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"Why the word feminist? Why not just say you are a believer in 

human rights, or something like that?" Because that would be 

dishonest. Feminism is, of course, part of human rights in 

general - but to choose to use the vague expression human 

rights is to deny the specific and particular problem of gender. It 

would be a way of pretending that it was not women who have, 

for centuries, been excluded. It would be a way of denying that 

the problem of gender targets women. 

Chimamanda Ngozi Adichie, We Should All Be Feminists 

“Por que a palavra feminista? Por que não dizer apenas que 

você é adepto dos direitos humanos, ou algo parecido?” 

Porque isso seria desonesto. Feminismo é, claro, parte dos 

direitos humanos em geral - mas escolher usar a vaga 

expressão ‘Direitos Humanos’ é negar o problema específico 

do gênero. Seria um jeito de fingir que não foram as mulheres 

que, por séculos, foram excluídas. Seria uma forma de negar 

que o problema de gênero tem como alvo as mulheres.  

  

  

 

  

https://www.goodreads.com/author/show/11291.Chimamanda_Ngozi_Adichie
https://www.goodreads.com/work/quotes/42278179
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RESUMO 

Esta monografia teve como objetivo analisar como é produzida informação no site 

Think Olga da ONG brasileira OLGA, que apresenta conteúdo feminista. Através da 

análise de matérias com foco em violência de gênero, assédio sexual e nas 

campanhas promovidas pelo site, compreender melhor como a internet e redes 

sociais trabalham na construção de uma nova configuração social, de interação 

online. Além de mostrar como o feminismo é promovido pelo site e como a 

construção dessa ideologia tem ganhado novos formatos junto com as redes sociais.  

Palavras-chave: feminismo; redes sociais; Think Olga; mulher; assédio; violência; 

estupro; igualdade de gênero.  
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ABSTRACT  

This final paper seeks to analyze how information is produced on the website Think 

Olga of the Brazilian NGO OLGA, which presents feminist content. Through the 

analysis of matters such as gender violence, harassment and the campaigns 

promoted by the site, have a better understanding on how internet and social media 

are helping to build a new social configuration, an online interaction. Besides 

showing how feminism is promoted by the site and how the construction of this 

ideology has gained new formats along with social media.  

Keywords: feminism; social media; Think Olga; woman; harassment; violence; rape; 

gender equality.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E PROBLEMÁTICA NAS CIÊNCIAS 

SOCIAIS 

Inicio este trabalho, tendo em mente a obrigação de traduzir com as minhas 

próprias palavras, através de um tema específico, o conhecimento adquirido nos 

últimos quatro anos como estudante de Ciências Sociais. Desde o primeiro dia 

como estudante na Universidade Federal Fluminense, percebi que a reflexão seria 

um exercício diário. Olhando para trás enxergo que a “caloura” que iniciou essa 

jornada era uma pessoa completamente diferente da “veterana” que almeja concluí-

la. Vindo de uma cidade diferente e entrando em contato com pessoas de todo o 

Brasil, pude perceber na prática, a alteridade que lia nas páginas dos livros. E 

desde o início interagindo com mulheres que traziam dores e mágoas específicas 

referentes a um mesmo assunto: a violência de gênero, sendo ela moral ou física. 

Ouvi de mulheres próximas e entreouvi de estranhas, histórias que as marcaram 

profundamente. E pude então perceber nas(os) outras(os), semelhantes. Indivíduos 

que assim como eu, foram e continuam a ser, construídos e moldados socialmente. 

Só depois de ter optado pelo feminismo para o atual trabalho pude identificar que 

minhas experiências passadas, e de interação com outras mulheres, vinham desde 

o início me direcionando ao encontro deste tema. 

Quando ingressei nessa experiência, tinha noções pré-concebidas a respeito 

de muitos assuntos. Ao perceber que frequentava um curso com uma carga reflexiva 

intensa, sobre teorias sociais e sobre a vida, concluí logo no começo da caminhada 

que deveria manter um lembrete mental durante todo o percurso, o de que deveria 

sempre ouvir e aprender com o outro, com a sua própria experiência, tendo empatia 

com suas histórias pessoais. Por mais difícil que tenha sido isso com o seguimento 

do curso, uma vez que minhas noções começaram a ser reelaboradas, adquirindo 

um novo conhecimento que iria me envolvendo, mantive em mente que seguiria esta 

trajetória, mesmo depois de formada como Cientista Social, refletindo sobre todos os 

assuntos que dizem respeito ao indivíduo e a sociedade. Por mais difícil que esse 

trabalho diário seja, ele é necessário. 

É mais difícil ainda quando é um assunto tão complexo, que se pesquisa e se 

estuda, como o que escolhi para abordar. Feminismo se tornou, para muitos fora do 

meio feminista, uma palavra que por vezes desperta rejeição.  
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Assim como qualquer outra ideologia ou movimento social e político, existem 

pessoas a favor e contra a propagação das teorias e ideais feministas. O feminismo 

por definição é “movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de 

direitos entre mulheres e homens.”1 Por mais difícil que seja imaginar que em pleno 

século XXl, com todas as lutas já travadas por mulheres em busca de direitos iguais 

em diversos setores, ainda existam no meio acadêmico, empresarial, esportivo e 

outros, pessoas que afirmam ser contra um movimento que busca a equidade de 

direitos entre todos, sem discriminação por gênero. Podemos atribuir isso ao fato 

que muitas pessoas interpretam e enxergam o movimento de forma errônea, como 

se os indivíduos que apoiam o movimento sentissem ódio de homens. 

As autoras do Coletivo Não Me Kahlo2 questionaram muito bem no livro 

#MEUAMIGOSECRETO, como ainda podem existir ressalvas ao movimento,  

Quantas vezes precisamos explicar a alguém que o 
feminismo nada tem a ver com ódio aos homens? Quantas vezes 
nos vemos obrigadas a debater mais do mesmo, nunca fugindo do 
óbvio, em vez de nos aprofundarmos nas discussões que nos são 
caras, devido a propagação de desinformação? E quantas vezes, 
mesmo diante de direitos já conquistados, temos que justificar a 
necessidade deles, além de com frequência vermos esses mesmos 
direitos serem ameaçados por legislações cada vez mais 
conservadoras? Com o crescimento e o surgimento de mais páginas 
e blogs feministas nas redes sociais, é verdade que muitas de nós 
ficamos satisfeitas ao perceber que não estamos sozinhas. 
Entretanto, o feminismo, como vimos, não é nenhuma novidade, mas 
sim uma luta que perdura através dos séculos. Logo, por que, ainda 
hoje, algumas pessoas têm tanto medo do termo "feminismo"? Por 
que sempre temos que recomeçar nossa discussão da estaca zero? 
(DE LARA, RANGEL, MOURA, BARIONI, MALAQUIAS, 2016, p. 
249-250) 

 

Como se para atingir o objetivo final do feminismo, fosse necessário travar 

brigas entre homens e mulheres, quando na verdade, para que os objetivos sejam 

alcançados, é necessário que todos entendam os porquês e a necessidade de 

                                                           
1 Dados em: https://www.significados.com.br/feminismo/ 
2 Coletivo Não Me Kahlo é um site feminista brasileiro formado por Bruna de Lara, Bruna Rangel, 

Gabriela Moura, Paola Barioni e Thaysa Malaquias, que produz matérias e promove campanhas 

online.  
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termos um mundo que abarque direitos iguais a todos. A intenção do movimento, em 

princípio, é tornar direitos iguais, para homens e mulheres, e não privilegiar um lado 

ou outro. (MACHADO, 1994) 

Mas para isso, é preciso entender a realidade atual, e reconhecer que em 

diversos lugares do mundo, mulheres ainda sofrem e são prejudicadas pelo simples 

fato de serem mulheres.  Com tal compreensão, é possível trabalhar para construir 

uma sociedade em que, homens e mulheres, sejam ensinados desde criança, a 

respeitar os outros e entendê-los, independente de seu gênero e orientação sexual.  

Durante as pesquisas e leituras para elaborar esta monografia, tive muitas 

vezes que reaprender a ouvir e perceber que o social é bem mais forte do que nós 

mesmos. Tive que aprender também, que mesmo praticando a empatia diariamente 

para o que concerne ao diálogo, eu deveria também escolher as lutas as quais 

pretendo ajudar no que estiver ao meu alcance, divergindo e escolhendo 

interpretações, mas entendendo que o diálogo do outro vem carregado de suas 

experiências pessoais, que o transformam a cada passo.  

Como uma intuição que já repousava nos meus planos desde o começo, 

escolhi como tema para meu trabalho de conclusão uma questão que me inquieta há 

muito tempo. Anteriormente ao conhecimento adquirido sobre o que é o feminismo e 

tudo que o movimento engloba, eu já acreditava na igualdade política, econômica e 

social dos sexos.  

Outro tema que sempre me instigou é a mudança nos modos como estamos 

interagindo como seres sociais, particularmente em torno da internet e das mídias 

sociais. 

 Ao ler clássicos das Ciências Sociais durante a vida acadêmica, identificava 

seus exemplos como forma de representação da realidade em que estavam 

inseridos, épocas essas que se diferem muito da atual no que diz respeito à 

comunicação. Mesmo com exemplos diferentes, exercitei diversas vezes durante 

diferentes aulas, transpor tais teorias para a realidade atual, onde a comunicação 

ocorre de forma mais simples e rápida.  A forma como a interação e comunicação 

sociais ocorrem hoje em dia, através de mensagens curtas ou com postagens nas 

redes sociais, a forma como informações importantes são divulgadas e se propagam 
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quase que instantaneamente vêm ressignificando os conceitos sobre como os 

indivíduos interagem.   

Não coincidentemente, os dois temas que mais me chamaram atenção 

durante minha formação, são temas que têm uma conexão importante. A 

comunicação atual tem ajudado o feminismo de forma importante a se propagar e 

estender o alcance de suas ideologias e movimentos, desencadeando em novas 

formas de se construir o movimento e seus debates, dentro e fora das redes.  

Já decidido o tema e seguindo com as pesquisas, o primeiro desafio foi 

habituar-me a ler histórias delicadas e tristes, aprendendo a seguir em frente para a 

construção da análise teórica. Por muitos momentos me questionei se o tema 

escolhido era o certo, e se conseguiria seguir com um assunto que demanda tanta 

gentileza nas leituras e escritas, tendo o cuidado de expressar e analisar o que 

pesquisava sem desmerecer a luta de quem trabalha pelo fim da violência de 

gênero, ou de desmerecer a dor de qualquer mulher que já tenha sofrido com 

situações de tal natureza.  

Porém, durante meu último semestre na Universidade, tive a prova de que o 

pesquisava era algo relevante para as Ciências Sociais e que está presente em 

todos os ambientes, de todas as formas. Presenciei na pele uma situação similar a 

muitas que já havia lido, sendo moral e verbalmente assediada por um Professor 

dentro da instituição que frequentava há três anos. Durante a situação, muitos 

questionamentos e emoções vieram à tona, atrelados a um forte sentimento de 

impotência. Sem reação, fui surpreendida com o apoio de amigos e colegas do 

curso que, conscientes de que assédio ou qualquer tipo de violência não devem ser 

tolerados, dispuseram de toda a ajuda necessária para me confortar e questionar o 

Professor sobre suas atitudes inadmissíveis. Felizmente, a situação teve um 

desfecho que mostrou que o curso e a coordenação não estão de acordo com 

situações machistas, que desmerecem suas alunas ou qualquer mulher.  

Desde então, percebi que o tema se encaixava perfeitamente no que 

pretendia pesquisar e no que as Ciências Sociais têm como demandas de 

questionamentos sociais. Portanto, o atual trabalho tem o objetivo de avaliar como 
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as redes sociais e como certos meios e indivíduos específicos, a utilizam e atuam de 

forma a transformar e propagar o feminismo e suas principais questões.  

Demonstra-se também como uma demanda importante academicamente pois 

o tema vem crescendo e ganhando cada vez mais visibilidade, porém ainda são 

poucos os estudos que fazem a conexão entre feminismo e redes sociais, e, como 

ambos, em conjunto, impactam a sociedade e questões maiores do universo 

feminista. O feminismo é um movimento político e social, e suas pautas trazem 

demandas sociais para que leis, hábitos e comportamentos sociais sejam 

modificados. E nos dias atuais, as redes sociais tornaram-se aliados no que diz 

respeito a comunicação entre os indivíduos inseridos em uma sociedade. Portanto, 

as mesmas fazem parte da forma como tais demandas são criadas e discutidas 

atualmente. (DE LARA, RANGEL, MOURA, BARIONI, MALAQUIAS, 2016) 
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2. INTRODUÇÃO  

A comunicação humana vem se reestruturando e criando novas 

possibilidades a partir dos meios de comunicação contemporâneos, como por 

exemplo, a internet e as redes sociais. Tais meios trazem voz a diferentes 

indivíduos. Desde pessoas conhecidas por seus trabalhos e reflexões, pessoas que 

abraçam causas sociais diversas, até o indivíduo comum, que uma vez nas redes 

sociais, tem a possibilidade de expor seus conhecimentos e opiniões de forma 

simples e com um alcance imensurável.  

O aumento do uso desse meio de comunicação ajuda a disseminação de 

diversos assuntos, ampliando debates, muitos dos quais se fortalecem através das 

redes, gerando também, novas configurações além da mesma. O assunto que será 

abordado no atual trabalho, feminismo e estudos de gênero, vêm ganhando novas 

formas de serem debatidos nos dias atuais, ressignificando e desenvolvendo-se 

através das redes sociais e sites diversos, que trazem, a cada dia, novas 

contribuições e ferramentas que auxiliam na divulgação do tema, dando visibilidade 

a questões importantes como a violência e o assédio às mulheres. 

O feminismo é dividido no que chamamos de “ondas”, separando os períodos 

e demandas diferentes que o contemplaram durante os anos. A Primeira onda, foi 

durante os séculos XlX e XX e teve como principal objetivo o sufrágio feminino, a 

conquista do direito ao voto das mulheres. A Segunda onda teve início nos anos 

1960 e trouxe outras pautas ao debate, questões relacionadas à sexualidade, 

trabalho, direitos reprodutivos (anticoncepcionais), entre outras mais amplas. A 

Terceira onda começou nos anos 1990 e teve como intuito reformular questões da 

Segunda onda que tinham falhas e questionar por quem e para quem tais lutas eram 

travadas, com o intuito de demonstrar que existem mulheres de diferentes etnias, 

cores e classes sociais, que também merecem ter seus direitos garantidos. (FALUDI, 

1991, MACHADO, 1994) 

Com os anos e a consolidação das conquistas iniciais do movimento 

feminista, como o direito ao voto e a expansão da educação para as mulheres, as 

pautas modificaram e as demandas de mudanças também. A diferença é que o 

mundo em que as mulheres lutaram na Primeira onda, Segunda onda e Terceira 
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onda não é mais o mesmo e as ferramentas de apoio para lutarem também se 

atualizaram. A luta, a forma como se constrói o debate e as protagonistas também 

mudaram. As diversas vertentes que existem hoje para o feminismo dão 

possibilidade a todas as mulheres de terem suas questões postas em pauta.  

A possibilidade de um debate amplo, com pessoas de diversas esferas, 

permite que mulheres de todo o mundo se juntem em prol de uma mesma questão, 

como é o exemplo das hashtags3. De artistas com grande poder de influência, 

escritores e cidadãos comuns, todos se unem promovendo questões sociais, que 

antes da internet limitavam seus grupos, fazendo com que os movimentos não 

fossem tão plurais quanto o são na era da internet.  

Podemos considerar o momento atual do feminismo como uma “Quarta 

onda”, onde as mulheres utilizam blogs, redes sociais como Twitter e Facebook, 

para colocar em pauta as necessidades atuais do movimento. Através de 

campanhas e debates online, as mulheres do século XXl encontram-se diante de 

uma poderosa ferramenta que ajuda a fortalecer a luta feminista. O feminismo que 

cresce nas redes é, predominantemente, formado por mulheres jovens, que utilizam 

as redes sociais com frequência e muitas das vezes aprendem sobre esse universo 

através desse meio.  (BAUMGARDNER, 2015) 

O tema do trabalho compreendido, podemos partir para como foi feita a 

construção do mesmo. Para o embasamento teórico, foram feitas diferentes 

pesquisas.  Autoras como Judith Butler, Maria Filomena Gregorio, Naomi Wolf e 

Jennifer Baumgardner foram lidas, sendo possível a compreensão de diferentes 

questões do universo feminista, como questão de gênero, violência, machismo, a 

construção do feminismo no decorrer dos anos; além disso, muitos artigos que 

tratam do feminismo e violência de gênero foram utilizados, muitos dos quais 

também se apoiam em tais autoras, sendo possível expandir o alcance teórico 

através de diferentes estudos e perspectivas de um mesmo assunto. 

 No que diz respeito às novas formas de comunicação e como a internet e 

redes sociais vem mudando comportamentos e a sociedade, foram consultados 

                                                           
3 Hashtag: servem para separar conteúdos na internet por categorias. Utiliza-se “#” e depois a palavra chave. 
Por exemplo, se a temática da publicação for feminismo, pode-se usar hashtags que se relacionem ao assunto, 
como #feminismo, #gênero, #mulheres.  
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autores como Manuel Castells e Raquel Recuero, que escreveram sobre a 

importância dos novos meios de comunicação e o impacto que vem gerando na 

configuração social atual. 

Após as leituras, a terceira parte foi a análise do site "Think Olga" que é o 

objeto de estudo do trabalho. Minuciosamente mapeado, o site se constrói através 

de matérias postadas com uma frequência indeterminada e é dividido por categorias 

como "mulheres, força, mercado de trabalho, sexo, machismo, mulheres reais, 

internet, assédio sexual, preconceito, violência contra a mulher". Os tópicos que 

tiveram partes transcritas no trabalho se encontram nas categorias assédio sexual e 

violência contra a mulher, além de matérias que explicam e expõe as campanhas 

promovidas pelo site.  

Os dados obtidos no site foram analisados através da perspectiva de leituras 

prévias, mencionadas anteriormente. Foi descoberto, além do que estava 

explicitamente escrito, os conceitos subentendidos nas matérias, uma vez que foi 

feita uma análise do discurso produzido pelo site. Compreendendo quem fala, o que 

é falado, em relação ao que se está falando, para quem se fala, com objetivo final de 

se entender em que circunstâncias as matérias são feitas e quais são os objetivos 

de sua veiculação no espaço virtual.  

Imprescindível ressaltar, que além do site escolhido como objeto de pesquisa, 

alguns outros sites importantes no assunto foram analisados, mas não são o foco do 

trabalho. Foram lidos por apresentarem um conteúdo que agrega ao todo, a fim de 

que fosse construída uma monografia mais completa e com diferentes referenciais. 

Os sites são: http://www.feminist.com/, https://www.bitchmedia.org/ e 

http://www.naomekahlo.com/. 

Considerando que o alcance dos debates dentro das redes é enorme e que 

existem muitos sites e conteúdo sendo produzidos com o tema, demonstrou-se 

necessário limitar a análise a um só site, e o escolhido “Think Olga”, foi um dos 

primeiros a iniciar o debate na rede e pioneiro em campanhas online. Foi escolhido 

de acordo com os números de buscas no site “Google” pelas palavras “blog” e 

“feminismo”, acessos feitos aos sites encontrados e repercussão adquirida pelos 

mesmos durante os últimos anos sobre o tema feminismo. 
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Segundo o próprio site, “é uma ONG feminista criada em abril de 2013 pela 

jornalista Juliana de Faria”. Que tem como objetivo “criar conteúdo que reflita a 

complexidade das mulheres e as trate com a seriedade que pessoas capazes de 

definir os rumos do mundo merecem”, como missão “empoderar mulheres por meio 

da informação e retratar as ações delas em locais onde a voz dominante não 

acredita existir nenhuma mulher” e que luta “para que as mulheres possam ter mais 

escolhas. Nunca menos. Bem como garantir que elas façam suas escolhas de 

maneira informada e consentida, sem que nunca tenham que pedir desculpas por 

tais decisões.”4 (THINK OLGA, 2013) 

Nos tópicos escolhidos pontuados acima, assédio sexual e violência contra a 

mulher, foi possível identificar inúmeras abordagens dentro do mesmo assunto. 

Como por exemplo, a violência doméstica, no universo de trabalho ou em lugares 

públicos. O assédio a crianças, mulheres adultas ou minorias como gays, lésbicas, 

transsexuais e transgêneros.  

O peso que cada questão carrega ao atingir diferentes indivíduos é 

constantemente ressaltada nas matérias. Demonstra-se a necessidade de 

apresentar aos leitores, histórias de indivíduos que se distinguem no que diz respeito 

à classe, raça e outros marcadores sociais. Inseridos em diferentes realidades, cada 

um sofre com um problema específico, e o site mostra como o recorte social faz com 

que as pessoas sofram e tenham demandas e necessidades de mudanças distintas.  

Desde a terceira onda feminista, surgiu a demanda de se incluir as mulheres 

que representam uma minoria com menos voz dentro do contexto social, como as 

mulheres pobres e negras. As redes sociais e as possibilidades que elas carregam, 

vem ajudando e possibilitando a construção de um feminismo que abrace todas as 

causas e dê voz a todas as mulheres. A percepção da necessidade de se incluir 

diferentes representações em todos os discursos torna o feminismo mais 

democrático. Mesmo sem que todas as mulheres que sofrem tenham acesso à 

internet, a amplitude das redes sociais permite que todas sejam representadas e 

lembradas de alguma forma.  

                                                           
4 Dados em: http://thinkolga.com/a-olga/ 
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A influência do debate feminista nas redes sociais já demonstra impactos na 

realidade, onde denúncias aumentam e protestos são desencadeados por 

consequência de movimentos que tiveram seu início nas mesmas.  

Não há dados estatísticos específicos sobre o perfil das pessoas que 

acessam o site, mas através das matérias foi possível analisar, que tais são 

apresentadas de forma plural, englobando diferentes indivíduos e suas histórias 

conforme seus recortes sociais. É necessário acrescentar que o site é abrangente, 

expondo mais certas questões, porém questões específicas foram escolhidas para 

serem abordadas.  

No trabalho, trechos das matérias do site foram transcritas, e apresentadas 

intercalando com teorias feministas e de redes sociais que foram estudadas para a 

construção do mesmo.  

Além disso, é importante ressaltar que muitas matérias apresentam 

hyperlinks5, redirecionando a matéria para outros sites com o intuito de 

complementar o conteúdo da mesma. Os sites aos quais as matérias foram 

redirecionados foram analisados em conjunto, porém não serão transcritos no 

trabalho, pois conclui-se que tiraria o foco do objeto de estudo escolhido, o site 

“Think Olga”.  

O objetivo do trabalho é apresentar como o site Think Olga promove o debate 

feminista, através do site e campanhas.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 hyperlink: é uma referência dentro de um documento em hipertexto a outras partes desse 

documento ou a outro documento. Um link que redireciona a outros sites.  
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3. O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS  

 As formas de organização, identidade e mobilização social vem mudando 

constantemente, e fazem parte de um conjunto de fatores que advém da 

comunicação mediada por computadores, que tem como protagonistas seres 

intrinsecamente sociais, que em função dessa nova comunicação, interagem de uma 

nova forma, com diferentes recursos. (RECUERO, 2009) 

Retomando Manuel Castells e Gustavo Cardoso (2013, p.17), em uma obra 

referência no que diz respeito a redes sociais e a nova configuração social,  

Nós sabemos que a tecnologia não determina a sociedade: é a 
sociedade. A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com 
as necessidades, valores e interesses das pessoas que utilizam as 
tecno-logias. Além disso, as tecnologias de comunicação e 
informação são particularmente sensíveis aos efeitos dos usos 
sociais da própria tecnologia.  

O ponto que os autores apontam é que hoje em dia, a interação que ocorre 

nesse ambiente da internet e redes sociais é construída por indivíduos, que tem 

suas opiniões, vozes e demandas sociais expostas nesse ambiente da mesma 

forma que os tem na sociedade. Formando uma rede que se constrói da mesma 

forma que a sociedade. Ambiente de constante sociabilidade e debates, de onde 

surgem movimentos sociais, como a Primavera Árabe em 20116 e os Protestos no 

Brasil em 20137. Essa interação é tão importante e impactante quanto as de fora da 

rede. 

Inúmeras redes sociais, como por exemplo Twitter e Facebook vêm 

desencadeando novos debates e ampliando a repercussão do feminismo. Antes da 

internet, para se falar e discutir sobre feminismo era necessária uma intensa 

pesquisa por clássicos e renomadas autoras que construíram através de seus 

trabalhos, a teoria feminista e suas vertentes. Nos dias atuais, a busca pelo termo e 

por informações que se relacionam ao tema ocorrem de forma diferente, sendo 

possível a qualquer pessoa que tenha acesso a um computador ou dispositivo com 

                                                           
6 Primavera Árabe em 2011: nome dado a onda de protestos populares que ocorreu no mundo árabe 

2011, iniciados através da rede social Twitter.  
7 Protestos no Brasil em 2013: série de movimentos sociais que ocorreram entre Junho e Julho de 

2013, levando milhões de pessoas as ruas. Reivindicavam por melhorias em diversos setores e os 
protestos eram marcados através de redes sociais como Twitter e Facebook. 



22 
 

acesso a internet. Segundo a ferramenta “Google Trends” do próprio site “Google”, 

que mostra através de gráficos de datas, o número de pesquisas por termos 

específicos nos últimos anos, a busca pelos termos “feminism” e “feminismo” vêm 

aumentando consideravelmente desde o ano de 2013, tendo tido picos específicos, 

demonstrando-se como reações a acontecimentos ocorridos fora da rede 

relacionados ao assunto. “Feminism” e “Feminismo” apresentam gráficos diferentes, 

com o número de buscas característico com relação a regiões diferentes, e 

apontando também os termos relacionados que foram mais pesquisados na mesma 

época.  

As buscas por “Feminism”8 entre 2012 e 2016 demonstra um pico no gráfico, 

na semana de 21 a 27 de setembro de 2014. Não coincidentemente, no dia 20 de 

setembro de 2014 a atriz e embaixadora da ONU Mulheres, Emma Watson, fez um 

discurso sobre o feminismo, atingindo repercussão global. Emma lançou no mesmo 

dia uma campanha, pela ONU, com o nome “#HeForShe”, afirmando em seu 

discurso a necessidade de homens e meninos se juntarem as mulheres na luta 

contra a desigualdade de gênero.  

Já “Feminismo”9 apresenta um pico no gráfico, entre 2012 e 2016, na semana 

de 25 a 31 de outubro, consequência do tema da redação do ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), que abordou o tema "A persistência da violência contra 

a mulher na sociedade brasileira". A escolha de tal tema trouxe o debate de fora das 

redes para dentro da mesma, fazendo de feminismo o assunto mais buscado em tal 

período, sendo abordado nas maiores redes sociais, por mulheres e homens.  

É perceptível que as redes sociais mudaram a dinâmica de diversos debates, 

inclusive o feminista e a forma como o conteúdo se apresenta. Através de páginas 

do Twitter, Facebook ou Tumblr, o feminismo é exposto a todo o tipo de público, 

desde jovens meninas que não tem nenhum conhecimento acerca do assunto, até 

homens adultos que rejeitaram por muito tempo o termo, e agora o enxergam 

através de outras perspectivas. O uso de imagens, cartoons, a propagação de 

discursos famosos permitem que o feminismo seja mais acessível, no que diz 

respeito à linguagem, mas ainda assim, traça limitações, uma vez que os recursos 

                                                           
8 Dados pesquisados através do link: https://trends.google.com.br/trends/ 
9 Dados pesquisados através do link: https://trends.google.com.br/trends/ 
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para acessar tais conteúdos e interagir, ajudando a construí-los, não são acessíveis 

a todos.  

Apesar de ainda ter limitações no que diz respeito aos usuários, as redes 

sociais se constroem através de todos os tipos de representações. Mulheres e 

homens de todas as raças e etnias, diferentes classes sociais, ideologias religiosas 

e políticas, identidade de gênero e orientação sexual, permitindo a construção de um 

ambiente onde todos ganham voz.  

Esse ambiente mais democrático dentro das redes sociais permite que 

diferentes grupos sociais construam seus argumentos, trazendo ao debate seus 

pontos específicos, que os afetam dentro de suas realidades étnicas, econômicas e 

sociais. (CASTELLS, 2013) 

Porém, um ambiente em que contempla todo o tipo de representação, traz à 

tona também, visões e direcionamentos contrários. No caso do tema pesquisado, é 

possível encontrar discursos de ódio a mulheres, pessoas contrárias ao movimento 

feminista, tentando desmerecer, deslegitimar e prejudicar os avanços do mesmo.  

Como a violência de gênero perpassa discussões díspares, é possível 

identificar a disseminação do ódio e do desrespeito a mulheres em diferentes 

debates, independente de o foco principal ser o próprio feminismo. Porém, o 

trabalho atual foca nos benefícios e ajudas que esse ambiente traz a tais questões.  
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4. MATÉRIAS QUE TRATAM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO E DO 

ASSÉDIO SEXUAL 

Um dos tópicos pesquisado dentro do site “Think Olga” foi a violência de 

gênero. Sendo tópico de muitas das matérias do site, esse assunto abrange 

diferentes questões dentro desse universo e das demandas do feminismo, que tem 

como objetivo final a igualdade de gênero. Essa discussão começou muito antes das 

redes sociais e a ascensão dos sites que trazem a tona esses assuntos, portanto, 

para uma melhor contextualização de quando o debate da violência de gênero teve 

início no Brasil, retomamos Santos e Izumino, (2005, p. 147), 

A literatura sobre violência contra as mulheres tem suas origens no 
início dos anos 80, constituindo uma das principais áreas temáticas 
dos estudos feministas do Brasil. Esses estudos são fruto das 
mudanças sociais e políticas no país, acompanhando o 
desenvolvimento do movimento de mulheres e o processo de 
redemocratização. Nessa época, um dos principais objetivos do 
movimento é dar visibilidade à violência contra as mulheres e 
combatê-la mediante intervenções sociais, psicológicas e jurídicas. 
Uma de suas conquistas mais importantes são as delegacias da 
mulher, as quais ainda hoje se constituem na principal política 
pública de combate à violência contra as mulheres e à impunidade. 

Desde a época em que os estudos sobre violência começaram a ser 

desenvolvidos até hoje em dia, muita coisa mudou. E uma delas é a forma que 

esses estudos e informações são vinculados e apresentados às pessoas. Hoje, não 

é apenas através de revistas, artigos ou trabalhos acadêmicos. Podemos também, 

compreender mais sobre a violência e como ela afeta mulheres em todo o país e 

mundo, através de blogs, como é demonstrado neste trabalho.  

É necessário também pontuar que quando falamos em feminismo e em 

violência de gênero, englobamos diferentes indivíduos, segundo suas identidades de 

gênero. Lésbicas, gays, transexuais, transgêneros e Drag Queens também sofrem 

diariamente preconceito e violência, e quando falamos em igualdade de gênero, é 

porque a luta feminista é por sociedades que aceitem as escolhas pessoais de cada 

ser humano, respeitando-os no ambiente social e garantindo seus direitos, não 

danificando sua integridade física e moral.  

Santos e Izumino explicam que não foi sempre assim, tendo tido uma 

mudança na forma como os termos são utilizados, gerando uma nova compreensão 
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sobre o tema, reconhecendo-se a necessidade de se falar em gênero e não em 

sexo,  

No final dos anos 80, ocorre uma mudança teórica significativa nos 
estudos feministas no Brasil. Sob a influência dos debates norte-
americanos e franceses sobre a construção social do sexo e do 
gênero, as acadêmicas feministas no Brasil começam a substituir a 
categoria “mulher” pela categoria “gênero”. Apesar das diferentes 
áreas temáticas e correntes teóricas, há um consenso de que a 
categoria gênero abre caminho para um novo paradigma no estudo 
das questões relativas às mulheres. Enquanto o paradigma do 
patriarcado pressupõe papéis sociais rígidos, condicionados 
culturalmente pelas diferenças biológicas entre homem e a mulher, a 
nova perspectiva de gênero enfatiza a diferença entre social e 
biológico. Gênero é definido como uma relação socialmente 
construída entre homens e mulheres, servindo como categoria de 
análise para se investigar a construção do social do feminino e do 
masculino. (2005, pp. 155-156) 

Citação ARTIGO “Violência contra as Mulheres e Violência de Gênero: Notas 

sobre Estudos Feministas no Brasil” 

Já em “Problemas de gênero”, Judith Butler, importante teórica no que diz 

respeito ao conceito de gênero, expõe:  

O conceito de gênero como culturalmente construído, distinto do de 
sexo, como naturalmente adquirido, formam o par sobre o qual as 
teorias feministas inicialmente se basearam para defender 
perspectivas “desnaturalizadoras” sob as quais se dava, no senso 
comum, a associação do feminino com fragilidade ou submissão, e 
que até hoje servem para justificar preconceitos. (BUTLER, 2003, 
p.236) 

Compreende-se que adotando a terminologia gênero, podemos abarcar nesse 

conceito, diversas pessoas que sofrem violência além das mulheres, como a 

comunidade LGBT, que tem altos índices de assassinatos no Brasil¹.  

Usar a terminologia gênero é compreender que a violência é uma questão 

social e que está presente em diferentes ambientes, e que o machismo enraizado 

em nossa sociedade prejudica relacionamentos e o convívio de indivíduos de 

inúmeras formas. 

Segundo Jácome (2007, p.4, apud BERALDO, 2014, p.3): 

“Um olhar mais atento sobre a trajetória do feminismo no Brasil – e 
em outros países -, permite identificá-lo como um movimento onde o 
pensamento crítico e a prática política são indissociáveis. E o que 
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diferencia a Primeira da Segunda Onda do Feminismo [...] é o fato de 
que, para esta última, garantir o acesso a cidadania perpassa, 
necessariamente, por uma análise crítica de como as relações de 
poder entre homens e mulheres se constroem a partir da percepção 
das diferenças entre os sexos (relações de gênero) e de como se 
reproduzem nos diferentes ambientes de sociabilidade. Assim, faz 
um questionamento profundo à “naturalização” das relações de 
poder, denunciando que a opressão das mulheres acontece em 
diferentes dimensões – pessoal e social, mas também política.” 

Uma vez compreendido o porquê de esse termo ser usado, é possível seguir 

a análise de como esse discurso é vinculado no site que é o objeto de estudo dessa 

pesquisa.  

Um dos pontos que é ressaltado em diferentes matérias da categoria violência 

é o fato de ainda existir uma lacuna no atendimento as vítimas. Elas apresentam a 

problemática de que para o tratamento de vítimas de estupro e violência sexual seja 

mais efetivo, é necessário que seja feito de forma especializada. A crítica é de que a 

forma que as vítimas são recebidas nas delegacias hoje em dia prejudica o 

andamento das investigações, na maioria das vezes com perguntas que 

culpabilizam a vítima e questionam suas vivências passadas e suas escolhas 

pessoais.  

A luta feminista, apresentada pelo site diversas vezes, é que a vítima deve ser 

recebida por psicólogos e profissionais preparados, que façam uso de uma 

linguagem neutra, ajudando a vítima e a investigação, sem constrangê-la e 

culpabilizá-la.  

Um exemplo é a matéria destacada a seguir, originalmente publicada no dia 

1° de Junho de 2016 e intitulada “MANIFESTO: A proteção que queremos”: 

“O que ocorre é que não existe um procedimento padrão para 
o acolhimento dessas vítimas quando elas vão à delegacia, mesmo 
entre as que são menores de idade nas delegacias especializadas ou 
nas delegacias da mulher. Os denunciantes na maioria dos casos 
ficam à mercê das crenças pessoais de delegados e investigadores 
não qualificados para fazer essa escuta. É preciso contar com a 
sorte, ter uma indicação ou contar com um apadrinhamento para ter 
um atendimento mais digno.” (THINK OLGA, 2016) 
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O nome da matéria faz jus ao seu objetivo: apresentar o manifesto escrito 

pelo site em parceria com a Childhood10, o Comitê Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes11 e à aceleradora social Artemis12, 

onde expõe a necessidade de se padronizar e tornar o atendimento às vítimas mais 

humanizado, dando atenção ao caso da forma mais eficiente possível, para a 

recuperação da vítima e para o julgamento do agressor.  

É destacada a importância do atendimento padronizado e feito de forma 

humanizada, para que as vítimas sintam-se acolhidas a expor seus traumas quando 

recorrerem às delegacias. Por uma questão de solidariedade a dor da vítima e 

também, para que as vítimas não se sintam acuadas ao buscar por um resguardo da 

justiça e do Estado, que os são de direito. A matérias segue: 

“As vítimas estão sujeitas à boa vontade e às crenças 
pessoais de quem as atende. São obrigadas, ainda, a repetir suas 
histórias e reviver o seu trauma diversas vezes, sendo 
constantemente [sic] revitimizadas por aqueles que deveriam 
conceder-lhe amparo. Diante disso, questiona-se se alto número de 
denúncias em determinada região seja necessariamente um sinal de 
que ali há mais agressores: pode ser apenas que alguma delegacia 
esteja realizando um trabalho melhor no acolhimento de 
denunciantes. A ausência de um padrão no atendimento das vítimas 
é suficiente para colocar em xeque a validade da incidência de 
estupros em âmbito regional.” (THINK OLGA, 2016) 

                                                           
10 Childhood: “Certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), a 

Childhood Brasil trabalha para influenciar a agenda de proteção da infância e adolescência no país, 

seja em parceria com empresas, com a sociedade civil ou com o governo. A organização tem o papel 

de garantir que os assuntos relacionados ao abuso e a exploração sexual sejam pauta de políticas 

públicas e privadas oferecendo informação, soluções e estratégias para os diferentes setores da 

sociedade.” (CHILDHOOD, 2015)  

11 Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes: “é uma 

instância nacional representativa da sociedade, dos poderes públicos e das cooperações 

internacionais. Sua missão é o monitoramento da implementação do Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil.” Disponível em: 

http://maps.mootiro.org/organization/1957 Acesso em: 09 de jan de 2017. 

12 Artemis: “é uma organização comprometida com a promoção da autonomia feminina e prevenção e 

erradicação de todas as formas de violência contra as mulheres, através da garantia de seus direitos 

e implantação de políticas e serviços que assegurem a mudança. 

 

http://www.childhood.org.br/
http://maps.mootiro.org/organization/1957
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Muitas vítimas deixam de buscar ajuda e amparo por medo. Medo do 

agressor ficar mais agressivo, medo de não serem bem recebidas dentro desses 

ambientes de ajuda. Por isso, como diz a matéria, os índices nem sempre 

demonstram a realidade, pois em alguns lugares muitas pessoas não fazem a 

denúncia por apreensão e medo das consequências desse ato. 

Além da importância de existir um atendimento que acolha as vítimas, é 

importante também que caso essa violência se torne uma informação pública, os 

meios de comunicação as publique de forma a não constranger quem sofreu com o 

ocorrido. O problema é que muitas das vezes que o estupro ou abuso recebe 

atenção, na grande parte dos casos a mídia divulga as informações também 

julgando a vítima, ou às vezes nem a tratando como vítima.  

O site Think Olga publicou algumas matérias intituladas “Minimanual do 

Jornalismo Humanizado”, onde demonstra através das postagens como grandes 

meios de comunicação, que recebem diversos acessos diários, publicaram matérias 

desrespeitando a vítima ou a julgando. O minimanual expõe a importância de não 

romantizar atos de estupro e assédio, como se fossem situações em que houve 

consentimento. Em um dos trechos de uma das matérias dessa categoria foi escrito: 

O papel dos veículos de comunicação é fundamental na construção 
da cultura de um país. O jornalismo, em especial, por sua posição de 
confiança e virtude informativa, é capaz de legitimar discursos e 
práticas concomitantemente à transmissão de notícias. É por essa 
capacidade que salientamos a importância de um jornalismo livre de 
preconceitos, ainda que aqueles que estão por trás dos furos não o 
sejam. 

Este manual pretende fornecer aos profissionais de comunicação 
ferramentas básicas para uma redação limpa de sexismo, racismo, 
homofobia e transfobia, apontando erros de abordagem básicos 
cometidos na cobertura de crimes de gênero – não apenas pelo 
dever moral do tratamento humanizado para todos os envolvidos, 
mas também para que o jornalismo não colabore com a perpetuação 
de discursos de ódio. (THINK OLGA, 2016) 

Estupro, por definição é “coito forçado ou violação é um tipo de agressão 

sexual geralmente envolvendo relação sexual ou outras formas de penetração 

realizado contra uma pessoa sem o seu consentimento”, segundo a lei é 

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agress%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Penetra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Consentimento&action=edit&redlink=1
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ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”13, portanto 

qualquer ato de tal natureza é agressão à integridade física e moral de uma mulher. 

É um crime e portanto deve ser tratado e noticiado apresentando a gravidade que 

isso representa. 

A mídia tem um papel crucial nesse contexto, principalmente hoje em dia, em 

que mais pessoas têm acesso às informações, e as utilizam nas redes sociais da 

forma que querem, podendo prejudicar e influenciar na forma como os casos se 

desenvolvem.  

Um caso que ficou famoso em Maio de 2016, foi o de estupro coletivo 

ocorrido no Rio de Janeiro, que chamou atenção da mídia nacional e internacional, 

comovendo muitas pessoas. Foi divulgado pelos meios de comunicação, tornando a 

história viral dentro e fora das redes. A vítima, uma jovem de 16 anos, que foi 

estuprada por um grupo de jovens (inicialmente foi divulgado que foram 33 homens, 

porém apenas 7 jovens foram indiciados através das investigações). O caso virou 

escândalo nacional, promovendo debates calorosos e reflexões profundas acerca da 

violência contra as mulheres, a forma como esses ocorridos são divulgados de 

forma pública e a cultura do estupro14 no Brasil.  

A forma como o caso foi exposto à sociedade chocou as pessoas que lutam 

para o fim da cultura do estupro. Foram divulgadas ao público vídeos e imagens da 

jovem durante o ato de estupro, que incluíam os jovens agressores zombando da 

jovem e se vangloriando pelo ocorrido. Na época do acontecimento, o nome da 

vítima se tornou público e muitas pessoas vasculharam sua vida e redes sociais, 

julgando-a e tentando desmerecer suas versões relatando o ocorrido, tentando 

justificar o estupro pela vida que a vítima levava.  

 No trecho de uma outra matéria do site, temos uma reflexão que engloba 

essa ideia, na matéria intitulada “Uma calamidade silenciosa” publicada no dia 28 de 

Junho de 2016, a autora da publicação e escritora do blog, Luíse Bello, expõe:  

                                                           
13 Dados em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm 
14 Cultura do estupro: termo usado desde os anos 1970, época da segunda onda feminista, para 
apontar comportamentos tanto sutis, quanto explícitos que silenciam ou relativizam a violência sexual 
contra a mulher. 
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Paira sobre a sociedade uma ignorância muito grande sobre a 
natureza do estupro. Acredita-se que ele pode ser provocado pela 
vítima por ter usado determinada roupa, ingerido bebida alcoólica, ter 
acenado a possibilidade de uma relação sexual e mudado de ideia, 
enfim, situações nas quais ela devia imaginar que isso poderia 
acontecer e evitar este fato ao mudar seu comportamento. 

Entretanto, não existe um modo de ser que verdadeiramente sirva de 
escudo para as mulheres: casadas, crianças, portadoras de 
deficiência cognitiva, evangélicas de doutrinas rígidas, idosas e 
muitas outras mulheres que, em teoria, estariam a salvo de uma 
violência sexual são estupradas. E aí? 

Temos então duas questões que marcam o assunto: o fato de a vítima ainda 

ser questionada e julgada após ter tido seu corpo e direitos violados, e o fato de a 

mídia ainda vincular esses ocorridos sem toda a delicadeza e precisão que é 

necessário, de forma a não expor a vítima e prejudicar o andamento do processo.  

Todos esses fatores fazem parte da “Cultura do estupro”, onde identificamos 

o machismo se desenvolvendo de diversas formas em situações cotidianas. No livro 

#MEUAMIGOSECRETO15, escrito pelo coletivo feminista Não Me Kahlo, também 

famoso nas redes sociais por implementar hashtags e debates feministas, ao 

descrever a cultura do estupro, as autoras são precisas ao questionar como é 

possível em uma sociedade em que o estupro é crime, existirem questões que se 

disseminam como ideias ligadas ao estupro: 

Como se pode dizer que há uma cultura do estupro em uma 
sociedade na qual o estupro é criminalizado? Como se pode dizer 
que toleramos o estupro se ele está classificado como um crime 
hediondo? De fato, parece uma contradição. Mas isso não é um 
demonstrativo da inexistência da cultura do estupro, e sim da 
existência de um aparente paradoxo social. (DE LARA, RANGEL, 
MOURA, BARIONI, MALAQUIAS, 2016, p.165) 

Esse conceito designa situações cotidianas e ideias socialmente construídas 

que cultuam a depreciação das mulheres. É possível ver exemplos em anúncios 

publicitários, letras de músicas, programas de TV, muitas das vezes expondo as 

mulheres como objetos ou diminuindo suas vozes. O senso comum de que a forma 

                                                           
15 "#MEUAMIGOSECRETO" é um livro que reúne considerações sobre a campanha online que teve o 

mesmo título, que tinha como intuito que mulheres compartilhassem histórias de pessoas próximas 
que disseminavam machismo e violência. Escrito pelo coletivo Não Me Kahlo, site feminista brasileiro 
formado por Bruna de Lara, Bruna Rangel, Gabriela Moura, Paola Barioni e Thaysa Malaquias, que 
produz matérias e promove campanhas online. Assim como o site pesquisado, é um importante 
veículo de informação feminista brasileiro.  

http://thinkolga.com/2016/02/19/as-mulheres-com-deficiencia-o-silencio-e-a-violencia/
http://thinkolga.com/2016/02/19/as-mulheres-com-deficiencia-o-silencio-e-a-violencia/


31 
 

como uma mulher se veste ou se apresenta socialmente justifica atos violentos que 

sejam cometidos contra ela. 

Uma das contribuições que as redes sociais e essa comunicação mais aberta 

trouxe para os indivíduos, é a possibilidade de questionar esses comportamentos. A 

forma de se reivindicar direitos e lutar por ideologias mudou. Com a internet o 

mundo reage de forma diferente a questões sociais, e não é diferente com relação 

às questões de cunho feminista. Trazendo para o âmbito social e público questões 

graves, que não devem mais ser aceitas no âmbito privado, desqualificando e 

denegrindo quem sofre com a violência.  

No artigo “O que é feminilidade? Papéis sociais e o feminismo 

contemporâneo”, a autora do trabalho, BERALDO (2014, p.3-4) faz uma importante 

colocação:  

As lutas feministas tiveram como slogan a ideia de que “o privado é 
político” e trouxeram para o espaço público questões da vida 
doméstica, abordando temas como submissão e violência. 

As redes sociais ajudam essa luta de forma positiva ao trazer a tona tais 

assuntos e tornar políticas tais questões. Retomando GREGORI (1992, p.130) em 

uma importante contribuição no âmbito da violência, o livro “Cenas e Queixas – Um 

estudo sobre mulheres, relações violentas e a prática feminista”,  

Numa sociedade em que os meios de comunicação de massa 
tornam pública a existência de condições para que as mulheres não 
mais fiquem caladas, umas apanham e se revoltam, outras não.  

 É exatamente o que as redes sociais permitem na atualidade: a comunicação 

torna mais fácil que as pessoas tornem suas revoltas públicas, facilitando o acesso a 

informações e a ajuda.  Um exemplo do site Think Olga são as muitas campanhas 

que incentivaram as mulheres a compartilhar publicamente o assédio sofrido, 

algumas das quais serão abordadas no próximo capítulo desta monografia.  

Como Gregori afirma, a comunicação ajuda, e na atualidade é inquestionável 

o papel que as redes sociais incentivam essa propagação de fazer a denúncia, com 

o número de informações e diálogos a respeito do assunto, mas ainda assim é uma 

escolha que pode não ser feita. A escolha de denunciar o agressor. E um dos 
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fatores que influencia nessa escolha, é o que já foi citado anteriormente, que é a 

forma como os fatos são apurados e os casos são julgados nas delegacias. Um 

tratamento não especializado faz com que menos mulheres sintam-se confortáveis 

ao buscar por ajuda e respaldo judicial, prejudicando até mesmo os índices de 

incidentes por região. 

Três acontecimentos que representam marcos importantes nesse sentido são: 

a criação da Delegacia da Mulher16, a promulgação da Lei Maria da Penha e da Lei 

do Feminicídio.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 demonstra avanços 

com relação às Constituições anteriores no tocante aos direitos das mulheres, mas 

ainda existem demandas de leis muito específicas e regionais que protejam as 

mulheres dos abusos e violências que sofrem. Um exemplo de lei específica que foi 

criada no Brasil, é a popularmente conhecida “Lei Maria da Penha”. Criada em 07 de 

agosto de 2006, a Lei nº 11.340/2006 é o principal instrumento legal para punir a 

violência doméstica exercida no Brasil.  

Ao completar 10 anos, em 2016, a Lei Maria da Penha reacendeu o debate 

sobre a importância de existirem leis de cunho específico resguardando as mulheres 

e trouxe também questionamentos sobre os avanços atingidos e as lacunas ainda 

existentes no que se refere a tal lei.  

Mesmo sendo uma lei conhecida por mais de 94% da população brasileira17, 

ainda existe uma resistência forte perante a lei. Muitas vezes sendo zombada e 

desmerecida por homens, que tratam a lei como se não fosse algo necessário na 

realidade do Brasil, onde aproximadamente 50.000 pessoas são estupradas por ano 

e cerca de 550.000 mulheres sofrem algum tipo de assédio ou violência doméstica18.  

                                                           
16 Delegacia da Mulher: tem como objetivo assegurar tranquilidade à população feminina vítima de 

violência, através das atividades de investigação, prevenção e repressão dos delitos praticados 
contra a mulher; Auxiliar as mulheres agredidas, seus autores e familiares a encontrarem o caminho 
da não violência, através de trabalho preventivo, educativo e curativo efetuado pelos setores jurídico 
e psicossocial. Dados em: 
http://www.policiacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=9 
17 Dados em: http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/  
18 Dados em: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2016/08/ligue-180-registra-mais-de-555-mil-
atendimentos-este-ano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/
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Na semana em que a Lei Maria da Penha completou 10 anos, o site Think 

Olga publicou uma matéria situando suas leitoras sobre os projetos de leis atuais 

que se relacionam a principal lei sobre violência à mulher. Intitulada “Dez anos da 

Lei Maria da Penha [sic] depois, para onde vamos?” a matéria expõe:  

Conscientes de que o aniversário de uma década de existência da 
Lei Maria da Penha merece comemoração e também um olhar 
apurado e crítico para garantir que o Brasil continue no caminho 
certo, elencamos os principais projetos de lei, políticas públicas e leis 
voltados ao combate à violência contra a mulher que merecem a 
atenção das mulheres, para o bem e para o mal. (LOUREIRO, 2016)  

A preocupação da matéria demonstra-se necessária em um ano em que o 
Congresso Brasileiro, constituído majoritariamente por homens, propôs emendas 
constitucionais às leis que afetam apenas às mulheres, como por exemplo, a sobre o 
aborto. 

A matéria expõe como projetos e programas que beneficiam às mulheres a 

“Lei do Feminicídio”, o “Ligue 180”19, a “Casa da Mulher Brasileira”20, “Mulher, Viver 

sem violência”21, o “Fundo para o Fim da Violência contra as Mulheres no Brasil”22 e 

o projeto de lei para aumentar a pena por estupro coletivo.  

Dentre as citadas acima, a Lei do Feminicídio, de número 13.104, criada em 

março de 2015, alterou o código penal colocando o feminicídio como um tipo de 

homicídio qualificado e o inclui no rol de crimes hediondos. Tornando a violência 

doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher 

crimes. Considera-se feminicídio quando o assassinato ocorre justamente pelo fato 

da vítima ser mulher. Um importante avanço nos direitos das mulheres, pois 

compreende que a violência contra a mulher engloba questões sociais de poder. 

Não é uma lei que privilegia mulheres, mas sim reconhece os fatos de que mulheres 

e outras categorias citadas anteriormente sofrem agressões diariamente pelo papel 

social que representam. 

Um fato importantíssimo no que concerne às vítimas de estupro e violências 

no Brasil, é que na maior parte dos casos o agressor é uma pessoa próxima à 
                                                           
19 Ligue 180: central de atendimento a mulher. Através de ligações gratuitas, serve como canal direto 
de orientação sobre direitos e serviços públicos para a população feminina. 
20 Casa da Mulher Brasileira: facilita o acesso a serviços especializados para garantir condições de 
enfrentamento da violência, o empoderamento da mulher e sua autonomia econômica. Dados em: 
http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/cmb 
21 Mulher, Viver sem violência: dados em: http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/programa-mulher-
viver-sem-violencia 
22 Fundo para o Fim da Violência contra as Mulheres no Brasil:  
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vítima, tendo um vínculo sanguíneo ou social. Em muitos casos, o agressor é 

alguém que convive com a vítima e sua família, frequentando os mesmos ambientes 

e conhecendo sua rotina. Parte da matéria “Manifesto: A proteção que queremos”, 

originalmente publicada em Julho de 2016 expõe: 

A maioria dos estupros, espancamentos e assassinatos de mulheres 
ocorre [sic] dentro dos lares, nas mãos de parentes e parceiros das 
vítimas. É exatamente por esta razão que o Brasil criou também sua 
lei de feminicídio. Nos casos de abuso sexual, a maior parte das 
vítimas ainda é criança. A existência de vínculos emocionais, 
sanguíneos e até mesmo financeiros tornam mais difícil a 
possibilidade de fazer uma denúncia. Soma-se a isso uma cultura 
patriarcal, que transfere a culpa de crimes desse tipo para as vítimas 
e chancela o comportamento animalesco dos agressores (“Se o 
crime aconteceu, é porque a vítima provocou”), e o número de casos 
que chegam aos órgãos públicos ficam muito distantes do número de 
abusos cometidos. (THINK OLGA, 2016) 

Como a matéria discorre, grande parte dos estupros ainda ocorrem dentro de 

lares e ambientes que parecem, ou pelo menos deveriam ser, seguros para a vítima. 

Em função disso, muitos casos acabam não sendo denunciados, perpetuando 

situações desconfortáveis e deixando criminosos sem suas devidas punições. 

Gregori (1992, p.123) discorre sobre a violência contra as mulheres, com relatos 

reais de mulheres que foram agredidas em ambientes domésticos. A autora 

escreveu,  

A violência conjugal é vista pelo feminismo como expressão radical 
da relação hierárquica entre os sexos no núcleo familiar. Nessa 
relação assimétrica, o homem ocupa posição de mando, podendo 
fazer valer a sua autoridade para punir, exigir, e por vezes, agredir os 
outros componentes da família. A mulher, cujo papel é o de lidar com 
as tarefas domésticas, e cuidar dos filhos, está subordinada aos 
desígnios do homem. 

Apesar da ideia de que as tarefas do lar ainda são funções da mulher vir 

mudando, os outros pontos que Gregori afirma são questões sociais que perduram 

pela sociedade brasileira. A ideia de hierarquia entre os membros de uma família, e 

de que os homens naturalmente exercem um poder perante as mulheres ainda 

resiste em muitos lares e como senso comum. Por esse motivo, relacionamentos 

abusivos e violentos, que podem chegar a assassinatos, não são exceções.  

Felizmente, como citado anteriormente, a luta feminista e pela igualdade de 

gênero vêm crescendo e fazendo com que indivíduos repensem sua forma de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/lei/L13104.htm
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convivência e questionem o machismo presente em suas vidas e nas de pessoas 

próximas. É um caminho longo, que ainda precisa de mais apoio no âmbito jurídico e 

social, porém, é perceptível que existem mais possibilidades e informação e 

denúncia hoje, do que existia em outras épocas. Como demonstrado, o site Think 

Olga da ONG Olga abre muitas possibilidades para novos debates, tornando o 

assunto mais acessível.  
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5. CAMPANHAS E HASHTAGS  

Um dos pontos que foi decisivo na escolha do site “Think Olga” como objeto 

de estudo deste trabalho é o fato do mesmo ter promovido e promover campanhas 

que estimulam a luta contra o assédio e violência de gênero. Portanto, neste 

capítulo, são expostas algumas das campanhas, seus objetivos e como elas 

funcionam. Algumas das campanhas promovidas pelo “Think Olga” quais serão 

descritas abaixo, conforme são apresentadas no site.  

A campanha intitulada Olga esporte Clube está descrita como:  

O machismo é uma das principais causas para uma relação 
deteriorada entre mulheres e esporte. Ele transforma as atividades 
físicas em instrumento de controle de peso e culto ao corpo, 
exclusivamente. Nossa missão com a Olga Esporte Clube é resgatar 
o prazer pelo esporte reforçando os significados essenciais da 
prática: socialização, crescimento pessoal, relação harmônica entre 
nosso corpo e a natureza, transcendência, inteligência emocional, o 
exercício da coragem. Para a Olga Esporte Clube, o esporte é uma 
forma de empoderamento feminino. (THINK OLGA, 2017) 
 

Essa campanha, como descrito, tem o intuito de motivar mulheres à prática 

esportiva, incentivando as ao esporte por prazer. Pela saúde, socialização e 

crescimento pessoal e não apenas por uma exigência social de como devemos ter 

nossos corpos, de uma forma ou outra. Mostrando que cada mulher tem seus limites 

no que diz respeito ao esporte e que as mulheres não devem se tornar escravas da 

prática apenas por uma coerção social de como devem manter seu peso e corpo. A 

campanha estimula a autoestima das mulheres, em uma sociedade em que a 

cobrança pela beleza, um corpo “ideal” ainda é uma questão presente.   

Como explicito no Mito da Beleza, mulheres perdem muito tempo em função 

da beleza e tentando atingir ideais expostos socialmente. A imagem construída em 

revistas e anúncios, com corpos ditos “esculturais”. Uma incessante busca por algo 

idealizado, um padrão socialmente construído. (WOLF, 1992) 

Essa campanha promove o esporte como algo divertido e prazeroso, onde as 

mulheres aceitam seus limites, sem a pressão de fazê-lo por objetivos externos. A 

busca por um corpo que cada mulher julgue ideal e saudável para si é 

compreensível, mas é necessário compreender esse limite para não cultivar 

problemas físicos, emocionais ou distúrbios alimentares em função de padrões de 

beleza. 
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A segunda campanha exposta pelo site é a #ChegadeFiuFiu, descrita como:   
 

uma campanha contra o assédio sexual em espaços públicos 
nascida em 2013, que trabalha para informar quão nocivo o assédio 
pode ser na vida das mulheres, tornando-se um problema de 
segurança e mobilidade urbana no dia a dia. (THINK OLGA, 2017) 

 

Essa campanha tem um site próprio (http://chegadefiufiu.com.br/) onde as 

mulheres podem fazer denúncias anônimas, sem medo de serem perseguidas. No 

site da campanha, o site é descrito como:  

uma tentativa de mapear os lugares mais incômodos e até perigosos 

para mulheres no Brasil. Se você sofreu assédio ou algum outro tipo 

de violência, compartilhe aqui seu depoimento. Também é possível 

dividir histórias que você testemunhou. Juntas, poderemos reunir 

dados importantes para combater esse problema. (Chega de Fiu Fiu, 

2017) 

Nas denúncias as mulheres compartilham como sofreram assédio nas ruas e 

onde ocorreu, tornando possível a construção de um mapa que indica os locais onde 

mais acontece assédio.  No mapa, é possível ver o depoimento da pessoa e a 

localização de onde aconteceu o assédio. Além desse site, para essa campanha foi 

produzido um documentário, que tem como objetivo ampliar ainda mais esse debate.  

A terceira campanha é a #PrimeiroAssedio, e a sua descrição no site é:  

A campanha surgiu em apoio à menina de 12 anos que foi alvo de 
comentários de cunho sexual na internet durante sua participação em 
um reality show de culinária. Criamos a hashtag #primeiroassedio no 
Twitter e convidamos nossas leitoras a compartilhar suas histórias de 
primeiro assédio. Não é uma missão simples, indolor, fácil. Mas se 
apoderar da própria história é importante, de forma que a vítima 
assim se reconhece como vítima. A respostas nos ajudaram a 
constatar que a idade média do primeiro assédio é de 9,7 anos – e 
grande parte dos crimes, 65%, são cometidos por conhecidos. Ou 
seja, aqueles em que mais deveríamos confiar. (THINK OLGA,2017) 

Essa campanha ficou muito famosa quando foi lançada. O objetivo era que 

mulheres compartilhassem seus relatos pessoais sobre o primeiro assédio que 

sofreram. Muitas das histórias eram de quando ainda eram crianças e o ato era 

cometido por pessoas próximas à vítima, que frequentavam o mesmo ambiente e 

conheciam sua vida. Relatos tristes que trouxeram a tona uma realidade: o assédio 
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sexual ocorre todo dia, muitas vezes perto de nós e nem imaginamos. A campanha 

deu voz e muitas mulheres e ajudou tornando públicas reflexões diversas sobre o 

assédio.  

Trechos das matérias “É tarde demais para nos calar” expostas abaixo, 

demonstram como as campanhas “#primeiroassedio e Chega de Fiu Fiu tiveram um 

grande impacto: 

A violência contra mulheres na internet atingiu um novo auge nos 
últimos tempos. Talvez como resposta aos avanços cada vez mais 
rápidos do feminismo em diversos espaços e do incômodo que a sua 
presença e fortalecimento causam. Em menos de uma semana, a 
hashtag primeiroassedio#  foi replicada 82 mil vezes em resposta à 
comentários machistas e pedófilos. A violência contra a mulher foi 
tema no principal exame de acesso à universidade no país. O Google 
(!) compartilhou o vídeo da Jout Jout sobre a cultura do estupro. 
(THINK OLGA, 2015) 

Trechos da matéria “5069 razões para lutarmos pela vida das mulheres” 
também demonstram a importância das campanhas: 

A última semana foi uma das mais intensas do ano para nós do Think 
Olga. Lançamos a hashtag #primeiroassedio para saber das 
mulheres quando foi a primeira vez que foram abordadas 
sexualmente. A iniciativa foi uma resposta ao imenso número de 
mensagens de teor pedófilo que circularam no Twitter durante a 
estreia do programa Masterchef Júnior, na Band. Uma das meninas 
tornou-se alvo de homens que não se intimidaram em manifestar 
publicamente seu desejo sexual por uma criança. Durante os dois 
anos de existência da Chega de Fiu Fiu, nossa campanha contra o 
assédio em locais públicos, e por experiência pessoal, sabemos que 
infelizmente o que estava acontecendo no Twitter e chamando 
atenção pelo absurdo nada mais eram que registros reunidos a 
refletir um comportamento familiar a muitas mulheres. (THINK OLGA, 
2016) 

Essas campanhas demonstram o ponto principal do trabalho: como a internet 

vem gerando novas configurações para questões sociais. A interação e 

movimentação online levaram assuntos sérios para diversas pessoas, trazendo 

reflexões necessárias. Se antes da internet era mais difícil e trabalhoso tornar 

público assuntos privados, na era atual é possível fazer relatos marcantes em alguns 

minutos, que ganham força e ajudam a transformar a realidade.  

A quarta campanha do site é a #MandaPrints, e é descrita: 

https://www.facebook.com/hashtag/primeiroassedio?source=feed_text&story_id=698617130273811
about:blank
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Durante anos agindo para educar e informar sobre o assédio que 
acontece em locais públicos, descobrimos também as nuances e 
agressões do assédio que acontece online. A #MandaPrints é uma 
campanha de conscientização sobre este tipo de violência e, 
principalmente, informativa. A fim de empoderar a mulher com 
informações para que ela saiba como se defender e denunciar as 
agressões que tem sofrido online. (THINK OLGA, 2017) 

 
A #MandaPrints tem como intuito denunciar o assédio online. No próprio site 

tem escrito:  

Vamos tirar prints, mandar para a polícia e exigir nossos direitos. 
Entendemos o silêncio como uma reação de medo, mas nem sempre 
ele nos protege, então vamos fazer barulho: registrar, denunciar e 
responsabilizar aqueles que tornam a web um pesadelo para 
nós. (Manda Prints!, 2017) 

Em um mundo cada vez mais conectado, o assédio online também é uma 

questão a ser denunciada. E objetivo dessa campanha é incentivar as mulheres que 

denunciem o assédio online e ajudá-las nesse processo. A campanha explica 

minuciosamente o que fazer em cada caso de assédio. 

Um tópico importantíssimo dentro do feminismo atual: a exposição sem 

consentimento de vídeos e fotos, agressão verbal, chantagem e controle da vida do 

outro via redes sociais. No inglês existe o termo “Revenge Porn”, algo como 

“vingança pornô”, que é o ato de expor vídeos e imagens sexuais nas redes sociais 

como vingança, ou por mero prazer; dentro desse contexto também existe as 

chantagens que são feitas a mulher para que a divulgação não ocorra.  

Em 2012, após as fotos de uma atriz brasileira23 serem expostas na internet, 

foi sancionada uma lei de nº 12.737 que torna crime a invasão de computadores. E 

nesse ano foi aprovada na Câmara o projeto de lei 5555/13 que torna crime o envio 

de “nudes”24 sem consentimento. Outro avanço importante a ressaltar é que redes 

sociais como Facebook, Instagram e Messenger adicionaram ferramentas que 

                                                           
23 Dados em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/04/lei-carolina-dieckmann-que-pune-
invasao-de-pcs-passa-valer-amanha.html  
24 Nudes: fotografias de uma pessoa nua. 
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tornam mais fácil fazer denúncias desse tipo de exposição25. São mudanças cruciais 

que ajudam pessoas que têm sua intimidade violada. 

A quinta campanha promovida pelo site é a “Mulheres de Impacto”, descrita 

pelo próprio site como:  

Em parceria com a ONU Mulheres26 e a Benfeitoria27, o canal 
Mulheres de Impacto surgiu com o objetivo de criar meios para que 
mulheres inovadoras tirassem seus sonhos do papel. Foram 161 
inscrições vindas de todo o Brasil. 12 delas foram selecionadas e o 
passo seguinte foi o de preparar essas mulheres para a missão de 
uma campanha de financiamento coletivo. Trabalhamos 
individualmente com cada uma delas para que encontrássemos a 
melhor forma de formatar os seus projetos para angariar os fundos 
necessários para eles decolarem. O fim de uma trajetória que nos 
aproximou de mulheres cujo potencial de mudar o mundo 
impressionou não apenas a nós, mas também aos 2462 apoiadores 
do canal Mulheres de Impacto. Foram R$ 235.377,00 arrecadados 
para os oito projetos financiados – R$ 253.227,00 se contarmos com 
as quatro iniciativas que não atingiram a meta, mas que continuam 
merecedoras todo apoio e admiração. (THINK OLGA, 2017) 

Como descrito pelo próprio site, essa campanha teve como motivação ajudar 

projetos inovadores promovidos por mulheres a terem financiamento e saírem do 

papel. Alguns exemplos de projetos que foram apoiados pelo site são: mulheres que 

trabalham promovendo produtos de beleza para mulheres negras ou mulheres não 

negras com cabelo crespo ou cacheado. Mulheres que tem uma organização que 

empodera mulheres através do surfe, incentivando o aprendizado do esporte que 

ainda é majoritariamente masculino.  

Essas campanhas do site demonstram uma a ideia apresentada no trabalho, 

de que a nova configuração social, apoiada nas tecnologias atuais, internet e redes 

sociais, promovem-se de forma inovadora. Os indivíduos constroem e divulgam suas 

ideias e projetos nessas plataformas, gerando transformações; e o alcance é 

imensurável. (CASTELLS, 2013) 

                                                           
25 Dados em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-anuncia-sistema-para-barrar-vinganca-
porno-na-rede-social-instagram-e-messenger.ghtml  
26  ONU Mulheres: Organização das Nações Unidas que tem como objetivo garantir o direito das 
mulheres no mundo. 
27 Benfeitoria: plataforma de financiamento coletivo para projetos de impacto cultural, social, 
econômico e ambiental. Dados em: https://benfeitor ia.com/ 
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O exemplo do “Think Olga”, o site é parte de uma ONG que promove diversos 

projetos, em parceria com outras plataformas e organizações, todos com um mesmo 

objetivo: a busca da igualdade de gênero e o empoderamento feminino. 

Esse é o caminho ao qual o mundo se direciona: movimentos sociais, 

interação social, forma de lutar por ideais, todas desempenhadas através de um 

novo meio: a internet. (RECUERO, 2009) 
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6.  CONCLUSÃO 

A monografia FEMINISMO E REDES SOCIAIS: PRODUÇÃO DE 

INFORMAÇÃO NO SITE “THINK OLGA” teve como objetivo demonstrar como o site 

Think Olga, da ONG OLGA, traz através das redes sociais, discussões do universo 

feminista. Com a leitura de diversas matérias do site atrelado a leituras da teoria 

feminista, foi possível fazer a conexão entre o feminismo e o debate virtual que 

acontece atualmente. 

Concluí que esse mundo de possibilidades e informações que temos 

oportunidade de acessar com a tecnologia, informa, alerta e ajuda muito mais 

indivíduos. O debate também começa mais cedo. Recordo que nos meus 12 anos 

eu não tinha compreensão e dimensão desses assuntos, enquanto hoje em dia, já 

presenciei meninas dessa idade questionando o machismo que também as atinge. 

Credito isso ao fato de que, com a internet e redes sociais, esses assuntos estão 

cada vez mais em alta. Discute-se dentro da rede e fora dela.  

Essa monografia me proporcionou reflexões muito positivas. As leituras, as 

pesquisas de sites e o ouvido ainda mais atento a tudo que envolve questões do 

feminismo me transformaram em uma pessoa bem mais consciente da realidade em 

que vivo.  

Infelizmente, a violência de gênero, o assédio, o machismo, a cultura do 

estupro ainda estão presentes na sociedade brasileira. Como exposto no trabalho, 

são questões que afetam milhares de mulheres, diariamente, de diferentes formas. 

Por mais triste e cruel que isso possa ser, é verdade. Em pleno século XXl, ainda 

lutamos por direitos fundamentais e sofremos diariamente, com assédio nas ruas até 

violências irreversíveis.  

Porém, apesar disso, existem muitas pessoas que trabalham com intuito de 

encontrar meios e soluções que transformem essa realidade. Com o segmento da 

construção desse trabalho pude perceber que o feminismo é um assunto cada vez 

mais presente nos debates cotidianos, principalmente entre os jovens. Mesmo não 

sendo uma ideologia abraçada por todos os indivíduos, todos os assuntos que o 
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envolvem vem sendo abordados com muito mais frequência, e um dos fatores, 

exposto diversas vezes durante o trabalho, é por causa da ajuda das redes sociais. 

Tendo tido o site como objeto de pesquisa, fiz muitas buscas online, que me 

mostraram que a internet possibilita o acesso a todo tipo de informação no que 

concerne ao feminismo. São diversos blogs importantes e influentes, além do 

escolhido, que me permitiram aprender muito mais sobre o assunto.  

Indivíduos no mundo todo expõem suas ideias e situações que presenciaram 

ou vivenciaram, compartilhando reflexões que ajudam a propagar ideais de respeito, 

que funcionam no sentido contrário à violência de gênero. Pessoas famosas e 

influentes representam um papel importante na construção desses ideais.  

Eu admiro muitas mulheres e acompanho o trabalho que exercem para 

propagar o feminismo. Alguns exemplos são: Julia Tolezano, mais conhecida como 

Jout Jout, brasileira, vlogueira e jornalista. Fez um vídeo viral em 2015 falando sobre 

relacionamentos abusivos e, desde então, discorre sobre tais questões em suas 

redes sociais. Emma Watson, inglesa, atriz, ativista e embaixadora da Boa Vontade 

da Agência ONU Mulheres. Fez um importante discurso em 2014, para campanha citada 

no trabalho, #HeforShe. Até hoje trabalha propagando o feminismo.  Malala Yousafzai, 

paquistanesa e ativista, pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel da Paz, em 

2014. Título concedido pela sua luta pela educação, principalmente de jovens 

mulheres que tem esse direito negado em muitos lugares do mundo. Chimamanda 

Adichie, nigeriana e escritora. Começou a carreira escrevendo em blogs sobre sua 

experiência na América, pela perspectiva de uma mulher negra e imigrante. 

Romancista com diversos Best Sellers, também fez uma palestra que viralizou na 

plataforma TED Talks28, onde falou sobre feminismo.  

Essas são apenas algumas das muitas mulheres as quais admiro e que 

trabalham pela igualdade de gênero. E muito do trabalho que elas fazem no dia-a-

dia, eu só sou capaz de acompanhar por causa das redes sociais. Esse é ponto 

crucial que esse trabalho apresenta, as redes sociais ajudam as pessoas a estarem 

                                                           
28 TED Talks: série de palestrar realizadas em todo o mundo, com intuito de promover diferente 
ideias.   
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em contato constante com informações, e o feminismo está cada vez mais presente 

nelas, não sendo possível ignorá-lo. 

A internet traz a possibilidade de mais pessoas se juntarem em prol das 

mesmas questões com mais facilidade. Toda hora, todo dia é tempo de se 

argumentar. Seja um comentário ofensivo de cunho machista, seja um anúncio de 

cerveja que deprecia mulheres, seja um estupro coletivo que comoveu todo o país. 

Com acesso a um celular já é possível participar de tais debates a qualquer 

momento.  

 Outro ponto importante que pude perceber com essa pesquisa é que a 

internet não só apresenta a informação, mas permite que diferentes indivíduos 

interajam sobre o assunto. O exemplo das hashtags demonstra como as mulheres 

podem ganhar voz e fazer barulho. O mundo atual caminha nesse sentido, a internet 

se tornou uma ferramenta que pode trazer muitos benefícios aos seus usuários.  

Claro que existem os lados negativos da rede social, que também prejudicam 

mulheres diariamente, como o compartilhamento de vídeos e fotografias de 

mulheres que se tornam viral da noite para o dia. Um problema atual, que também é 

tema de debate no feminismo. Blogs que trabalham com objetivo de propagar o ódio 

ao feminismo e muitos outros. Sem descartar a existência dos pontos negativos da 

internet, o foco do trabalho foi mostrar como as redes sociais podem ajudar o 

movimento.  

O que demonstro através desse trabalho é como o debate do feminismo vem 

crescendo e a forma como ele é apresentado nas redes sociais, em específico no 

site Think Olga. Ter como objeto de pesquisa um site foi uma experiência inovadora 

e desafiadora. Porém, o fato desse objeto de estudo ser um meio desse avanço todo 

e da “Quarta onda” citada anteriormente, me motivou ainda mais para fazer um 

trabalho diferente.  

Concluí com todas as observações feitas em função da monografia que o 

feminismo está cada vez mais em alta, com discussões calorosas por toda parte. 

Fico feliz ao saber que cada dia mais, mais pessoas buscam informações com intuito 

de construir um mundo mais igualitário, para todos, independente de gênero ou 

qualquer outro marcador social.  
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