sem medo do 

assédio; #DeFEMDe, um coletivo de mulheres juristas focado em organizar ações 

de orientação a vítimas de violência contra a mulher; e #AmamentoSim, uma 

palavra de ordem pela amamentação em público.  

 

Organismos Intragovernamentais: neste caso apenas um nome foi 

responsável por todas as ações, a ONU e a sua perna ONU mulheres. O 

organismo é responsável por 5 das 158 hashtags feministas. Sua primeira 

aparição acontece em 2015, a partir da campanha #HeforShe que tenta dialogar 

com os homens sobre a importância do feminismo.  

Outras ações da ONU foram o #TimeForGirls e o #WhatIReallyWant. A 

primeira era uma ação para que as pessoas apoiassem os objetivos de 

desenvolvimento global da ONU. A segunda era uma hashtag de promoção das 

metas da ONU para o fim da violência contra a mulher. 

 



Marcas: empresas que procuram se beneficiar comercialmente da adesão 

as ações, através do aumento de influência sobre novos públicos adeptos ao 

feminismo. São responsáveis por 7 das 158 hashtags. Sua primeira aparição é 

em 2015, com a ação de marketing #EuUsoAssim, da marca Avon que defendia 

o direito das mulheres de se maquiarem como preferirem e teve uma mulher trans 

como protagonista. 

Outros exemplos são #JuntasSomosMais, hashtag de palavra de ordem 

usada na capa da Revista Elle. #DonasDaRua, da Maurício de Souza Produções, 

ação criada em conjunto com a ONU para valorizar personagens femininas a a 

partir de plataformas online; e #NãoPassarão, campanha da Ponte Preta contra 

os assédios nos estádios de futebol. 

 

Coletivos de artistas: grupos formados por nomes de destaque no mundo 

do entretenimento e das artes. São responsáveis por 2 das 158 hashtags. Sua 

primeira aparição é em 2015, com a hashtag #MeuCorpoMinhasRegras feita pelos 

atores do filme O Olmo e a Gaivota dirigido por Petra Costa. A ação é uma 

resposta ao linchamento virtual sofrido pela diretora após falar a favor do aborto 

em uma premiação. 

 

Organizações partidárias: ações que apelam aos direitos de gênero mas 

se relacionam diretamente a promoção de um candidato ou partido. 

Correspondem a 3 das 158 hashtags e aparecem a primeira vez em 2016. A 

campanha é #GirlGuessI’mWithHer que procura estimular os votos na candidata 

Hilary Clinton. 

 

Imprensa tradicional: ações feministas iniciadas por veículos de imprensa 

tradicionais ou por jornalistas destes veículos. São responsáveis por 11 das 158 

hashtags, com a primeira aparição em 2013. A hashtag correspondente é a 

#MMBodyPositive, da Austrália, que pede que mulheres enviem fotos sem 

maquiagem e de partes do corpo que costumam esconder para serem divulgadas 

em sua capa. 

Outros exemplos são #AgoraÉQueSãoElas, campanha da Imprensa 

tradicional na qual homens sediam seus espaços em colunas de grandes jornais 



para que mulheres escrevessem sobre feminismo; #SomosTodasMaju, 

campanha feita por jornalistas da Rede Globo em apoio a jornalista Maju que 

sofreu racismo nos sites de redes sociais; e #NãoQueroFlores, ação iniciada pelo 

site Lado M no dia da mulher, pedindo direitos ao invés das celebrações típicas 

desta data – como flores e parabenizações. 

 

Governo: ações de órgãos públicos governamentais. Correspondem a 2 

das 158 hashtags e aparecem a primeira vez em 2016, pela campanha #Ligue180 

do Governo Federal que estimula mulheres a denunciarem casos de violência 

doméstica. 

 

Perfis de baixa influência: perfis dos quais não foram encontradas 

evidência de grau significativo de influência dentre a rede de contatos ou a rede 

feminista. Alguns players se tornam famosos após impulsionarem uma hashtag 

de sucesso, então o que analisamos foi o histórico de cada um dos indivíduos.  

São responsáveis por 16 das 158 hashtags. Sua primeira aparição é em 2012, 

quando foi lançada a hashtag #EverydaySexism por Laura Bates. A tag foi usada 

para propor uma discussão online sobre o machismo cotidiano e posteriormente 

tornou-se um site sobre o tema. 

Outras ações que servem como exemplo foram #FireRickRemender, 

iniciada após um roteirista de histórias em quadrinho criar uma história na qual 

uma personagem de 14 anos tinha relações sexuais com um homem adulto; 

#WhyIStayed/#WhyILeft, que convidava mulheres a explicaram porque 

continuaram ou saíram de relações nas quais sofriam violência doméstica; e 

#BlackGirlMagic, em que mulheres postavam selfies afim de celebrar a beleza da 

mulher negra.  

 
Perfis de média influência: perfis dos quais foram encontradas evidência 

de grau médio de influência dentre a rede de contatos ou a rede feminista. Estão 

nesse grupo jornalistas, políticas, escritoras, entre outras. Foram responsáveis 

por 13 das 158 hashtags e sua primeira aparição foi em 2013 com a hashtag 

#twittersilence, proposta pela jornalista Caroline Criado Perez. A campanha 

propunha um boicote a rede que não respondia pedidos de remoção de conteúdo 



abusivo com mulheres. Caroline fundou um ano antes o site The Woman Room’s 

Project que estimula a representatividade de mulheres experts na mídia. 

Outros exemplos são: #NãoTiraOBatomVermelho, hashtag capitaneada 

por JoutJout após um vídeo sobre relacionamento abusivo; #FeministsAreUgly, 

uma ação baseadas na postagem de selfies que ironiza estereótipos sobre 

feministas e celebra a quebra com padrões de beleza; e #FreeThe20 ação  de 

protesto contra a prisão de 20 ativistas feministas China.  

 

Perfis de alta influência: perfis de celebridades e grandes 

influenciadores. Foram responsáveis por 3 das 158 hashtags e sua primeira 

aparição foi em 2016 a partir de uma ação da cantora Alishia Keys que propunha 

que outras celebridades postassem fotos de si mesmas sem maquiagem.  

 

Desconhecidos: em 33 dos casos não foi possível identificar a autoria das 

hashtags. 

 

 

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PLAYERS 

(ORGANIZAÇÕES) 

 

 
Fonte: a autora. 

 



 

 

 

TABELA 3 – EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS PLAYERS (INDIVÍDUOS)  

 

 
 

 
Fonte: a autora. 

 

 
 

A partir dos dados levantados tecemos algumas premissas que irão guiar 

a análise do próximo capítulo. Como pode-se notar os coletivos políticos, a 

imprensa feminista, as ONGs feministas e os atores de baixa e média influência 

foram cronologicamente os primeiros atores a criarem hashtags e também os que 

mais as criaram. Isso faz deles atores com alto grau de influência e credibilidade 

entre o nicho mais interessado no feminismo. São esses os atores que guiam os 

movimentos, enunciando pautas e levantando discussões. 

 O ano de 2015 é o que marca a entrada de novos atores neste 

ecossistema, para os quais o custo de engajamento é mais caro. Devemos 

considerar que antes da primavera feminista o nome “feminismo” estava longe de 

ser popular e era, ao contrário, mal visto por muitas pessoas. A partir deste ano, 

adentram o ecossistema marcas, coletivos de artistas e organismos 



intragovernamentais. Neste caso, trata-se de apenas um coletivo, um organismo 

(a ONU, que fez um conjunto de ações) e algumas marcas. Enquanto o coletivo 

e os organismos intragovernamentais se parecem com os ONGs, Imprensa e 

coletivos feministas – por se tratarem de grupos que já fazia um trabalho político 

ou fundado nos direitos humanos, as marcas são atores que tentam surfar na 

onda do feminismo. Seu objetivo é se aproximar das pautas afim de ganhar 

influência com o público recém-identificado com o tema.  

É só em 2016 que organizações partidárias, perfis de celebridades e 

governos passam a tomar parte nas ações. Consideramos que estes últimos são 

os atores para quem o custo de se engajar nas ações é maior. Esses atores estão 

vinculados a um público amplo e heterogêneo que esperam que eles confirmem 

seus valores. Só apenas as pautas feministas representarem as crenças de uma 

parcela suficientemente grande da sociedade atores como estes tomam a 

iniciativa de demonstrar seu apoio. Ao mesmo tempo são eles que tem mais poder 

de alcançar públicos marginais às pautas feministas. Enquanto atores tardios, no 

entanto, tem menos credibilidade com o público interessado em feminismo – que 

reconhece que esses atores conseguem defender as pautas feministas até um 

certo limite. 

 Vamos agora pontuar as diferenças entre os diversos repertórios políticos 

empregados por estes atores. 

 

 Denúncias coletivas: inicialmente esta categoria foi nomeada a dos 

“testemunhos coletivos”. Entretanto uma revisão dos dados fez perceber que a 

palavra “denúncia” pode descrevê-la melhor. Tratam-se de ações como 

#EuViviumRelacionamentoAbusivo nas quais as participantes dividem histórias 

pessoais sobre agressões associadas as diferenças de gênero – neste caso, 

sobre relacionamentos abusivos. Das 27 ações neste formato, 26 se pautavam 

em uma agenda negativa e de denúncia. Apenas a #ShoutYourAbortion 

(#GriteSeuAborto) propunha uma ação de afirmação de um direito da mulher. As 

outras narravam experiências centradas na relação com um outro, agressor. As 

ações procuram tornar públicas estas vivências como forma de estimular a 

denúncia e a sanção. Sua primeira aparição é em 2014, com as hashtags 

#WhyIStayed e #WhyILeft, dedicada a vítimas de violência doméstica que 



explicavam porque permaneceram ou se separaram de seus agressores. A tag foi 

exportada para o Brasil no mesmo ano, culminando nas ações #Porquefiquei 

#Porqueparti. 

 

 Discussões online: troca de argumentos e informações online sobre 

temas relacionados ao movimento feminista. As participantes não compartilham 

opiniões, dados e perspectivas sobre uma pauta feminista ou uma história 

específica, a partir de um ponto de vista feminista. Constituem 25 das 158 

hashtags. Sua primeira aparição é em 2012, com a hashtag #EverydaySexism – 

já citada neste capítulo. No Brasil a primeira aparição é em 2015 com a hashtag 

#enemfeminista, que debatia uma questão do Enem daquele ano citando a 

feminista Simone de Beauvoir. 

 

 Selfie-ativismo: esta é outra categoria cujo nome foi revisto após um 

segundo olhar sobre os dados. Inicialmente se chamava “ações baseadas em 

imagens pessoais”, mas o que se percebeu é que não se tratam apenas de 

imagens pessoais e tanto quanto de selfies. Se a selfie é uma auto-representação, 

estas são auto-representações que expressam o posicionamento político dos 

sujeitos. Dito de outra maneira: elas expressam sujeitos que querem ser vistos 

sendo politicamente engajados.  Estas campanhas geralmente celebram a 

autodeterminação e a aceitação feminina sobre o próprio corpo. Consistem em 11 

das 158 hashtags mapeadas. A primeira aparição no mapeamento é em 2013, 

com a hashtag #ForçaFran nas quais mulheres postavam imagens de apoio a 

uma vítima de porn revenge – prática na qual posta-se um vídeo íntimo de uma 

mulher como forma de vingar-se dela. A prática do porn revenge passou a ser 

tipificada como crime também a partir da lei 13.718/18, que criminaliza o assédio, 

implicando em aumento da pena. No exterior a primeira hashtag sobre ações 

desse tipo foi a #MMBodyPositive, já discutida neste trabalho. 

 

 Palavras de ordem: hashtags replicadas por participantes para 

demonstrar apoio a uma causa. Funcionam como slogans e são capazes de 

sintetizar em poucas palavras pautas e práticas feministas. Não oferecem muito 

espaço para personalização. Correspondem a 67 das 158 hashtags encontradas. 



Sua primeira aparição se deu em 2013, com a tag #INeedMasculismBecause. A 

hashtag surgiu de um grupo de homens, que queriam responder ao mote feminista 

“Preciso do feminismo porque”. Ao tentarem subir a tag no twitter, ela foi 

apropriada por militantes feministas que começaram a fazer piadas sobre 

masculinidade. No Brasil, esse tipo de hashtag surge primeiro e, 2014 com a 

hashtag #ValorizeAsMinas, que acompanha as postagens de um blog que reúne 

artigos sobre mulheres importantes. 

 

 Campanhas Off-line: as hashtags também começaram a ser apropriadas 

para a nomeação de campanhas off-line, que procuram associar-se ao movimento 

online. Este tipo de uso foi encontrado 9 vezes, dentre as 158 hashtags 

levantadas. Sua primeira aparição é em 2015, com o movimento 

#VaiTerShortinhoSim, capitaneado por meninas do colégio Anchieta que lutavam 

para poderem usar shorts na escola – vestuário considerado “indecente” por 

muitas instituições. Não há dados deste uso no exterior. 

 

 Nomes de coletivos: também foram encontrados casos em que as 

hashtags eram usadas para nomear coletivos políticos e projetos feministas. Isto 

se deu em 6 das 158 hashtags. A primeira aparição acontece no Brasil em 2015, 

com o coletivo #MinasProgramam que ensina mulheres a programarem. Não há 

dados deste uso no exterior. 

 

 Outras campanhas:  hashtags que não se enquadravam em nenhuma das 

categorias anteriormente citadas foram classificadas na categorias “outras 

campanhas”. Fazem parte dela 15 dos 158 casos listados. A primeira aparição se 

se dá em 2013, a partir da hashtag #ChegadeAssédio que consiste em uma 

pesquisa sobre assédio no Brasil e um mapa interativo onde mulheres podem 

marcar lugares onde foram assediadas. No exterior, o primeiro caso é da hashtag 

#FBRape, já citada neste trabalho. 

 

 

 

 



TABELA 4 – REPERTÓRIO DE AÇÃO DOS PLAYERS (ORGANIZAÇÕES)  

 

 
 

Fonte: a autora 

 

  

 

 

TABELA 5 – REPERTÓRIO DE AÇÃO DOS PLAYERS (INDIVÍDUOS)  

 
Fonte: a autora 

 



Em relação aos repertórios de ação, percebemos que a Imprensa feminista 

é o ator que mais diversificou modos de ação. Seu principal repertório são os 

testemunhos, um formato com alto grau de personalização e que gerou ações de 

grande alcance como o #PrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e 

#WhyIStayed/#WhyILeft todas internacionalizadas. Por isso, a destacamos como 

um ator importante.  

 Os coletivos políticos são os atores que mais produziram hashtags. A 

maior parte delas eram Palavras de Ordem, um formato que permite pouca 

personalização, exige menos ação dos participantes. Eles foram também o ator 

que mais produziu ações com testemunhos. Pode-se dizer que, com a 

popularização do movimento, muitos coletivos novos foram criados ou passaram 

a se comunicar com o público a partir de sites de redes sociais. Os coletivos 

políticos não produziram nenhuma ação baseada em discussão online, o que 

pode ser um indício de uma relação mais vertical do que horizontal com a 

audiência. 

 Marcas, Organizações Partidárias, Coletivos de Artistas e Organismos 

Intragovernamentais preferem participar usando Palavras de Ordem. Elas são 

uma forma mais simplificada de ação, tanto para audiência quanto para os 

capitaneadores. O que condiz com esses atores, que enfrentam um custo maior 

para participar das ações. O governo participou a partir de campanhas off-line, 

que usam as hashtags no nome para fazer referência ao movimento online. A 

imprensa tradicional foi o ator que mais propôs Discussões Online, demonstrando 

um interesse em interagir com a audiência. Em algumas ações desse ator, as 

Discussões Online são uma forma de falar sobre o assunto feminismo mantendo-

se imparcial. Ações como #FacesOfFeminism em que a Revista Cosmos pediu 

que as pessoas respondessem a pergunta “Porque mais pessoas não se 

consideram feministas?” ou a #Fem2 que pediu que enviassem nomes de ativistas 

feministas ilustram bem. 

No próximo capítulo iremos usar os dados apresentados para tentar 

compreender as dinâmicas do ecossistema midiático que possibilitaram a 

conquista da Lei 13.718 e as demissões em massa após as denúncias do caso 

#MeToo. 
 



CAPÍTULO 3 – O ECOSSISTEMA DE AÇÕES FEMINISTAS 
 
 
 Neste capítulo traçaremos uma comparação entre as dinâmicas 

encontradas no ecossistema da extrema direita americano segundo descrito no 

livro “Networked Propaganda” e os dados levantados sobre as manifestações 

feministas. Nossa análise procura inferências que apontem que relações em rede 

similares foram responsáveis pelo sucesso de ambos os movimentos. No caso da 

extrema direita, este sucesso se afirma pela vitória eleitoral. Nas manifestações 

feministas, apontamos como evidência do êxito as demissões de figurões de 

hollywood resultantes da hashtag #MeToo e a criação da lei que criminaliza o 

assédio sexual no Brasil.  

 O argumento central é de “Networked Propaganda” é de o de que a crise 

que fez com que parte considerável do eleitorado passasse a acreditar em Fake 

News é mais institucional do que tecnológica e que é movida por uma polarização 

política assimétrica. Para os autores o ecossistema político-midiático norte-

americano pode ser dividido em dois grupos: a extrema direita e o outros. A 

análise se centra principalmente nas relações entre mídia e partidos.  

Parte-se da premissa de que pessoas consomem notícias porque querem 

saber o que está acontecendo mas também para terem informações que 

confirmem sua visão de mundo e crenças pessoais. No ecossistema tradicional - 

baseado numa dinâmica de checagem da realidade, os canais usam formas 

institucionalizadas de checagem da verdade e tomam perspectivas centristas ou 

neutras – afim de reduzir o desconforto experimentado por seus leitores quando 

as notícias não reverberam seus pontos de vista. Já os políticos têm estes canais 

como mediadores de sua relação com a audiência e, por isso, precisam deles. 

Enquanto tentam manter posturas que confirmem a visão de mundo de seus 

eleitores, devem se manter razoavelmente próximos da verdade publicada pelos 

canais que mídia que estes consomem – como forma de provar também sua 

honestidade. 

 No ecossistema da extrema direita a preocupação com a checagem fica 

em segundo plano e os canais tendem a reforçar as afirmações partidárias. Este 

ecossistema também pune atores que tentem divulgar “verdades” que 



contradigam a versão dos fatos que circula naquele ecossistema. Atores que 

desejam adentrar este ecossistema e ganhar influência nele, devem reafirmar ou 

pelo menos não desmentir as informações produzidas ali. Enquanto no outro 

ecossistema partidos e audiência compartilham notícias de fontes diversas, neste 

as notícias provêm sempre dos mesmos canais conservadores. 

 No ecossistema feminista, em se tratando das denúncias de assédio, 

encontramos uma dinâmica similar. No Brasil 135 estupros são reportados a 

polícia a cada dia11. Uma estimativa aponta que apenas 1 em cada 10 vítimas 

denunciam.  Porque tão poucas mulheres reportam a polícia? Alguns motivos são 

comumente apontados por especialistas12. As vítimas nem sempre entendem que 

sofreram violência sexual, e naturalizam a agressão. Elas têm medo de seus 

agressores, que na maior parte dos casos são pessoas conhecidas e sentem 

medo que ninguém acredite nelas ou que sejam culpabilizadas. Os crimes de 

violência sexual geralmente ocorrem entre quatro paredes, sem testemunhas e 

nem sempre possuem evidência física. 

 Por todos estes fatores, uma das políticas feministas é a de sempre 

acreditar na vítima. Podemos encontrar evidências desta dinâmica em diversas 

ações. Por exemplo, em #SolidarityWithStoya a militância presta apoio a uma atriz 

pornô que acusou o ex-parceiro de estupro. #ChegaDeAssédio foi uma resposta 

a uma acusação de abuso sexual feita por uma figurinista da emissora Rede 

Globo contra o ator José Mayer. Na época, diversas atrizes se engajaram em uma 

campanha de apoio a acusação, postando fotos em suas redes sociais com a 

frase #ChegadeAssédio, além de fazerem uma participação no videoshow falando 

sobre o caso. Mayer primeiro fez uma carta se retratando, reconhecendo-se 

machista e afirmando que foi criado sob as regras de outro tempo. Ou seja, uma 

carta na qual reconhecia as reivindicações feministas. Apesar disso, foi demitido. 

Um outro ator, Caio Blat, o defendeu em uma entrevista e foi cobrado por isso nas 

redes sociais assim como sua esposa, a atriz Maria Ribeiro que dizia apoiar o 

movimento. Em nenhum dos casos havia evidências do abuso além do 

depoimento das vítimas.  

                                                
11 https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/ Acesso 
em: 25/08/2018 
12 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41617235 Acesso em: 25/08/2018 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/estupros-no-brasil/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41617235


 Uma reportagem no site da Revista Azmina explica: 

 
“Quando dizemos para que “sempre se acredite nas denúncias”, o 
feminismo não busca impor culpa sem investigação, mas estabelecer 
uma posição política. Entendendo a realidade de uma sociedade 
marcada pela cultura do estupro, que desacredita e culpabiliza as 
vítimas de violência sexual, fortalecer a narrativa da vítima é uma 
escolha para empoderar a denunciante e reequilibrar, ali no campo 
jurídico, relações muito desiguais dentro de um sistema que perpetua 
essas desigualdades.” (Revista Azmina, 2019) 

 
  

Em 2018 uma campanha da ONU, #MeEscuteTambém, chamava a 

atenção para a importância de se acreditar nas vítimas: “Este lema tem como 

propósito honrar e amplificar as vozes das pessoas. É um chamado para ouvir e 

acreditar nas sobreviventes, colocar fim à cultura de silêncio e que a nossa resposta 

tenha como foco as sobreviventes” (Gasmam, 2018), disse uma das representantes 

do organismo.  

Em 2016, foi divulgado no site twitter um vídeo no qual um rapaz afirmava ter 

feito parte de um estupro coletivo. As imagens mostravam as partes íntimas da vítima, 

desacordada. O caso repercutiu nos sites de redes sociais, onde milhares de pessoas 

pediram a punição dos envolvidos através da hashtag #Estupro. A mobilização fez com 

que a história chegasse rapidamente a imprensa e ao poder público. Durante a 

apuração do crime, parte da opinião pública desconfiava da vítima – o que era rebatido 

pelos movimentos feministas a partir de manifestações como a #FoiEstuproSim.  

O primeiro delegado responsável pelo caso, Alessandro Thiers indiciou que não 

havia evidências de estupro. Ele teve seu celular hackeado, onde foram expostas 

mensagens nas quais ele desmerecia a vítima por sua suposta proximidade com 

traficantes. Alessandro foi afastado do caso, posteriormente exonerado do cargo na 

delegacia e investigado por submeter a vítima a constrangimento, após entrevista no 

Fantástico na qual ela o acusava de ter tentado incriminá-la. Uma mulher foi colocada 

na frente das investigações, como medida da delegacia para afastar acusações de 

parcialidade na condução do caso. 

Em 2018, após as denúncias do caso #MeToo, um grupo de ativistas francesas 

lançaram um manifesto defendendo o direito masculino de importunar. Elas acusavam 

os movimentos feministas de criarem um tribunal público, onde os homens eram 

julgados sem terem o direito de se defender. Diziam ainda que as punições 



eventualmente eram desmedidas com as falhas cometidas pelos homens e que o 

movimento contra o assédio era puritano. Estas declarações receberam milhares de 

críticas e as ativistas francesas foram consideradas anti-feministas. 

Os ativismos feministas online foram capazes de criar laços de confiança 

entre as mulheres, essenciais para que haja um espaço onde vítimas denunciar 

e onde seus agressores sejam punidos. Esses laços tinham como pano de fundo 

o compartilhamento de valores, ligado a experiência de ser mulher por um ponto 

de vista feminista. Atores que tentam se opor aos discursos de credibilização as 

vítimas são expulsos do ecossistema. No caso dos movimentos feministas este 

ecossistema tomou uma dimensão grande o suficiente para influenciar 

investigações da polícia, estúdios de cinema em Hollywood e canais de TV aberta.  

Ele se construiu inicialmente a partir da atuação de pequenos 

influenciadores em conjunto a uma mídia feminista, que em diversos momentos 

denunciava o machismo das coberturas e dos canais tradicionais. A partir daí as 

sucessivas ações foram expandindo seu alcance, até chegarem a adesão de 

influenciadores de mais peso e parcelas grandes do público -  quando, em 

seguida, passam a despertar o interesse da mídia tradicional, de marcas, 

organizações políticas, etc. Estas instituições, então, precisam reproduzir o 

discurso feminista se quiserem dialogar com esta audiência. As verdades 

feministas ganham cada vez mais força na medida em que a rede de atores as 

reproduzindo se expande. 

 Assim como no caso das Fake News, estamos falando de uma mudança 

massiva no consenso sobre o que é o real e sobre quais são as fontes que 

usaremos para alcança-lo. Em outros trabalhos (Bretas e Chagas, 2016) já 

salientamos a importância das performances catárticas e com forte apelo 

emocional para impulsionar esta mudança. Porém, diante do levantamento feito 

para este trabalho e observando a evolução do movimento ao longo dos anos o 

que nos ocorre é que não poderia ter sido uma ação isolada a responsável, mas 

só o conjunto delas acontecendo e com isso a diversidade de atores afirmando 

discursos comuns. 

 Partiu daí a ideia de analisar este movimento enquanto ecossistema 

midiático e antes de chegarmos aos autores de Networked Propaganda, com os 

quais fazemos a comparação principal do trabalho, alguns outros já haviam 



despertado nossa atenção a partir de algumas ideias base sobre as mudanças 

nas dinâmicas midiáticas nas últimas décadas (Jenkins, 2009; Scolari, 2012; 

Chadwick, 2016).  

 Em “Cultura da Convergência” Jenkins (2009) aborda, através de vários 

estudos de caso, o cenário de convergência diante do qual estamos. O autor 

começa falando de uma convergência tecnológica, na qual uma infinidade de 

meios cabem em um smartphone mas chama atenção para a convergência que 

realmente importa: a cultural. Isto é: a distinção entre consumidores e produtores 

de conteúdo, organizações e indivíduos e o poder de influência que cada um 

possuía está passando por uma reorganização. A mudança impacta também nos 

conteúdos que passam a circular por diversos meios e em constante remix. Uma 

manifestação feminista de grande impacto como o #PrimeiroAssédio pode-se 

iniciar a partir de um comentário abusivo sobre uma participante de um programa 

de TV que tem como resposta uma manifestação massiva nas redes sociais, a 

partir da qual são feitos memes, reportagens, músicas, filmes, documentários. Isto 

amplia a capacidade de uma informação específica circular e se faz possível na 

medida em que os dispositivos de produção de conteúdo se tornaram mais 

acessíveis e os canais de propagação também. 

 Diante deste cenário de reorganização, Chadwick (2017) propõe uma nova 

forma de análise dos sistemas da mídia na política contemporânea que se 

destaque daquelas baseadas nas categorias tradicionais que procuram classificar 

de forma muito enrijecida os meios de comunicação e seus papéis e 

potencialidades. O que o autor defende é que estamos num cenário de 

hibridização. O sucesso de uma manifestação feminista como 

#MeuAmigoSecreto iniciada pelo coletivo #NãoMeKhalo, onde mulheres falavam 

sobre comportamentos machistas de pessoas próximas sem citar seus nomes, 

pode ser atribuído a sua pauta coalizadora, ao poder de influência e a rede de 

contatos da fanpage que a iniciou, a cobertura midiática que se fez sobre ela, a 

adesão de celebridades e pessoas públicas, etc. Trata-se de uma campanha 

atravessada por esse hibridismo do novo ecossistema midiático no qual novos 

meios e antigos trabalham em conjunto, assim como players com graus diferentes 

de influência. Estamos em um cenário de criação de conexões e redes de 

interesse, em constante atualização.  



 É a partir de premissas como essas, que Benkler, Farris e Robert (2018) 

procuram fazer uma análise do cenário que possibilitou a eleição de Donald 

Trump e o avanço da direita conservadora nos Estados Unidos. Como é sabido, 

esta foi uma campanha marcada pela propagação de Fake News, uso de bots, 

clickbaits e outras tecnologias não-reguladas que serviram para a propagação de 

notícias difamatórias e discursos de ódio encarados como os responsáveis pela 

eleição do presidente. O que os autores defendem é que, apesar de se 

reconhecer o papel das tecnologias na propagação de Fake News nesta 

campanha, é preciso compreender que isto só foi possível graças a conformação 

um ecossistema midiático. 

 Eles citam o caso de um rapaz que foi armado até um shopping onde 

supostamente Hilary Clinton reunia um grupo de apoiadores a pedofilia. O jovem 

recebeu essa informação a partir de uma notícia falsa na internet e, como 

analisaram os autores, ele não foi o único a acreditar em sua veracidade. Em 

outro momento a notícia de que uma candidata a presidente, sem histórico de 

abuso de menores, está fazendo campanha para um grupo de pedófilos soaria 

absurda. Alguma mudança deve ter ocorrido para que as pessoas passem a 

entender esta informação como algo plausível. O que os autores defendem é que 

isto é fruto de uma transformação no ecossistema midiático e que neste novo 

cenário certas dinâmicas de propagação de informação são capazes de afetar 

massivamente o entendimento sobre o que é real.  

 Como já apontamos acima, acreditamos estar diante exatamente da 

mesma coisa no caso das campanhas contra o assédio: uma mudança em massa 

no entendimento sobre o que é verídico. No caso das Fake News, o uso foi 

difamatório. No caso feminista, serviu para que vítimas fossem acreditadas e 

agressores punidos. Partindo daí, procuraremos tomar como base o mapeamento 

inicial do ecossistema feminista produzido neste trabalho e tentar analisa-lo 

segundo três dinâmicas de propagação de informação apontadas pelos autores 

do estudo: networked propaganda (propaganda em rede), propaganda feedback 

loop (enlaçamento do feedback da propaganda) e attention backbone (espinha 

dorsal de atenção). Elas representam três características e dinâmicas das redes 

da extrema-direita. 



 Os conceitos já foram apresentados na introdução deste trabalho, mas vale 

retomá-los. Networked Propaganda fala sobre a abundância de fontes de caráter 

distinto repetindo informações que se reiteram como fator importante para a 

construção de consensos. Os autores falam de um ecossistema eleitoral, na qual 

há um partido ou candidato que se beneficia com a propagação de uma 

determinada informação. A diversidade de fontes fortalece esta informação, 

especialmente as fontes não-institucionais ou distantes do candidato. Também 

são importantes as fontes discretas: aquelas que tem poder de influência 

reduzidos mas existem aos montes. Além da credibilização pela repetição, pode-

se compreender que estas fontes menores passam a ser confiáveis justamente 

por seu caráter menos institucional já que, como aponta Van-Zoonen (2012), 

vivemos um período no qual a crença em informações vindas de fontes oficias 

está abalada. 

 Propaganda feedback loop explica as ligações entre os atores, que se 

constroem a partir do conteúdo de suas declarações. Estas ligações de atores 

com valores comuns criam redes que reduzem progressivamente os custos de 

contar mentiras consistentes com uma narrativa política compartilhada – ou, no 

caso feminista, de contar uma história que poderia ser desacreditada. Quando 

estas redes se firmam, os atores reiteram narrativas que fortalecem os valores 

compartilhados entre si e agem repelindo atores que tentam adentrar a rede com 

contra narrativas. Os que fazem este esforço acabam expulsos das redes ou 

podem perder a influência com parte relevante do público. Atores que desejam ter 

poder sobre os envolvidos nas redes de propaganda feedback loop são forçados 

a corroborar com as narrativas centrais em circulação naquele ambiente ou pelo 

menos não desmenti-las. 

 Attention Backbonne explica o processo de propagação de informação 

através do qual conteúdos iniciados por nós periféricos conseguem ter alcance 

massivo. Inicialmente uma sub-rede de usuários extremamente interessados em 

uma perspectiva a replicam continuamente - ao ponto de chamarem atenção de 

membros relativamente mais visíveis, que conseguem ampliar brevemente o 

alcance daquela mensagem. Aos poucos os conteúdos vão se enquadrando em 

espaços cada vez mais influentes para atingir um público massificado. Mas o 



trabalho constante de influenciadores pequenos e médios é essencial neste 

processo. 

 Com estes conceitos explicados, podemos iniciar nossa análise. 

Tentaremos rascunhar os percursos que levaram a criação da lei que criminaliza 

o assédio no Brasil e a demissão de pessoas de destaque no mundo do 

entretenimento no caso #MeToo. 

 

3.1 A lei de importunação sexual 
 
 Em 2018 entrou em vigor a lei 13.718, da importunação sexual. Ela passa 

a punir práticas sexuais ainda não tipificadas como toques indesejados e beijos 

roubados. A lei também criminaliza o porn-revenge, que é a publicações de vídeos 

sexuais como forma de se vingar de outrem. Seu surgimento está relacionado as 

discussões sobre assédio que aconteceram entre 2012 e 2017, em um episódio 

no qual um homem ejaculou em uma passageira no ônibus. Um levantamento 

feito pela Folha de São Paulo demonstrou que o sujeito já tinha mais de dez 

passagens pela polícia por assédio, em situações similares. Entretanto, não era 

detido porque a única lei de crime sexual, com reclusão, que se encaixava no 

caso era a de estupro. O estupro, pelo código penal, está relacionado 

constrangimento ao ato sexual por meio de violência ou grave ameaça. Como no 

caso dos assédios praticados não havia ameaça ou violência, os juízes entendiam 

que não se tratava deste tipo de crime. 

 O mesmo acontecia com casos similares, especialmente porque o estupro 

é crime hediondo, com reclusão de pelo menos seis anos. A lei também previa a 

importunação sexual: uma contravenção e não um crime, passível apenas de 

punição por multa ou prestação de trabalhos comunitários. Quando o caso de 

assédio neste ônibus chegou ao grande público e o juiz não deteu o acusado, 

começou a se levantar uma discussão na imprensa e nos sites de redes sociais 

sobre a importância de ter uma legislatura que cobrisse os casos de assédio. A 

repercussão do caso na imprensa e a atenção recebida nos sites de redes sociais 

não seria possível caso este já não fosse um assunto em alta. O interesse público 

pelo assédio e a criação de consensos sobre a não culpabilização da vítima e a 

necessidade de recriminar e por fim a este tipo de prática se construiu a partir de 



um conjunto de ações. No mapeamento feito para esta dissertação, podemos 

observar a evolução no tempo de um conjunto de lutas contra o assédio traçadas 

últimos 10 anos. 

 As primeiras hashtags sobre o tema encontradas no Brasil, em 2013, foram 

#ForçaFran e #ChegadeAssédio. A primeira, já explicada neste trabalho, é uma 

ação de apoio a uma jovem que teve um vídeo sexual divulgado por um ex-

companheiro. Nela mulheres postaram fotos fazendo um gesto de “ok” similar ao 

que Fran fazia em uma das cenas com a intenção de dizer “tudo bem, Fran”. Após 

o ocorrido, a vítima se engajou na luta pela criminalização deste tipo de prática, 

para a qual também não havia um crime específico antes da lei 13.718. Ela tem 

autoria desconhecida, embora um coletivo tenha se formado após o início das 

ações individuais e criado um blog para reunir as fotos de apoio. 

 

FIGURAS 1 e 2 – #ForçaFran 

  
 

Fonte: todoapoiofran-blog.tumblr.com 

  

A segunda foi lançada pelo site Think Olga e trata-se de uma campanha 

contra o assédio, que pode ser dividida em dois momentos. No primeiro, o coletivo 

fez uma pesquisa com mulheres sobre as cantadas e a importunação sexual 

vivida nas ruas. Os resultados demonstraram que 98% das mulheres já haviam 

ouvido alguma cantada na rua e 83% diziam não gostar de passar por este tipo 



de experiência. Além disso, 81% já havia deixado de ir a algum lugar por medo 

de cantada e 90% já havia mudado a roupa antes de sair por medo de assédio. 

Num segundo momento, o coletivo lançou um mapa interativo onde mulheres 

podem marcar lugares onde foram assediadas. Esta ação tem autoria de um ator 

da Imprensa Feminista, o Think Olga que é uma ONG que trabalha o feminismo 

a partir da informação. 

 

FIGURA 3 – #ChegaDeFiufiu 

 

Fonte: www.thinkaolga.com 

 

Em 2014, uma nova ação é lançada, desta vez em resposta a uma 

pesquisa do Ipea divulgada na Imprensa na qual 58,5% dos entrevistados 

concordaram totalmente (35,5%) ou parcialmente (23%) com a frase “Se as 

mulheres soubessem como se comportar haveria menos estupros”. Em resposta, 

a jornalista Nana Queiroz lançou uma campanha em que pedia que mulheres 

postassem fotos de si mesmas com os dizeres “Eu não mereço ser estuprada”.  

 

 

 

 

 

 

 



FIGURA 4 - #NãoMereçoSerEstuprada 

 

 
Fonte: O Globo 

 

 

 Além de centenas de mulheres que postaram fotos similares as de Nana, 

alunas do colégio Pedro II participaram do protesto relatando o peso de usar um 

uniforme fetichizado na cultura masculina. Por ter iniciado a ação, a jornalista foi 

ameaçada de estupro em suas redes sociais. Na época, a então presidente Dilma 

Roussef postou uma mensagem de apoio a ativista. Esta ação foi iniciada por um 

indivíduo de média influência nas redes sociais.                        

 O ano de 2015 foi quando as campanhas contra o assédio se multiplicaram, 

especialmente devido a viralização da #PrimeiroAssédio, que contou com mais 

de 82 mil participações. Esta ação, também já explicada no trabalho, surgiu após 

usuários no twitter tecerem comentários sexuais sobre uma menina de 12 anos. 

O Think Olga, que já havia criado o #ChegadeFiufiu e seguia produzindo material 

sobre assédio, lançou a hashtag na qual pedia que mulheres compartilhassem 

histórias de assédio na infância e adolescência. A tag culminou em milhares de 

denúncias não apenas sobre assédio, mas sobre abuso sexual e estupro.  

 O que se evidencia com essa campanha é a que a maior parte das 

mulheres passaram por experiências de agressão sexual, seja verbal ou física, 

durante a infância em grande parte das vezes elas foram traumáticas. Muitas 



nunca haviam falado sobre o assunto antes da ação online, apesar de terem 

sofrido profundo incomodo pelo ocorrido. O coletivo analisou uma amostragem 

deste material de onde concluiu que a idade média do primeiro assédio é de 9,7 

anos e que 65% dos crimes eram cometidos por conhecidos. A ação foi marcada 

ainda pela participação de figuras públicas e celebridades, que dividiram suas 

histórias. Ela foi iniciada, mais uma vez, por uma ator da Imprensa Feminista. 

 Após esta, outras seis hashtags sobre o tema aparecem no mesmo ano: 

#VaiTerShortinhoSim, uma ação off-line feita por alunas do colégio Anchieta para 

que seja liberado o uso de shorts; #VamosJuntas, que estimula mulheres a 

acompanhar umas as outras em espaços públicos como forma de evitar a 

importunação sexual; #ContraACulturaDoEstupro; #QueroUmDiaSemEstupro; 

#EstuproNãoÉCulpadaVítima palavras de ordem contra o estupro; e #NãoÉNão, 

um movimento contra o assédio sexual que distribui tatuagens provisórias durante 

o carnaval com os dizeres “Não é Não”. Três delas foram iniciadas por coletivos 

políticos e as outras tem autoria desconhecida. 

 

FIGURA 5 - #NãoÉNão 

 
Fonte: Marie Claire 

 

 Esta percepção de uma vivência compartilhada cria laços de confiança 

entre as mulheres. O fato de tantas vítimas de assédio nunca terem falado no 

assunto antes da ação, chama a atenção para o baixo índice de denúncia a 



violência sexual e é daí que aparecem os debates sobre o descrédito sofrido por 

estas vítimas quando fazem denúncias e a importância de que as mulheres 

confiem nos relatos umas das outras. Este pacto é um dos aspectos mais 

importantes deste ecossistema e é o que possibilita a criação da “Propaganda 

Feedback Loop”. 

 No ecossistema conservador americano o Propaganda Feedback Loop é 

criado quando políticos passam a ter, através da internet, um contato mais direto 

com seus eleitores e aumentam o apelo para o tipo de informação pautado na 

confirmação de crenças. Estes políticos respondem críticas da mídia contra-

atacando e acusando os canais de conspirarem contra a vontade popular. A partir 

daí, o policiamento dos eleitores não se foca mais em refutar informações que 

atentem contra a verdade, mas aquelas que atentem contra a confirmação de 

suas crenças. Novos atores que queiram entrar nesta rede encontram dificuldade 

de argumentar pois os canais que produziam os referenciais antigos caíram em 

descrédito. 

 No caso dos movimentos feministas, os referenciais antigos sobre assédio 

eram produzidos pelos homens assediadores e pessoas ancoradas em um 

pensamento machista. Com a explosão das acusações de assédio eles passam 

a ser vistos como “conspiradores” contra as mulheres. A partir daí o policiamento 

da militância não recai mais sobre saber se as denúncias são reais, mas sobre a 

punição de assediadores e de pessoas que tentem desmerecer as vítimas. 

Qualquer um que deseje entrar na rede deve corroborar com o apoio a todas 

vítimas, sob o risco de ser expulso ou perder a influência sobre aquele grupo. 

   Em 2016, doze novas hashtags sobre o tema assédio aparecem. 

#FoiEstuproSim, referente ao já relatado caso de estupro coletivo – no qual os 

agressores foram presos em parte graças a pressão feita pelas redes sociais e 

pela imprensa. #Eleémeuprofessor, #Elevaiserpsicólogo, #Meuprofessorfeano, 

#Meuqueridoprofessor, #Meuqueridopolitécnico todas estas de coletivos locais 

contra os assédios vivenciados naquele microcosmo. #SuaHistóriaImporta, uma 

ação do coletivo Feminicidade que pede que mulheres enviem histórias de 

violência sexual experimentadas na cidade que serão impressas e colocadas em 

lambes na rua. #MandaPrints, do Think Olga, pede que mulheres guardem e 

enviem prints que registrem assédios vivenciados. Seis dessas foram iniciadas 



por Coletivos Políticos, uma pela Imprensa Feminista e uma tem autoria 

desconhecida. 

#JornalistasContraOAssédio, movimento formado por jornalistas da 

imprensa tradicional que surge em resposta ao caso Biel, quando o cantor 

assediou uma jornalista que o entrevistava. Biel sofreu a retaliação de milhares 

de mulheres nas redes. O ocorrido fez desandar sua carreira. Por pressão das 

mulheres, Biel teve shows e participações desmarcados.   

#QueremosEscutaProtegida que aparece em resposta ao mesmo caso, pedindo 

que mulheres tenham escuta diferenciada quando relatam assédio – ainda com a 

preocupação do descrédito institucional que sofrem ao fazerem denúncias em 

delegacias. #NãoPassarão, uma ação do time Ponte Preta contra o assédio 

sofrido em estádios de futebol por mulheres. #AssédioNoTrabalho, uma 

campanha da Revista Azmina que pede que vítimas publiquem histórias de 

assédios vivenciados em seus locais de trabalho. Destas, duas são de autoria da 

Imprensa Tradicional, uma de uma Marca e a outra da Imprensa Feminista. 

Em 2017 encontramos 4 ações contra o assédio, mas apesar deste ano 

apresentar um número diminuído de ações ele tem uma particularidade 

importante. Neste ano uma das manifestações acontece em rede nacional, no 

canal Rede Globo, quando um dos atores da casa é acusado de assédio sexual 

por uma figurinista que trabalhava no local. Como já relatado, a emissora faz 

imagens das atrizes da casa com uma blusa escrita #ChegadeAssédio e elas são 

publicadas nas redes sociais e transmitidas no programa Vídeo Show, junto com 

um pronunciamento feito por estas mulheres. O ator é afastado de suas 

atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA 6 - #ChegaDeAssédio 

 
Fonte: Revista Época 

 

Outros dois casos ocorrem na emissora e valem ser relatados, embora não 

tenham relação direta com a violência sexual. O primeiro é a expulsão do 

participante Marcos Hater do Big Brother Brasil, acusado de ser violento com a 

participante Emily sua namorada também participante do reality. O 

comportamento de Marcos gerou intensa mobilização nos sites de redes sociais 

e gerou as hashtags #EuViviUmRelacionamentoAbusivo e 

#ÉRelacionamentoAbusivoQuando. Na internet, espectadores começaram a 

pedir a expulsão de Marcos que estaria sendo agressivo com Emily além dos 

limites. Após uma cena na qual o brother agarrou com força o pulso da ex-

namorado, ativistas entraram com pedidos judiciais pedindo que Marcos fosse 

retirado por agressão. A emissora acatou os pedidos e Marcos foi expulso. 

A história não parou por aí, já que na mesma semana o vídeoshow exibiu 

um vídeo da briga entre Marcos e Emily, que terminava com Marcos dizendo: 

“Precisa disso?”. Ao final do vídeo, o apresentador Otaviano Costa brincou 



respondendo a fala de Marcos e disse: “Precisa sim, a gente gosta, ué. É bom 

agitar!”. A fala gerou resposta nos sites de redes sociais e o apresentador foi 

afastado.  

As outras três ações foram #CarnavalSemAssédio, uma ação educativa 

contra o assédio no carnaval que contou com a participação de diversos coletivos 

políticos, o site Catraca Livre, a influenciadora JoutJout, entre outros e que 

procurava explicar as diferenças entre paquera e assédio. A 

#EstádioSemAssédio, feita pelo time Cruzeiro e a Revista Azmina, que combatia 

o assédio nos estados de futebol e #UmaMinaAjudaAOutra, que estimula 

mulheres a se ajudarem durante o carnaval, em casos de assédio. 

 

FIGURA 7 - #CarnavalSemAssédio 

 
Fonte: Revista Azmina 

 

 

 



 O que se nota, portanto, é que como colocado no conceito de Networked 

Propaganda temos uma rede formada por fontes diversificadas propagando a 

mesma informação. Coletivos políticos, ativistas, jornalistas da imprensa 

tradicional, influenciadoras, celebridades, canais de televisão, vítimas de 

machismo. Como já apontado nos gráficos anteriores, os atores menores, 

chamados “fontes discretas”, no livro, são os que mais propagam as notícias.  

Atores grandes entram mais tardiamente no debate, seguindo a dinâmica 

de “Attention Backbone”, a partir da necessidade de dialogar com os públicos 

recém-considerados feministas. As ações começam a partir de ativistas 

individuais e pequenos coletivos e vão ampliando gradualmente seu alcance. 

Depois de dois anos começam a ser capitaneadas também por jornalistas 

tradicionais e influenciadores com alta audiência, até que quatro anos depois 

chegam a grandes canais como a Rede Globo.  

É um fato que sem os primeiros atores as ações não cresceriam e não 

chegariam ao ponto de chamar atenção dos influenciadores maiores. Por outro 

lado se os grandes influenciadores não houvessem comprado a ideia de que 

tentar diálogo com o público a partir da identidade feminista é importante, talvez 

os movimentos não tivessem crescido tanto. Acreditamos que quando as lutas 

contra o assédio alcançam uma emissora nacional, com a punição de agressores 

e demonstrações públicas de apoio as lutas por direitos das mulheres, o cenário 

se torna muito mais propício para a criação de uma lei que criminalize este tipo 

de prática, no ano seguinte. 

O levantamento feito aqui não pretende dar conta de todo o ecossistema, 

o que exigiria um trabalho mais extenso. As ações feministas repercutiram muito 

além dos sites de redes sociais, geraram a criação de filmes, reportagens, 

documentários, programas de televisão, músicas, seriados, produtos, novos 

coletivos políticos, editais, eleição de políticas do sexo feminino, etc e tudo isso 

precisaria ser levado em conta afim de compreender o todo das interações entre 

os players. Pretendemos apenas levantar algumas possibilidades iniciais de 

análise, na tentativa de compreender as dinâmicas que levaram a mudanças no 

pensamento coletivo sobre feminismo e nas quais os sites de rede social tiveram 

papel importante. 

 



 

3.2 As demissões em massa em Hollywood 
 
Em 2017 aconteceu aquela que foi provavelmente a maior ação feminista 

online até aqui. O movimento #MeToo contou com mais de 200 mil participações 

nas primeiras 24 horas e recebeu traduções em diversas línguas. Ele começou 

após a publicação de uma reportagem do New York Times na qual trabalhadoras 

da indústria cinematográfica denunciavam o produtor Harvey Weinstein por 

assédio sexual.  

A matéria mostrava que Weinstein tinha este tipo de prática há décadas, 

que o fato era conhecido pelo meio artístico e, entretanto, não havia qualquer tipo 

de sanção. Mulheres já haviam tentado processá-lo nos anos 90 e posteriormente. 

O caso, em outro momento, chegou a mídia e entretanto, o produtor executivo – 

uma das figuras mais poderosas de Hollywood – seguia impune. Esta história nos 

dá um exemplo claro da mudança massiva no pensamento coletivo sobre o 

assédio da qual falamos aqui. Ainda que em outros momentos tenham havido 

denúncias e que elas tenham chegado a instâncias jurídicas e midiáticas, não 

havia um ecossistema sólido fazendo vigília e cobrando posicionamentos sobre 

os crimes.  

Os movimentos de denúncia também criaram uma cultura que estimula 

vítimas a falarem sobre o que viveram, o que consideramos essencial para que 

pessoas públicas – como atrizes mundialmente famosas – tenham se exposto. 

Dentre as primeiras denunciantes constavam Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie e 

Rose McGowan. A hashtag surgiu a partir da atriz Alyssa Milano, como uma forma 

de apoio as vítimas. Ela sugeria que outras mulheres que também foram 

assediadas postassem #MeToo, para que nos déssemos conta do tamanho do 

problema. 

O que se sucedeu, na verdade, foi uma grande onda de denúncias não só 

a Weinstein como a diversas outras figuras do showbuziness. Em particular, o 

caso Weinstein gerou a demissão do produtor de seu próprio estúdio, retratação 

de pessoas que já haviam trabalhado com ele e admitiram saber dos abusos e 

não fazer nada e mais acusações, como a de Selma Hayek, Mira Sorvino, Amber 

Tamblyn e outras 37 atrizes.  



Ainda no mundo do entretenimento outras figuras importantes perderam 

seus cargos. O ator Kevin Spacey foi afastado de House of Cards após ser 

acusado de assediar homens jovens da produção do seriado. Ele havia dias antes 

sido denunciado por Anthony Trapp que disse ter sofrido assédio de Spacey aos 

14 anos. Matt Lauer, o âncora do programa “Today” na NBC se demitiu após 

denúncias de conduta sexual inapropriada no trabalho. O mesmo aconteceu com 

Roy Price, chefe da unidade de cinema e TV da Amazon.  

Também houveram indiciados na política como o senador partido 

democrata, Al Franken, que renunciou ao cargo após acusações de seis 

mulheres. As igrejas tiveram sua própria hashtag #ChurchToo e 

#SilenceIsNotSpiritual. Denúncias foram feitas nos esportes, música, educação, 

entre outras indústrias.  Um levantamento feito pelo New York Times mostrou que 

mais de 201 homens tiveram seus empregos e contratos perdidos. Destes, 124 

tiveram seu cargo ocupado por outras pessoas, dentre as quais 54 foram 

mulheres. 

Alguns destes sofreram processos criminais, mas grande parte dos 

afastamentos se deram logo após as denúncias. Isto é, sem que houvesse 

evidências se não os depoimentos das vítimas e sem julgamento. Há casos em 

que as acusações vem de múltiplas fontes, mas há também os que a acusação é 

feita por uma pessoa só – como aconteceu com Price, da Amazon, afastado por 

assediar uma produtora executiva da empresa durante uma festa.  

Além das sanções institucionais, há a reação do público que pode deixar 

de seguir um artista, enviar mensagens de desaprovação, etc. Em meio as 

acusações foi criado um site onde se pode digitar o nome de um seriado ou filme 

e conferir se há algum envolvido na produção que sofreu denúncias de assédio e 

o que foi feito sobre isso. O #MeToo originou também o Time’s Up, um fundo de 

apoio a vítimas de violência sexual. Ele é usado para custear os processos penais 

e destinado principalmente as mulheres de classes mais baixas, negras, LGBT, 

etc. 

Nos Estados Unidos as primeiras hashtags sobre violência sexual 

aparecem em 2013 e são #FBRape uma ação de protesto contra a falta de 

controle do Facebook sobre conteúdos com cenas de violência sexual, esta 

iniciada por uma ONG Feminsta; #TwitterSilence uma campanha similar ao 



#FBRape mas no twitter e de autoria da ativista Caroline Criado-Perez e 

#UCSSTips. Nesta última, a Universidade de Colorado nos Estados Unidos 

lançou um manual com dicas sobre como não sofrer violência sexual no campus. 

Uma delas sugeria que as vítimas vomitassem em seus agressores como forma 

de pará-los. A hashtag abria uma discussão crítica sobre estas dicas, no twitter. 

Observando #FBRape, #TwitterSilence e #ForçaFran notamos uma ênfase neste 

momento inicial em uso do ativismo online para discutir questões de gênero 

ligadas as tecnologias.  

Em 2014 foram encontradas também duas hashtags. A primeira 

#YesAllWoman, é uma resposta a outra tag #NotAllMen. Esta última subiu após 

uma cobertura sobre um serial killer associar seus crimes a misoginia. #NotAllMen 

discutir a cobertura e defendia que nem todos os homens são potenciais 

agressores de mulheres. Já #YesAllWoman defendia que a maior parte das 

mulheres sofreram ou irão sofrer algum tipo de agressão sexual ao longo de sua 

vida. A segunda é #RapeCultureIsWhen, que pedia que mulheres 

compartilhassem histórias de abuso e assédio, afim de explicar para outros 

usuários da rede o que significa a Cultura do Estupro. Ambas foram iniciadas pela 

influenciadora média, Zelina Marxwell.  

 
#CulturaDoEstupro é quando você busca por “cultura do estupro” no 
Google a primeira busca relacionada é “cultura do estupro é um mito”. 
(Usuária 1, Twitter) 

 
#CulturaDoEstupro é quando as pessoas questionam as escolhas de 
uma mulher e não as escolhas de um homem que cometeu um estupro. 
(Zelina Marxwell, Twitter) 

 

Em 2015, a hashtag #FirstHarassment importada do Brasil chegou aos 

Estudos Unidos. Assim como a #PrimeiroAssédio, ela pedia que mulheres 

compartilhassem suas primeiras histórias de violência sexual. No mesmo ano foi 

lançada a hashtag #SolidarityWithStoya, após uma atriz pornô acusar seu 

namorado de tê-la estuprado.  A ação prestava solidariedade e reiterava a ideia 

de que nenhuma mulher merece ser estuprada. Ambas são de autoria 

desconhecida. 

O ano de 2016 foi aquele em que estas hashtags mais se multiplicaram, 5 

delas debatiam a violência sexual. #Survivor e #SurvivorLoveLetter, ambas da 



diretora Toni Ikeda, pediam que sobreviventes de estupro contassem suas 

histórias a partir de uma carta de amor para si mesmas.  #WhyWomanDontReport, 

foi iniciada pela atriz Rose McGowan, a mesma que viria a denunciar Harvey 

Weinstein no próximo ano e discutia porque mulheres não denunciam seus 

agressores.  

#NotOkay e #PussyGrabsBack foram criadas respectivamente por uma 

roteirista e por duas ativistas. Ambas respondiam a um áudio do então candidato 

Donald Trump no qual ele estimulava outros homens a tocaram a vagina de 

mulheres, sem o seu consentimento. A segunda chamava mulheres a não 

votarem em Trump no dia das eleições e originou um protesto nas ruas após ele 

ter sido eleito. 

 
 

FIGURA 8 - #PussyGrabsBack 
 

 
Fonte: WNYC Studios 

 

#NoWomanEver foi iniciada por uma usuária do Twitter e ironizava o 

assédio sexual nas ruas com posts como “Ele me disse que eu era linda demais 

para estar usando toda aquela maquiagem, então eu tirei imediamente porque eu 

estava esperando que ele me dissesse isso. #NenhumaMulherNunca”.  

 



“Quando ele me enviou uma foto não solicitada do seu pênis eu fiquei 
incerta, mas depois que enviou mais duas eu tive certeza que ele era o 
cara. #Nenhuma Mulher Nunca” (Usuária 3, Twitter) 

 

 

Finalmente em 2017 encontramos apenas uma hashtag sobre assédio, a 

#MeToo que teve uma longa repercussão. Embora não se encontre tantas ações 

sobre o tema específico “assédio” nas redes feministas americanas, foram 

impulsionadas manifestações virtuais sobre outros assuntos (#NoMakeUp, 

#PeriodsAreNotanInsult, #CelebrateMySize) que dão força ao ecossistema 

feminista como um todo. Também é preciso notar o posicionamento de certas 

marcas americanas, especialmente no campo do entretenimento, que podem não 

ter lançado hashtags mas que adotam políticas feministas em suas produções. 

Os estúdios, por exemplo, passaram a investir mais em personagens femininas e 

em produções com mais mulheres não só no elenco como nos bastidores.  

Estamos, novamente, diante de uma rede que mistura ativistas, 

organizações partidárias, celebridades, influenciadores, etc. Atores médios e 

pequenos são os mais engajados, responsáveis pela construção da rede. 

Somente com a consolidação do ecossistema é que atores que enfrentam um 

custo maior para se posicionarem publicamente tomam parte nas ações – mas 

seus posicionamentos têm também maior impacto.  

O conceito de Propaganda Feedback Loop é provavelmente o que melhor 

explica o sucesso do caso #MeToo. Toda uma rede de pessoas passa a se 

declarar feminista e cobrar posicionamentos coerentes das marcas e instituições 

que desejam se associar a esse ethos. Um estúdio que faz um filme com uma 

heroína feminista, não pode empregar um homem acusado de assédio.  

Ainda que a acusação não tenha comprovação ou não tenha passado por 

um julgamento, a palavra da assediada passa a ser a principal fonte de verdade 

a partir de uma política feminista. Esta política parte de uma descrença na 

capacidade das instituições judiciais em atenderem as demandas pelos direitos 

das mulheres e atuarem com credibilidade ao julgar casos de violência sexual.  

 

 

 



3.3 Conclusão 
 

 Neste capítulo apresentamos alguns dados levantados sobre o que 

estamos chamado de ecossistema midiático feminista. Procuramos usá-los para 

comparar dois cenários aparentemente adversos: o que possibilitou que os 

eleitores de extrema direita acreditassem em Fake News e o que abriu espaço 

para que vítimas de assédio, comumente desacreditadas, conseguissem ter seus 

agressores punidos. O que defendemos é que em ambos os casos estamos 

passando por mudanças rápidas e em larga escala no que se entende por 

verdade e quais são as fontes seguras para obtê-la.  

 Como ambos os casos são comumente dados como consequência d a 

ascensão das mídias digitais e as mudanças de relações que daí surgem, 

acreditamos que eles possam ter dinâmicas de funcionamento comuns. Tendo 

isso em vista, tentamos aplicar conceitos usados em Networked Propaganda para 

explicar o sucesso eleitoral da extrema direita americana, nos casos feministas.  

 Identificamos que em ambos há uma rede ampla, formada por atores de 

diferentes naturezas, defendendo uma verdade ou um conjunto de verdades que 

se reiteram. Também que os ecossistemas formados por esses atores defendem 

a importância de buscar a verdade em fontes alternativas de informação, uma vez 

que as instituições tradicionais atuam contra seus interesses. Percebemos, por 

fim, que ambos os casos falam sobre redes que se iniciam a partir de interesses 

de nicho e se expandem gradualmente. Quando alcançam públicos mais 

massivos, levam atores de fora a sentirem vontade ou necessidade de dialogar 

com aquele ecossistema e seus valores. 

 Entretanto, dialogar com estes públicos tem um custo. Os ecossistemas 

são formados a partir do compartilhamento de conteúdos que traduzem valores. 

Eles também operam com conjuntos de verdades, que não devem ser 

contrariadas. Para ganhar influência nestes ecossistemas é preciso reiterar estas 

verdades. Assim como, manter uma coerência a partir de ações que demonstrem 

comprometimento com as verdades defendidas. Atores que se contrapõe a estas 

verdades são expulsos ou perdem sua influência.  

Nos movimentos feministas observamos isto a partir das políticas contra o 

assédio. Uma das bases da luta contra o assédio é a confiança nas vítimas. Esse 



elemento é essencial na medida em que muitas denúncias acabam sem punição. 

O assédio é um crime que se passa entre quatro paredes, difícil de provar e sobre 

o qual as vítimas são comumente culpabilizadas.  É a partir da política de acreditar 

nas vítimas que o feminismo consegue exercer pressão necessária para que elas 

sejam credibilizadas e os agressores punidos.  

Conforme o ecossistema feminista se expande, mais pessoas adentram 

esta rede e uma das premissas para dela fazer parte é esta crença nas vítimas. 

É também vital um comprometimento com a defesa dos direitos das mulheres 

como um todo. Os agentes de dentro da rede estão constantemente avaliando as 

condutas uns dos outros e o comprometimento com os valores compartilhados. 

Isto pode ser observado em casos como o da funkeira MC Carol, que ficou ao 

lado de seu dançarino quando este foi acusado de assédio e o da atriz Maria 

Ribeiro, questionada quando seu marido defendeu José Mayer. Ambas se diziam 

feministas e tiveram cobranças sobre seus posicionamentos. 

Há um momento em que o ecossistema alcança um público grande o 

suficiente para exercer pressão em grandes instituições como a Rede Globo ou a 

Miramax (estúdio de Harvey Weinstein). Quando esta rede de TV adentra o 

ecossistema feminista, a partir da ação #ChegadeAssédio, seu comportamento 

passa a ser observado de perto pela militância. É esta militância que cobrará uma 

sanção mais severa a José Mayer, além de um mero pedido de desculpas. É ela 

também que pedirá uma medida da rede de televisão sobre o comportamento de 

Marcos Hater, do Big Brother. Para um ator deste porte, há sempre a opção de 

não atender as demandas da audiência mas isso implicaria em sofrer o custo de 

perder influência ou ser expulso do ecossistema. Neste caso, a Rede Globo optou 

por não pagá-lo.  

 Observamos ainda que estes ecossistemas se formam pela atuação 

constante de atores de baixa e média influência, que através de sequenciadas 

ações online, expandem suas fronteiras de comunicação. Apenas quando sua 

influência se torna grande o suficiente atores de alta influência se sentem seguros 

para tomarem parte nas ações. Estes atores, por outro lado, criam ações com 

grande impacto na medida em que seus canais dialogam com mais pessoas.  

 Complementamos dizendo que estas redes parecem ter passado por uma 

dinâmica na qual quanto mais se fala em um assunto, mais se fala em um assunto. 



Na medida em que as redes se expandem, há um ganho social em fazer parte 

delas e reproduzir seus discursos. Quanto mais pessoas desejam ter este ganho, 

mais a rede se expande e por consequência, mais pessoas querem fazer parte 

da rede. Porém, há que se refletir se a expansão não se limita na medida em que 

os que contrariam verdades de um ecossistema acabam sendo expulsos. A longo 

prazo, este que é o ponto fortalecedor do ecossistema pode ser também a causa 

de sua morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Considerações Finais 
 
 Esta dissertação, procurou fazer um mapeamento das ações feministas 

online em curso nos Estados Unidos e no Brasil de 2012 a 2017. Deste 

mapeamento procuramos rascunhar respostas para a pergunta: o que possibilitou 

que vítimas de violência sexual, historicamente desacreditadas ao fazer 

denúncias, conseguissem reverter esse quadro a ponto de haver sido criada no 

Brasil uma lei que criminaliza a prática do assédio e ter havido, nos Estados 

Unidos, a demissão em massa de figuras importantes de Hollywood? 

 Há diversas respostas para nossa questão, mas a que tentamos explorar 

neste trabalho é a que observa a formação do que chamamos de ecossistema 

midiático feminista. Partimos da premissa de que estamos diante de uma 

mudança massiva no que as pessoas consideram verdade e em quais são as 

fontes confiáveis para chegar a ela. Antes vítimas de assédio eram 

desacreditadas e culpabilizadas, mas de um momento para o outro a denúncia 

destas vítimas sozinha passa a ser considerada prova suficiente para incriminar 

um possível assediador. Isto é, a verdade sobre os assédios para a residir na 

palavra da vítima. Os sistemas jurídicos não deixam de atuar nestes casos, mas 

a opinião pública estabelece seu posicionamento antes de uma apuração criminal 

e isto é suficiente para exercer a pressão necessária para demissões, 

linchamentos e até mesmo para mudar o andamento de processos na justiça. 

 Fontes que tentam desmentir acusações de assédio são expulsas ou 

perdem prestígio no ecossistema. Os atores agem em conjunto defendendo as 

vítimas como forma de exercer pressão para que haja sanções as denúncias de 

assédio. Conforme o ecossistema se expande, cada vez mais pessoas querem 

integrá-lo, para ganhar influência com audiência que o compõe. Isto inclui atores 

poderosos como artistas e marcas. Estes atores promovem ações que os 

identificam como parte dos movimentos feministas. Porém, isto tem um custo. 

Eles serão cobrados em serem coerentes com os valores defendidos, sob a pena 

de perder a influência com aquele público. Conforme os atores aceitam pagar o 

custo, a credibilidade dos valores feministas cresce. 



 É a abundância de atores, oriundos de vários espectros (partidos, 

imprensa, marcas, artistas, influenciadores) concordando sobre uma mesma 

verdade que faz com que mais e mais pessoas passem a acreditar nela. Também 

é isso que diminui o custo daqueles que queiram propagar novas informações, 

que corroborem com as verdades em voga no ecossistema – como, por exemplo, 

novas acusações de assédio. O ecossistema não chega aos múltiplos atores do 

dia para a noite. É preciso um trabalho que se inicia a partir de atores médios e 

pequenos, que vão aos poucos expandindo suas barreiras de influência.  

 Nossas análises foram traçadas a partir daquelas feitas sobre a extrema 

direita dos Estados Unidos. Neste caso, a mudança massiva no que se entende 

por verdade e quais são as fontes confiáveis de informação levou a expansão das 

Fake News. Comparando os dois casos, ocorridos com movimentos 

ideologicamente opostos, queremos apontar que não é tanto o conteúdo quanto 

as dinâmicas em rede as responsáveis pelo sucesso de ambos.  

Nos dois casos, observamos uma preferência do público por informações 

que confirmem sua visão de mundo e identidade, ao invés daquelas preocupadas 

com uma verdade alcançada partir de métodos institucionalizados. Esta mudança 

no lugar onde está a verdade se torna possível na medida em que há uma rede 

de pessoas corroborando com uma certa versão dos fatos e que torna menos 

desconfortável para os públicos confiarem em verdades não-institucionais. Esta 

rede exerce pressão sobre os atores nela engajados para que eles sigam 

propagando as verdades que ali circulam. 

Como já informado, o levantamento de dados feito para essa pesquisa se 

baseou em buscas sites de notícias, acompanhamento de discussões em redes 

sociais, trabalhos acadêmicos e se deu também através da técnica de bola-de-

neve. Há informações sobre casos específicos que não constam na base de 

dados levantados sobre as hashtags, mas com os quais nos deparamos neste 

dois anos de consumo constante de notícias sobre os movimentos. Optamos por 

incluí-los como forma de ilustrar a hipótese que tentamos descrever. 

Embora o mapeamento feito cumpra o papel de apresentar as primeiras 

inferências que apontem para a importância de uma análise do ecossistema 

feminista e suas dinâmicas, ele está longe de esgotar a questão. Uma expansão 

futura do trabalho é necessária, que congregue uma observação mais detalhada 



de: (a) grupos de atores que compõe essa rede, (b) os discursos que cada um 

propaga, (c) como negociam, através deles, sua entrada no ecossistema.  

Durante a manifestação #ChegadeAssédio, por exemplo, o programa 

matinal apresentado por Fátima Bernardes fez uma cobertura sobre o tema no 

qual a apresentadora dizia explicitamente que era contra o assédio e que isso não 

era uma questão “feminista”, mas de direitos da mulher. Com esta declaração, 

feita em uma emissora nacional que precisa atender um grande público, Fátima 

se posiciona fora do movimento feminista mas a favor do fim a importunação 

sexual a mulher. Portanto, se estamos falando de redes que se formam a partir 

de conteúdos compartilhados é preciso observar quais são os conteúdos 

específicos que ligam esses atores e quais são as consequências disto. 

É preciso também de uma análise que observe o tempo de vida destes 

ecossistemas. Neste ano, duas acusações de assédio e estupro envolvendo 

pessoas públicas (Neymar e Caio Blat) passaram sem punição. A acusação 

contra Neymar não levou a um indiciamento e a queixa contra Blat foi arquivada 

na Rede Globo. São indícios, que devem ser analisados com mais profundidade, 

de que podemos estar diante de um arrefecimento do movimento.  

Haverá um tempo de vida para o funcionamento destes ecossistemas? Se 

sim, qual é o seu legado? Quais seriam os sinais de sua morte? O que os faria 

morrer? Como já apontado no capítulo anterior, apostaríamos na própria dinâmica 

do ecossistema como o motivo de seu fim. Na medida em que começa a expulsar 

pessoas que contrariem suas verdades ou não corroborem com seus valores, os 

ecossistemas acabam por diminuir seu alcance, colocando cada vez mais 

pessoas a margem. Investigações futuras neste sentido podem contribuir para o 

nosso entendimento sobre estas dinâmicas. 

No mais, acreditamos que a maior contribuição deste trabalho foi propiciar 

uma análise das manifestações feministas que não as observe singularmente mas 

como um movimento integrado e composto por um conjunto de ações. Esta 

integração acontece de maneira orgânica e não planejada, mas a partir do 

trabalho constante de atores médios e pequenos, para os quais os custos de 

participação e de capitanear estas ações é mais baixo. Acreditamos que este 

ponto de vista pode expandir as possibilidades de análise do impacto das ações.  



Também achamos ter sido importante a comparação entre o caso feminista 

e o da extrema-direita, na medida em que se busca respostas para o avanço do 

conservadorismo no mundo. Este conservadorismo é muitas vezes associado a 

estratégias espúrias de convencimento como o uso de Fake News, clickbaits e 

bots. Todas elas indefensáveis enquanto estratégia política. Porém, percebemos 

que há métodos que precedem a propagação de Fake News utilizados também 

por atores progressistas com efetividade. Acreditamos que podem estar nestes 

métodos, com seus êxitos e fracassos, o caminho para repensar formas de 

comunicação política, a partir de uma agenda que propague os direitos humanos 

e o respeito as minorias e ao meio ambiente.  
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Hashtag Ano Autoria Tipo de autoria Forma de participação Descrição 
#EverydaySexism 2012 Laura Bates (escritora) Indivíduo (MI) Discussão online Discussão online sobre machismo
#Bindersfullofwomen 2012 Desconhecida Desconhecida Discussão online Memes de resposta a declaração do candidato Mitt Romey, nas prévias eleitorais de 2012 nos Estados Unidos
#ForçaFran 2013 Desconhecida Desconhecida Publicação de imagens pessoais Ação coletiva online de apoio a vítima de ciberbullyng
#ChegadeFiufiu 2013 Think Olga Organização (Imprensa especializada) Outras Campanhas Pesquisa + Campanha online de denúncia ao machismo + Mapa coletivo
#MMBodypositive 2013 Revista Mamamia (Austrália) Organização (Imprensa tradicional) Publicação de imagens pessoais Revista pediu que mulheres postassem fotos sem maquiagem e de partes do corpo que costumam esconder, para serem divulgadas em suas capas
#INeedMasculismBecause 2013 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Apropriação feita por feministas de hashtag criada por homens para discutir o "masculinismo"
#shoutout 2013 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Contra-proposta a ação #twittersilence, sugere que mulheres façam diversas postagens como forma mais eficaz de protesto
#twittersilence 2013 Caroline Criado-Perez (jornalista e ativista) Indivíduo (MI) Palavra de Ordem Ação propõe um dia sem posts de mulheres no twitter, em protesto contra a falta de mediação do site aos conteúdos de violência contra a mulher
#RIPPatriarchy 2013 Desconhecida Desconhecida Discussão online Hanna Roslin escreveu um livro dizendo que o patriarcado está morto. Feministas discutiram a questão no twitter.
#FBRape 2013 Woman, action & The media/ Everyday sexism project Organização (ONGs feministas) Outras Campanhas Campanha pelo controle de conteúdos sobre violência de gênero no facebook
#UCCSTips 2013 Desconhecida Desconhecida Discussão online Universidade do Colorado (EUA) dá dicas sobre como se livrar de estupradores (vomitar, urinar em si mesma, etc). Mulheres discutem o tema.

#Solidarityisforwhitewoman 2013 Mikke Kendal (escritora) Indivíduo Discussão online
Blogueiro e professor de gênero assumiu ter dormido com ex-alunas e silenciou mulheres de cor. Feministas negras acusam feministas brancas de não se 
posicionaram contra ele.

#Stopthetampons 2014 Destroy the joint (Austrália) Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha pede liberação do uso de tampões e absorventes para refugiadas
#Shirtstorm 2014 Elly Prizeman Indivíduo (BI) Discussão online Cientista apareceu em programa com blusa machista. Discussão sobre o espaço das mulheres nas ciências. 
#GamerGate 2014 Adam Baldwin (ator e dublador) Indivíduo (MI) Discussão online Série de discussão sobre indústria dos games, envolvendo também questões de sexismo
#WhyIstayed/#WhyIleft 2014 Beverly Gooden (ativista) Indivíduo (BI) Testemunhos Discussão sobre violência doméstica
#YesAllWoman 2014 Zerlina Maxwell (escritora e analista política) Indivíduo (MI) Palavra de Ordem Resposta a hashtag #NotAllMen, caso Elliot Rodger
#Everydaysexism 2014 Site EverydaySexism Organização (Imprensa especializada) Testemunhos Mulheres compartilharam histórias de machismo cotidiano
#Rapecultureiswhen 2014 Zerlina Maxwell (escritora e analista política) Indivíduo (MI) Testemunhos Mulheres compartilharam histórias de abuso, estupro e assédio
#StopTheSultan 2014 Feminist Majority Foundation Organização (ONGs feministas) Palavra de Ordem Hashtag contra medidas adotadas pelo sultão de brunei que violentavam violentar gays e mulheres
#Feministsareugly 2014 Lily Bolourian (ativista) Indivíduo (MI) Discussão online Celebrar a não-adaptação aos padrões de beleza 
#fem2 2014 CNN Organização (Imprensa tradicional) Outras Campanhas Pediu para que seus espectadores enviassem nomes de ativistas lutando pela equidade de gênero
#FacesOfFeminism 2014 Revista Cosmos Organização (Imprensa tradicional) Outras Campanhas Pediu que seus leitores respondessem a pergunta "Porque mais pessoas não se auto-consideram feministas?"
#Unfollowaman 2014 Katie Notopoulus (Jornalista do buzzfeed) Indivíduo (MI) Palavra de Ordem Campanha contra postagens machistas no twitter
#FireRickRemender 2014 Khat (usuária do tumblr) Indivíduo (BI) Palavra de Ordem Campanha contra escritor de HQ acusado de colocar em uma das histórias uma personagem de 14 anos fazendo sexo com um homem
#Eunãomereçoserestuprada 2014 Nana Queiroz (ativista e jornalista) Indivíduo (MI) Publicação de imagens pessoais Ação coletiva online de denuncia ao machismo
#Leiamulheres 2014 Coletivo Leia Mulheres Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Coletivo que promove encontros para divulgar literatura de mulheres
#Valorizeasminas 2014 Gizelli (ativista) Indivíduo (BI) Palavra de Ordem Sessão de blog reúne artigos sobre mulheres
#Terçasemmake 2014 Blog Girls With Style Organização (Imprensa tradicional) Publicação de imagens pessoais Ação coletiva online pede que mulheres postem fotos sem maquiagem
#100vezesClaudia 2014 Think Olga Organização (Imprensa especializada) Outras Campanhas Campanha pedia que mulheres enviassem imagens, textos, fotos relacionados ao caso da mulher que foi arrastada por policiais
#Porqueeufiquei 2014 Beverly Gooden Indivíduo (BI) Testemunhos Ação coletiva online, mulheres falavam sobre violência doméstica (importada)
#Porqueparti 2014 Beverly Gooden Indivíduo (BI) Testemunhos Ação coletiva online, mulheres falavam sobre violência doméstica (importada)
#Blackgirlmagic 2015 CaShawn Thompson (ativista) Indivíduo (BI) Publicação de imagens pessoais Ação de elebração da beleza da mulher negra/Mulheres postaram fotos de si mesmas nas redes sociais
#TheHomelessPeriod 2015 The Homeless Period Organização (ONGs feministas) Palavra de Ordem Manifestação para que mulheres sem teto recebam absorventes de graça 
#ShoutYourAbortion 2015 Amelie Bonow e Lindy West (ativista) Indivíduo (BI) Testemunhos Mulheres contam suas histórias de aborto
#Freethe20 2015 Samantha Power (política) Indivíduo (MI) Palavra de Ordem Campanha para chamar atenção para mulheres que são prisioneiras políticas ao redor do mundo
#Dyepits 2015 Desconhecida Desconhecida Publicação de imagens pessoais Campanha estimula mulheres a pintarem os cabelos das axilas (suvaco)
#SolidaritywithStoya 8 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de apoio a atriz pornô que acusou companheiro de estupro
#TeamTaylor/#TeamNick 2015 Desconhecida Desconhecida Discussão online Discussão sobre feminismo interseccional após briga entre Taylor Swift e Nick Minaj referente a prêmio VMA 
#BeingAFemaleInNigeria 2015 Florence Warmate's Book Club (Nigeria) Organização (Coletivo político) Testemunhos Discussão online em que ulheres dividem experiências sobre ser mulher na Nigéria
#FreetheFive 2015 Feminist Five Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Ativistas foram presas por organizar ação feminista na China. Movimento dos EUA pediu a ONU que interferisse.
#HeForShe 2015 ONU Organização (Intergovernamental) Discussão online Campanha para conscientizar os homens sobre o machismo
#PlannedParenthood/#Standforpp 2015 Planned Parenthood Organização (ONGs feministas) Palavra de Ordem Campanha para que o governo disponibilize fundos para o planejamento familiar, aumentando os que são destinados a aborto
#IndiasDaughter 2015 Desconhecida Desconhecida Discussão online Discussão sobre filme que falava de estupro na Índia
#mulherescontracunha 2015 Coletivos Político-partidários Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Protesto contra medidas de Eduardo Cunha pelo PL5069
#NãoTiraoBatomVermelho 2015 JoutJout (influenciadora) Indivíduo (MI) Palavra de Ordem Palavra de Ordem sobre relacionamento abusivo
#Feminicídio 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Discussão sobre feminicídio
#Meucorpominhasregras 2015 Coletivo As Gaivotas (atores do filme o Olmo e a Gaivota) Organização (Coletivo artístico) Palavra de Ordem Campanha pelo aborto/resposta a comentários agressivos contra diretora Petra Costa que falou sobre o tema em uma premiação
#Euusoassim 2015 Avon Organização (Marca) Palavra de Ordem Campanha de marketing da Avon
#Vaitershortinhosim 2015 Estudantes do colégio Anchieta Organização (Coletivo político) Campanha Off-line Campanha offline pelo uso de shorts em colégio
#Meuprimeiroassédio 2015 Think Olga Organização (Imprensa especializada) Testemunhos Ação coletiva online sobre assédio sexual na infância e adolescência
#Meuamigosecreto 2015 Não me khalo Organização (Imprensa especializada) Testemunhos Ação coletiva de denúncia ao machismo
#Minasprogramam 2015 Coletivo Minas Programam Organização (Coletivo político) Nome de coletivo Projeto para ensinar mulheres a programarem
#Mexeucomumamexeucomtodas 2015 Revista ELLE Organização (Marca) Palavra de Ordem A frase apareceu na capa de uma das edições
#Juntassomosmais 2015 Revista ELLE Organização (Marca) Palavra de Ordem A frase apareceu na capa de uma das edições
#AgoraÉqueSãoElas 2015 Coletivo de Jornalistas Organização (Imprensa tradicional) Outras Campanhas Campanha em que homens disponibilizaram seus espaços em veículos de mídia para mulheres
#vamosjuntas 2015 Coletivo Vamos Juntas Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha que estimula mulheres desconhecidas a se acompanharem em espaços públicos nos quais sentem medo
#SomosTodasMaju 2015 Jornalistas do Jornal Nacional Organização (Imprensa tradicional) Palavra de Ordem Campanha de apoio a jornalista Maju que sofreu racismo
#SomotodosSheronMenezzes 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de apoio a jornalista Sheron Menezes que sofreu racismo
#SomostodosCrisViana 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de apoio a jornalista Cris Vana que sofreu racismo
#SomosTodasTaisAraujo 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de apoio a jornalista Tais Araujo que sofreu racismo
#enemfeminista 2015 Desconhecida Desconhecida Discussão online Discussão online sobre questões feministas no enem
#contraaculturadoestupro 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de discussão sobre cultura do estupro
#queroumdiasemestupro 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de discussão sobre cultura do estupro
#estupronãoéculpadavítima 2015 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de discussão sobre cultura do estupro
#marchadasmulheresnegras 2015 Coletivo Marcha das Mulheres Negras Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha de chamada para Marcha das Mulheres Negras



#marchadasmargaridas 2015 Coletivo Marcha das Margaridas Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha de chamada para Marcha das Margaridas
#apartida 2015 Marcia Tiburi (política) Indivíduo Nome de coletivo Nome de partido
#nãoénão 2015 Não é não Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha contra o assédio 
#FreeNipple 2015 Movimento Free Nipple Organização (Coletivo político) Publicação de imagens pessoais Campanha contra a censura de mamilos femininos
#mamilolivre 2015 Revista Azmina Organização (Imprensa especializada) Publicação de imagens pessoais Campanha contra a censura de mamilos femininos
#ElesporElas 2015 ONU Organização (Organização Intragovernamental) Discussão online Campanha para conscientizar homens sobre machismo
#homemnapia 2015 Revista Azmina Organização (Imprensa especializada) Campanha Off-line Campanha para estimular homens a fazerem tarefas domésticas
#Deixaelaempaz 2015 Coletivo Deixa Ela Em Paz Organização (Coletivo político) Nome de coletivo Coletivo feminista
#DeFEMde 2015 Coletivo DeFEMde Organização (Coletivo político) Nome de coletivo Coletivos de advogadas feministas
#Periodsarenotaninsult / #Freethetampons 2016 Free the tampons org Organização (ONGs feministas) Palavra de Ordem Campanha para diminuir impostos sobre absorventes
#GirlIGuessImwithHer 2016 Apoiadores de Hilary Organização (Organização partidária) Palavra de Ordem Campanha de apoio a Hilary Clinton
#Survivor 2016 Desconhecida Desconhecida Testemunhos Ação coletiva em que vítimas de estupro dividem suas histórias no dia dos namorados, em formato de cartas umas para as outras
#SurvivorLoveLetter 2016 Tani Ikeda Indivíduo (BI) Testemunhos Ação coletiva em que vítimas de estupro dividem suas histórias no dia dos namorados, em formato de cartas umas para as outras
#WomanGayThalesShouldRead 2016 Desconhecida Desconhecida Discussão online Um dos expoentes do jornalismo foi perguntando sobre mulheres que gostava de ler e ele respondeu "nenhuma". Hashtag de resposta a essa declaração.
#Freekesha 2016 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de suporte a cantora que denunciou um de seus produtores por ser abusivo
#Womanwhowork 2016 Ivana Trump (política) Indivíduo Palavra de Ordem Plataforma de auto-promoção da candidata
#NotMyAbuela 2016 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Resposta a peça de campanha em que Hilary Clinton dizia ser como uma avó latina
#NoMakeUp 2016 Alishia Keys (celebridade) Indivíduo (AI) Publicação de imagens pessoais Ação online em que celebridades postam fotos sem maquiagem
#WomanBoycottTwitter 2016 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Mulheres boicotam twitter por casos de assédio online sem sanções da rede
#WhyWomanDontReport 2016 Rose McGowan (celebridade) Indivíduo (AI) Discussão online Discussão online sobre porque mulheres não denunciam estupro
#StopBetsy 2016 Coletivos de ativistas Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Manifestação contra mudanças nas leis sobre estupro nas universidades
#NastyWoman 2016 Desconhecida Desconhecida Discussão online Campanha de resposta a Donald Trump
#Iamanastywomanbecause 2016 Huffington Post Organização (Imprensa tradicional) Discussão online Campanha de resposta a Donald Trump
#NotOkay 2016 Kelly Oxford (autora e roteirista) Indivíduo Discussão online Campanha de resposta a Donald Trump
#PussyGrabsBack 2016 Amanda Duarte e Jessica Bennet (ativista) Indivíduo (BI) Palavra de Ordem Protesto contra misoginia de Donald Trump
#WhatIReallyWant 2016 ONU Organização (Intergovernamental) Outras Campanhas Campanha pelas metas globais das nações unidas
#TimeForGirls 2016 Tanya Burr/ONU Organização (Intergovernamental) Palavra de Ordem Ação para estimular pessoas a interagirem na campanha da ONU
#CelebrateMySize 2016 Plus Model Magazine Organização (Imprensa tradicional) Publicação de imagens pessoais Campanha em que mulheres plus-size são convidadas a postarem fotos de si mesmas
#NoWomanEver 2016 CJ (usuário twitter) Indivíduo (BI) Discussão online Ação coletiva em que mulheres ironizam o assédio sexual nas ruas
#FoiEstuproSim 2016 Coletivo Daqui pra frente MDV Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha sobre caso de estupro coletivo
#Donasdarua 2016 Maurício de Souza Produções Organização (Marca) Outras Campanhas Campanha institucional em parceria com ONU, para valorizar personagens femininos através de plataformas multimídia
#Esseémeuprofessor 2016 Coletivo ZAHA Organização (Coletivo político) Testemunhos Ação offline, lambes foram colados pelas paredes das universidades denunciando machismo de professores
#elevaiserpsicólogo 2016 Coletivo feminista de psicologia da USP Organização (Coletivo político) Testemunhos Ação coletiva online, mulheres denunciavam psicólogos machistas
#Mandaprints 2016 Think Olga Organização (Imprensa especializada) Outras Campanhas Campanha estimula mulheres a enviarem prints de agressão via internet para autoridades
#suahistóriaimporta 2016 Feminicidade Organização (Coletivo político) Testemunhos Ação offline, depoimentos de mulheres são coletados e trechos colados em lambes na cidade
#Violênciaemdobro 2016 Think Olga Organização (Imprensa especializada) Testemunhos Ação coletiva online, em que mulheres compartilham histórias sobre assédio no trabalho
#jornalistascontraoassédio 2016 #JornalistasContraoAssédio Organização (Imprensa tradicional) Nome de coletivo Coletivo formado após a jornalista que foi assediada por Biel ter sido demitida
#Queremosescutaprotegida 2016 Childhood Brasil e Think Olga Organização (Imprensa especializada) Palavra de Ordem Ação coletiva online para que pede que mulheres tenham escuta qualificada quando fazem denúncias
#Belarecatadaedolar 2016 Desconhecida Desconhecida Publicação de imagens pessoais Ação coletiva online em que mulheres contestam estereótipos sobre feminilidade
#EuEmpregadaDomestica 2016 Joyce Fernandes (ativista) Indivíduo (BI) Testemunhos Ação coletiva online em que empregadas compartilham histórias
#maisamorentrenos 2016 Sueide Kintê (ativista) Indivíduo (BI) Campanha Off-line Campanha offline, divulgada no facebook estimula mulheres a ajudarem umas as outras prestando serviços
#Elesemprefala 2016 Coletivo de mulheres cariocas, sem nome. Organização (Coletivo político) Testemunhos Ação coletiva online, no primeiro dia mulheres postavam mentiras que os homens contam
#Elenãotebatemas 2016 Desconhecida Desconhecida Testemunhos Ação coletiva online sobre relacionamento abusivo
#erelacionamentoabusivo 2016 Desconhecida Desconhecida Testemunhos Ação coletiva online sobre relacionamento abusivo
#Mulheresnofutebol 2016 Francine Malessa e Thais Campolina (ativista) Indivíduo (BI) Testemunhos Ação coletiva online em que se conta histórias de mulheres no futebol
#Precisamosfalarsobreaborto 2016 Revista TPM Organização (Imprensa tradicional) Discussão online Campanha online promove discussão sobre legalização do aborto
#VoteLGBT 2016 Coletivo #VoteLGBT Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Coletivo voltado para aumentar a representatividade de pessoas LGBTQ na política institucional
#Merepresenta 2016 Coletivo #Merepresenta Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Coletivo criou plataforma que mostra quais candidatos defendem causas de minorias
#Nãoqueroflores 2016 Site Lado M Organização (Imprensa tradicional) Discussão online Discussão online no dia das mulheres em que mulheres falam sobre os direitos que gostariam de ter
#Soufeministapq 2016 Não me khalo e Monas Organização (Imprensa especializada) Discussão online Discussão online sobre machismo
#Meuprofessorfeano 2016 Alunas da faculdade de economia e administração da USP Organização (Coletivo político) Testemunhos Campanhas em página no facebook em que são postadas denúncias anônimas de machismo
#Meuqueridoprofessor 2016 Alunas da poli-USP Organização (Coletivo político) Testemunhos Campanhas em página no facebook em que são postadas denúncias anônimas de machismo
#Meuqueridopolitécnico 2016 Alunas da poli-USP Organização (Coletivo político) Testemunhos Campanhas em página no facebook em que são postadas denúncias anônimas de machismo
#nãopassarão 2016 Ponte preta Organização (Marca) Campanha Off-line Campanha offline do time contra atitudes machistas nos estádios
#Ligue180 2016 Governo federal Organização (Governo) Campanha Off-line Campanha offline para estimular denúncias de violência doméstica
#Nãotemconversa 2016 Coletivo #Nãotemconversa Organização (Coletivo político) Nome de coletivo Coletivo tenta fazer com que homens se comprometam a não participar de mesas que não contam com mulheres
#desafiodapaternidade 2016 Isabela Kanupp (ativista) Indivíduo (BI) Outras Campanhas Ação coletiva online promove crítica a maneira como homens lidam com a paternidade
#Leiamulheresnodireito 2016 #LeiaMulheresnoDireito Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha para promover a leitura de autoras do direito
#Nopeito 2016 CriaTua Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha para estimular mulheres a amamentarem em público
#Amamentosim 2016 CriaTua Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Campanha para estimular mulheres a amamentarem em público
#Elafazhistoria 2016 Facebook Organização (Marca) Outras Campanhas Campanha online divulga e enaltece mulheres empreendedoras
#Istoémachismo 2016 Desconhecida Desconhecida Discussão online Discussão sobre misoginia contra Dilma Roussef na capa da Istoé
#assedionotrabalho 2016 Azmina Organização (Imprensa especializada) Testemunhos Ação coletive online em que mulheres postam histórias de assédio no trabalho
#Nomesocialédireito 2016 Coletivo de Ativistas Trans sem nome Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Ação coletiva online em que pessoas trans postavam fotos com placa dizendo "nome social é direito"
#ViajoSola 2016 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Hashtag de apoio a jogadora Marta
#SaiNeymarEntraMartha 2016 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de apoio a Lola Arovich, que sofreu ameaças online
#Power101 2016 GBV Prevention Network Organização (ONG feminista) Outras Campanhas Campanha transacional de empoderamento de mulheres
#VAWFree 2016 GBV Prevention Network Organização (ONG feminista) Outras Campanhas Campanha contra violência contra a mulher



#BecauseImALady 2017 Talbots Organização (Marca) Outras Campanhas Comercial brinca com estereótipos sobre o feminino
#ADayWithoutaWoman 2017 Coletivos reunidos Organização (Coletivo político) Palavra de Ordem Greve de mulheres
#Shepersisted 2017 Apoiadores da Senadora Liz Organização´(Organização partidária) Palavra de Ordem Discussão de apoio a senadora que foi silenciada por um homem no plenário ao tentar critica-lo
#LetLizSpeak 2017 Apoiadores da Senadora Liz Organização´(Organização partidária) Palavra de Ordem Discussão de apoio a senadora que foi silenciada por um homem no plenário ao tentar critica-lo
#Metoo 2017 Alyssa (atriz) (celebridade) Indivíduo (AI) Testemunhos Ação coletiva online sobre assédio sexual
#Carnavalsemassédio 2017 Catraca Livre, Vamos Juntas, #Agoraéquesãoelas, Mulheres da Periferia e Revista AzminaOrganização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Campanha online direcionada ao publico masculino contra assédio no carnaval
#Vamosmudarosnúmeros 2017 Azmina e Cruzeiro Organização (Imprensa especializada) Campanha Off-line Campanha offline, jogadores do Cruzeiro entraram em campo com camisetas com mensagens sobre machismo
#8 2017 Greve Internacional de Mulheres Organização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Hashtag de chamada para a Greve Internacional de Mulheres
#8mbrasil 2017 Greve Internacional de Mulheres Organização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Hashtag de chamada para a Greve Internacional de Mulheres
#euparo 2017 Greve Internacional de Mulheres Organização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Hashtag de chamada para a Greve Internacional de Mulheres
#paradabrasileirademulheres 2017 Greve Internacional de Mulheres Organização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Hashtag de chamada para a Greve Internacional de Mulheres
#Estadiosemassedio 2017 Coletivos de Torcedoras sem nome Organização (Coletivos políticos) Palavra de Ordem Campanha online e offline pelo fim dos assédios em estadios
#nãocomprenamarisa 2017 Desconhecida Desconhecida Palavra de Ordem Campanha de protesto contra piada com Dona Marisa (mulher de Lula) feita pela loja Marisa
#Somostodosmirella 2017 Movimento Somos Todos Mirella Organização (Coletivos políticos) Campanha Off-line Campanha offline em resposta ao feminicidio de Tassia Mirella
#Namoroviolentonãoéamor 2017 Tribunal de Justiça de Roraima Organização (Governo) Campanha Off-line Campanha offline contra relacionamentos abusivos
#Invisibilidademata 2017 Agencia Patrícia Galvão Organização (ONGs feministas) Campanha Off-line Campanha offline contra o feminicídio
#Chegadeassédio 2017 Atrizes da globo Organização (Coletivos de artistas) Palavra de Ordem Campanha online em resposta a acusação de assédio contra José Mayer
#sernegrxemfloripa 2017 Estudantes da UFSC Organização (Coletivo político) Testemunhos Ação coletiva online debate racismo
#euviviumrelacionamentoabusivo 2017 Desconhecida Desconhecida Testemunhos Ação coletiva online mulheres contam histórias de relacionamentos abusivos
#Umaminaajudaaoutra 2017 Revista Azmina Organização (Imprensa especializada) Palavra de Ordem Campanha online estimula mulheres a se ajudarem no carnaval
#UrgentAction4Women 2017 UAF-Africa Organização (ONGs feminista) Outras Campanhas Fundo para ajudar mulheres mulçumanas
#EndFMG 2017 END FMG - European Network Organização (ONGs feminista) Outras Campanhas Campanha contra mutilação vaginal
#16days 2017 UN Woman Organização (Intergovernamental) Outras Campanhas Campanha pelos direitos das mulheres


