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RESUMO 

O crescente acesso à internet têm estabelecido transformações nas dinâmicas de 

relacionamento dos agentes sociais. Por vezes, práticas já instituídas são adaptadas para o 

ambiente digital e, em alguns casos, técnicas inovadoras surgem para suprir a necessidade do 

indivíduo. Nesta pesquisa, pretendemos compreender parte dessas mudanças observando a 

eclosão da luta pela igualdade de gênero nas redes sociais online. Para tanto, apresentaremos a 

trajetória de três campanhas feministas com uso de hashtags: #PrimeiroAssédio, 

#MeuAmigoSecreto e #33DiasSemMachismo. Buscamos compreender como os 

acontecimentos cotidianos geram mobilização nas redes sociais online e retornam ao ambiente 

presencial, conquistando espaço na grande mídia, gerando um fluxo de comunicação no qual 

o cotidiano é pautado e repautado por seus próprios acontecimentos, refletindo sobre os 

aspectos de retrocesso de direitos e desafios futuros. Discutiremos as origens e/ou histórico de 

algumas práticas machistas que permeiam a sociedade contemporânea sob o viés da 

naturalização da desigualdade de gênero, a partir do que chamaremos de Violência 

Legislativa, Violência Cultural e Violência Social.  

 

Palavras-chave: feminismo; cotidiano; hashtags; redes sociais; Facebook. 



 

 

ABSTRACT 

The increasing access to the Internet has established transformations in the dynamics 

of relationship of the social agents. Sometimes established practices are adapted to the digital 

environment and, in some cases, innovative techniques arise to meet the individual's need. In 

this research, we intend to understand some of these changes by observing the outbreak of the 

struggle for gender equality in online social networks. To do so, we will present the trajectory 

of three feminist campaigns using hashtags: #PrimeiroAssedio, #MeuAmigoSecretot, and 

#33DiasSemMachismo. We seek to understand how everyday events generate mobilization in 

online social networks and return to the face-to-face environment, gaining space in the 

mainstream media, generating a flow of communication in which daily life is ruled and 

republished by its own events, reflecting on the aspects of retrocession of rights and future 

challenges. Thus, we will discuss the origins and/or history of some sexist practices that 

permeate contemporary society under the bias of the naturalization of gender inequality, from 

what we will call Legislative Violence, Cultural Violence and Social Violence. 

 

Keywords: feminism; daily; hashtags; social networks; Facebook.  
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Introdução 

Esta pesquisa surgiu a partir da observação de uma sequência de acontecimentos 

cotidianos
1
 que resultaram no desenvolvimento de uma prática crescente nos últimos anos: a 

utilização de hashtags
2
 em campanhas feministas de conscientização no ambiente online. A 

semente deste trabalho ergueu-se antes mesmo da vontade de ingressar no mestrado. Como 

usuária frequente do Facebook
3
, aos poucos, fui me familiarizando com fatos e ideias antes 

desconhecidas sobre igualdade de gênero. A cada nova mensagem aflorava em mim a 

necessidade de entender melhor esta pauta. Por vezes, identifiquei em posts de terceiros 

situações comuns de desrespeito vivenciadas por familiares, amigas, por mim mesma. E 

navegando por esse mar de informações, eu que nunca participei de um coletivo feminista, me 

vi de repente respondendo sobre essas questões. Minha atividade no Facebook transmitia para 

os/as outros/as a ideia de que eu entendia de algo que estava, e continuo ainda, aprendendo. 

Foi a percepção desse meu envolvimento virtual com um incipiente ciberativismo feminista 

que me encaminhou ao projeto de pesquisa do mestrado. Se postagens compartilhadas 

comunicaram a mim a necessidade de mudança, talvez outras pessoas tenham experimentado 

o mesmo efeito. E, em um primeiro momento, a proposta era entender como essas 

transformações ocorrem a partir das campanhas feministas com o uso de hashtags. Mas, a 

pesquisa é viva. E já não bastavam conjecturas sobre as mudanças necessárias, era preciso 

também compreender porque ainda não foi transformado e o que nos mantém constantemente 

                                                           
1
 Entendemos cotidiano na perspectiva apresentada por Michel de Certeau (1998) como um espaço de disputa no 

qual o mais “fraco” utiliza “táticas” para enfrentar o que esta estabelecido. Apresentaremos tal panorama a 

seguir. (CERTEAU, 1998, p. 47).  
2
 O termo hashtag é uma expressão em inglês bastante comum entre os/as usuários/as das redes sociais na 

internet. Trata-se de uma palavra-chave antecedida pelo símbolo “#”, conhecido popularmente no Brasil por 

"jogo da velha". Ao adicionar esse símbolo a expressão se converte em uma espécie de “radar” virtual tornando 

possível que todas as postagens etiquetadas com aquele termo específico sejam encontradas rapidamente pelos 

sistemas de busca. Como explica Raquel Recuero: “Uma hashtag constitui-se em uma etiqueta de “contexto” no 

Twitter, que aponta de forma específica um termo que não apenas constrói contexto, mas igualmente permite 

que o tweet seja buscado e recuperado também pela etiqueta. Em geral, é representada pelo sinal “#”.” O 

mesmo sistema de uso se aplica as postagens no Facebook. (RECUERO, 2014, p. 21). Disponível em 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2014.162.01 Acesso: 27/06/2018. 
3
 Facebook é uma rede social online e gratuita que possibilita a interação virtual entre amigos/as previamente 

adicionados/as aos contatos e/ou demais usuários/as do site em caso de postagens públicas. Criada em 2004, por 

Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, era destinada 

inicialmente para os/as estudantes da Universidade Harvard. Até 31 de março de 2017, o Facebook contava com 

1,94 bilhão de usuários/as cadastrados/as com lucro estimado de US$ 3,06 bilhões. Disponível em 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-chega-a-194-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-no-1-

trimestre-de-2017.ghtml Acesso: 27/07/2017. 

http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2014.162.01
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-chega-a-194-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-no-1-trimestre-de-2017.ghtml
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-chega-a-194-bilhao-de-usuarios-em-todo-o-mundo-no-1-trimestre-de-2017.ghtml
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em risco, necessitando, em pleno século XXI, de campanhas de conscientização pela vida das 

mulheres.       

Historicamente, as diferenças de papéis sociais atribuídas às condições de gênero têm 

se apresentado como mote propulsor de disputas em diversas áreas da sociedade. Da primeira 

onda do feminismo, que buscava o direito ao voto e questionava os casamentos arranjados por 

familiares; até o momento atual, no qual o(s) feminismo(s)
4
 se posiciona(m) em relação as 

opressões de raça, com o fortalecimento do feminismo negro, por exemplo, muitas formas de 

luta foram desenvolvidas com o intuito de ampliar o debate e reduzir as desigualdades de 

gênero. Entendemos que a história não é linear, apresenta rupturas e é constituída também de 

derrotas, portanto, pretendemos neste trabalho apenas pontuar os acontecimentos mais 

rotineiramente associados à trajetória do movimento feminista, visto que é a partir desses 

fatos, que permeiam o imaginário
5
 social, que a maior parte dos comentaristas dos posts 

analisados irá expressar suas ideias.  

Atualmente, quando as redes sociais
6
 online se tornam parte do cotidiano de milhões 

de pessoas, é natural imaginar que movimentos sociais busquem nesse ambiente uma nova 

maneira de estabelecer contato com possíveis adeptos/as, adversários/as declarados/as e 

aliados/as fiéis. Segundo o relatório sobre economia digital, divulgado em 3 de outubro de 

2017, pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o Brasil 

contabiliza 120 milhões de pessoas conectadas
7
. Neste contexto, a internet surge como espaço 

                                                           
4
 Segundo Barros: “Num determinado momento os conceitos [do feminismo] foram uteis para definir uma 

coletividade e seus respectivos interesses assim justificando o estabelecimento de uma organização política 

independente. Mas, por outro lado, mostraram-se inconsistentes quando usados para definir o que nos une a 

todas enquanto mulheres.” (BARROS, 1995, p. 459) Neste aspecto, o movimento feminista tem sido 

reapresentado como palavra no plural a fim de transmitir sua multiplicidade. 
5
 Entendemos por imaginário social o conjunto de símbolos, ideias e crenças que edificam o “conhecimento” de 

um grupo, comunidade ou nação configurando sua identidade. Segundo Carvalho, a partir do imaginário “as 

sociedades definem suas identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, presente e 

futuro... O imaginário social é constituído e se expressa por ideologias e utopias... [e]... por símbolos, alegorias, 

rituais, mitos.” Ver mais em: CARVALHO, J. M. A Formação das almas: o imaginário da república no 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
6
 Segundo Recuero: “Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust,1994; 

Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco 

na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões.” (RECUERO, 2011, p. 

24) 
7
 O relatório lista os dez países com maior número de pessoas conectadas, a saber: China (705 milhões), Índia 

(333 milhões), Estados Unidos (242 milhões), Brasil (120 milhões),  Japão (118 milhões), Rússia (104 milhões), 

Nigéria (87 milhões), Alemanha (72 milhões), México (72 milhões) e Reino Unido (59 milhões). Disponível em 
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de reestruturação das articulações entre o público e o privado, suprindo, em certa medida, a 

carência daqueles que são subalternizados e têm suas questões de ordem renegadas a segundo 

plano pelas instituições de poder. Como nos explica Canclini, 

Desiludidos com as burocracias estatais, partidárias e sindicais, o público recorre à 

rádio e à televisão para conseguir o que as instituições cidadãs não proporcionam: 

serviços, justiça, reparações ou simples atenção. Não é possível afirmar que os 

meios de comunicação de massa com ligação direta via telefone, ou que recebem os 

espectadores em seus estúdios, sejam mais eficazes que os órgãos públicos, mas 

fascinam porque escutam, e as pessoas sentem que não é preciso se “ater a 

prorrogações, prazos, procedimentos formais que adiam ou transferem as 

necessidades” (...) A cena de televisão é rápida e parece transparente, a cena 

institucional é lenta e suas formas (...) são complicadas até a opacidade que gera o 

desespero. (CANCLINI, 2010, p. 21) 

Embora o autor trate neste trecho especificamente do rádio e da televisão é possível 

nos apropriarmos desta ideia para abordar as redes sociais online, pois o mesmo destaca nos 

meios de comunicação citados características inerentes também à internet como a rapidez na 

transmissão da mensagem e a possibilidade de atingir um público amplo. As transformações 

observadas por Canclini (2010) em relação as maneiras de se informar, pertencer e exercer 

direitos são parte integrante das redes. É neste ambiente que podemos observar o 

desenvolvimento de estratégias de comunicação que buscam ampliar o alcance da mensagem, 

propiciando reflexão e debates em diferentes segmentos da sociedade. 

Nesta pesquisa, abordaremos o surgimento e elaboração das campanhas feministas 

com uso de hashtags nas redes sociais online
8
, na perspectiva de Michel de Certeau sobre 

táticas e estratégias. Para Certeau (1998, p. 100) tática é “a ação calculada que é determinada 

pela ausência do próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de 

autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro.” É pelo uso da “tática” que se torna 

viável subverter a ordem estabelecida sem infringir a lei vigente na sociedade, são ações 

possíveis no “campo de visão do inimigo”, realizadas “no espaço por ele controlado”. 

Compreendemos como “próprio” aquilo que está estabelecido, o dominante, hegemônico que 

se configura, reabastece e doma pelo uso de “estratégias”. Podemos pensar o “próprio”, por 

exemplo, como um sistema de governo imbricado à religião, que pauta sua legislação pelos 

dogmas (estratégias) dessa doutrina. Desta forma, a “ausência do próprio” remete aos 

                                                                                                                                                                                     
https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-o-4o-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet/ Acesso: 

29/10/2017. 
8
 Para apresentar a trajetória das hashtags estudadas utilizaremos exemplos das redes sociais Twitter e Facebook. 

Mas a análise da pesquisa (Capítulo 3) tem como recorte apenas as postagens da campanha 

#33DiasSemMachismo realizadas no ambiente Facebook. Detalharemos este processo mais adiante. 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/brasil-e-o-4o-pais-em-numero-de-usuarios-de-internet/
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dominados – sejam pessoas, classes ou ideias – que se utilizam de “táticas” para coexistir, 

resignificar e reestruturar o jogo de poder. Nada é concedido ao indivíduo sem que haja o 

embate. O que está estabelecido, ou foi determinado e é mantido pelas “estratégias” ou foi 

disputado, reformulado e acomodado pelo “próprio” após o enfrentamento das “táticas”. Nas 

palavras de Certeau, a tática: 

opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, 

sem base para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela 

ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas 

numa docilidade aos azares do tempo, para captar no voo as possibilidades 

oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 

particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar, cria ali 

surpresas. Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia. (CERTEAU, 1998, p. 

100)  

É a cada etapa, “golpe por golpe”, usando as “falhas” nas “conjunturas” que as 

“táticas” propõem a transformação. É deste modo que percebemos os objetos desta pesquisa. 

As campanhas feministas com uso de hashtags surgem a partir de “ocasiões” observadas no 

cotidiano e, pouco a pouco, post a post, “lance por lance”, conquistam espaços na sociedade, 

ampliando o debate sobre a pauta feminista, inclusive na mídia tradicional brasileira. Como na 

definição de tática elaborada por Certeau, aparentemente, as conquistas dessas campanhas 

feministas online não se conservam. Talvez por isso, estas iniciativas sejam cada vez mais 

recorrentes. Nossa hipótese é que tais campanhas, geradas a partir de acontecimentos 

cotidianos para veiculação no ambiente digital, ampliam o debate sobre questões relacionadas 

à desigualdade de gênero ao serem popularizadas por usuários/as das redes sociais e 

conquistarem espaço na mídia em geral. Falaremos disso mais adiante. Por hora, com o 

intuito de contextualizar o discurso hegemônico sexista presente na mídia brasileira, 

apresentaremos três exemplos de enfoques jornalísticos praticados por veículos da mídia 

nacional com ampla penetração no mercado. Tratam-se apenas de exemplos utilizados para 

ressaltar a necessidade do surgimento de campanhas feministas como as que serão analisadas 

no decorrer deste trabalho
9
.  

                                                           
9
 Os exemplos selecionados datam do ano de 2016, período posterior as campanhas #PrimeiroAssédio (2015) e 

#MeuAmigoSecreto (2015); e que antecede a #33DiasSemMachismo (2016). Ao apresentar casos ocorridos no 

espaço temporal entre as campanhas analisadas pretendemos demonstrar que persiste a necessidade de novas 

iniciativas como as campanhas com uso de hashtags que marcaram a “Primavera das Mulheres” em 2015. 
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Em 6 de abril de 2016, a capa da revista “Isto é”, número 2417 (Figura 1), apresentou 

uma foto da presidente Dilma Rousseff
10

 que remete a um grito com a seguinte chamada “As 

explosões nervosas da presidente”
11

.  

Figura 1 - As explosões nervosas da presidente. 

 
Fonte: Revista Isto é, nº 2417, capa, 6 de abril de 2016. 

Ao adotar tal elocução o periódico opta por reforçar o conceito machista de que as 

mulheres não têm equilíbrio emocional para exercer cargos de chefia ou realizar atividades 

com pressão inerente. Buscam apoio em um estereótipo para desqualificar a figura feminina, 

reproduzindo um discurso hegemônico
12

 que está presente em diversos setores da sociedade. 

                                                           
10

 Primeira mulher a se tornar Presidente da República do Brasil. Em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos de 

idade, Dilma Vana Rousseff foi eleita com cerca de 56 milhões de votos. Em 2014 foi reeleita, sendo afastada 

pelo Senado Federal em agosto de 2016. Disponível em http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-

presidencia/presidencia/presidenta/biografia Acesso: 10/12/2018. 
11

 Disponível em http://noticias.r7.com/brasil/materia-que-comparou-dilma-a-maria-a-louca-gera-polemica-e-e-

chamada-de-machista-04042016 Acesso: 27/07/2017.  
12

 Utilizaremos o conceito de hegemonia a partir da análise de Dênis de Moraes (2009) sobre os estudos de 

Gramsci, considerando que o poder hegemônico não se constitui e mantém apenas pela força econômica e/ou 

militar, mas por meio de “estratégias de argumentação e persuasão” (MORAES, 2009, p. 37). Tais estratégias 

articuladas entre as sociedades política e civil constroem “um senso de realidade absoluta” que concede à vida 

cotidiana normas de conduta aparentemente inquestionáveis, pois há muito estabelecidas. 

http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/presidencia/presidenta/biografia
http://www2.planalto.gov.br/conheca-a-presidencia/presidencia/presidenta/biografia
http://noticias.r7.com/brasil/materia-que-comparou-dilma-a-maria-a-louca-gera-polemica-e-e-chamada-de-machista-04042016
http://noticias.r7.com/brasil/materia-que-comparou-dilma-a-maria-a-louca-gera-polemica-e-e-chamada-de-machista-04042016
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Em 1º de junho de 2016, a tenista russa Maria Sharapova foi destaque no suplemento 

Folha Corrida, do jornal Folha de São Paulo. Embora tenha vencido Roland Garros
13

 sob 

chuva, Sharapova “mereceu” a seguinte chamada: “QUASE PERFEITA: Maria Sharapova 

supera a chuva, mas não a celulite e arrasa rival em Roland Garros” (Figura 2). E essa não foi 

a primeira vez que as celulites de Sharapova conquistaram evidência na mídia brasileira. Em 

junho de 2007, o site Globo Esporte.com estampava a seguinte manchete “Sharapova e a 

maldição da celulite
14

”. Essa abordagem exacerba um ideal de beleza feminino que nunca é 

alcançado. O exemplo apresenta uma mulher branca, magra, alta, de corpo atlético que ainda 

assim não está de acordo com o padrão esperado, pois tem celulites e tal fato é sobreposto ao 

motivo real da notícia: a vitória em uma competição mundial. 

Figura 2 - Maria Sharapova supera a chuva, mas não a celulite, e arrasa rival em Roland 

Garros. 

  
Fonte: Jornal Folha de São Paulo, Folha Corrida, 1º de junho de 2016. 

Cerca de um mês depois, foi a vez da atleta Emilia Pikkarainen, nadadora finlandesa, 

ter suas conquistas profissionais reduzidas pela misoginia da mídia brasileira. Emilia foi 

                                                           
13

 Roland Garros é um torneio de tênis realizado em Paris, na França. Tem seu nome em homenagem a Roland 

Garros, francês pioneiro da aviação. Com o Open da Austrália, o Torneio de Wimbledon e o US Open, o torneio 

de Roland Garros compõe os quatro torneios do Grand Slam de tênis. Em 1891, um torneio nacional de tênis 

aconteceu apenas com jogadores de clubes franceses. O torneio era conhecido como Championnat de France. O 

primeiro torneio feminino, com quatro tenistas, aconteceu em 1897. A disputa entre duplas mistas foi adicionada 

em 1907. Em 1968, o torneio de Roland Garros foi o primeiro torneio do Grand Slam a ser "aberto", permitindo 

a participação tanto de amadores como de profissionais. Disponível em  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torneio_de_Roland-Garros Acesso: 27/07/2017. 
14

 Disponível em http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Tenis/0,,MUL45280-4434,00.html Acesso: 

27/07/2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Torneio_de_Roland-Garros
http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Tenis/0,,MUL45280-4434,00.html
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confirmada para os Jogos Olímpicos de 2016, sua terceira participação no maior evento 

esportivo do mundo. A primeira convocação ocorreu em 2008, nas Olimpíadas de Pequim e, 

apesar do currículo impressionante, o portal de notícias UOL escolheu o seguinte título para a 

matéria que tratava de sua escalação: “Namorada de piloto da F-1 está confirmada nos Jogos 

do Rio; conheça
15

” (Figura 3). Na ocasião, Emilia Pikkarainen era noiva de Valtteri Bottas, 

piloto finlandês da equipe inglesa Williams Martini Racing, que havia concluído a temporada 

2015 na quinta posição
16

.  

Figura 3 - Namorada de piloto da F-1 está confirmada nos Jogos do Rio; conheça 

 
Fonte: Site UOL, 4 de julho de 2016. 

De modo simbólico, o exemplo retrata a valorização sociocultural que aprendemos e 

reproduzimos de maneira automática: as conquistas profissionais femininas são menos 

importantes que seu estado civil. É indispensável “pertencer” a um representante do sexo 

oposto para ser visível à sociedade. Além disso, a escolha da foto que ilustra a chamada da 

matéria destaca os atributos físicos da atleta pelo ângulo da objetificação feminina, 

ressaltando as curvas da nadadora e sua expressão facial como apelo sexual. 

Tais abordagens mostram como a mídia brasileira contribui para a construção e o 

fortalecimento dos padrões comportamentais que devem reger a vida das mulheres, uma 

existência que, espera-se, seja baseada em candura, beleza e pertencimento ao homem - como 

                                                           
15

 Disponível em http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/04/conheca-a-namorada-de-piloto-da-f-

1-que-esta-confirmada-nos-jogos-do-rio.htm Acesso: 27/07/2017. 
16

 Eles se casaram em setembro de 2016. Disponível em: http://valtteribottas.com/ Acesso: 31/03/2018. Em 

2016, Bottas terminou a temporada em 8º lugar. Em 2017, se transferiu para a equipe alemã Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport, concluindo a temporada na 3º colocação. 

http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/04/conheca-a-namorada-de-piloto-da-f-1-que-esta-confirmada-nos-jogos-do-rio.htm
http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/04/conheca-a-namorada-de-piloto-da-f-1-que-esta-confirmada-nos-jogos-do-rio.htm
http://valtteribottas.com/
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observado nos exemplos. Entendemos que esses episódios dialogam com as campanhas 

feministas online como parte de modelos que as hashtags propõem transformar. Cada nova 

campanha online pretende promover a reflexão sobre padrões de comportamentos 

naturalizados que, embora pareçam inofensivos, legitimam situações mais graves de 

desigualdade de gênero. Podemos fazer uma analogia entre essas ocorrências e uma escada: a 

prática de atitudes machistas possibilita a subida de um novo degrau e há uma curta distância 

entre assediar verbalmente uma passante na rua e sentir-se autorizado a encoxá-la no 

transporte público. Se atletas de alto desempenho e até presidentas são reduzidas a namoradas, 

menosprezadas por um atributo físico presente em 99% das mulheres
17

 e ridicularizadas por 

expressar seu descontentamento como um homem, qual será a realidade que ronda o cotidiano 

das mulheres consideradas comuns? É a produção destes tipos de mensagens, reproduzidas 

ininterruptamente ao longo do tempo, que formulam as normas de aceitação da sociedade e 

edificam o que é ser mulher e como os homens devem tratar a mulher na contemporaneidade.   

É neste contexto, como demonstrado nos exemplos, que as hashtags feministas 

aparecem, destacando, no âmbito virtual, a discussão de problemáticas que antes se 

restringiam a grupos engajados na luta contra a desigualdade de gêneros. Acreditamos que a 

popularização destas questões no Facebook - e a constante aproximação da teoria com 

situações “reais” – pode despertar empatia e promover a conscientização de pessoas que, 

absortas em sua rotina automatizada, não teriam acesso a tal processo de reflexão. Aqui 

encontramos a principal questão desta pesquisa: observar como a movimentação destas 

campanhas pode promover alterações no comportamento social cotidiano, que Agnes Heller 

conceitua como “ultrageneralização”, algo “inevitável na vida cotidiana”. Como as pessoas 

realizam diferentes atividades em curtos espaços de tempo se torna necessário tomar decisões 

com base na “regra provisória de comportamento”. Portanto, torna-se mais simples reproduzir 

conceitos naturalizados em sociedade do que refletir sobre eles. Nas palavras de Heller
18

: 

                                                           
17

 Um estudo da Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que 99% das mulheres têm celulite após os 30 

anos. Entre os homens o índice é de 20%. Nas mulheres a celulite se torna mais perceptível em função do 

estrogênio que concentra a gordura nas coxas e glúteos. Nesta região, os músculos são mais fortes e quando 

contraídos “puxam” a pele mostrando a celulite. Nos homens, o testosterona direciona a gordura para o 

abdômen, área onde a musculatura é fraca, portanto, mesmo contraída a celulite não é visível. Disponível em 

http://www.sbd.org.br/noticias/porque-homens-nao-tem-celulite-estudo-afirma-que-culpa-e-do-hormonio-que-

so-mulheres-tem/ Acesso: 19/01/2019.  
18

 Embora tenhamos optado pelo uso de Michel de Certeau no que tange ao cotidiano, consideramos as reflexões 

de Agnes Heller sobre estereótipos e ultrageneralização fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.  

http://www.sbd.org.br/noticias/porque-homens-nao-tem-celulite-estudo-afirma-que-culpa-e-do-hormonio-que-so-mulheres-tem/
http://www.sbd.org.br/noticias/porque-homens-nao-tem-celulite-estudo-afirma-que-culpa-e-do-hormonio-que-so-mulheres-tem/
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De duas maneiras chegamos à ultrageneralização característica de nosso pensamento 

e de nosso comportamento cotidianos: por um lado, assumimos estereótipos, 

analogias e esquemas já elaborados; por outro, eles nos são “impingidos” pelo meio 

em que crescemos e pode-se passar muito tempo até percebermos com atitude crítica 

esses esquemas recebidos, se é que se chega a produzir-se uma tal atitude. 

(HELLER, 2001, p. 44) 

Consideramos que ao promover o debate no ambiente digital sobre questões 

relacionadas à desigualdade de gênero, as campanhas feministas com o uso de hashtags 

podem modificar os “esquemas já elaborados” que são absorvidos pelas gerações.  

Pretendemos com esta pesquisa levantar algumas questões, na tentativa de promover 

reflexões uma vez que este recente fenômeno contribui para que o pensar ultrapasse os muros 

das instituições acadêmicas e atinja a coletividade conectada. Para compreender a trajetória 

das campanhas feministas com o uso de hashtags e seu impacto no cotidiano traçamos para 

esta pesquisa os seguintes objetivos:  

 Investigar os recentes formatos de movimentos sociais, tendo como base a 

adaptação destes grupos ao uso das novas tecnologias.  

 Observar, a partir das hashtags selecionadas, os padrões que propiciam 

diferentes formas de violência contra a mulher como, por exemplo, o assédio (virtual, 

sexual, moral...) e a proibição do aborto. 

 Explorar as questões que são apresentadas pela campanha 

#33DiasSemMachismo como parte da pauta feminista contemporânea, analisando a 

compreensão dos/as internautas sobre esses temas por meio dos comentários. 

 Analisar o uso das redes sociais online como meio de comunicação, bem como, 

o envolvimento dos/as internautas na produção de conteúdo e o engajamento destes/as 

em questões sociais coletivas via identificação e pertencimento promovidos pelo 

ambiente digital. 

Apesar de contextualizar o cotidiano segundo Michel de Certeau, articulando a 

trajetória das campanhas feministas analisadas com a dinâmica de “táticas” e “estratégias” 

proposta pelo autor, acreditamos que a análise de Heller sobre a produção do imaginário 

propõe ponderações importantes para esta pesquisa ao definir a “ultrageneralização”. 

Reconhecemos as diferentes perspectivas dos autores, embora ambos tratem do cotidiano, 

mas, a fim de enriquecer a articulação teórica optamos pelo uso das ideias já citadas – 

“táticas/estratégias” (CERTEAU, 1998) e “ultrageneralização” (HELLER, 2001). A partir 
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deste diagnóstico, pretendemos produzir uma análise teórica que contribua para a ampliação 

da temática no mundo acadêmico e no cotidiano em geral. Entendemos cotidiano na 

perspectiva apresentada por Certeau, como um lugar de disputa no qual o “mais fraco” usa de 

“táticas” para enfrentar o que está estabelecido, driblando com sua astúcia as regras instituídas 

pelo opressor: 

O que aí se chama sabedoria, defini-se como trampolinagem, palavra que um jogo 

de palavras associa à acrobacia do saltimbanco e à sua arte de saltar no trampolim, e 

como trapaçaria, astúcia e esperteza no modo de utilizar ou de driblar os termos dos 

contratos sociais. Mil maneiras de jogar/desfazer o jogo do outro, ou seja, o espaço 

instituído por outros, caracterizam a atividade, sutil, tenaz, resistente, de grupos que, 

por não ter um próprio, devem desembaraçar-se em uma rede de forças e de 

representações estabelecidas. Tem que “fazer com”. Nesses estratagemas de 

combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer em alterar as regras 

de espaço opressor. (CERTEAU, 1998, p. 79) 

Neste aspecto, a apropriação das hashtags para a disseminação de campanhas 

feministas pode possibilitar a empatia entre usuários/as da rede, evidenciando situações 

banalizadas como a discriminação e a violência de gênero. As campanhas virtuais convidam 

as internautas a contar sua própria história e ao ler os relatos de outras pessoas se torna mais 

fácil “descobrir” que a situação vivenciada no cotidiano não deve ser considerada “normal”. 

Como analisa Renata de Rezende Ribeiro, 

a virtude dessas ações é poder afetar, não importa a maneira, outros corpos e poder 

ser por eles afetado, pois, o corpo (aqui representado pelo perfil) é um indivíduo que 

se define tanto pelas relações internas como na interação com os demais corpos 

(outros perfis), sendo por eles alimentado, revitalizado e fazendo o mesmo em troca. 

(REZENDE, 2015, p. 154)  

A partir dessas “trocas” e suas repercussões, promovidas pelas hashtags feministas, o 

indivíduo tem acesso a um atalho para a interpretação de teorias, compreensão jurídica ou 

reflexão sobre as normas de conduta moral vigentes na sociedade, fazendo do engajamento 

virtual um passo importante para o enfrentamento vivenciado cotidianamente. 

Após anos de luta pela igualdade de gêneros, ainda há muito que conquistar. Essa 

demanda reprimida, pouco valorizada pela sociedade em geral, encontra no ambiente virtual 

um espaço amplo e crescente. Já não existem limites geográficos para compartilhar 

conhecimento. Não é necessário ser militante em um grupo específico para ter acesso a 

informações transformadoras. A mensagem é transmitida para a sociedade tanto por coletivos 

feministas quanto por pessoas comuns e passa a ser retransmitida com um clique ao despertar 

a identificação, empatia e engajamento de mulheres e homens, “sujeitos que se identificam, 

que verificam naquela realidade a sua própria vida ou ainda se colocam no lugar do outro” 
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(REZENDE, 2015, p. 154). Em alguns casos, o compartilhamento das ideias também ocorre 

motivado pela discordância com o que está sendo proposto. Ainda assim, acreditamos que 

esse novo mecanismo da comunicação torna a luta pelo empoderamento
19

 feminino algo real e 

constante nas mais distintas camadas da sociedade. Há, portanto, uma crescente necessidade 

de complexificarmos esse fenômeno de mobilização social que, por meio das redes sociais 

online, encontra uma nova forma de agregar pessoas em prol de ideais comuns, 

compartilhando conhecimento, amplificando a distribuição da mensagem e transformando a 

realidade, trazendo a discussão para o dia a dia da sociedade. Intuímos que o advento das 

redes sociais online fornece novo fôlego ao feminismo e cabe à academia analisar esse 

processo transformador no cotidiano. Como ressalta Douglas Kellner: “na conjuntura em que 

nos encontramos, os estudos culturais podem desempenhar importante papel na elucidação 

das alterações significativas que têm ocorrido na cultura e na sociedade de nossos dias.” 

(KELLNER, 2001, p. 29) Nesse contexto, consideramos o estudo das representações e 

produção de sentidos promovidos pelas hashtags feministas no ambiente online ponto 

fundamental para a compreensão da luta pela igualdade de gênero na sociedade 

contemporânea.  

Para o desenvolvimento deste projeto utilizamos como eixos teóricos principais os 

estudos de gênero e ciberativismo. 

As questões de gênero serão pautadas sobre a ótica de Judith Buttler (2003), Angela 

Davis (2018), Glória Anzaldúa (2005), Simone Beauvoir (2016), Andrea Nye (1995) e Betty 

Friedan (1971), sendo necessário transpor tais visões para as práticas contemporâneas de 

ciberativismo, a relação com as ferramentas midiáticas e os enfrentamentos à hegemonia do 

masculino persistentes no cotidiano da sociedade brasileira. A escolha destas autoras se deu a 

partir das pesquisas iniciais de estado da arte, bem como, por sugestões da banca de 

qualificação e contato a partir de disciplinas cursadas durante o mestrado. Embora cada autora 

tenha sua especificidade e questões principais de investigação, buscamos em suas produções 
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 “A palavra empoderamento – empowerment – foi inserida na agenda das políticas públicas focalizadas no 

período de transição democrática e é hoje considerado por certos setores um senso comum que muitas vezes 

prescinde de definições e é percebido como um dado, sem maiores análises. É um conceito com traços 

polissêmicos” e “a origem inglesa da palavra possui significados como “autorizar”, “permitir”, “dar poder a 

alguém para realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras pessoas”, mas também “promover 

autorealização ou influência de” e por isso permite diversas apropriações do termo” (GUERRIEIRO, L. B.; p. 

60, 2018). 

.  
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os pontos que melhor dialogam com a análise proposta neste trabalho. O mesmo ocorreu na 

seleção das demais obras que compõem as referências bibliográficas desta pesquisa, sendo 

acrescidas as indicações recebidas durante a participação em eventos acadêmicos e as 

recomendações de minha orientadora. 

A análise da produção de autores/as como Recuero (2011) e Castells (2013) 

possibilitará o entendimento de como as redes sociais online podem gerar transformações nas 

relações sociais do mundo, tendo o/a agente social alcançado posição influente nas mudanças 

da agenda pública. A “pauta do dia” já não é mais exclusividade da grande mídia, concedendo 

ao/à internauta a possibilidade de evidenciar questões e “viralizar
20

”. 

Desenvolvemos uma pesquisa exploratória utilizando a netnografia como metodologia 

e, a partir do diálogo com os/as autores/as estudados/as, realizamos também como mecanismo 

de análise a observação do entrelaçamento entre as características das campanhas examinadas 

e os ciclos
21

 identificados nas respectivas trajetórias: Ciclo Cotidiano, Ciclo do Retrocesso e 

Ciclo do Desafio. Desta forma, as campanhas, #PrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e 

#33DiasSemMachismo são apresentadas como cenário das práticas discursivas que compõem 

e perpetuam a desigualdade de gênero na sociedade. 

Nesta pesquisa, compreendemos como Ciclo Cotidiano o fluxo de acontecimentos que 

compõem a trajetória de uma campanha feminista com o uso de hashtags. Nos três casos que 

serão apresentados neste trabalho a iniciativa surge a partir de um fato (assédio a uma menor; 

proposta de maior restrição ao aborto; estupro); gera mobilização nas redes sociais (voluntária 

ou pré-organizada); vira notícia na mídia tradicional e, momentaneamente, leva ao debate 

social temas relacionados às desigualdades de gênero. O fato que originou a campanha cede 

lugar a outras pautas do movimento feminista. Não há como prever a duração do fluxo ou a 

extensão de sua atuação. Podemos apenas observar as interações e os desdobramentos 

provenientes deste Ciclo.  

Por Ciclo do Retrocesso, entendemos que as conquistas em prol da igualdade de 

gênero não são definitivas, podendo a cada avanço sofrer uma perda. A possibilidade de 

                                                           
20

 Termo utilizado nas redes sociais quando uma publicação é compartilhada muitas vezes atingindo um amplo 

número de internautas. Um post viral é como um vírus que se espalha rapidamente entre a comunidade em rede. 
21

 Utilizamos a palavra “ciclo” como exemplo de fluxo, com o intuito de contextualizar as fases de existência das 

campanhas observadas no decorrer da pesquisa. Não tratamos aqui de uma avaliação histórica dos 

acontecimentos, mas de uma observação das representações e construções inerentes a estas campanhas em duas 

ambiências: presencial e digital.  
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mudança na legislação do aborto - restringindo ainda mais os direitos da mulher sobre o 

próprio corpo, onerando os cofres públicos e condenando à morte as cidadãs mais vulneráveis 

da sociedade -, por motivação moral/religiosa, em um Estado dito laico, reflete a estrutura 

delicada na qual se baseia a liberdade feminina. Essa fragilidade de direitos que avançam e 

retrocedem constantemente dialoga com as três hashtags analisadas. Falaremos mais sobre 

isso no decorrer da pesquisa. 

O Ciclo do Desafio nos remete a necessidade de construir a transformação social 

proposta pelas campanhas a partir de pequenas mudanças que devem ser reproduzidas em 

fluxo contínuo, cotidianamente, até que o tratamento igualitário entre os gêneros seja o padrão 

de comportamento legitimado pela sociedade.  

Apresentamos no Capítulo 1 um breve histórico dos movimentos feministas nas redes 

sociais, contextualizando o percurso de adaptação do discurso à era digital e identificando as 

características das redes sociais que contribuem (ou não) para a expansão e fortalecimento 

destes movimentos na contemporaneidade. Observamos, a partir da relação entre a 

fundamentação teórica e as campanhas analisadas, como os acontecimentos cotidianos geram 

mobilização na rede social Facebook e ultrapassam a esfera digital (indissociável do espaço 

presencial, mas com acesso mediado por tecnologia ainda indisponível para parte da 

população), conquistando espaço na grande mídia, gerando um ciclo de comunicação no qual 

o cotidiano é pautado e “repautado” por seus próprios acontecimentos. Ao tornar-se “pauta do 

dia” tal mobilização impacta para além dos/das usuários/as do Facebook, permeando as 

conversas até mesmo de quem não está conectado à rede. Esse embate entre discursos – no 

caso desta pesquisa as questões de gênero – que ultrapassa o ambiente digital, pode ser 

considerado um novo acontecimento cotidiano, pois retira do obscurantismo situações que 

estavam renegadas ao comum, propondo debate. Entendendo “o mundo como um fluxo, onde 

as coisas se transformam a partir de contradições”, acreditamos que esses ciclos representam 

um “devir a partir de choques de realidades contrárias” que possibilitam a transformação da 

sociedade, pois são esses choques “a expressão de toda ação humana viva” (BRASILIENSE, 

2005, p. 3). Neste aspecto, utilizaremos a campanha #PrimeiroAssédio para a apresentação 

desse Ciclo Cotidiano. 

O Capítulo 2 aborda as questões de gênero no cotidiano midiatizado. A fim de 

compreender o momento sociocultural no qual as campanhas feministas com o uso de 
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hashtags no ambiente online surgem, discutimos práticas machistas que permeiam a 

sociedade contemporânea. Serão expostas duas das três campanhas consideradas nesta 

pesquisa - #PrimeiroAssédio e #MeuAmigoSecreto -, sob o viés da naturalização da 

desigualdade de gênero, a partir do que chamaremos de Violência Legislativa e Violência 

Cultural.  

Por Violência Legislativa compreendemos a formulação e/ou alteração de leis que 

podem ser percebidas como um ato de brutalidade ao serem propostas por motivações 

pessoais de um grupo que não representa a parte que será impactada pela aplicação dessa lei. 

No caso da legislação do aborto, por exemplo, a defesa do projeto se dá no âmbito da 

religiosidade católico-evangélica, sendo o país um Estado laico tal fundamentação não 

deveria ser levada em conta. Em contrapartida, dados do Ministério da Saúde que demonstram 

o custo aos cofres públicos do socorro a mulheres vítimas de aborto inseguro não são 

considerados para a tomada de decisão. Falaremos mais disso adiante.  

Como Violência Cultural, nesta pesquisa, entendemos as constantes reproduções de 

práticas machistas nas músicas, programas de tv, filmes e demais produções sem que haja 

uma proposta de reflexão sobre o tema. Por exemplo, ao exibir uma cena de agressão física 

entre mulheres no capítulo de uma novela sem estabelecer, a partir dos demais personagens, 

um questionamento sobre a situação a produção apenas contribui para a rivalidade feminina. 

Abordaremos também a Violência Social no âmbito de gênero, não apenas como 

agressões físicas e/ou psicológicas, mas como atitudes cotidianas consideradas normais como, 

por exemplo, piadas misóginas. Em suma, as violências aqui tratadas se referem à práticas que 

perpetuam a opressão feminina tanto na esfera legislativa quanto cultural e/ou social. 

Na ótica da Violência Legislativa, utilizamos a campanha #MeuAmigoSecreto para 

abordar o Ciclo do Retrocesso que ameaça o direito das mulheres à autonomia do próprio 

corpo. Sobre Violência Cultural apontamos a edificação de papéis de gênero ainda na infância 

como propulsores de desigualdades, tendo a campanha #PrimeiroAssédio como ponto de 

partida.   

No Capítulo 3 tratamos da metodologia de análise. Descrevemos o processo 

metodológico e a realização do diagnóstico apresentado, articulando os dados compilados 

com reflexões teóricas. Apresentamos práticas machistas a partir da campanha 

#33DiasSemMachismo analisada detalhadamente com enfoque no que denominamos de 
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Violência Social a partir da proposta do Ciclo do Desafio. Partimos de um mapeamento 

netnográfico para compreender a relação dos/as internautas com a campanha e analisamos as 

interações registradas em cada postagem, bem como, a participação ativa dos/das 

comentaristas e suas intervenções. Em nosso recorte de temporalidade selecionamos os 33 

posts consecutivos da campanha e examinamos os comentários dos três perfis mais frequentes 

em todas as postagens da #33DiasSemMachismo a fim de compreender se esta assiduidade 

representa maior disponibilidade para a discussão das pautas com outros/as internautas. Na 

segunda etapa da pesquisa, realizamos uma análise dos posts a partir das narrativas e 

linguagens empregadas pela campanha e na discussão realizada pelos/as internautas nos 

comentários. 

É no Capítulo 3 que nos debruçamos sobre a análise, tendo a campanha 

#33DiasSemMachismo como foco principal deste trabalho. As duas campanhas apresentadas 

nas páginas que antecedem o Capítulo 3 são parte da pesquisa enquanto cenário de 

observação, pois são os atravessamentos entre as três campanhas que nos permitem apresentar 

as questões de desigualdade de gênero mais recorrentes entre os/as internautas. Nesse sentido, 

a #33DiasSemMachismo se mostra uma fonte mais detalhada de pautas e comentários, 

proporcionando uma ampliação dos pontos para debate, pontos estes que poderão até mesmo 

originar outras reflexões, visto a diversificação de assuntos abordados na campanha. Por esse 

amplo conjunto de temas, é neste capítulo que se concentra o maior volume de páginas, o que 

não desmerece as outras campanhas apresentadas. Apenas optamos por um desenvolvimento 

de pesquisa que possibilitasse a cada capítulo um novo enfoque a fim de salientar que uma 

grande questão – a desigualdade de gênero – é construída e preservada por diferentes nuances 

de força e resistência distintas. Conforme já mencionado é o imbricamento entre as três 

trajetórias que nos permite visualizar o todo, configurando uma proposta de mapeamento das 

principais demandas do feminismo atual, pois, embora os posts da campanha sejam 

desenvolvidos pelos administradores/as da página e, portanto, se baseiem em escolhas 

pessoais de um pequeno grupo, a partir dos comentários é possível perceber a receptividade 

ou não desses temas por um número maior de pessoas. Então, essa proposta de caderno 

netnográfico desenhado no Capítulo 3 não se propõe a elencar tudo de mais importante que 

representa o feminismo hoje, mas apresenta o que os/as internautas conectados/as naquele 
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período de tempo, naquela página específica, entenderam como fundamental (ou 

desnecessário) para a construção de uma sociedade mais igualitária em termos de gênero.   

Paralelamente, um estudo bibliográfico é utilizado para compreender os efeitos dessa 

nova forma de conscientização social, as questões de gênero e o papel das mídias alternativas, 

em especial as redes sociais online, na configuração das arenas de disputas comunicacionais 

cotidianas, dentre outras temáticas pertinentes a este projeto. 
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Capítulo 1: Temporada das flores
22

 

Em 2015, as redes sociais online foram reconfiguradas para a estação do 

enfrentamento. Eventos distintos motivaram uma efervescência de campanhas feministas com 

uso de hashtag
23

 no ambiente digital. A partir do planejamento de coletivos feministas ou pela 

mobilização espontânea, várias campanhas tomaram a timeline
24

 dos/as internautas 

brasileiros/as desde então. Em foco, questões de desigualdade de gênero naturalizadas na 

sociedade patriarcal
25

: pedofilia, aborto, cultura do estupro
26

, assédio e o direito de ir e vir, 

entre outros temas, representados na internet com hashtags como #PrimeiroAssédio (Figura 

4), #MeuAmigoSecreto, #EstuproNuncaMais, #ChegaDeFiuFiu, #MulheresContraCunha, 

#NenhumaAMenos, #ViajoSozinha... O desabrochar do engajamento feminista online no 

Brasil ganhou o nome de “Primavera das Mulheres”.  

 

 

                                                           
22

 Título de uma música de Leoni. Disponível em https://www.letras.mus.br/leoni/81262 Acesso: 27/06/2018. 
23

 Ver nota 2 na Introdução deste trabalho. 
24

 Timeline ou linha do tempo são termos que denominam a sequência de posts que aparecem na página principal 

de uma rede social online. 
25

 Entendemos como patriarcado o conjunto de relações de opressão social no qual as mulheres encontram-se sob 

domínio dos homens. Tal controle se dá na sociedade contemporânea a partir de reproduções cotidianas de 

comportamento que transmitem via instituições como, por exemplo, família e escola, normas de conduta que 

subjugam a mulher. Além disso, o controle também ocorre no âmbito coletivo, no qual o mercado de trabalho 

favorece a manutenção dessas relações. Em seu artigo “Patriarcado e formação do Brasil: uma leitura feminista 

de Oliveira Vianna e Sérgio Buarque de Holanda”, Daniela Leandro Rezende reflete sobre este conceito a partir 

da produção de autores como Max Weber e Silvia Walby, entre outros. “No patriarcado privado, por um lado, o 

homem, como pai ou marido, encontra-se na posição de opressor e de beneficiário da subordinação das 

mulheres, sendo seu principal mecanismo a exclusão das mulheres da esfera pública. No patriarcado público, 

por outro lado, as mulheres têm acesso às esferas pública e privada, ou seja, sua participação política não é 

impedida formalmente, como no patriarcado privado; entretanto, a subordinação das mulheres persiste em 

ambas as esferas, havendo apenas a passagem de uma relação de subordinação privada, como a que ocorre no 

âmbito doméstico, para uma subordinação coletiva, realizada no espaço público e manifestada pelas diferentes 

formas institucionais assumidas por esses modelos”. Disponível em 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural/article/view/6568 Acesso: 20/05/2018. 
26

 “Rape culture, a term first used in a 1975 documentary (Lazarus & Wunderlich) commodifies women’s 

sexuality, and debilitates their sexual agency, while simultaneously celebrating men’s dominance over women 

and ideals of violent masculinity. [...] In the UK, a more recently named incarnation of this phenomena - ‘lad 

culture’- is characterised as ‘misogynist banter, objectification of women and pressure around quantities and 

particular forms of sexual interaction and activity’ (Phipps & Young, 2015b, p3) […] Rape culture in the US 

context is the complex interplay of media messages, social norms, and sexist market-driven imperatives that 

underpins the culture’s implicit acceptance and endorsement of rape. By keeping them in fear, rape culture’s 

ubiquity serves to subordinate women.” Ver mais em: LEWIS, Ruth; MARINE, Susan; KENNEY, Kathryn. I 

get together with my friends and try to change it’. Young feminist students resist ‘laddism’,‘rape culture’and 

‘everyday sexism. Journal of Gender Studies, v. 27, n. 1, p. 56-72, 2018. Disponível em 

http://nrl.northumbria.ac.uk/26389/ Acesso: 10/12/2018. 

https://www.letras.mus.br/leoni/81262
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural/article/view/6568
http://nrl.northumbria.ac.uk/26389/
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Figura 4 - Recorte do infográfico “2015 o ano do feminismo na internet” 

 
Fonte: Think Olga e Ideal H+K

27
 

As flores desta primavera vêm sendo semeadas há décadas, nos mais distantes pontos 

do globo. O solo árido do patriarcado dificulta o plantio e, por vezes, destrói os frutos antes 

que amadureçam. Talvez por isso, ao observar os ícones históricos do movimento feminista 

no mundo seja perceptível um ciclo que alterna resignação, revolta, mobilização, conquista, 

retração, resignação e assim por diante. Os períodos de luta se revezam com fases de maior 

apatia política-social, o que configurou a trajetória dos movimentos nas chamadas “ondas do 

feminismo”. O termo faz alusão aos diferentes momentos em que a luta pela igualdade de 

gênero tornou-se mais forte, visível, assim como o mar que se alterna entre maré alta e baixa. 

                                                           
27

 Disponível em https://thinkolga.com/2015/12/18/uma-primavera-sem-fim/ Acesso: 27/05/2018. 

https://thinkolga.com/2015/12/18/uma-primavera-sem-fim/
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Do mesmo modo, as ondas são infinitas, variáveis em força e volume, mas constantes, como o 

feminismo. 

Em sua dissertação de mestrado ““Primavera das mulheres”: internet e dinâmicas de 

protesto nas manifestações feministas no Rio de Janeiro em 2015”, Priscilla Caroline de 

Sousa Brito (2017) reflete sobre a divisão da trajetória do feminismo em ondas. Considerando 

a metáfora das ondas como um processo histórico de rupturas.  

No entanto, essa divisão é questionada pela sua tendência a tratar os diferentes 

momentos históricos a partir da lógica do rompimento. Os feminismos são 

caracterizados por processos muito mais contínuos, embora nem sempre estejam 

visíveis da mesma maneira. Carla Gomes e Bila Sorj (2014) e Eliane Gonçalves 

(2016) propõem pensarmos essas transformações a partir do conceito de gerações 

políticas, que leva em conta não só o tempo biológico, mas também o tempo social e 

histórico e a experiência de adesão de cada pessoa a uma determinada causa. A ideia 

de gerações traduz as diferenças nos processos de construção de identidades vividos 

em diferentes etapas da vida das feministas, mas que não se excluem, na verdade 

convivem no cotidiano do movimento. Assim, ao invés de pensarmos que um 

determinado feminismo supera outro, como a leitura das ondas supõe, podemos 

pensar que diferentes experiências feministas convivem, convergindo ou divergindo 

na ação cotidiana e na construção das manifestações. (BRITO, 2017, p. 19) 

Entendemos que a alusão às ondas remete a uma sucessão, um fluxo social no qual 

após a celebração de um pequeno avanço surge um período de recuo (retrocesso) até que seja 

percebida novamente a necessidade de movimento com uma nova onda, em um incessante ir e 

vir. Assim como a maré, o volume do movimento feminista pode se esvaziar vez por outra, 

mas nunca termina completamente. É profundo, constante e forte. As atuações, ao longo do 

tempo, se complementam e norteiam os caminhos futuros que devem ser trilhados em busca 

de igualdade. Neste aspecto, nos alinhamos ao pensamento da autora de que as “experiências 

feministas convivem, convergindo ou divergindo na ação cotidiana e na construção das 

manifestações”. 

Esta pesquisa não tem a pretensão de abarcar todo o percurso do movimento feminista 

ou elencar suas correntes de pensamento. Mas, compreendemos ser necessário pontuar alguns 

momentos de maior visibilidade do movimento com o intuito de contextualizar o 

posicionamento feminino que possibilitou o surgimento do nosso objeto de estudo: as 

campanhas com uso de hashtags feministas. 

Neste capítulo, apresentamos de maneira sucinta as três ondas do feminismo com o 

intuito de expor o movimento ao longo dos anos no contexto mundial. A partir disso, temos 

um breve relato da inserção do movimento feminista nacional na esfera comunicacional, 
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recordando alguns veículos impressos de destaque no país
28

, e abordamos, também de forma 

concisa, a entrada do feminismo na era das redes sociais com enfoque no cenário brasileiro. 

Nossa finalidade não é esgotar um tema tão amplo, mas apresentar a constância do 

movimento feminista no Brasil. Embora seu destaque no cotidiano esteja intrinsecamente 

ligado aos momentos políticos e socioculturais que possibilitam e/ou promovem o debate 

sobre suas pautas, é necessário rememorar que o movimento feminista perpassa a trajetória da 

sociedade. Fechando este capítulo, refletimos sobre o Ciclo Cotidiano que se aplica as três 

campanhas apresentadas nesta pesquisa: #PrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e 

#33DiasSemMachismo.   

1.1 Feminina, feminismo, feminismos 

Mary Wollstonecraft, jornalista e escritora inglesa residente em Paris, redigiu, em 

1792, um dos primeiros manifestos feministas da Europa no qual defendia o direito à 

educação. A autora de “Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher” também foi atuante na 

busca pelo direito ao voto feminino. A luta pelo voto ganhou forças na Inglaterra, em 1897, 

com a instituição da National Union of Women’s Suffrage Societies – NUWSS (União 

Nacional das Sociedades de Mulheres Sufragistas)
29

. Em 1918, o direito ao voto foi instituído 

para as mulheres maiores de 30 anos. A partir disso, os movimentos de sufrágio existentes em 

outros países se fortaleceram, levando o direito ao voto para mulheres de diferentes partes do 

mundo. Vale ressaltar que o primeiro país a conceder o voto feminino foi a Nova Zelândia 

(1892), seguido da Austrália (1902), Noruega (1913) e Rússia (1917). A última nação a 

conferir as mulheres o direito ao voto foi a Arábia Saudita (2015). 

No Brasil, o voto feminino foi autorizado em 1932, sendo que no Rio Grande do Norte 

este direito era assegurado desde 1927
30

. Entre as líderes do movimento pelo direito ao voto 

no país, destaca-se a bióloga Bertha Lutz, uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino (FBPF), organização que fez campanha pública pelo voto, tendo 

inclusive levado ao Senado, em 1927, um abaixo-assinado com duas mil assinaturas. Na 

batalha pelo direito feminino ao voto, Bertha e a engenheira Carmem Velasco Portinho, 

                                                           
28

 Optamos pelos veículos impressos em virtude da materialidade e registros de memória.  
29

 Disponível em https://mdemulher.abril.com.br/cultura/quem-foram-as-sufragistas-da-vida-real/ Acesso: 

8/12/2017. 
30

 Disponível em https://jornalggn.com.br/noticia/a-conquista-do-voto-feminino-em-1932 Acesso: 20/05/2018. 

https://mdemulher.abril.com.br/cultura/quem-foram-as-sufragistas-da-vida-real/
https://jornalggn.com.br/noticia/a-conquista-do-voto-feminino-em-1932
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também fundadora da FBPF, se engajaram na campanha de Juvenal Lamartine para 

governador do Rio Grande do Norte com a promessa de implementação do voto das mulheres 

caso vencesse a eleição. Além de realizarem palestras e concederem entrevistas à imprensa 

local para esclarecer a importância do movimento, elas utilizaram um monomotor para 

distribuir panfletos. Juvenal foi eleito e, antes mesmo de assumir, articulou com os 

parlamentares a criação de uma lei que permitisse o voto das mulheres. Assim, em 25 de 

novembro de 1927, em Mossoró, a professora Celina Guimarães Vianna tornou-se a primeira 

eleitora do Brasil e da América Latina
31

. 

As precursoras desse movimento no Brasil foram Leolinda Daltro e Gilka Machado, 

em 1909. Leolinda era professora, mãe de cinco filhos e separada. Iniciou em 1895 uma 

viagem pelo interior do Brasil em defesa dos povos indígenas. Gilka era poetiza e suas 

criações com teor erótico chocavam a sociedade da época. Juntas criaram o Partido 

Republicano Feminino - em uma conjuntura política na qual as mulheres não tinham direitos 

políticos - e, em novembro de 1917, realizaram uma marcha pelas ruas do centro do Rio de 

Janeiro reunindo cerca de 90 mulheres pelo voto. 

Em que pese a presença de apenas 90 mulheres, a existência dessa marcha em si é 

reveladora de uma militância que desafiava e ao mesmo tempo buscava dar 

publicidade a sua causa. Deve-se ter presente que aquela era uma época em que a 

rua era interditada para as mulheres, que nela transitavam apenas por estrita 

necessidade, e sempre acompanhadas. Nesse cenário, o fato de 90 mulheres terem 

saído em passeata tem um sentido muito especial, de enfrentamento à ordem 

estabelecida. (PINTO, 2010, p. 19) 

Em 1963, com a publicação do livro “A mística feminina”, de Betty Friedan, o 

movimento feminista americano experimentou uma retomada. A autora propunha uma 

reflexão sobre a situação da mulher nos anos 50 e 60: quando, contida pelo poder hegemônico 

no papel de dona de casa, passa por uma desumanização que a acomete pelo “problema sem 

nome”, promovendo o desperdício de suas habilidades e restringindo sua identidade ao 

binômio esposa e mãe. 

A mística feminina define a mulher apenas em termos de sua relação sexual com o 

homem, como objeto sexual masculino, como esposa, mãe, dona de casa e nunca em 

termos humanos, como um indivíduo, como um ser humano por si só
32

. 

A partir do lançamento do livro, mulheres de vários estados americanos passaram a se 

mobilizar em discussões sobre justiça reprodutiva, igualdade salarial, ampliação do 
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 Disponível em http://www.tse.jus.br/imagens/fotos/professora-celina-guimaraes-vianna-primeira-eleitora-do-

brasil Acesso: 17/06/18. 
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 DORE, Mary. She’s Beautiful When She’s Angry. New York: International Film Circuit, 2014. 
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protagonismo das mulheres negras no movimento feminista e relações homoafetivas. Antes 

disso, em 1949, Simone de Beauvoir questionava a construção da mulher em sua obra “O 

segundo sexo”, que é citado por Friedan como “peças do quebra-cabeças” analisadas em seus 

estudos. Esse novo sopro do feminismo reuniu mais de 50 mil mulheres em uma marcha em 

Nova York cinquenta anos depois da conquista do direito ao voto. Nos EUA, a greve das 

mulheres ocorreu em 26 de agosto de 1970 em Nova York, Washington, Boston, Detroit, 

entre outros estados americanos. Na pauta constavam a necessidade de oportunidades iguais 

de acesso à educação e a carreiras profissionais; igualdade de salários para a realização das 

mesmas tarefas – na ocasião, a diferença salarial chegava a até 60% -; legalização do aborto e 

abertura de creches em tempo integral.33 

Nessa época, no Brasil, a luta feminina é intrínseca à luta pela democracia em virtude 

da ditadura militar instituída no país com o golpe de 1964
34

. A repressão vivenciada no 

período tornava a manifestação pública dos ideais de igualdade de gênero um risco para as 

feministas que, muitas vezes, também militavam contra o regime. Desta forma, foram as 

feministas brasileiras exiladas que tiveram a possibilidade de ocupar os espaços públicos 

enquanto no Brasil era necessário se reunir em pequenos grupos em ambientes privados. 

E aqui está uma diferença fundamental entre essas feministas brasileiras no exílio e 

aquelas que tentavam se organizar no país. Enquanto as primeiras tratavam de 

construir espaços públicos de reflexão, implementando, inclusive, uma política de 

expansão e intercâmbio, as feministas do Rio de Janeiro e de São Paulo se 

encontravam no limite da casa, em reuniões tão informais como íntimas. As 

feministas brasileiras em Paris faziam um trabalho de proselitismo, mandavam 

material para o Brasil, entravam em contato com outros grupos feministas buscavam 

aumentar o número de participantes, organizavam seu movimento em diferentes 

instâncias, por meio de comissões e assembleias. (PINTO, 2010, p. 55) 

Décadas depois, o movimento feminista se torna mais plural em resposta às 

necessidades de mulheres com identidades e realidades diferentes. O feminismo negro se 

fortalece e as questões das latinas, lésbicas e homens trans
35

 são incluídas na luta. Assim, o 

feminismo se distancia “das determinações biológicas para salientar as inscrições 

socioculturais dos sujeitos além do gênero, o que abrirá, nos anos 1990, curso para a análise 

da interseccionalidade do gênero” (COSTA e ÁVILA, 2005, p. 692). O feminismo 
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8/12/2017. 
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 Após o golpe de 64 Tancredo Neves foi o primeiro presidente eleito no Brasil, por voto indireto, em 1985. 
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 Compreendemos que o direito ao aborto legal dialoga intrinsecamente com a pauta dos homens trans. Mas, 
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interseccional revela o cruzamento da desigualdade de gênero em diferentes tipos de 

opressões como, por exemplo, raça e classe social.  

Argumentando que a opressão das mulheres não poderia ser entendida unicamente 

pelo viés da diferença de gênero, feministas negras, judias, lésbicas, operárias, do 

“Terceiro Mundo” e chicanas, entre outras (ou uma mistura de todas essas 

categorias) demandaram atenção para as diferenças múltiplas entre as mulheres, 

abrindo, portanto, o espaço para o que mais tarde veio a ser denominado abordagem 

interseccional, a qual expandiu o conceito de gênero e passou a formulá-lo como 

parte do conjunto heterogêneo das relações móveis, variáveis e transformadoras do 

campo social. (COSTA e ÁVILA, 2005, p. 692) 

No Brasil, uma das primeiras movimentações representativas de gênero com viés 

interseccional ocorreu em 1920, quando a União das Costureiras, Chapeleiras e Classes 

Anexas do Rio de Janeiro distribuiu um manifesto intitulado “A emancipação da mulher” que 

convocava trabalhadoras e trabalhadores a lutar pela igualdade: “Homens conscientes! Se 

refletirdes um momento, vereis quão dolorida é a situação da mulher, nas fábricas, nas 

oficinas, constantemente amesquinhada por seres repelentes e vis.” (PINTO, 2010, p. 35). Tal 

iniciativa demonstra que as mulheres operárias lutavam por uma pauta diferente da 

apresentada pelas feministas intelectuais da época que buscavam o direito ao voto. Em sua 

avaliação sobre esse momento histórico, Céli Pinto divide o feminismo brasileiro em “bem 

comportado” e “mal comportado”: 

O primeiro não afrontava os poderes, mas buscava apoio neles. Não pode ser 

percebido a partir de uma clivagem de classe social, mas certamente a partir da 

forma como essas mulheres viviam suas posições de elite econômica e intelectual. O 

segundo era de enfrentamento: o feminismo “malcriado” expressava-se nas 

passeatas, nos enfrentamentos na Justiça e nas atividades de mulheres livres-

pensadoras que criavam jornais e escreviam livros e peças de teatro. Somavam-se a 

elas as anarquistas radicais que traziam para a discussão o mundo do trabalho, muito 

distante das preocupações das feministas de elite. (PINTO, 2010, p. 38) 

Por vivenciarem realidades distintas, suas necessidades também se apresentavam de 

forma diferente, sendo mais claro para as operárias, naquele momento, que as questões 

trabalhistas também atuam como multiplicador da opressão de gênero. 

Essas mulheres, no início do século XX, anteciparam uma luta que só ganha espaço 

e legitimidade no fim do século XX, a do reconhecimento da especificidade da 

opressão, isto é, que os oprimidos não são oprimidos da mesma forma. Que ser 

mulher, ser negro ou pertencer a qualquer outra minoria traz uma carga a mais em 

relação a ser homem e ser branco. (PINTO, 2010, p. 35) 

Essa compreensão da interseccionalidade do feminismo começa a se desenhar no final 

da década de 80 com a redemocratização do país. Momento no qual a luta pelo fim da 

violência contra a mulher se fortalece gerando, após muitos anos de mobilização, as 

Delegacias Especiais da Mulher e a Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 
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2006) que “cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”
36

. 

Tão longo quanto o percurso que separa a conquista do direito ao voto da legislação protetiva 

para mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, é o caminho percorrido pelos processos 

comunicacionais utilizados pelo feminismo. 

1.2 Da prensa de tipos móveis à mobilidade do online 

Lady’s Mercury é considerado o primeiro periódico destinado ao público feminino no 

mundo
37

, publicado a partir de 1693, na Grã-Bretanha, quase cem anos antes da chamada 

primeira onda feminista. O jornal foi veiculado por quatro semanas e apresentava um fórum 

para resposta dos editores às questões das leitoras sobre casamento, amor e comportamento. 

Mais de um século se passou até que o Brasil tivesse seu primeiro jornal feminista. O Espelho 

Diamantino
38

 (Figura 5) surgiu no Rio de Janeiro, em 1827, tratando em suas matérias de 

política, literatura, belas artes, teatro e moda. Destacaremos um trecho do editorial de 

lançamento da publicação que demonstra o propósito da iniciativa:  

Tendo as mulheres huma parte tão principal, nos nossos interesses, e negocios, 

necessario he que se lhes dê conta destes mesmos negocios, e dos principios que 

originão os deveres, e os acontecimentos, para que ellas fiquem á altura da 

civilisação e dos seus progressos, pois que pretender conserva-las em hum estado de 

preocupação, e estupidez, pouco acima dos animais domésticos, he huma empreza 

tão injusta como prejudicial ao bem da humanidade, e as nações que tem ensayado, 

tem cahido no maior abrutecimento, e relaxação moral. (O ESPELHO 

DIAMANTINO, 1827, p. 1) 
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 Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm Acesso: 

2/12/2018. Ver Anexo I. 
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 É fundamental ressaltar que nossa história é pautada pelo modelo eurocentrista e, neste contexto, o jornal 

Lady´s Mercury consta como a primeira publicação feminista, excluindo assim possíveis produções do 

continente Africano ou Asiático, por exemplo. 
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 Ver Anexo II.  
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Figura 5 - O Espelho Diamantino (1827-1828) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil

39
 

É necessário compreender que nem todo veículo elaborado por mulheres pode ser 

considerado feminista. Dulcília Buitoni diferencia imprensa feminina de imprensa feminista 

destacando que “imprensa feminina é aquela dirigida e pensada para mulheres. A feminista, 

embora se dirija ao mesmo público, distingui-se pelo fato de defender causas” (BUITONI, 

1986, p. 16). Neste sentido, Recife foi pioneiro com o início das atividades dos jornais A 

Esmeralda e O Jasmim, em 1850. E assim, outras publicações empenhadas na luta feminista 

surgiram ao longo dos anos, entre elas: O Jornal das Senhoras (1852); O Belo Sexo (1862); O 

Sexo Feminino (1873); O Domingo (1874); Jornal das Damas (1874); Myosotis (1875); Echo 

das Damas (1879) e A Voz Feminina (1900).  
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http://bndigital.bn.br/acervo-digital/espelho-diamantino/700312


39 

 

 

 

Foi a partir dos anos 1970, com o processo lento e gradual de abertura política no 

Brasil, iniciado em 1974, e a expansão da segunda onda do movimento feminista nos Estados 

Unidos, que a imprensa brasileira vivenciou uma nova série de publicações feministas das 

quais destacamos Mulher (1975); Nós Mulheres (1976) e Mulherio (1981)
40

. Nos anos 90, se 

fortalece a relação entre as publicações feministas produzidas por organizações não 

governamentais como, por exemplo, Fêmea
41

 (1989), do Centro Feminista de Estudos e 

Assessoria; Fazendo Gênero
42

 (1997), do grupo Transas do Corpo; e Folha Feminista
43

 

(1999), da Sempreviva Organização Feminista. 

A necessidade de propagar ideais, conquistar simpatizantes ao movimento e combater 

as desigualdades de gênero apontavam a criação de boletins, jornais e revistas como um 

caminho fundamental ao feminismo. Embora algumas pautas tenham mudado com o passar 

dos anos, as motivações continuam as mesmas e, atualmente, são as redes sociais que 

cumprem com maior amplitude o papel de distribuição da informação.  

A relação custo-benefício estabelecida entre a produção/manutenção de uma página ou 

canal nas redes sociais (como exemplos, Facebook, Twitter, Youtube...) e o potencial de 

alcance da mensagem transmitida, frente aos métodos anteriores de comunicação entre os 

movimentos sociais e o público em geral (panfletos, jornais, etc), pode conceder ao ambiente 

online o status de lugar ideal para a atuação dos movimentos de representação das minorias. 

Embora a utilização das redes sociais online com maior número de usuários/as no Brasil seja 

gratuita, minimamente, há o custo de acesso à rede. Cabe ressaltar que 1/3 dos/as 

brasileiros/as – mais de 70 milhões de pessoas - não tem acesso a internet
44

, mas a 

possibilidade de atingir parte dos 2/3 que estão conectados/as torna o ambiente online atrativo 

para quem deseja transmitir sua mensagem para um vasto número de pessoas
45

. 
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 Da mesma forma que adotamos a separação temporal do movimento feminista em ondas para apresentar suas 

diferentes fases de destaque, selecionamos aqui três tempos distintos da imprensa feminista sem que isto 
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 Edições disponíveis em  http://www.cfemea.org.br/index.php/colecao-femea-e-publicacoes/colecao-femea/ 

Acesso: 26/05/2018. 
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 Edições disponíveis em http://transasdocorpo.org.br/index.php/informativos/ Acesso: 26/05/2018. 
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 Edições disponíveis em http://www.sof.org.br/2012/02/27/folha-feminista/ Acesso: 26/05/2018.  
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 Diante da possibilidade de ampliar o alcance da mensagem e promover o debate além 

das limitações geográficas, os movimentos sociais brasileiros ingressaram no ambiente online 

marcando território no extinto Orkut. 

A rede social Orkut surgiu em 2004, era parte do conglomerado Google
46

 e teve seu 

funcionamento encerrado em 2014. Em 2008, atingiu a marca de sessenta milhões de 

usuários/as e destes 55% se declaravam brasileiros/as
47

. Nesse ambiente, comunidades online 

voltadas para o debate de questões de gênero se popularizaram, sinalizando a 

interseccionalidade do movimento feminista. Na análise de Ângela Davis,  

O feminismo negro emergiu como um esforço teórico e prático de demonstrar que 

raça, gênero e classe são inseparáveis nos contextos sociais em que vivemos. Na 

época de seu surgimento, com frequência pedia-se às mulheres negras que 

escolhessem o que era mais importante, o movimento negro ou o movimento de 

mulheres. A resposta era que a questão estava errada. O mais adequado seria como 

compreender as intersecções e as interconexões entre os dois movimentos. (DAVIS, 

2018, p. 21) 

Desta forma, as articulações de interseccionalidade que já permeavam o movimento 

feminista no Brasil passaram a figurar também na rede social de maior abrangência do 

momento. Como pode ser observado na criação do grupo Negras Feministas, com mais de mil 

participantes. Bergo (2008) relata a pluralidade dessas comunidades: 

Além de comunidades de interesses gerais da causa, e da já citada Negras 

Feministas, outros grupos pretendem contemplar interesses cada vez mais 

individualizados. Mais de 2.800 pessoas compõem o grupo Homens Feministas, no 

qual pessoas de ambos os sexos discutem as opressões sofridas pelas mulheres, as 

diferenças históricas atribuídas aos gêneros e relacionamentos pessoais de maneira 

geral. Na comunidade Jovens Feministas, mais de 1.200 garotas debatem temas 

como aborto, estupro e o papel da mulher na publicidade. A partir deste grupo, outro 

ainda mais específico foi criado, o Jovens Escritoras Feministas, com mais de 570 

participantes. A comunidade incentiva jovens autoras a publicar seus textos com 

temáticas feministas em tópicos do fórum e deixar o endereço de seus blogs, para 

que outras leitoras possam acessá-los. São discutidos ainda temas pertinentes ao 

feminismo, à literatura e à cultura em geral. (BERGO, 2008, p. 41) 

                                                                                                                                                                                     
critérios que determinam quem irá visualizar aquela mensagem como, por exemplo, bairro, idade e grau de 

instrução. Falaremos mais sobre a questão do algoritmo no decorrer do trabalho. 
46

 Multinacional americana fundada em 1998, por Larry Page e Sergey Brin, especializada em software e 

serviços online como, por exemplo: site de busca de mesmo nome; e-mail (Gmail); rede social (Google+); 

navegador de internet (Chrome) e aplicativo de mensagens instantâneas (Google Talk); entre outros produtos.   
47

 BERGO, Lívia. Segmentação dos movimentos sociais no site de relacionamentos Orkut. Contemporânea 

(Título não-corrente), v. 6, n. 1, p. 33-43, 2008. 
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Aos poucos, o Orkut perdeu espaço para o Facebook, sendo superado no Brasil pela 

rede de Mark Zuckerberg em 2011
48

. Do mesmo modo que os/as internautas migraram para a 

nova rede social, a luta feminista online transferiu sua arena de disputa. 

Atualmente, uma breve busca no Facebook – rede social com mais de 2,61 bilhões de 

usuários/as no mundo
49

 e 139 milhões no Brasil
50

 -, com a palavra “feminismo” revela 

dezenas de comunidades dedicadas ao tema. Com intuito de exemplificar o número de 

internautas mobilizados/as pelo movimento no ambiente digital, listamos
51

 algumas 

comunidades a seguir.  

Tabela 1 - Resultado de busca pela palavra “Feminismo” no Facebook 
Comunidade Auto Descrição Nº de curtidas Link 

Não Me Kahlo 
(Fundação em julho de 

2014) 

Organização com objetivo social, 

entre outros, de defesa do direito 

das mulheres e desenvolvimento 

de estudos sobre feminismo. 

1.234.854 www.facebook.com/Nao

Kahlo 

Empodere Duas 

Mulheres (Fundação em 

2015) 

Penso que o feminismo pra mim é 

muito mais do que eu posso tocar. 

É muito mais amplo, e só vai ser 

verdadeiro quando não excluir 

nada, e puder chegar onde eu não 

estou. Quando eu puder aprender 

com todas as vivências que não 

fazem parte de mim, e quando eu 

puder presenciar o pleno 

empoderamento, sororidade e 

empatia entre mulheres. Não quero 

fazer parte de algo limitado, a luta 

é muito maior. 

1.090.501 www.facebook.com/emp

odereduasmulheres 

Feminismo Sem 

Demagogia – Original 
(Fundação em outubro de 

2012) 

 

A página Feminismo Sem 

Demagogia - Original pertence a 

vertente do Feminismo Marxista. 

Na luta por um feminismo de 

Gênero, Raça e Classe. 

1.074.775 www.facebook.com/Femi

nismoSemDemagogiaMar

xistaOriginal 

Todas Fridas (Fundação 

não informada) 

Pela emancipação da mulher na 

sociedade. Contra toda forma de 

opressão advinda do Patriarcado, 

do Racismo e Capitalismo. Pelo 

fim dos papéis de gêneros! 

820.845 www.facebook.com/TOD

ASFridass  
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Diários de uma 

feminista (Criado em 20 

de outubro de 2014) 

Página feminista interseccional-

marxista. Além de textos e posts 

didáticos também são publicados 

conteúdos de humor feminista: 

contradiscurso e ironia. 

759.547 www.facebook.com/diari

osdeumafeminista 

Arquivos Feministas 
(Fundação não 

informada) 

"Estante feminista" - Imagens, 

textos, notícias, humor, tudinho 

que se correlaciona com o 

feminismo, o empoderamento e a 

resistência de mulheres. 

364.020 www.facebook.com/arqui

vosfeministas  

Desintoxicação do 

Romantismo (Criado em 

julho de 2015) 

Bem vindxs!
52

 A página foi criada 

com o objetivo de problematizar o 

romantismo e diversas ideias que 

cercam as relações afetivas 

humanas. 

328.656 www.facebook.com/desin

toxicacaodoromantismo  

Feminismo Poético 
(Nasceu em 27 de 

dezembro de 2012) 

Eu sou minha. O corpo é meu. 

E pertenço somente a mim. 

A mais ninguém. 

273.242 www.facebook.com/pg/n

aosoupoetasoupoesia  

Think Olga (Lançado em 

30 de abril de 2013) 

Think Olga é uma ONG feminista 

que luta pelo empoderamento 

feminino por meio de informação.  

www.thinkolga.com 

175.490 www.facebook.com/think

olga  

Feminismo de ¾ 
(Fundação não 

informada) 

Coletivo criado no Campus Niterói 

e agora em expansão nos Campi 

de Humaitá, Engenho Novo, 

Tijuca, São Cristóvão e Realengo. 

131.609 www.facebook.com/femi

nismode34 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

O número de perfis participantes dessas comunidades sinaliza o interesse pelo 

movimento feminista contemporâneo, mostrando também a importância da “presença online” 

com o intuito de estabelecer comunicação com milhares de pessoas. Recuero (2011) destaca a 

necessidade de se compreender esse tipo de comunicação mediada por computadores para 

entender a internet como uma nova ferramenta de organização social: 

Compreender essas redes é essencial, portanto, para compreender também a 

apropriação da Internet como ferramenta da organização social e informação 

contemporânea. É essencial para compreender os novos valores construídos, os 

fluxos de informação divididos e as mobilizações que emergem no ciberespaço. 

(RECUERO, 2011, p. 164) 

Neste aspecto, os caminhos da mobilização via redes podem se tornar mais úteis pela 

mobilidade proporcionada pelos aparelhos celulares, por exemplo. Para Judith Butler é 

necessário “pensar sobre a importância da mídia que é “portátil” ou dos telefones celulares 

que são “erguidos”, pois “a mídia precisa desses corpos na rua para ter um evento 

precisamente quando esses corpos na rua precisam da mídia para existir em uma arena 

global”. 
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O que os corpos estão fazendo nas ruas quando estão se manifestando está 

fundamentalmente ligado ao que os dispositivos e as tecnologias de comunicação 

estão fazendo ao “relatar” o que está acontecendo nas ruas. São ações diferentes, 

mas ambas exigem o corpo. Um exercício de liberdade está ligado ao outro, o que 

significa que ambos são maneiras de exercer direitos e que, em conjunto fazem 

surgir um espaço de aparecimento, assegurando a sua transponibilidade. (BUTLER, 

2018, p. 103) 

Exemplo de mobilização nutrida também pela interação nas redes sociais, os protestos 

da “Primavera Árabe
53

” realizados no Cairo, Egito, em 2011, onde milhares de pessoas se 

reuniram contra o governo de Mubarak na Praça Tahir, são analisados por Judith Butler, pela 

forma como a sociabilidade se estabeleceu entre os manifestantes: 

uma divisão de trabalho que derrubou a diferença de gênero, que envolveu um 

rodízio de quem iria falar e quem iria limpar as áreas onde as pessoas dormiam e 

comiam, desenvolvendo um planejamento de trabalho para que todos mantivessem o 

ambiente e limpassem os banheiros. Em resumo, o que alguns chamariam de 

“relações horizontais” entre os manifestantes se formou de maneira fácil e metódica, 

alianças lutando para incorporar a igualdade, o que incluiu uma divisão igualitária 

de trabalho entre os sexos (BUTLER, 2018, p. 98)  

O modo como os indivíduos se coordenaram nesta ocasião demonstra a possibilidade 

de organização horizontal e igualitarismo entre os sexos, além de ressaltar que atitudes 

simples do cotidiano podem configurar forte resistência quando exercidas no espaço público.  

Não estamos falando apenas de ações heroicas que exigiram uma enorme força 

física e o exercício de uma retórica política atraente. Algumas vezes, o simples ato 

de dormir ali, na praça, foi a mais eloquente declaração política - e deve até mesmo 

contar como uma ação. Essas ações foram todas políticas no sentido simples de 

estarem derrubando uma distinção convencional entre o público e o privado a fim de 

estabelecer novas relações de igualdade. Nesse sentido, elas estavam incorporando à 

própria forma social de resistência, os princípios que estavam lutando para realizar 

dentro de formas políticas mais amplas. (BUTLER, 2018, p. 99) 

Romper as diferenças entre o público e o privado pela igualdade pode representar ato 

de oposição. Neste sentido, é possível pensarmos a transposição das articulações geradas nas 

redes sociais e corporificadas em manifestações nas ruas como um ato de resistência, como os 

acontecimentos da “Primavera Árabe” exemplificaram. Contudo, as três hashtags aqui 

estudadas não seguiram por esse caminho.  

Dentre as campanhas feministas online que ganharam as ruas com alto grau de 

mobilização no Brasil destacamos a “Marcha das Vadias”, exemplo de mobilização no 

ciberespaço como sinônimo de atuação também fora do ambiente digital. A “Marcha das 

Vadias”, organizada pela primeira vez em Toronto, Canadá, em 2011, após um policial 
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declarar que estupros poderiam ser evitados se as mulheres não se vestissem como 

vagabundas
54

, foi reproduzida em vários países, inclusive no Brasil, tendo nas redes sociais 

online seu principal meio de divulgação. É a partir dessa Marcha que o feminismo brasileiro 

se apresenta novamente em movimento, utilizando o ambiente online como catalisador de 

divulgação.   

Em suas extensas pesquisas sobre os fenômenos que circundam as redes sociais 

online, Raquel Recuero adota como definição, em um de seus artigos, a proposta de Boyd & 

Ellison (2007) que consideram tais redes como sistemas que possibilitam 

i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação 

através de comentários e iii) a exposição pública da rede social de cada ator. Os sites 

de redes sociais seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, que seriam 

softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por computador. 

Embora esses elementos sejam mais focados na estrutura do sistema utilizado pelos 

autores é, entretanto, na apropriação que reside a principal diferença entre os dois 

tipos de site (apud. RECUERO, 2009, p. 121).  

Neste contexto, a experiência do/a usuário/a é pautada basicamente pela criação de 

uma conta com informações que deverão ser apresentadas de forma pública e interação com 

outros/as internautas. No Facebook é possível restringir o acesso às postagens realizadas 

definindo quem poderá ver cada post (Figura 6). Desta forma, ao utilizar esta rede social 

online é possível optar por: post “público”, tornando a publicação visível para qualquer 

internauta conectado/a ou não ao site; posts direcionados para “amigos/as”, quando somente 

perfis previamente adicionados poderão ter acesso a sua publicação; “amigos/as, exceto”, se 

for necessário evitar que uma determinada pessoa visualize sua postagem; “amigos/as 

específicos/as”, quando o post for direcionado para certos perfis; “somente eu”, quando a 

postagem é visível apenas para o “dono” da conta; e “personalizado” para publicações 

direcionadas a listas de amigos/as previamente definidas como, por exemplo, trabalho, 

faculdade, família. 
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Figura 6 - Facebook modos de privacidade dos posts 

 
Fonte: Print da autora. Em 27/05/2018. 

Após a realização da postagem o conteúdo é exibido para, aproximadamente, 10% 

dos/as usuários/as conectados/as ao perfil de origem da publicação. Essa porcentagem muda 

constantemente em função da necessidade da empresa de monetizar as interações mediadas 

pelo site. Ao restringir a visibilidade das publicações o Facebook direciona páginas e 

usuários/as à prática de posts patrocinados nos casos em que o/a internauta necessita de maior 

alcance para sua mensagem.  

Mas, ainda é possível “viralizar” nas redes sociais online sem a comercialização de 

posts
55

. Em janeiro de 2018, um vídeo
56

 gravado nas areias de Ipanema, praia da zona Sul do 

Rio de Janeiro, alcançou em cinco dias mais de 4 milhões de visualizações. Postado 
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originalmente no perfil pessoal do dançarino Leonardo Neves
57

, o vídeo mostra Vanessa 

Esplendorosa
58

, vendedora ambulante de açaí, anunciando seu produto – Açaí Esplendoroso – 

cantando paródias do funk carioca. Postado em 16 de janeiro de 2018, o vídeo contabilizava 

em 3 de fevereiro mais de 49.600 compartilhamentos e 21.500 curtidas. A popularização deste 

vídeo nas redes sociais online foi gerada de forma espontânea a partir do engajamento dos/as 

internautas. A postagem inicial realizada por Leonardo incluía a marcação de mais cinco 

pessoas, o que nos leva a crer que além dos/as amigos/as de Leonardo, certos/as amigos/as das 

outras cinco pessoas também foram expostos/as ao vídeo
59

. E a cada novo compartilhamento 

por parte desses perfis um novo grupo de pessoas tinha acesso a postagem.  

Por ser um post com compartilhamento espontâneo, sem impulsionamento pago ou 

utilização de robôs para gerar curtidas, consideramos o número de visualizações – 4 milhões 

em cinco dias – bastante expressivo, especialmente, quando comparado, por exemplo, ao clipe 

“Vai, malandra!” que obteve 13 milhões de acessos em 24 horas. Neste contexto, é válido 

ressaltar que o clipe da cantora Anitta
60

 já era aguardado pelos fãs e críticos meses antes de 

ser veiculado, pois fazia parte do projeto “Check Mate
61

” com alto investimento financeiro e 

amplo planejamento de divulgação nacional e internacional incluindo um outdoor na Time 

Square, em Nova York, durante o lançamento da música “Downtonw”
62

. 

Após o vídeo viral Vanessa Esplendorosa se tornou pauta em veículos como G1
63

, 

R7
64

, Extra
65

, BandNews
66

, Eliana
67

 (SBT) e TVZ Verão
68

 (Multishow), entre outros. 

                                                           
57

 Disponível em 

https://www.facebook.com/leobecky.nevesbatista?lst=1100467571%3A100004537544321%3A1527430181 

Acesso: 27/05/2018. 
58

 Disponível em https://www.facebook.com/profile.php?id=100002358460727 Acesso: 27/05/2018. 
59

 Em 27/05/2018, quatro meses depois do vídeo se tornar viral, a soma de seguidores/as destas seis pessoas 

atinge 30.139 internautas. Não é possível mensurar o número de seguidores/as antes da data de consulta. Mas, 

levando em conta que o sistema do Facebook disponibiliza as publicações para cerca de 10% do total de 

conexões, temos nos 4 milhões de visualizações o indício de que o vídeo ultrapassou a fronteira dos “amigos/as”. 
60

 Optamos pela comparação com a cantora Anitta por esta ser a artista de maior sucesso entre as que tiveram 

suas músicas parodiadas por Vanessa Esplendorosa. 
61

 O projeto Check Mate inclui as músicas: Will I see you, parceria com o compositor americano Poo Bear - no 

estilo bossa nova; Is that for me, com o DJ sueco Alesso - música eletrônica; Downtown, com o colombiano J 

Balvin - reggaeton; e Vai, Malandra com os brasileiros MC Zaac, DJ Yuri Martins, Tropkillaz e o rapper norte-

americano Maejor - funk.   
62

 Disponível em https://extra.globo.com/famosos/anitta-j-balvin-estampam-outdoor-na-time-square-em-ny-

22109462.html Acesso: 28/04/2018. 
63

 Disponível em https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vendedora-de-acai-que-faz-parodias-de-funk-na-

praia-de-ipanema-vira-sucesso-na-internet.ghtml Acesso: 3/02/2018. 
64

 Disponível em https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/acai-do-funk-carioca-faz-sucesso-

com-parodias-na-areia-da-praia-08122017 Acesso: 3/02/2018. 

https://www.facebook.com/leobecky.nevesbatista?lst=1100467571%3A100004537544321%3A1527430181
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002358460727
https://extra.globo.com/famosos/anitta-j-balvin-estampam-outdoor-na-time-square-em-ny-22109462.html
https://extra.globo.com/famosos/anitta-j-balvin-estampam-outdoor-na-time-square-em-ny-22109462.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vendedora-de-acai-que-faz-parodias-de-funk-na-praia-de-ipanema-vira-sucesso-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vendedora-de-acai-que-faz-parodias-de-funk-na-praia-de-ipanema-vira-sucesso-na-internet.ghtml
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/acai-do-funk-carioca-faz-sucesso-com-parodias-na-areia-da-praia-08122017
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/acai-do-funk-carioca-faz-sucesso-com-parodias-na-areia-da-praia-08122017


47 

 

 

 

Fenômeno similar ao observado nesta pesquisa em relação as hashtags feministas que 

ultrapassaram o ambiente online e conquistaram espaço na mídia hegemônica.  

Acreditamos que, atualmente, as relações de sociabilidade se configuram em duas 

ambiências: presencial e digital. Portanto, o ambiente virtual não deve ser dissociado do 

chamado mundo físico, mas visto como parte da sociedade contemporânea, pois toda 

interação e exposição de ideias se dá a partir de práticas sociais experimentadas no cotidiano, 

onde a virtualidade é parte da construção do “real”. Desta forma, compreendemos o ambiente 

online como espaço de disputa, no qual vozes subalternizadas encontram possibilidade de 

resignificar sua existência, visto que “a realidade da vida diária, porém, não se esgota nessas 

presenças imediatas, mas abraça fenômenos que não estão presentes ‘aqui e agora’” 

(BERGER e LUCKMANN, 2014, p. 39).  

O alcance proporcionado pelas redes sociais online possibilita que discussões 

fundamentais para os avanços sociais ultrapassem setores distintos da sociedade atingindo o 

indivíduo comum que pode então apreender a informação, buscar mais, se identificar, 

complexificar e atuar como ser transformador. 

É neste contexto que a apropriação das hashtags para a disseminação de campanhas 

feministas surge, representando o conceito de “inteligência coletiva” cunhado por Pierre Lévy 

(LÉVY, 2007, p. 28) e resumido por Henry Jenkins (JEKINS, 2015, p. 31): “nenhum de nós 

pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se 

associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades”. A dinâmica da troca de 

informações com o uso das hashtags de campanhas feministas, observada para 

desenvolvimento desta pesquisa, se enquadra neste conceito ao propor que as internautas 

compartilhem seus relatos pessoais a fim de que outras mulheres se identifiquem e contem 

também sua história. Neste processo, situações naturalizadas no cotidiano são identificadas 

por pessoas de diferentes saberes que - por experiência própria, conhecimento profissional ou 

participação em ações sociais - se utilizam do relato voluntário para denunciar, nas redes 
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sociais, casos de assédio sexual ou moral, violência psicológica e agressão física, entre outros. 

Para Lévy, inteligência coletiva: 

É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências. Acrescentamos à nossa definição este complemento: a base e o 

objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos 

das pessoas...” (LÉVY, 2007, p. 28) 

Neste sentido, o engajamento virtual pode ser edificante para o enfrentamento 

cotidiano das questões de desigualdade de gênero, ampliando a compreensão sobre o tema.  

1.3 Empodere: campanhas feministas com o uso de hashtags no ambiente online 

No primeiro volume do livro “O segundo sexo”, Beauvoir identifica como um 

problema para a união das mulheres contra seus opressores a ausência de um ponto comum. 

Segundo a autora, as mulheres “não têm passado, não têm história nem religião própria; não 

têm, como os proletários, uma solidariedade de trabalho e interesses” (BEAUVOIR, 2016, p. 

16) e tal lacuna permite o enfraquecimento de uma possível luta pela igualdade. Pois vivem as 

mulheres “dispersas entre homens”, ligadas mais a eles do que a outras mulheres:  

Burguesas são solidárias dos burgueses e não das mulheres proletárias; brancas, dos 

homens brancos e não das mulheres negras. O proletariado poderia propor-se o 

trucidamento da classe dirigente; um judeu, um negro fanático poderiam sonhar com 

possuir o segredo da bomba atômica e constituir uma humanidade inteiramente 

judaica ou inteiramente negra: mas mesmo em sonho a mulher não pode exterminar 

os homens. O laço que a une aos seus opressores não é comparável a nenhum outro. 

A divisão dos sexos é, com efeito, um dado biológico, e não um momento da 

história humana. (BEAUVOIR, 2016, p. 16) 

Mas, com o passar dos anos, foi possível a outras pensadoras feministas perceberem 

que além da ausência de um ponto comum - almejado por Beauvoir como solução para a 

união das mulheres - era, de fato, a própria opressão sofrida na sociedade que configurava a 

interseção necessária para o estímulo à luta, mesmo entre pessoas de realidades distintas. 

Neste sentido, FRIEDAN (1971) identificou a “mística feminina” como algo comum a 

maioria das mulheres americanas da década de 50: 

Havia uma estranha discrepância entre a realidade de nossa vida de mulher e a 

imagem à qual nos procurávamos amoldar, imagem que apelidei de mística 

feminina, perguntando a mim mesma se outras mulheres, num círculo mais amplo, 

se defrontavam também com esta cisão esquizofrênico e qual seria o seu significado. 

Foi assim que comecei a pesquisar as origens da mística feminina e seu efeito sobre 

as mulheres que viviam ou haviam sido criadas segundo seus princípios. 

(FRIEDAN, 1971, p. 5) 
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Viver à sombra de um padrão pré-estabelecido – a mística feminina – é, ainda hoje um 

problema que perpassa a realidade de muitas mulheres. Os direitos conquistados são 

acompanhados de julgamentos morais regidos de forma diferente para homens e para 

mulheres. O que torna o feminismo cada dia mais atual e necessário. E talvez essa demanda 

por “ter/possuir voz” seja a explicação para o crescimento das campanhas feministas com o 

uso de hashtags. 

Nossa proposta é apresentar, neste momento, a iniciativa #PrimeiroAssédio, propondo 

uma reflexão sobre a dinâmica que nomeamos aqui de: Ciclo Cotidiano, fluxo comum as três 

campanhas observadas. 

1.4 Um Ciclo Cotidiano a partir da campanha #PrimeiroAssédio
69

 

Em 20 de outubro de 2015, foi veiculado no Brasil, pela emissora de TV Bandeirantes, 

a primeira edição do talent show MasterChef Júnior. Produzido em mais de vinte e dois 

países, entre eles Espanha, Estados Unidos, Austrália e França, o programa consiste em uma 

competição na qual os/as candidatos/as são avaliados/as por suas capacidades culinárias. A 

cada episódio, três jurados avaliam as receitas produzidas - de acordo com a proposta 

determinada para aquela fase – e, a partir disso, eliminam dois competidores
70

. Foram 

selecionadas para esta edição do programa, vinte crianças com idades entre 9 e 13 anos. A 

atração contou com os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin como 

jurados/as e com a jornalista Ana Paula Padrão como apresentadora. A estreia concedeu a 

Band 6,1 pontos no Ibope em São Paulo, mais que o triplo de audiência da semana anterior e 

uma alta de 54% em relação a média do horário em todas as terças do ano. 

O que deveria ter sido apenas mais um reality no crescente segmento televiso voltado 

para a culinária, se transformou em um episódio da cultura do estupro que permeia o 

cotidiano de modo naturalizado. Consideramos como “cultura do estupro” a definição 

utilizada pela Organização das Nações Unidas (ONU):  

                                                           
69

 Parte deste capítulo foi apresentado como o artigo “Um ciclo cotidiano a partir da campanha 

#PrimeiroAssédio” no GT 6 - Comunicação, tecnologia e interação social do XIV Póscom PUC-Rio, realizado 

de 21 a 24 de novembro de 2017, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na Gávea, 

Rio de Janeiro. 
70

 No MasterChef com competidores/as adultos/as ocorre apenas uma eliminação por episódio. O formato do 

MasterChef Junior prevê a eliminação de dois/duas candidatos/as por episódio para evitar “a frustração entre as 

crianças”, segundo informações do site oficial do programa. Disponível em 

http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/junior/2015/masterchef.asp Acesso: 20/06/2017. 

http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/junior/2015/masterchef.asp
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é um termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas de 

assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens.  

Ou seja: quando, em uma sociedade, a violência sexual é normalizada por meio da 

culpabilização da vítima, isso significa que existe uma cultura do estupro. “Mas ela 

estava de saia curta”, “mas ela estava indo para uma festa”, “mas ela não deveria 

andar sozinha à noite”, “mas ela estava pedindo”, “mas ela estava provocando” – 

estes são alguns exemplos de argumentos comumente usados na cultura do estupro.  

A cultura do estupro é uma consequência da naturalização de atos e comportamentos 

machistas, sexistas e misóginos, que estimulam agressões sexuais e outras formas de 

violência contra as mulheres. Esses comportamentos podem ser manifestados de 

diversas formas, incluindo cantadas de rua, piadas sexistas, ameaças, assédio moral 

ou sexual, estupro e feminicídio. Na cultura do estupro, as mulheres vivem sob 

constante ameaça
71

. (ONUBR, 2016) 

No caso em questão, uma das participantes
72

 do programa foi alvo de comentários 

com teor sexual explícito e apologia a pedofilia. Frases como: “Se tiver consenso é 

pedofilia?”; “Viu o penta do São Paulo já aguenta, dizem...” (Figura 7), “A culpa da 

pedofilia é dessa mulecada (sic) gostosa” (Figura 8) e “Pra entrar no programa teve que 

fazer suruba com o Fogaça e o Jacquian” (Figura 9) figuraram no Twitter durante a exibição 

do MasterChef Júnior. Como resultado da polêmica, a emissora editou os episódios seguintes, 

reduzindo as aparições desta participante.  

Figura 7 - Tweet @AnderSoberano 

 
Fonte: “Quando uma menina de 12 anos desperta o desejo de homens adultos”, Norte RS. Acesso em 

25/09/2017. 

                                                           
71

 Disponível em https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/ Acesso: 10/12/2018. 
72

 Na época do ocorrido muito se falou sobre a reprodução constante do nome da menina e em que medida tal 

conduta estaria mais uma vez expondo a criança. Optamos pela omissão do nome. 

https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/
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Figura 8 - Tweet @Kemper_Guedes 

 
Fonte: “A culpa é da V. de 12 anos”, Obvius. Acesso em 25/09/2017. 

Figura 9 - Tweet @andreemuniiz 

 
Fonte: “Exposição de crianças no MasterChef Júnior alimenta pedofilia nas redes sociais”, R7. Acesso em 

25/09/2017. 

 

Motivada por este acontecimento, a ONG feminista Think Olga
73

 lançou, em 21 de 

outubro de 2015, a campanha #PrimeiroAssédio, convidando as internautas a compartilharem 

nas redes sua lembrança mais remota de assédio (Figuras 10 e 11). O intuito da campanha foi 

tornar público que o assédio sofrido pela participante do MasterChef Júnior, de apenas 12 

anos, não é fato isolado ou uma exceção, mas ilustra uma prática comum em nossa sociedade. 

Em menos de 48 horas a hashtag #PrimeiroAssédio alcançou o Trending Topic Brasil
74

 

                                                           
73

 Think Olga é uma ONG feminista que luta pelo empoderamento feminino por meio de informação.  

 “Nosso objetivo é criar conteúdo que reflita a complexidade das mulheres e as trate com a seriedade que 

pessoas capazes de definir os rumos do mundo merecem. Nossa missão é empoderar mulheres por meio da 

informação e retratar as ações delas em locais onde a voz dominante não acredita existir nenhuma mulher. 

Nossa luta é para que as mulheres possam ter mais escolhas, nunca menos, e também garantir que elas façam 

suas escolhas de maneira informada e consentida, sem que tenham que pedir desculpas por tais decisões.” 

Texto da sessão “Sobre” do site www.thinkolga.com. Acesso: 6/08/2017. 
74

 “A tradução ao pé-da-letra de Trending Topic (TT) é tópico em tendência. Mas o termo usado na versão em 

português, "Assuntos do Momento", explica melhor o conceito. Quando alguém diz que tal assunto é TT da 

semana, isto quer dizer que o número de tuítes com uma hashtag ou palavra(s) relacionada(s) a este tópico tem 

sido disseminada por um vasto número de pessoas num determinado período. Quando isso acontece, o assunto 

entra para um ranking do Twitter de assuntos mais populares e se torna um trending topic.” 

http://www.thinkolga.com/
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contabilizando mais de 2,5 mil citações, em cerca de uma semana a hashtag foi utilizada 82 

mil vezes. A adesão ao movimento pode ser identificada como um exemplo de “performances 

catárticas” (REZENDE, 2015) prática comum nas redes sociais compreendida como  

uma espécie de catarse cotidiana, desenvolvida por meio dos relatos e postagens na 

rede, cujas experiências contemplam não apenas eventos trágicos pessoais, como a 

perda de um ente querido, um grave acidente, ou o romper de um relacionamento 

amoroso, mas também a indignação por atos de corrupção, comentários contra 

crimes hediondos, manifestações contra diversas formas de preconceitos, entre 

outros textos. (REZENDE, 2015, p. 144) 

Partindo de Aristóteles a autora promove uma reflexão sobre a catarse como “uma 

descarga emocional provocada por uma situação dramática” (REZENDE, 2015, p. 144). Neste 

sentido, o compartilhamento dos relatos durante a campanha #PrimeiroAssédio seria uma 

espécie de purificação dos acontecimentos, resignificando no ambiente online uma dinâmica 

utilizada na psicanálise: 

o conceito de catarse também inclui a liberação emocional pela memória, por meio 

da recordação de eventos, pela expressão das emoções e pelo reavivar do passado. 

Para a psicanálise, trata-se de um método em que o efeito objetivado é a purgação 

(catharsis), uma ― descarga dos afetos ligados aos acontecimentos trágicos, num 

desejo de indignação, superação e/ou esquecimento; um método terapêutico cujo 

efeito de purgação (catharsis) se dá a partir da descarga de afetos relacionados a 

acontecimentos traumáticos, ou seja, uma descarga emocional na qual se libera, no 

sujeito, satisfações substitutivas. As reminiscências podem ser provocadas de 

diferentes formas e geralmente é significada por meio do processo de análise em que 

o sujeito ressignifica a emoção através da fala, representando a situação vivida 

anteriormente (REZENDE, 2015, p. 147) 

A necessidade desta catarse resultou em mais de três mil relatos. 

Figura 10 - Tweet @paulazilveti 

 
Fonte: “Think Olga alerta para assédio sexual de crianças com hashtag #primeiroassédio”, Época. Acesso em 

26/09/2017. 

 

                                                                                                                                                                                     
http://tecnologia.ig.com.br/o-que-sao-e-como-funcionam-os-trending-topics/n1597175643026.html Acesso: 

6/08/2017. 

http://tecnologia.ig.com.br/o-que-sao-e-como-funcionam-os-trending-topics/n1597175643026.html
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Figura 11 - Tweets @triblass e @leticia_lavigne 

 
Fonte: “Em campanha no Twitter, mulheres relatam primeiros casos de assédio que sofreram”, SRZD. Acesso 

em 26/09/2017. 

A partir desta repercussão, o Think Olga desenvolveu uma análise das narrativas 

compartilhadas. Em 3.111 tweets as internautas mencionaram a idade que tinham quando 

sofreram seu #PrimeiroAssédio. A média de idade foi de 9,7 anos. Entre as palavras mais 

citadas nessas narrativas (Figura 12), o coletivo destacou “casa”, “pai” e “escola” como um 

alerta para a questão do abuso infantil praticado por pessoas de confiança da vítima e da 

família. 

Figura 12 - Nuvem #PrimeiroAssédio 

 
Fonte: “#PrimeiroAssédio: Maioria de participantes de campanha sofreu 1º abuso entre 9 e 10 anos”, BBC 

Brasil. Acesso em 26/09/2017. 

A iniciativa do coletivo Think Olga gerou desdobramentos. Durante a campanha, 

internautas utilizaram a hashtag em resposta a mobilização feminina (Figura 13), polarizando 

as diferenças entre as questões de gênero, questionando a legitimidade do discurso e 
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ridicularizando as denúncias, categorizando o movimento em torno da hashtag 

#PrimeiroAssédio como “mimimi”
75

.   

Figura 13 - @roxmo e @yghsfhosdg 

 
Fonte: “10 comentários NOJENTOS e inacreditáveis contrários à campanha #primeiroassédio”, Vix. Acesso em 

26/09/2017. 

Além deste embate, a #PrimeiroAssédio motivou também empreitadas similares em 

outras nações. Uma reportagem no blog BBC Trending
76

 contribuiu para que a campanha 

repercutisse em países como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Chile, Portugal e Holanda, sob a 

hashtag #firstharassment. 

No Brasil, os relatos compartilhados via #PrimeiroAssédio incitaram o 

desenvolvimento do aplicativo Malalai
77

 que permite à usuária elencar três contatos de 

emergência que podem ser acionados com um toque pelo celular. Possibilita ainda o 

compartilhamento de rota, para que uma pessoa previamente cadastrada receba um alerta 

quando a usuária inicia um percurso, sendo permitido visualizar pelo GPS onde a pessoa está 

e também qual a previsão de chegada ao destino.  

Os caminhos originados a partir da campanha #PrimeiroAssédio
78

 nos conduzem a 

ponderação sobre a influência dos acontecimentos cotidianos como ponto de partida para uma 

espécie de “forma cíclica” de complexificar disputas. Essa dinâmica também é observada nas 

campanhas #MeuAmigoSecreto e #33DiasSemMachismo quando, a partir de um fato 

cotidiano que gera mobilização no ambiente online, novas frentes de debates surgem em 

                                                           
75

 Mimimi é uma expressão informal comumente utilizada nas redes sociais de forma pejorativa com o intuito de 

desclassificar uma reclamação ou um protesto. 
76

 Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151110_primeiro_assedio_repercussao_cc 

Acesso: 16/06/2018. 
77

 Disponível em http://www.malalai.com.br/site/ Acesso: 16/06/2018. 
78

 Apresentaremos as campanhas #MeuAmigoSecreto e #33DiasSemMachismo nos capítulos seguintes. Nosso 

intuito neste trabalho é compreender as dinâmicas inerentes às três campanhas a partir de suas características 

comuns, estabelecendo um capítulo para cada hashtag e tratando de um enfoque específico que se alinha com as 

três campanhas. O Capítulo 3 será dedicado mais explicitamente a linha de pesquisa desta dissertação 

“Linguagens, representações e produção de sentidos” a partir da análise da campanha #33DiasSemMachismo. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151110_primeiro_assedio_repercussao_cc
http://www.malalai.com.br/site/
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espaços considerados hegemônicos e, portanto, pouco afeitos a promoção de reflexão sobre 

questões de desigualdades de gênero. É importante marcar, no entanto, que, nos referirmos a 

ideia de ciclo no sentido de fluxo
79

, pois nos interessa observar e apresentar as fases dessas 

campanhas, refletindo sobre as possíveis transformações iniciadas a partir desses processos. 

A campanha analisada evidencia um curso de comunicação no qual o cotidiano é 

pautado e “repautado” por seus próprios fatos. É possível observar que as etapas (Tabela 2) 

que compõem esse Ciclo Cotidiano são comuns as três campanhas analisadas nesta pesquisa. 

Tabela 2 - Etapas do Ciclo Cotidiano comuns as hashtags pesquisadas 
 #PrimeiroAssédio #MeuAmigoSecreto #33DiasSemMachismo 

Fato A aparição de uma 

menina de 12 anos em 

um reality show de 

culinária gera uma série 

de comentários de cunho 

sexual nas redes sociais 

online. 

A possibilidade de 

votação do Projeto de Lei 

5.069/13, conhecido 

como PL do Aborto, 

divide opiniões em 

diferentes esferas da 

sociedade. 

A repercussão de estupro 

coletivo no Rio de Janeiro 

culpabiliza a vítima. 

Mobilização Online Parte das internautas 

reage aos comentários 

obscenos. Um coletivo 

feminista convoca as 

internautas a 

compartilharem suas 

experiências de assédio. 

O intuito é mostrar que 

tal prática – homens 

assediando meninas – é 

parte do cotidiano da 

sociedade brasileira não 

televisionado. 

A partir de um tweet do 

coletivo Não Me Kahlo 

sobre o PL do Aborto 

internautas compartilham 

de forma espontânea 

outras situações 

cotidianas de machismo. 

Cinco mulheres e um 

homem lançam a página 33 

Dias Sem Machismo, 

convidando as internautas a 

reverem práticas machistas 

naturalizadas. 

Repercussão Cada campanha, em seu respectivo momento, ultrapassa o ambiente digital e passa a 

ser debatida para além das redes sociais online. 

Mídia Identificando o engajamento do público nas campanhas a mídia repercute os casos: 

apresentando as campanhas e noticiando as propostas. 

Debate Surge após a população acompanhar a maciça exposição da mídia sobre o tema, bem 

como, as campanhas nas redes sociais online. Temos, então, um embate entre os 

discursos. 

Remodelagem do fato Tal dialogismo se transforma em um novo acontecimento tornando explícito uma 

problematização até então subalternizada. O assédio sofrido pela participante do 

reality via redes sociais online, por exemplo, cede espaço a uma problemática mais 

ampla que aborda desde a erotização infantil até a cultura do estupro, passando pela 

objetificação da mulher. Situações como estas exemplificadas a exaustão nas 

produções culturais e tradições sociais, entre outras. Questões antigas no cotidiano 

feminino são impelidas à luz e se tornam pauta do público em geral com ares de 

novidade, pois, até aquele momento, estavam escondidas no dia-a-dia que não 

movimenta o capital midiático
80

. 

Fonte: Análise da autora. 
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 Ver mais na Introdução. 
80

 Neste contexto, entendemos por “capital midiático” o lucro conquistado pela mídia.  
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Em linhas gerais é desta forma que se realiza o Ciclo Cotidiano (Figura 14), um fluxo 

que envolve memória, práticas e resignificações. Este Ciclo, conforme detalhado na Tabela 2 

e ilustrado na figura a seguir, foi desenvolvido a partir da análise dos/as autores/as 

estudados/as e do entrelaçamento entre as campanhas apresentadas neste trabalho. Seguindo 

este modelo metodológico, no qual as transformações ocorrem por colisões entre realidades 

contraditórias (BRASILIENSE, 2005), apresentaremos nos capítulos 2 e 3 o Ciclo do 

Retrocesso e o Ciclo do Desafio, respectivamente.   

Figura 14 - Ciclo Cotidiano 

 

Fonte: Ciclo Cotidiano gerado a partir da análise do caso #PrimeiroAssédio. 
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Tal sucessão de etapas apresenta pontos importantes para reflexão com base nos 

estudos de mídia (KELLNER, 2001) e cotidiano (CERTEAU, 1998). Inicialmente, propomos 

duas hipóteses: (1) as mobilizações em redes sociais podem fomentar uma mudança na prática 

cotidiana; e (2) a repercussão das campanhas pode ser considerada um indicador da força das 

redes sociais como caminho para a visibilidade das minorias. 

As resignificações geradas a partir deste fluxo possibilitam a constituição, em longo 

prazo, como base de fenômenos que serão apreendidos como parte normal e evidente da 

“realidade da vida cotidiana”, como nos sugerem Berger e Luckmann (2014, p. 38): 

Apreendo a realidade da vida diária como uma realidade ordenada. Seus fenômenos 

acham-se previamente dispostos em padrões que parecem ser independentes da 

apreensão. A realidade da vida cotidiana aparece já objetivada, isto é, constituída por 

uma ordem de objetos que foram designados como objetos antes de minha entrada 

na cena. (LUCKMANN e BERGER, 2014, p. 38) 

Partimos de uma analogia a uma análise realizada por Michel de Certeau sobre 

televisão e comportamento. Considerando a produção de posts nas redes sociais online sobre 

acontecimentos cotidianos como “representações”, o tempo dedicado a esta ação como 

“comportamento” e as campanhas feministas aqui estudadas como “produto” do/a 

consumidor/a cultural que busca a disputa com o poder instituído. Segundo Certeau: 

a análise das imagens difundidas pela televisão (representações) e dos tempos 

passados diante do aparelho (comportamento) deve ser completada pelo estudo 

daquilo que o consumidor cultural ‘fabrica’ durante essas horas e com essas 

imagens. O mesmo se diga no que diz respeito ao uso do espaço urbano, dos 

produtos comprados no supermercado ou dos relatos e legendas que o jornal 

distribui. (CERTEAU, 1998, p. 39) 

Certeau evidencia a necessidade de estudarmos as práticas geradas pelo “consumidor 

cultural” a partir do que é recebido e, assim, consideramos pertinente a análise da trajetória e 

resultados das campanhas #PrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e #33DiasSemMachismo. 

No caso da hashtag #PrimeiroAssédio, pauta principal deste capítulo, como apresentado 

anteriormente, além da mobilização nas redes sociais de milhares de mulheres dispostas a 

contar suas experiências, a campanha também despertou o interesse da mídia; foi adotada em 

outros países; iniciou o desenvolvimento de um aplicativo para celular voltado para a 

segurança e revelou uma polarização de ideias sobre as denúncias realizadas.  

Por essa trajetória, consideramos que as redes sociais online se configuram como 

ambientes propícios para a realização de campanhas de conscientização sobre as 
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desigualdades de gênero, visto que as práticas discursivas machistas encontram maior 

enfrentamento na esfera virtual por meio de campanhas como a #PrimeiroAssédio. A 

desconstrução de práticas machistas cotidianas na sociedade contemporânea é um processo 

lento e gradual. No capítulo seguinte, apresentaremos as relações inerentes a estas construções 

sociais a partir de violências naturalizadas no âmbito legislativo e sociocultural. Para tanto, 

abordaremos a campanha #MeuAmigoSecreto e o Ciclo do Retrocesso. 
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Capítulo 2: Violências naturalizadas 

Com o intuito de compreender o momento sociocultural que culminou com o 

surgimento das campanhas feministas com o uso de hashtags no ambiente online, durante a 

chamada “Primavera das Mulheres”, em 2015, nos próximos capítulos discutiremos algumas 

práticas machistas que permeiam a sociedade patriarcal contemporânea ocidental
81

. Atitudes 

comuns que se repetem em uma sequência de fatos e, pouco a pouco, se inserem no 

imaginário coletivo edificando o machismo no cotidiano. Entendemos machismo na 

perspectiva de Gloria Anzaldúa como resultado de um fluxo de hierarquização social: 

Para homens como o meu pai, ser “macho” significava ser forte o bastante para 

proteger e sustentar minha mãe e nós, ainda sendo capaz de demonstrar amor. O 

macho de hoje tem dúvidas sobre sua capacidade de alimentar e proteger sua 

família. Seu “machismo” é uma adaptação à opressão e à pobreza e à baixa auto-

estima. É o resultado da dominação masculina hierárquica. (...) A perda de um 

sentido de dignidade e respeito no macho gera um machismo falso que o leva a 

diminuir as mulheres e até a brutalizá-las. Com seu comportamento sexista coexiste 

um amor pela mãe, que tem precedência sobre o amor por todas as outras. Filho 

devotado, porco chauvinista. (ANZALDÚA, 2005, p. 710) 

A reflexão de Anzaldúa dialoga com dois pontos importantes obervados durante a 

pesquisa: a interseccionalidade das opressões vivenciadas pelas mulheres e a relação entre o 

caráter quase divino concedido a maternidade por ambos sexos. Tais questões serão 

exemplificadas na análise do Capítulo 3. Por hora, trataremos do aspecto social que torna 

necessário o desenvolvimento de iniciativas feministas com o uso de hashtags como as 

examinadas neste trabalho. Com base nas campanhas estudadas, dividiremos nossa análise 

em: 

- Violência Legislativa - foco na discussão do Projeto de Lei 5.069/2013, de autoria 

do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) – apelidado de PL do Aborto - e da Proposta 

de Emenda à Constituição 181/2015, sugerida pelo senador Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) 

– denominada popularmente como PEC Cavalo de Tróia - que dialogam intimamente com a 

criação da campanha #MeuAmigoSecreto apresentando o que nomeamos aqui de Ciclo do 

Retrocesso. 

- Violência Cultural – discussão centrada na contribuição da mídia tradicional 

hegemônica para a manutenção do poder masculino; seja estimulando a erotização infantil, a 

objetificação da mulher, a rivalidade feminina, ou culpabilizando a vítima de abusos. Neste 
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 Reconhecemos as desigualdades de gênero vivenciadas na sociedade Oriental, mas, para efeito desta pesquisa 

que se concentra nas hashtags criadas no Brasil, restringiremos esta análise ao contexto histórico Ocidental. 
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caso, utilizamos a campanha #PrimeiroAssédio como cenário da discussão. Conforme 

apresentado no Capítulo 1, no qual tratamos do Ciclo Cotidiano, essa hashtag surgiu a partir 

do assédio sexual virtual a uma menina de 12 anos, concorrente no reality show culinário 

MasterChef Júnior. Após o caso, a primeira medida da emissora foi editar os episódios 

seguintes para reduzir a aparição da participante. Tal atitude evidencia um desfecho recorrente 

nos casos de assédio: a vítima é a primeira a ser penalizada.  

- Violência Social – reflexão sobre as dinâmicas sociais que naturalizam práticas 

machistas no cotidiano e moldam o comportamento feminino. Para isso, utilizamos os posts e 

alguns comentários da campanha #33DiasSemMachismo como exemplo. Com o intuito de 

analisar de modo mais detalhado tal dinâmica, essa discussão será desenvolvida no Capítulo 

3, no qual abordamos o Ciclo do Desafio.  

A decisão de apresentar as campanhas em ciclos é resultado da observação realizada 

durante a pesquisa de que - para além do momento de mobilização virtual com a expansão do 

acesso à internet no país - os movimentos que promovem debate sobre igualdade de gêneros 

avançam e retrocedem, seguindo etapas já experimentadas em outras oportunidades. 

Reconhecemos que este fluxo é intrínseco à construção histórica que ocorre de maneira não 

linear. Contudo, a trajetória das três campanhas nos remete a ideia difundida das chamadas 

ondas do feminismo, que surgem potentes no horizonte e vão perdendo a força ao se 

aproximarem da areia, até retrocederem para que uma nova onda as substitua. Não 

pretendemos aqui mensurar a eficácia ou potência de tal dinâmica, apenas apontamos o fluxo 

desta maré por igualdade que, também como o mar, não cessa e não seca, mas, por vezes, se 

levanta para tomar o continente. 

2.1 Violência Legislativa 

No Brasil, realizações como o direito ao voto, a implementação do divórcio e a 

comercialização da pílula anticoncepcional, para citar as de maior destaque, mesmo tendo 

ampliado o campo dos direitos das mulheres, não foram suficientes para acabar com as 

desigualdades presentes no cotidiano feminino. 
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De acordo com dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral
82

, em 13 de 

maio de 2018, as mulheres somam 52,48% dos votos no país
83

, mas no Congresso Nacional a 

representatividade feminina é menor que 10%
84

. Segundo pesquisa realizada pelo DataSenado 

em 2014
85

, o Brasil ocupava a 131ª posição num ranking de 189 países, classificados pela 

União Inter-Parlamentar (IPU) de acordo com o percentual de mulheres nos parlamentos 

nacionais. Em março de 2018, segundo matéria da revista Encontro
86

, o país caiu para a 152ª 

colocação. Vale lembrar que as brasileiras passaram a votar em 1932, sendo que no Rio 

Grande do Norte este direito era assegurado desde 1927
87

. 

Em 1977, a lei do divórcio
88

 foi instituída no Brasil, mas ainda hoje 67% dos casos de 

violência contra a mulher foram cometidos por homens que mantinham algum vínculo afetivo 

com a vítima
89

. Estabelecida em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340) 

visa coibir e punir a violência doméstica. Segundo dados do “Dossiê Mulher
90

”, relatório do 

Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em 2017, foram 

registrados 68 feminicídios
91

 no estado. Em 51,5% dos casos, o companheiro da vítima estava 

envolvido no crime que foi praticado em casa (52,9%). Em 60,3% das ocorrências foi 
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aplicada a Lei 11.340. No mesmo ano, 187 tentativas de feminicídio foram registradas, 65,8% 

desses delitos ocorreram na residência da vítima, tendo o companheiro (43,3%) ou ex-

companheiro (32,6%) como autor. A Lei Maria da Penha foi aplicada em 86,6% dessas 

ocorrências. O emprego da Lei está condicionado às características do crime, conforme o 

Art. 5
o
 Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos 

que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Além disso, de forma prática, tal aplicação está relacionada também ao poder 

decisório do/a delegado/a responsável pelo enquadramento de tipificação penal na fase 

inquisitória. Quando a denúncia chega ao Ministério Público é possível modificar esta 

tipificação caso haja divergência entre as duas esferas.  

Embora os dados do “Dossiê” sejam subestimados, pois apresentam apenas os casos 

em que houve registro de ocorrência em uma delegacia, sinalizam a relação de 

vulnerabilidade da mulher em suas relações afetivas e no seu local de moradia. Espaços 

emocionais e físicos que deveriam ser reduto de segurança. Cabe ressaltar que desde 2015 

tramita no Congresso o Projeto de Lei 3030
92

, de autoria do deputado Lincoln Diniz Portela 

(PR-MG), que propõe o aumento da pena de feminicídio de 1/3 à metade caso o crime seja 

praticado “na presença virtual de descendentes ou ascendentes da vítima ou em 

descumprimento das medidas protetivas de urgência.” Tais medidas
93

 incluem o afastamento 

do acusado do lar ou local de convivência; o impedimento de aproximação da vítima, 

familiares e testemunhas mediante um limite mínimo de distância; a proibição de frequentar 
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os mesmos locais que a vítima; restrição de comunicação por qualquer meio e redução de 

visita aos filhos. Pesquisa realizada na Comarca de Barra do Garças (MT), entre 2013 e 2015, 

analisou 801 inquéritos policiais referentes a ocorrências de violência doméstica e familiar, 

232 (29%) acusados reincidiram no crime apesar das medidas protetivas de urgência
94

. O 

número de processos referentes à Lei Maria da Penha tramitados na Justiça Estadual do país, 

em 2017, foi de 1.448.716 - 13 inquéritos a cada mil brasileiras
95

. No mesmo ano, foram 

registrados 1.133 feminicídios e 221.238 casos de violência doméstica
96

.  

No âmbito da liberdade sexual, representada pelo advento da pílula anticoncepcional, 

a cultura sexista segue classificando as mulheres por seu estado civil, número de parceiros e 

independência. A tal liberdade concedida pelos métodos anticoncepcionais femininos é 

vigiada e julgada atentamente pela sociedade, mídia e Estado. Este último, que deveria ser 

laico e agir em prol do bem-estar das cidadãs, insiste em criminalizar o aborto. Tal postura 

governamental coloca em risco a vida das mulheres e onera os gastos públicos com saúde. 

Estima-se que, em dez anos tenham sido gastos 486 milhões de reais pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para tratamento de complicações decorrentes de aborto, sendo 75% destes 

provocados
97

. Em 2016, teriam sido realizados entre 916 mil a 1,1 milhão de abortos 

induzidos, resultando em 204 mil internações no SUS e 224 mil óbitos – ao custo de 48,8 

milhões de reais aos cofres públicos. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto (PNA – 2016), 

“aos 40 anos de idade, quase uma em cada cinco mulheres já fez aborto
98

”. Neste contexto, no 

qual o direito de autonomia da mulher sobre o próprio corpo é negado em virtude de leis da 

década de 40 - redigidas por políticos majoritariamente homens, brancos, de classe média a 

alta -, é preocupante notar a ameaça constante de novas regras ainda mais desfavoráveis à 

emancipação feminina. É essa dinâmica que cerceia os direitos femininos, ignorando o alto 
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índice de mortes por aborto inseguro e os gastos financeiros em função de projetos de Lei 

elaborados com base em crenças religiosas e normas de conduta morais, que consideramos 

como Violência Legislativa. Segundo Butler (2018), “há diferenças entre políticas que 

buscam explicitamente a morte de determinadas populações e políticas que produzem 

condições de negligência sistemática que na realidade permitem que as pessoas morram”. A 

legislação atual impacta diretamente na vida das mulheres, sendo as negras e de classe 

econômica mais baixa as mais vulneráveis. Dados do Sistema de Morbidade Hospitalar do 

Ministério da Saúde mostram que, em 2016, 62,4% das mulheres internadas por complicações 

pós-aborto eram negras e pobres. 

Apresentaremos a seguir as mudanças propostas para o PL 5.069/2013 que originou a 

campanha #MeuAmigoSecreto, e as alterações previstas para a PEC 181/2015. 

2.2 #MeuAmigoSecreto e o Ciclo do Retrocesso
99

 

A hashtag #MeuAmigoSecreto ganhou as redes sociais online de maneira espontânea 

em novembro de 2015 após um post (Figura 15) do coletivo Não Me Kahlo
100

 sobre o PL do 

Aborto
101

 (Projeto de Lei 5.069
102

).  
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Figura 15 - Tweet postado pelo coletivo Não Me Kahlo (@NaoKahlo) em 24 de novembro de 

2015. 

 
Fonte: Print da autora

103
.  

O Projeto de Lei 5.069, de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha
104

 

(PMDB-RJ) foi apresentado à Câmara dos Deputados em 27 de fevereiro de 2013 e, após um 

período de arquivamento, voltou à tramitação em 2015. O texto “tipifica como crime contra a 

vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à 

prática de aborto
105

”. O teor deste projeto criminaliza qualquer pessoa que auxiliar ou induzir 

a mulher ao aborto, tornando passível de interpretação jurídica a conduta de profissional da 

área de saúde que durante atendimento fornecer orientações sobre procedimentos abortivos 

mesmo para vítimas de estupro, por exemplo. O projeto inicial propõe que o art. 1º do 

Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passe a vigorar acrescido do 

art. 127-A, com a seguinte redação:  

Anúncio de meio abortivo ou induzimento ao aborto  

Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto, 

induzir ou instigar gestante a usar substância ou objeto abortivo, instruir ou 

orientar gestante sobre como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para 

que o pratique, ainda que sob o pretexto de redução de danos:  

Pena: detenção, de quatro a oito anos.  

§ 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, 

farmacêutico ou enfermeiro:  
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Pena: prisão, de cinco a dez anos.  

2º. As penas aumentam-se de um terço, se é menor de idade a gestante a que se 

induziu ou instigou o uso de substância ou objeto abortivo, ou que recebeu 

instrução, orientação ou auxílio para a prática de aborto
106

. (grifo nosso) 

Atualmente, o art. 127 do Decreto citado versa sobre a pena para a forma qualificada 

de prática abortiva enquanto crime, aumentando a pena em um terço quando em decorrência 

“do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de 

natureza grave e são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte”. 

O argumento que fundamenta este PL afirma ainda que a tentativa de legalizar o 

aborto é um movimento dos países capitalistas, sobretudo os Estados Unidos, para controlar 

numericamente a população. Reforça também a ideia de que as feministas estão sendo 

“enganadas” por contextos que fingem valorizar a autonomia feminina: 

Em 1974, a direção das organizações Rockefeller, em conjunto com sociólogos da 

Fundação Ford, formularam uma nova tática na estratégia para o controle da 

população mundial. Os meios para a redução do crescimento populacional, entre os 

quais o aborto, passariam a ser apresentados na perspectiva da emancipação da 

mulher, e a ser exigidos não mais por especialistas em demografia, mas por 

movimentos feministas organizados em redes internacionais de ONG’s sob o rótulo 

de “direitos sexuais e reprodutivos”.  

Neste sentido, as grandes fundações enganaram também as feministas, que se 

prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam realmente 

preocupadas com a condição da mulher. (Justificativa do Projeto de Lei Nº 

5.069/2013, p. 4)  

Após avaliação
107

 do deputado Evandro Gussi (PV-SP) - membro das Frentes 

Parlamentares Evangélica, em Defesa da Vida e da Família e Mista Católica Apostólica 

Romana -, e relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o PL do Aborto 

recebeu um substitutivo que propõe também a alteração da Lei 12.845, sancionada em agosto 

de 2013, que “dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de 

violência sexual”. A seguir, apresentaremos a Lei em vigor e as modificações propostas. 
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Tabela 3 - Substitutivo ao PL 5.069 
Lei 12.845

108
 Substitutivo 

Art. 1
o
  Os hospitais devem oferecer às vítimas de 

violência sexual atendimento emergencial, integral e 

multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 

dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de 

violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos 

serviços de assistência social. 

Art. 2
o
  Considera-se violência sexual, para os efeitos 

desta Lei, qualquer forma de atividade sexual não 

consentida. 

Art. 3
o
  O atendimento imediato, obrigatório em todos 

os hospitais integrantes da rede do SUS, compreende 

os seguintes serviços: 

I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no 

aparelho genital e nas demais áreas afetadas; 

II - amparo médico, psicológico e social imediatos; 

III - facilitação do registro da ocorrência e 

encaminhamento ao órgão de medicina legal e às 

delegacias especializadas com informações que 

possam ser úteis à identificação do agressor e à 

comprovação da violência sexual; 

IV - profilaxia da gravidez; 

V - profilaxia das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - DST; 

VI - coleta de material para realização do exame de 

HIV para posterior acompanhamento e terapia; 

VII - fornecimento de informações às vítimas sobre 

os direitos legais e sobre todos os serviços 

sanitários disponíveis. 

§ 1
o
  Os serviços de que trata esta Lei são prestados 

de forma gratuita aos que deles necessitarem. 

§ 2
o
  No tratamento das lesões, caberá ao médico 

preservar materiais que possam ser coletados no 

exame médico legal. 

§ 3
o
  Cabe ao órgão de medicina legal o exame de 

DNA para identificação do agressor. 

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 

(noventa) dias de sua publicação oficial. 

Art. 1º Os hospitais devem oferecer às vítimas de 

violência sexual atendimento emergencial e 

multidisciplinar, visando o tratamento das lesões 

físicas e dos transtornos psíquicos decorrentes de 

violência sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos 

serviços de assistência social.  

Art. 2º Considera-se violência sexual, para os efeitos 

desta Lei, as práticas descritas como típicas no Título 

VI da Parte Especial do Código Penal (Crimes contra 

a Liberdade Sexual), Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, em que resultam danos físicos e 

psicológicos.  

Parágrafo único. A prova da violência sexual deverá 

ser realizada por exame de corpo de delito.  
Art.3º............................................................ 

III – encaminhamento da vítima para o registro de 

ocorrência na delegacia especializada e, não 

existindo, à Delegacia de Polícia que, por sua vez, 

encaminhará para o Instituto Médico-Legal, órgão 

público subordinado à Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, visando a coleta de informações e 

provas que possam ser úteis à identificação do 

agressor e à comprovação da violência sexual;  

IV – (revogado);  

VII – (revogado); 

(grifos nosso) 

É interessante perceber que o relator se utiliza das mudanças no PL 5.069/2013 para 

tornar ainda mais difícil o acesso da mulher à autonomia de seu próprio corpo, mesmo quando 

esta é vítima de estupro. Para isso, inclui nas propostas de alterações a Lei 12.845/2013. Não 

um projeto a ser votado, mas uma lei já sancionada, revogando itens fundamentais para a 

mínima possibilidade de realização de um aborto seguro em caso de violência sexual. Ao 

retirar do texto a “profilaxia da gravidez” e o “fornecimento de informações às vítimas sobre 

os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis”, Evandro Gussi anula 
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qualquer possibilidade de aborto seguro para as vítimas de estupro. Além disso, a 

classificação da violência sexual também muda de “qualquer forma de atividade sexual não 

consentida” para os tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 1940, Título VI da Parte Especial do 

Código Penal (Crimes contra a Liberdade Sexual), a saber: 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL 

Estupro 

Art. 213. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça:  

Pena - reclusão, de três a oito anos. 

Atentado violento ao pudor 

Art. 2l4. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou 

permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:  

Pena - reclusão de dois a sete anos. 

Posse sexual mediante fraude  

Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude:  

Pena - reclusão, de um a três anos.  

Parágrafo único. Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor de dezoito 

anos e maior de quatorze anos:  

Pena - reclusão, de dois a seis anos. 

Atentado ao pudor mediante fraude  

Art. 216. Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com 

ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal:  

Pena - reclusão, de um a dois anos.  

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de dezoito e maior de quatorze anos:  

Pena - reclusão, de dois a quatro anos. (grifo nosso) 

O PL do Aborto também passa a determinar que a vítima de estupro seja encaminhada 

a delegacia para realização de exame de corpo delito que ateste o ocorrido antes de receber 

atendimento médico. Tal conduta poderia ser comparável a levar um jovem baleado vítima de 

um assalto para registrar um boletim de ocorrência na delegacia antes de receber atendimento 

médico. De acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
109

, em 2017, 

foram registradas 60.018 ocorrências de estupro, o que representa um crescimento de 8,4% 

em relação à 2016. Mas, estima-se que a mudança na legislação sobre o aborto impactaria em 

um número muito maior de mulheres, visto que tal índice pode ser considerado subestimado 

em função da resistência de muitas vítimas em registrar ocorrência, em virtude de fatores que 

vão desde o medo do agressor até o receio de enfrentar a falta de preparo dos profissionais de 

segurança pública destinados a lidar com tais delitos. Em uma sociedade patriarcal que 

responsabiliza a vítima de estupro pelo crime sofrido, prestar queixa em um ambiente policial, 

muitas vezes, majoritariamente masculino, pode se transformar em uma nova violência. 
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Segundo Andrea Nye, a legislação proibitiva do aborto é um exemplo de como a mulher pode 

ser subjugada de diferentes formas pela sociedade: 

As mulheres nem sempre são governadas pela força. A vontade masculina de que a 

mulher assuma um papel subordinado é mascarada nas teorias de uma "natureza" 

feminina. Instituições de socialização, sobretudo a família, garantem que essa 

"natureza" reapareça em cada geração pela mediação entre estrutura individual e 

social. Por vezes, no entanto, é empregada força bruta — mediante leis que tornam o 

aborto ilegal, ou os maus-tratos e violência à esposa. Descrições jocosas da violência 

contra as mulheres nos meios de massa, pornografia, e anedotas misóginas, tudo isso 

são meios de utilizar a violência para afirmar o poder masculino. (NYE, 1995, p. 

121) 

Foi neste contexto, quando parte da sociedade discutia as consequências inerentes a 

aprovação do Projeto de Lei 5.069/2013 que surgiu a campanha #MeuAmigoSecreto. Fazendo 

alusão à tradicional brincadeira de fim de ano, conhecida também como amigo oculto (na qual 

o/a participante deve descrever aquele/a que será presenteado até que alguém adivinhe de 

quem se trata). Durante a campanha, internautas relataram situações cotidianas de machismo 

praticadas por colegas de trabalho, amigos/as e familiares. 

Na apresentação do livro “#MeuAmigoSecreto: Feminismo além das redes”, as 

integrantes do Coletivo Não Me Kahlo – Bruna de Lara, Bruna Rangel, Gabriela Moura, 

Paola Barioni e Thaysa Malaquias – narram o surgimento da campanha: 

A hashtag, criada em novembro de 2015, não surgiu de uma campanha planejada, 

mas sim de uma construção coletiva e espontânea. Como acontece com muitas 

coisas na internet, é difícil definir o momento exato em que a tag nasceu. Porém, não 

há dúvidas de que o pontapé inicial foi dado em nossa conta no Twitter. Estávamos 

nos aproximando do final do ano, quando acontecem encontros festivos e 

brincadeiras, como a do amigo oculto. Lendo nessa época os tweets das pessoas que 

seguimos, um nos chamou a atenção. Uma menina reclamava do amigo secreto que 

havia tirado no sorteio, que não lhe agradava. Inspiradas no formato de seu 

microrrelato, resolvemos fazer uma série de tweets que trouxessem uma perspectiva 

feminista da situação. Fizemos isso várias vezes em outras ocasiões, mas nunca 

havíamos tido o alcance que conseguimos com a #MeuAmigoSecreto. (LARA et al, 

2016. p. 14) 

Percebe-se nesse relato que por se tratar de uma iniciativa espontânea, não havia, no 

começo, a preocupação de “marcar” os posts com a hashtag. Não havia um planejamento 

inicial de uma campanha de conscientização, mas, a partir das publicações que sempre 

começavam com “Meu amigo secreto...” os/as seguidores/as do perfil passaram a 

compartilhar suas próprias histórias com a hashtag #MeuAmigoSecreto.  

O primeiro que publicamos foi “Meu amigo secreto diz que aborto é assassinato, 

mas pediu pra namorada abortar quando engravidou”. (...) Depois, seguiram-se 

outros, como “Meu amigo secreto diz que não é homofóbico, mas que ‘só pode ser 

viado longe de mim’ e Meu amigo secreto não apresentou a namorada para a família 

porque ela é negra”. Todos os tweets que publicamos foram baseados em fatos da 
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vida de pessoas conhecidas e, até então, não estavam acompanhados da hashtag. 

Nossa intenção foi chamar atenção para o machismo daqueles que nos são próximos, 

desmistificando a noção de que nossos agressores são sempre pessoas 

desconhecidas. Na verdade, eles são também nossos chefes, colegas de trabalho, 

namorados, pais, tios, amigos... ou seja, alguém que você sortearia em um jogo de 

amigo oculto. (LARA et al, 2016. p. 14) 

A identificação dos/as internautas com os casos relatados - exemplos de machismo que 

ilustravam o descontentamento com algum “amigo secreto” – aliado à possibilidade de se 

expressar de forma objetiva e direta potencializou o alcance das mensagens iniciais. Manuel 

Castells, define tal dinâmica como “autocomunicação”, uma transformação crescente no 

“domínio da comunicação” que, nos últimos anos, se constituiu no “uso da internet e das 

redes sem fio como plataformas da comunicação digital”. Segundo ele, a autocomunicação: 

É comunicação de massa porque processa mensagens de muitos para muitos, com o 

potencial de alcançar uma multiplicidade de receptores e de se conectar a um 

número infindável de redes que transmitem informações digitalizadas pela 

vizinhança ou pelo mundo. É autocomunicação porque a produção da mensagem é 

decidida de modo autônomo pelo remetente, a designação do receptor é 

autodirecionada e a recuperação de mensagens das redes de comunicação é 

autoselecionada. (CASTELLS, 2017, p. 9) 

São as características inerentes a autocomunicação definida por Castells que permitem 

o alcance progressivo de campanhas com o uso de hashtags. Aliando os atributos da 

“comunicação de massa”, presentes nas redes sociais online onde a mensagem é transmitida 

de “muitos para muitos”, com a possibilidade do/da internauta decidir como compartilhar seu 

relato: modo público (para todos os/as usuários/as da rede) ou privado (disponível apenas para 

internautas previamente adicionados/as como amigos/as ou aceitos/as como seguidores/as)
110

. 

Essas formas de circulação de informação podem ser consideradas fundamentais para a 

disseminação dos movimentos feministas: a mensagem se move em segmentos distintos, com 

linguagem acessível, onde os relatos refletem a vivência de pessoas comuns que podem ser 

identificadas como iguais, promovendo a sensação de pertencimento que poderá gerar 

engajamento. Ou seja, uma usuária conectada ao Facebook ou Twitter, que não faz parte de 

nenhum grupo ativista feminista e não segue coletivos com essa temática pode ser 

surpreendida com uma mensagem compartilhada por alguém de sua rede e assim ter acesso a 

informações que não compõem o seu círculo social, por exemplo. Ao perceber nessa 

mensagem algum tipo de semelhança com uma experiência própria é possível o 
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 Existe uma série de problematizações em relação a real privacidade destinada aos/às internautas por 
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reconhecimento da vivência de uma situação opressora naturalizada na sociedade. Nesta 

dinâmica reside parte das “táticas” (CERTEAU, 1998) empregadas por essas iniciativas. A 

possibilidade de ter sua mensagem transmitida por outras vozes expande o debate de forma 

veloz. Além disso, o/a emissor/a – que de fato é um retransmissor/a – é alguém do círculo de 

relações do/a internauta o que pode configurar maior credibilidade ao tema. 

 Embora, no Brasil, o ativismo online seja muitas vezes tratado pejorativamente, 

apelidado de “ativismo de sofá”, é necessário atentar para suas possibilidades de engajamento 

a partir das redes. Conforme relatam as integrantes do coletivo Não Me Kahlo: 

Não é de hoje que a militância feminista na internet é vista com maus olhos. Por 

vezes, a chamam de supérflua; por outras, a acusam de ser ineficaz em relação a seus 

objetivos. Seja como for, todas essas críticas são permeadas por um certo tom de 

desdém, desqualificando o “feminismo de internet” como uma mobilização 

insignificante em comparação ao ativismo “real”, ou seja, aquele feito nas ruas, fora 

do mundo virtual. (...) De fato, as informações produzidas no meio virtual – em 

especial nas redes sociais – costumam ser menos aprofundadas. Textos enxutos 

chamam mais atenção do que longos escritos, e o conteúdo em forma de imagens e 

vídeos é mais valorizado. Mesmo fora das redes sociais, como em colunas e blogs, 

preferem-se textos mais informais. É muito improvável que uma pessoa que está 

navegando pelas redes sociais queira parar para ler um artigo acadêmico de vinte 

páginas sobre o feminismo, não é? Porém essa mesma pessoa estará disposta a 

assistir a um vídeo, a ver uma imagem ou a ler um texto menor que lhe interesse. 

Sendo assim, alguém que nunca tenha tido contato com o feminismo passa a tê-lo e 

a compreender melhor a nossa agenda. Enquanto isso, pessoas que já tiveram um 

primeiro contato com o movimento podem se aproximar de assuntos que antes 

desconheciam ou analisá-los por uma nova perspectiva. Não se trata, portanto, de 

difundir um conteúdo frívolo, mas de entender a utilidade do meio virtual em suas 

particularidades, para, assim, utilizá-lo da melhor forma possível. (LARA, 2016. p. 

13) 

Campanhas feministas no ambiente online com o uso de hashtags como a iniciativa 

#MeuAmigoSecreto ressaltam a configuração das redes sociais como um campo de disputa, 

uma vez que não há separação entre o que é real e o que é virtual, pois o uso das redes é 

reflexo do indivíduo que está conectado. Portanto, a utilização das redes não deve ser 

separada da realidade social da qual faz parte, visto que “as tecnologias são artefatos 

culturais” (RECUERO, 2011) e o/a internauta que se expressa a partir delas é também o 

indivíduo que compõem a sociedade contemporânea. Sendo assim, reconhecer o potencial do 

ambiente online como espaço de luta é ampliar o campo de possibilidades. Podemos entender 

que o Facebook é uma arena na qual as campanhas feministas se utilizam da “trampolinagem” 

(CERTEAU, 1998) e resignificam acontecimentos cotidianos devolvendo ao espaço instituído 

– onde operam as legitimações dogmáticas – um novo olhar sobre o acontecimento em 
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questão. Contudo, conforme ressalta Christine Hine em entrevista a revista E-Compós, não 

podemos esquecer que  

as ferramentas de redes sociais, por exemplo, geralmente são de propriedade de 

interesses comerciais, e acho um tanto perturbador ver quanto de nosso debate 

democrático agora passa por canais de mídia que pertencem a corporações, e que 

esses interesses corporativos, por sua vez, não são independentes de pressão 

governamental. (BRAGA, 2012, p.3) 

Por um lado, a rede social Facebook é um símbolo do “sonho americano” propagado 

pelo capitalismo: desenvolvido por um estudante, homem, branco, estado unidense que – por 

“mérito” – é dono da maior rede social online do mundo, tendo acumulado aos 33 anos um 

patrimônio estimado em U$$ 62,4 bilhões
111

. Em contrapartida, o Facebook, embora uma 

empresa privada, é percebido socialmente como uma área livre, capaz de fornecer visibilidade 

para as mais diversas causas. Essa dualidade coloca a referida rede como lugar de 

representação hegemônica e também área de enfrentamento. E é a partir das “táticas” e 

“astúcias” definidas por Certeau (1998) que as campanhas feministas com o uso de hashtags 

avançam problematizando as questões de gênero.  

Embora a transformação social que tais campanhas almejam ainda não seja palpável é 

possível perceber um passo a frente na inclusão das pautas propostas como parte do debate 

social, propondo reflexão no “campo de visão do inimigo”. 

Figura 16 - Tweet reproduzido no Facebook pelo coletivo Não Me Kahlo (@NaoKahlo) em 24 de 

novembro de 2015. 

 
Fonte: Print da autora

112
. 

Nesse movimento, a campanha #MeuAmigoSecreto - que teve início como um 

protesto ao PL do Aborto -, passou a abarcar outros temas vinculados às desigualdades de 

gênero (Figura 16 e 17). Tal dinâmica pode ser atribuída à ausência de um planejamento 
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 Disponível em 
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oficial ou de uma delimitação de tema, concedendo aos/às internautas a possibilidade de 

denunciar as situações vividas. Vale ressaltar que a utilização da tradicional brincadeira de 

amigo oculto como mote da campanha, de certo modo, estimulou a participação, pois a 

acusação de uma prática machista foi feita preservando o anonimato do indivíduo; ao mesmo 

tempo, revelava que o/a denunciado/a fazia parte do círculo de convivência daquela pessoa. 

Esse processo propiciou que os/as participantes da campanha realizassem sua catarse sem 

atingir diretamente o/a causador/a do desconforto. Ao mesmo tempo em que aderiram ao 

movimento e eram vistos/as como engajados/as preservavam as relações pessoais, ainda que 

sob risco de descontentamento caso o/a amigo/a secreto/a se visse naquele relato. Segundo 

Renata de Rezende, 

Há específicas e variadas relações entre os atores que configuram as narrativas 

dramáticas, mas o compartilhar de papéis nesse ciberespaço indica a experiência 

catártica na medida de sua tessitura enunciativa. A argumentação aristotélica baseia-

se no fato de que algumas emoções podem ser liberadas por meio de uma descarga 

emocional provocada por uma situação dramática (REZENDE, 2015, p. 147) 

Da mesma forma como observado na campanha #PrimeiroAssédio, os relatos ocorrem 

pela necessidade de desabafo, a postagem se afirma como uma válvula de escape para 

situações difíceis de suportar na realidade cotidiana. 

Figura 17 - Tweet reproduzido no Facebook pelo coletivo Não Me Kahlo (@NaoKahlo) em 24 de 

novembro de 2015. 

 
Fonte: Print da autora

113
. 

Para Berger e Luckmann, “a realidade é socialmente definida”, assim, cabe aos 

“grupos de indivíduos” que “servem como definidores da realidade” instituir os padrões de 

comportamento que serão absorvidos, reproduzidos, e aceitos como corretos pela sociedade. 

A possibilidade de indivíduos não-definidores da realidade exporem em ampla escala seu 
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descontentamento frente a esses comportamentos engraxa uma engrenagem que pouco se 

movimenta ao longo dos anos. Como os autores afirmam, por ter como propriedade ser 

definida por indivíduos a realidade do universo social é mutável: “Sendo produtos históricos 

da atividade humana, todos os universos socialmente construídos modificam-se, e a 

transformação é realizada pelas ações concretas” (BERGER e LUCKMANN, 2014, p. 151). 

Neste aspecto, podemos considerar que ações como a iniciativa #MeuAmigoSecreto 

representam práticas de transgressão (Figura 18) que proporcionam reflexão e propõem 

mudanças na realidade.  

Figura 18 - Tweet reproduzido no Facebook pelo coletivo Não Me Kahlo (@NaoKahlo) em 24 de 

novembro de 2015. 

 
Fonte: Print da autora

114
. 

Conforme já citado, a #MeuAmigoSecreto surgiu em 2015 em função da discussão 

inerente a tramitação do Projeto de Lei 5.069/2013, que versa sobre o aborto
115

. Embora este 

projeto seja de 2013, apenas dois anos depois, tornou-se pauta de debate na sociedade, 

gerando mobilização no ambiente online. De modo similar, em novembro de 2017, uma nova 

proposta de mudança na legislação virou pauta do dia após dois anos de tramitação.  

A Proposta de Emenda à Constituição 181/2015
116

 (PEC 181/2015) tem sua origem na 

PEC 99/2015, de autoria do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que trata da licença 

maternidade em caso de nascimento prematuro, ampliando a licença à gestante para “cento e 

vinte dias, estendendo-se a licença-maternidade, em caso de nascimento prematuro, à 

quantidade de dias que o recém-nascido passar internado”. Inicialmente recebida como uma 

conquista, a PEC 99/2015 se transformou em um risco de retrocesso aos direitos da mulher ao 
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 Disponível em 

https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.313545132152493/5235296511

54039/?type=3&theater Acesso: 22/04/2018. 
115

 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1061163 Acesso: 

4/06/2018. 
116

 Ver Anexo VI. 

https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.313545132152493/523529651154039/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.523529431154061.1073741844.313545132152493/523529651154039/?type=3&theater
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1061163
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ser apensada à PEC 181/2015, de autoria do deputado Jorge Tadeu Mudalen
117

 (DEM-SP), 

membro da Frente Parlamentar Evangélica e da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da 

Família. Ao incluir na matéria trechos como “dignidade da pessoa humana desde a 

concepção” e “inviolabilidade do direito à vida desde a concepção” o autor atribui o conceito 

de pessoa e direito à vida a partir da concepção, o que traria implicações à legislação vigente 

sobre o aborto; às pesquisas científicas e ao acesso a pílula do dia seguinte. Por essa mudança 

de status tal proposta foi apelidada de PEC Cavalo de Tróia
118

. 

Tabela 4 - Comparativo Constituição Federal x PEC 181 
Constituição Federal

119
 Substitutivo PEC 181

120
 

III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes [...] 

Art. 2º Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 1º 

da Constituição Federal: “Art. 

1º....................................................................... 

...................................................................................... 

III- dignidade da pessoa humana, desde a concepção; 

.....................................................................................”. 

Art. 3º Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 5º da 

Constituição Federal:  

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida desde a concepção, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, [...] 

(grifos nossos) 

Atualmente, no Brasil, é possível realizar um aborto sem infringir a Lei em caso de 

estupro; quando há risco de morte para a gestante e quando o feto apresenta anomalias 

inconciliáveis com a vida fora do útero. Caso a mudança proposta pela PEC 181/2015 seja 

aprovada, em todos esses casos o aborto se tornaria crime. Ou seja, mulheres em risco de 

morte; vítimas de estupro e grávidas de fetos sem chances de sobrevivência seriam forçadas 

por Lei a seguir com a gestação. A criminalização do aborto em todas as situações abre 
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 Ver Anexo VII. 
118

 Segundo a obra “Ilíada” de Homero, o Cavalo de Tróia era feito de madeira e oco por dentro e foi presenteado 

aos troianos, como um símbolo de rendição durante a guerra. Os troianos receberam o presente e levaram o 

gigantesco cavalo para dentro da cidade. Quando a cidade dormia, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo 

e iniciaram o ataque destruindo Tróia. Essa história originou a expressão “presente de grego” atribuído à 

presentes que, na verdade, causarão problemas. 
119

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso: 5/06/2018. 
120

 Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1586817&filename=Parecer-

PEC18115-16-08-2017 Acesso: 5/06/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1586817&filename=Parecer-PEC18115-16-08-2017
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1586817&filename=Parecer-PEC18115-16-08-2017
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brechas para outra questão: a investigação policial de mulheres que sofreram aborto 

espontâneo, algo comum em 20% das gestações até a 22ª semana
121

. 

A aprovação da PEC 181/2015 prejudicaria também pesquisas com células-tronco e 

procedimentos médicos como a fertilização in-vitro. Isto porque em ambos casos ocorre o 

descarte de óvulos fecundados e ao reconhecer por lei a “vida desde a concepção” esse 

descarte seria ilegal. Além disso, a proposta dificultaria o acesso à anticoncepção de 

emergência, pois a pílula do dia seguinte passaria a ser considerada um método abortivo em 

função do trecho do texto da proposta que assegura a “inviolabilidade do direito à vida desde 

a concepção”. Tal análise é baseada em interpretações religiosas que atribuem à pílula o 

caráter abortivo ao impedir a implantação do óvulo
122

.  Para os especialistas da área de saúde 

a pílula anticoncepcional de emergência não deve ser considerada abortiva, pois não impede a 

evolução da gravidez caso o óvulo já tenha sido fecundado e implantado no útero. A atuação 

deste tipo de medicamento promove, por exemplo, a inibição ou atraso da ovulação; o 

impedimento da formação da camada que recobre o útero para acomodação do óvulo 

fecundado (endométrio gravídico) e/ou alteração da passagem do óvulo pela tuba uterina; 

medidas que impedirão a gravidez indesejada com taxa de eficácia de 88% na ingestão da 

pílula até 24h após a relação sexual desprotegida
123

. Este índice cai com o passar do tempo 

sendo 72h pós-coito o prazo máximo para utilização deste método anticonceptivo.  

O PL do Aborto e a PEC Cavalo de Tróia apresentam algumas semelhanças: ameaçam 

direitos já conquistados pelas mulheres no Brasil; se utilizam da possibilidade de alterar 

projetos para, na verdade, modificar a legislação em vigor; têm uma longa trajetória em 

tramitação e ganharam espaço no debate social próximo ao fim do ano, talvez buscando apoio 

das massas religiosas durante as festas cristãs. Até o momento
124

, ambos seguem em 

tramitação. A repetição da discussão sobre aborto em anos distintos, mas em épocas similares 

– final do ano – mantém o caráter atual da hashtag #MeuAmigoSecreto, pois a motivação 

para a sua criação continua atuante na sociedade, o que ressalta a característica que 
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 Disponível em 

https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.382671338573205.1073741828.313545132152493/8887876046

28240/?type=3&theater Acesso: 5/04/2018. 
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 Disponível em https://formacao.cancaonova.com/bioetica/aborto/o-que-a-igreja-diz-da-pilula-do-dia-seguinte/ 

Acesso: 31/01/2019. 
123

 Disponível em https://drauziovarella.uol.com.br/mulher-2/pilula-do-dia-seguinte-perguntas-e-respostas/ 

Acesso: 31/01/2019. 
124

 Capítulo revisado em 20/01/2019.  

https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.382671338573205.1073741828.313545132152493/888787604628240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/NaoKahlo/photos/a.382671338573205.1073741828.313545132152493/888787604628240/?type=3&theater
https://formacao.cancaonova.com/bioetica/aborto/o-que-a-igreja-diz-da-pilula-do-dia-seguinte/
https://drauziovarella.uol.com.br/mulher-2/pilula-do-dia-seguinte-perguntas-e-respostas/
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denominamos como Ciclo do Retrocesso - compreendemos por retrocesso o ato de se deslocar 

para trás; no contexto deste trabalho, seria o deslocamento temporal para o passado, onde os 

direitos das mulheres eram ainda mais restritivos e/ou nulos. A partir deste Ciclo, se evidencia 

que não basta negar direitos às mulheres, o poder legislativo – majoritariamente masculino – 

necessita retirar o que já foi conquistado. 

Neste contexto, a proposta cíclica utilizada nesta pesquisa para observação dos 

atravessamentos inerentes as três campanhas identifica no percurso das iniciativas pontos 

distintos que compõem a mesma característica: ameaça a conquista de direitos femininos já 

estabelecidos. 

Tabela 5 - Etapas do Ciclo do Retrocesso comuns as hashtags pesquisadas 
 #PrimeiroAssédio #MeuAmigoSecreto #33DiasSemMachismo 

Conquista ameaçada Menina de 12 anos é 

selecionada para participar 

de programa de TV sem 

enfoque na erotização 

infantil. 

Direito ao aborto 

legalizado em casos de: 

estupro; risco de morte 

para a gestante e quando o 

feto apresenta anomalias 

inconciliáveis com a vida 

fora do útero. 

Acesso à anticoncepção de 

emergência, realização de 

pesquisas com células-

tronco e procedimentos 

médicos como a 

fertilização in-vitro. 

Direito de ir e vir.  

Fato A simples aparição no 

reality show de culinária 

gera comentários de cunho 

sexual nas redes sociais 

online. 

Tramitação do Projeto de 

Lei 5.069/2013 (PL do 

Aborto) e da Proposta de 

Emenda Constitucional 

181/2015 (PEC Cavalo de 

Tróia). 

Jovem de 16 anos é vítima 

de estupro coletivo na 

comunidade do Barão, 

Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro.  

Mobilização Online É criada a campanha 

#PrimeiroAssédio
125

.  

Um tweet do coletivo Não 

Me Kahlo sobre o PL do 

Aborto gera o 

compartilhamento 

espontâneo de relatos 

sobre situações cotidianas 

de machismo. 

A página 33 Dias Sem 

Machismo, convida os/as 

internautas a reverem 

práticas machistas 

naturalizadas. 

Retrocesso Apesar de não ter sido 

observado no primeiro 

episódio do programa 

sinais de erotização 

infantil. A aparição da 

participante despertou 

entre os internautas um 

discurso de apologia ao 

estupro. E como “solução” 

A proposta de um Projeto 

de Lei mais restritivo ao 

aborto, no ano de 2013, e 

de uma Emenda 

Constitucional ainda mais 

proibitiva, em 2015, sobre 

o mesmo tema ressalta o 

fluxo constante de ameaça 

aos parcos direitos 

Além do estupro sofrido, a 

vítima teve sua imagem 

violada pelo 

compartilhamento, nas 

redes sociais online, do 

vídeo da violência. E foi 

julgada pela mídia e parte 

dos/das internautas que 

buscaram na sua história 
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para este caso a emissora 

de TV editou os episódios 

seguintes, reduzindo a 

participação da menina. 

Um exemplo do que 

ocorre cotidianamente nos 

casos de abuso contra a 

mulher: a vítima é a 

primeira, e por vezes a 

única, a ser penalizada. 

conquistados pelas 

brasileiras em relação à 

autonomia sobre o próprio 

corpo. 

de vida fatos que 

pudessem “justificar” o 

crime como, por exemplo, 

a gravidez antes dos 16 

anos e a participação em 

bailes funk. Após o 

depoimento da vítima e de 

cinco suspeitos o delegado 

titular do caso disse que 

não era possível afirmar a 

ocorrência de crime
126

. A 

pedido da advogada da 

vítima o caso passou aos 

cuidados de uma delegada. 

Fonte: Análise da autora. 

Quando o Ciclo do Retrocesso se completa, não significa o fim de um processo, mas o 

risco de ameaça a qualquer outra conquista já instituída.  

Figura 19 - Ciclo do Retrocesso 

 

Fonte: Ciclo do Retrocesso gerado a partir da análise do caso #MeuAmigoSecreto. 
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 Disponível em https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/entenda-o-caso-do-estupro-coletivo-de-uma-

menor.html Acesso: 1/07/2018. 
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https://infograficos.oglobo.globo.com/rio/entenda-o-caso-do-estupro-coletivo-de-uma-menor.html
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2.3 Violência Cultural
127

 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, a “ultrageneralização” é 

“inevitável na vida cotidiana” (HELER, 2010). Desde o nascimento o indivíduo é submetido a 

uma série de crenças e costumes que irão contribuir para sua formação. Isso se expressa nas 

diferentes formas de linguagem, nas crenças religiosas, no respeito destinado ao outro. Na 

maneira como a pessoa se coloca no mundo e também no modo como é vista pela sociedade 

da qual faz parte. Essa dinâmica, embora complexa, é embasada em mecanismos tão 

intrínsecos ao cotidiano que por muitas vezes passam despercebidos, edificando a construção 

social que encaminha os indivíduos para a repetição de situações de abuso naturalizadas. 

Neste sentido, o fato que originou a campanha #PrimeiroAssédio nos fornece o ponto de 

partida para a discussão sobre o papel da mídia como fomentadora da cultura misógina que 

permeia a sociedade contemporânea.  

Os comentários de apologia à pedofilia que inundaram a internet durante o primeiro 

episódio do programa MasterChef Júnior surgiram porque seus autores acreditam que não há 

problema em assediar uma menor de idade, ainda que com palavras de baixo calão e ofensas 

generalizadas. Tal crença é reflexo de uma engrenagem social machista repleta de estereótipos 

e preconceitos.  

Ao longo do tempo, formou-se a ideia de que as meninas amadurecem mais cedo, 

parte desse imaginário pode estar atrelado as responsabilidades atribuídas as crianças do sexo 

feminino, geralmente, incumbidas nas famílias mais pobres de cuidar da casa e dos irmãos 

para que os adultos possam trabalhar e garantir o sustento da família. Segundo dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
128

, entre as crianças de 5 a 9 anos de idade 

que gastam algum tempo com tarefas domésticas 24% são meninas que consomem, em média, 

seis horas semanais nessas atividades. Entre os meninos da mesma faixa etária a proporção é 

de 14,6% com tempo médio de cinco horas. A diferença persiste entre os adolescentes: 
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 Parte deste capítulo foi apresentado ao GT 1 - Corpo, Identidades e Comunicação do XV Póscom PUC-Rio, 

realizado de 6 a 9 novembro de 2018, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), na 

Gávea, Rio de Janeiro-RJ, em coautoria com Rodrigo Moraes Bittencourt Scisinio Alonso, mestrando em Mídia 

e Cotidiano (PPGMC-UFF). 
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 Trabalho para o mercado e trabalho para casa: persistentes desigualdades de gênero – Comunicado do Ipea nº 

149 – 23 de maio de 2012.  Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120523_comunicadoipea0149.pdf Acesso: 

18/06/2018. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120523_comunicadoipea0149.pdf
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Entre as faixas etárias investigadas, tem-se que as crianças e adolescentes de 10 a 15 

anos de idade gastavam, em média, 20 horas semanais com afazeres domésticos, 

sendo que os meninos despendiam 10 horas e as meninas, 25 horas semanais. Cabe 

destacar que, entre os meninos nessa faixa etária, 49% afirmaram realizar afazeres 

domésticos, ao passo que 88% das meninas tinham este trabalho. Estas informações 

revelam, portanto, que desde muito cedo se estabelece a atribuição feminina pelas 

atividades domésticas. Não se trata, portanto, do fato de estar mais presente em casa 

– tendo em vista o menor nível de atividade e de ocupação entre as mulheres – ou 

sequer o fato de ter filhos. Meninas e meninos de tenra idade já apresentam grandes 

diferenciais no uso do tempo, como demonstra este indicador. Trata-se, portanto, 

mais uma vez, das tradicionais convenções de gênero, que desde muito cedo vão se 

reproduzindo na socialização das crianças, gerando impactos na forma como 

meninos e meninas se percebem, se colocam na sociedade e gastam seu tempo. 

(IPEA, 2012, p. 10) 

O que se observa nesses padrões é a edificação do que é experimentado na prática da 

vida adulta, onde o serviço doméstico se constitui como uma atribuição feminina. 

Devido às convenções de gênero existentes em nossa sociedade, que estabelecem 

lugares, papéis e identidades femininas e masculinas, cabe às mulheres a realização 

dos afazeres domésticos. Apesar de todas as transformações em processo em 

variados campos sociais, como a educação e o mercado de trabalho, esta convenção 

se mantém praticamente inalterada. As informações levantadas pela Pnad neste 

campo confirmam esta perpetuação. Em 2009, 90% das mulheres brasileiras com 16 

anos ou mais de idade afirmaram realizar afazeres domésticos, comparados a 50% 

dos homens. (...) Há uma tendência de estabilidade na proporção de pessoas que 

realizam afazeres domésticos, sendo que as mulheres mantêm-se em torno dos 90% 

e os homens oscilam entre 46 e 50% (IPEA, 2012, p. 4) 

Ao receber responsabilidades do mundo adulto essas meninas podem desenvolver 

comportamentos incompatíveis com sua faixa etária, assumindo posturas que deveriam ser 

restritas aos maiores de idade e, a partir disso, são vistas pela sociedade como adolescentes 

“maduras”. Na verdade, trata-se de crianças e adolescentes sobrecarregadas pelas imposições 

do sistema sociocultural que, em parte, reserva o privilégio da infância para aqueles/as 

pertencentes a determinada classe social. Para além da questão do trabalho doméstico – 

realidade nas famílias mais pobres – há também a erotização infantil que não faz distinção de 

classe. Essa naturalização da transformação precoce de meninas em mulheres é incentivada 

pela produção cultural. Músicas, filmes, novelas e publicidade reforçam no imaginário 

popular a “adultização” infantil.  

De modo geral, quando atrizes mirins surgem sexualizadas é comum encontrar 

posicionamentos que defendam a autonomia das mesmas, alegando que concordaram com 

uma exposição erotizada e sabem o que fazem, pois se adéquam ao trabalho, apresentando 

trejeitos sensuais. Vale lembrar que a objetificação feminina é tão presente na sociedade que 

crianças, de ambos sexos, são expostas frequentemente a fotos e cenas de teor sensual. 
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Portanto, não é surpreendente que uma pré-adolescente saiba reproduzir poses e gestos sexys, 

vistos tantas vezes em campanhas publicitárias, por exemplo. Como considera Muniz Sodré 

(2002), a mídia é a principal responsável pelos processos de interação social, bem como pela 

construção social em si. Ela tem o poder de iluminar fatos, permear os discursos sociais e 

influenciar as decisões dos indivíduos. É um jogo de aparências sociais que se constrói pela 

heterogeneidade de ideias apresentadas.  

A mídia deixa de ser um instrumento e passa à qualidade de produtora de sentidos 

sociais, capazes de transformar os modos de sociabilidade e influir na constituição das 

representações e formação da identidade do sujeito. Desta forma, as meninas são doutrinadas 

pelo poder hegemônico para valorizar sua beleza e sensualidade em detrimento de virtudes 

como a capacidade de raciocínio lógico. Segundo Stuart Hall (2000), a identidade é 

desenvolvida e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados, nos sistemas culturais que nos rodeiam. Hall explica que 

damos significados a objetos/pessoas/eventos “por meio de paradigmas de interpretação que 

levamos a eles”; em outra instância, “damos sentido às coisas pelo modo como as utilizamos 

ou as integramos em nossas práticas cotidianas”; e, por fim, “concedemos sentido às coisas 

pela maneira como as representamos”. Sendo o feminino representado continuamente com 

enfoque sexual é natural que as meninas vinculem sua existência social à aparência, o que 

reflete diretamente na vida adulta. 

A diferença entre o acúmulo de responsabilidades domésticas atribuídas a meninas e 

meninos durante a infância; a necessidade de pertencer a uma sociedade que nutre a 

supervalorização da sexualidade feminina e a constante exposição a produções culturais que 

promovem a objetificação da mulher; são elementos que podem fundamentar identidades, 

corroborando padrões de comportamento caracterizados pelo gênero. Como nos lembra Judith 

Butler: 

Se há algo de certo na afirmação de Beauvoir de que ninguém nasce e sim torna-se 

mulher decorre que mulher é um termo em processo, um devir, um construir de que 

não se pode dizer com acerto que tenha uma origem ou um fim. Como uma prática 

discursiva contínua, o termo esta aberto a intervenções e resignificações. Mesmo 

quando o gênero parece cristalizar-se em suas formas mais reificadas, a própria 

“cristalização” é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários 

meios sociais. Para Beauvoir, nunca se pode tornar-se mulher em definitivo, como 

se houvesse um telos a governar o processo de aculturação e construção. O gênero é 

a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma 

estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 

aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. (BUTLER, 2003, p. 59) 
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A autora destaca ainda que 

“o que somos obrigados a fazer a princípio é representar o gênero que nos foi 

atribuído, e isso envolve, em um nível inconsciente, ser formado por um conjunto de 

fantasias alheias que são transmitidas por meio de interpelações de vários tipos. E 

embora o gênero seja representado, repetidamente, a representação nem sempre está 

em conformidade com determinados tipos de norma, e com certeza nem sempre em 

precisa conformidade com a norma.” (BUTLER, 2018, p. 38) 

Acreditamos que o ambiente digital possibilita maior espaço para a desconstrução, 

mas também para a contínua massificação de normas de conduta. Se por um lado as 

ferramentas tecnológicas passam a oferecer possibilidades mais democráticas, pois abrem a 

produção de conhecimento aos indivíduos; por outro, evidencia-se a inserção e adaptação da 

mídia tradicional aos meios digitais, operando em sua lógica mercadológica, além da 

ocupação e uso desse mesmo lugar pelos indivíduos que ainda norteiam suas crenças e valores 

pela moralidade de conceitos adquiridos pela “ultrageneralização” (HELLER, 2001). Ou seja, 

primam pela repetição de ideias na defesa de seus argumentos sem que haja reflexão.  

Grande parte do discurso midiático continua reafirmando práticas nocivas à igualdade 

de gênero, porém é possível perceber pequenas mudanças em relação ao que é considerado 

publicamente correto. De forma naturalizada, a sociedade patriarcal mantém as mulheres sob 

controle mediante o uso da força: legislativa, cultural e/ou política. As diferenças nos padrões 

de comportamento que são transmitidas por gerações atrasam os avanços, propõe retrocessos, 

mas não cessam o pulsar inerente a história: a mudança.  

São ações aparentemente isoladas e incipientes que dão o início a longos processos de 

transformação social, pois “o feminismo insiste em métodos de pensamento e de ação que nos 

encorajam a uma reflexão que une coisas que parecem ser separadas e que desagrega coisas 

que parecem estar naturalmente unidas” (DAVIS, 2018, p. 99). As campanhas feministas com 

o uso de hashtags apresentam as redes sociais online como arena de disputas ideológicas, 

levando a luta pelo empoderamento feminino a diferentes segmentos da sociedade.  

Há que se refletir sobre o uso do termo “empoderamento” popularizado, nas últimas 

décadas, pela agenda social. Neste contexto, em geral, é associado à conquista plena dos 

direitos de cidadania; ao poder de enunciação; ao aprendizado e organização em novas regras 

e a resolução de conflitos; o que ressalta seu caráter polissêmico e as diferentes possibilidades 

de uso. Na prática, o poder instituído incentiva o “empoderamento” nas ações sociais sem que 

haja uma real redistribuição deste mesmo poder. No âmbito social, conforme discutido por 

Lídice de Barros Guerrieiro, na tese de doutorado “A gramática do social: considerações 
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sobre os atuais processos de construção de hegemonia na cidade do Rio de Janeiro”, o termo 

empoderamento é usado “numa perspectiva descentralizadora de poder, mas não 

necessariamente desconcentradora do mesmo (GUERRIEIRO, 2018, p. 12). 

A polissemia que envolve os conceitos de empoderamento e protagonismo 

possibilita apropriações, mistificações e sobreposições de sentidos que, numa 

sociedade com fortes antagonismos de classe, evidenciam a necessidade de disputá-

los. Estas, quando centralizadas nos antagonismos de classes, pressupõem que a 

classe trabalhadora seja reconhecida como sujeito da história e, portanto, em 

condições de problematizar e superar as condições de sua exploração. 

(GUERRIEIRO, 2018, p. 16) 

Da mesma forma, o termo quando usado em relação ao feminismo confere o sentido 

de possibilidade de mudança com base na atuação dos indivíduos, embora as operações 

definidas para essas transformações sejam ainda construídas nas bases do poder hegemônico 

estabelecido. Como propõe Judith Butler “a crítica feminista também deve compreender como 

a categoria das “mulheres”, o sujeito do feminino, é produzida e reprimida pelas mesmas 

estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a emancipação” (BUTLER, 2003, p. 

19). A exaltação e democratização do empoderamento nem sempre são acompanhadas das 

modificações dos fatores que originaram sua necessidade. A eloquência, por vezes, oculta a 

ausência do ato de dar poder. Para além do sentido busca-se ainda a ação que o verbo 

conclama: empoderar. 

Salvo à problemática que o termo suscita, consideramos seu uso adequado a este 

trabalho em virtude do modo como é apropriado pelos/as usuários/as das redes sociais online. 

A mensagem que evoca o empoderamento é transmitida para o grande público tanto por 

coletivos feministas quanto por pessoas comuns. Assim como Castells (2017, p. 141) 

considera “muito cedo para avaliar o resultado final desses movimentos” - ao tratar da 

“Primavera Árabe” -, consideramos, guardadas as devidas proporções, a “Primavera das 

Mulheres” uma ação ainda recente para uma avaliação determinante. Mas, encontramos nas 

palavras de Castells, o significado da importância desse tipo de movimento: “é a 

produtividade histórica e social de sua prática e seu efeito sobre os participantes como pessoas 

e sobre a sociedade que ele tentou transformar”. 
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Capítulo 3 – O Ciclo do Desafio 

A hashtag #33DiasSemMachismo surgiu em uma página, de mesmo nome, no 

Facebook
129

 após a circulação nas redes sociais online de fotos e vídeos de uma vítima de 

estupro coletivo na comunidade do Barão em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nos 

dias que se seguiram ao episódio, os/as internautas se dividiram entre o choque com a 

violência e a culpabilização da jovem. Notícias veiculadas na mídia em geral informavam que 

a vítima havia engravidado antes dos 16 anos e frequentava bailes funk. Nas redes sociais, a 

desqualificação incluía um suposto relacionamento com criminosos da região, divulgação de 

fotos com armas, relações sexuais casuais e a participação frequente em orgias. O uso do 

julgamento moral utilizado para avaliar o “merecimento” de um crime é naturalizado na 

sociedade. Sendo inclusive usado judicialmente, no passado, com argumentos de “legítima 

defesa da honra” para justificar o assassinato de mulheres que “mancharam” a reputação de 

seus cônjuges e, no presente, responsabilizando a vítima de vazamentos de imagens íntimas 

na internet por seu “conceito de moral diferenciado, liberal
130

”.  

Para esta pesquisa, interessa propor a reflexão sobre a reação de parte da sociedade – 

que buscou justificativas para o crime na conduta da jovem. Portanto, iremos nos ater a 

mobilização gerada pelos posts da campanha #33DiasSemMachismo, cabendo as autoridades 

judiciais avaliarem as minúcias do crime e julgar os acusados. Pretendemos, a partir da 

apreciação das postagens, expor uma série de práticas comuns no cotidiano – aqui 

consideradas como Violência Social - que corroboram o poderio machista e podem ser 

identificados como ingredientes básicos na fórmula da desigualdade de gênero e, em 

instâncias mais graves, da violência sexual e do feminicídio. 

Para análise dos dados, em um primeiro momento, optamos pela netnografia, com o 

objetivo de desenvolver um mapeamento das postagens da campanha #33DiasSemMachismo. 

Consideramos, conforme explicitado pela pesquisadora Christine Hine, em entrevista à revista 

E-compós, que 

Os fenômenos digitais são muito complexos. Existem em múltiplos espaços, são 

fragmentados e costumam ser temporalmente complexos. Não podemos esperar ter 

                                                           
129

 Disponível em www.facebook.com/33DiasSemMachismo/ Acesso: 11/12/2018. 
130

 Desembargadores mineiros diminuíram de R$ 100 mil para R$ 5 mil valor a ser pago pela divulgação de imagens 

íntimas após o término de um relacionamento à distância. Disponível em 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Justica-reduz-indenizacao-a-mulher-que-teve-imagens-de-nudez-

divulgadas-na-internet-e-a-considera-responsavel-4550624.html Acesso: 11/12/2018. 

http://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Justica-reduz-indenizacao-a-mulher-que-teve-imagens-de-nudez-divulgadas-na-internet-e-a-considera-responsavel-4550624.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2014/07/Justica-reduz-indenizacao-a-mulher-que-teve-imagens-de-nudez-divulgadas-na-internet-e-a-considera-responsavel-4550624.html
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uma vivência de um fenômeno assim apenas “estando presentes ali”, porque não 

sabemos automaticamente onde é “ali”, nem como “estar presentes”. Mas podemos 

ajudar a entender os fenômenos digitais tentando adquirir nossa própria experiência 

autêntica desses fenômenos (BRAGA, 2012, p. 4) 

Neste sentido, optamos por apresentar esta análise a partir de uma “experiência 

autêntica” construída pela inserção e observação do campo que compõem nosso recorte neste 

capítulo: a #33DiasSemMachismo. Consideramos que  

a partir da inserção do pesquisador na comunicação mediada por computador para a 

observação e investigação de práticas culturais e de comunicação, troca-se o campo 

não por um “não-lugar” como aferia Augé (1994) nos anos 90, mas por um território 

contíguo ao off-line que tanto constitui um meio de comunicação, um ambiente de 

relacionamento e um artefato cultural (SHAH, 2005)... (AMARAL; NATAL; E 

VIANNA; 2017, p. 36) 

Para esta análise, realizamos o print
131

 dos 33 posts da campanha utilizando a extensão 

gratuita disponível no Google Chrome denominada “Full Page Screen Capture”. Desta forma, 

geramos uma imagem de cada postagem e de seus respectivos comentários. A escolha da 

#33DiasSemMachimo para estudo, dentre os três objetos apresentados nesta pesquisa, ocorreu 

em função desta ser a única hashtag com data definida para início e fim, sendo realizada via 

página no Facebook, o que concentra as informações iniciais em um mesmo ambiente online. 

Entendemos que esses posts originais ganharam a rede por meio de compartilhamentos, mas, 

para exame neste capítulo, nos concentraremos nas postagens da página que promoveu a 

referida campanha e nas interações ocasionadas com os/as internautas neste espaço digital. 

Após o registro em imagem destes posts e de seus comentários organizamos o material 

em: interações (Tabela 6); comentaristas e suas intervenções (Tabela 7). Em interações 

listamos a quantidade de reações, comentários e compartilhamentos relacionados a cada post, 

com o intuito de aferir os temas abordados que mais geraram engajamento (positivo ou 

negativo) entre os/as internautas, o que pode nos direcionar para a identificação de pautas que 

mais despertaram o interesse do público. Abordaremos a relação com este conteúdo mais 

adiante. 
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 Print é o termo utilizado para ações realizadas no computador que permitem a captura do que está em 

exibição na tela e seu armazenamento como arquivo de imagem. 
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Tabela 6 - Interações 
Post Data de 

Publicação 

Texto do e-card Reações Comentários Compartilhamentos 

1 1/06/2016 Não interrompa a fala de uma 

mulher.
132

 

12.000 1.481 13.000 

2 2/06/2016 Se você for acusad@ de machista, não 

retruque, reflita.
133

 

13.000 1.703 15.000 

3 3/06/2016 Ligue para uma amiga e pergunte 

"você já sofreu assédio na rua?". 

Escute-a com atenção.
134

 

4.800 309 5.800 

4 4/06/2016 Se perceber que está julgando uma 

mulher pela roupa que ela usa, 

pergunte a si mesmo/a: "E se fosse 

eu?".
135

 

6.200 150 6.400 

5 5/06/2016 Compartilhe as tarefas domésticas e o 

cuidado dos filhos/as.
136

 

5.500 242 6.500 

6 6/06/2016 A partir de hoje abandone as 

expressões "comporte-se como uma 

mocinha" ou "seja homem".
137

 

8.500 273 10.000 

7 7/06/2016 Compare e reflita: no seu trabalho, 

escola ou família, quantos homens e 

quantas mulheres ocupam cargos de 

chefia?
138

 

4.800 160 5.800 

8 8/06/2016 Anote e compartilhe ao longo do dia 

quantas vezes você viu uma 

propaganda que objetificou uma 

mulher.
139

 

3.900 121 4.400 

  
 

   

  
 

   

                                                           
132

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/945966435521265/?type=3&thea

ter Acesso: 25/08/2018. 
133

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/946554828795759/?type=3&thea

ter Acesso: 25/08/2018. 
134

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947126758738566/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
135

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947700902014485/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
136

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948013805316528/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
137

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948784635239445/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
138

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949341148517127/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
139

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949954421789133/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/945966435521265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/945966435521265/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/946554828795759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/946554828795759/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947126758738566/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947126758738566/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947700902014485/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/947700902014485/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948013805316528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948013805316528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948784635239445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948784635239445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949341148517127/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949341148517127/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949954421789133/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/949954421789133/?type=3&theater
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9 9/06/2016 Pergunte a uma mulher da sua 

convivência como ela se sente usando 

transporte público e caminhando 

sozinha pela rua durante a noite.
140

 

5.500 385 6.600 

10 10/06/2016 Pesquise sobre mulheres que foram 

protagonistas na busca e conquista de 

seus direitos. Compartilhe sua história 

favorita.
141

 

3.200 122 3.300 

11 11/06/2016 Você já julgou uma mulher dizendo: 

"engravidou porque quis"? A partir de 

hoje divida a responsabilidade da 

prevenção entre o casal.
142

 

4.800 209 4.600 

12 12/06/2016 Faça uma lista dos livros escritos por 

mulheres que você já leu. Peça 

sugestões para aumentar seu repertório 

e compartilhe-as.
143

 

3.100 178 3.100 

13 13/06/2016 Nunca questione: NÃO é NÃO! 

Denuncie se presenciar assédio sexual, 

onde quer que seja.
144

 

3.900 53 4.100 

14 14/06/2016 Converse com uma ou mais mulheres 

sobre as profissões que elas gostariam 

de seguir, e, se essa não for a profissão 

que elas exercem, pergunte o 

motivo.
145

 

2.900 130 3.000 

15 15/06/2016 Ressignifique: um beijo entre dois 

homens não é uma ofensa. Um beijo 

entre duas mulheres não é um 

convite.
146

 

5.400 74 4.400 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

                                                           
140

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/950513301733245/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
141

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951120061672569/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
142

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951756834942225/?type=3&thea

ter Acesso: 27/08/2018. 
143

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952268511557724/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
144

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952831404834768/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
145

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953399478111294/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
146

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953980484719860/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/950513301733245/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/950513301733245/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951120061672569/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951120061672569/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951756834942225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/951756834942225/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952268511557724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952268511557724/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952831404834768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/952831404834768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953399478111294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953399478111294/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953980484719860/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/953980484719860/?type=3&theater
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16 16/06/2016 Quantas vezes você já presenciou 

violência doméstica, na sua casa, no 

seu prédio ou na sua vizinhança? A 

partir de hoje, comprometa-se a 

denunciar essa prática.
147

 

3.400 63 3.600 

17 17/06/2016 Ao elogiar uma menina, fale sobre suas 

habilidades e não apenas sobre sua 

aparência.
148

 

8.900 226 8.800 

18 18/06/2016 Toda vez que ouvir dizer "Só podia ser 

mulher!", ligue para uma amiga e 

pergunte como ela se sente quando 

escuta essa frase.
149

 

3.400 118 3.100 

19 19/06/2016 Existe algo que você gostaria de fazer, 

mas nunca fez por considerar ser 

"coisa de mulher" ou "coisa de 

homem"? É hora de experimentar e 

compartilhar a sensação.
150

 

3.100 120 2.900 

20 20/06/2016 Relembre ditados populares ou 

expressões comuns que se referem à 

mulher de forma pejorativa. 

Comprometa-se a nunca mais repeti-

los.
151

 

3.500 69 3.400 

21 21/06/2018 Experimente adotar atitudes 

colaborativas ao invés de competitivas 

entre mulheres.
152

 

4.200 37 3.900 

22 22/06/2016 Quando você presenciar olhares e 

abordagens invasivas a uma mulher, 

repreenda esses comportamentos.
153

 

3.900 46 3.500 
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 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/954600254657883/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
148

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955161714601737/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
149

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955771567874085/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
150

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956336817817560/?type=3&thea

ter Acesso: 28/08/2018. 
151

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956896241094951/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
152

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/957494841035091/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
153

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958126564305252/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/954600254657883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/954600254657883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955161714601737/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955161714601737/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955771567874085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/955771567874085/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956336817817560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956336817817560/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956896241094951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/956896241094951/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/957494841035091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/957494841035091/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958126564305252/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958126564305252/?type=3&theater
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23 23/06/2016 Procure saber qual a política de 

enfrentamento ao assédio sexual e 

moral na empresa em que você 

trabalha ou onde você estuda.
154

 

2.400 25 2.300 

24 24/06/2018 Nem "louca", nem "histérica", muito 

menos "irracional": não use mais esses 

termos para desqualificar a fala de uma 

mulher.
155

 

5.400 119 5.700 

25 25/06/2016 Respeitar as mulheres não é ser "pau-

mandado". Tenha orgulho e valorize 

essa postura!
156

 

5.500 99 4.200 

26 26/06/2016 Somos 85% de mulheres nesta 

campanha - convide um homem para 

se juntar ao desafio.
157

 

4.200 453 2.800 

27 27/06/2016 Procure saber quais as candidatas a 

vereadoras e prefeitas em 2016.
158

 

2.800 49 2.600 

28 28/06/2016 A "novinha" é uma criança: não 

hipersexualize ou erotize meninas.
159

 

6.300 46 6.100 

29 29/06/2016 Pergunte a uma mulher uma situação 

em que ela se sentiu #DonaDeSi. 

Compartilhe histórias inspiradoras.
160

 

2.300 32 2.000 

30 30/06/2016 Comprometa-se a nunca mais usar 

expressões machistas na presença de 

uma criança.
161

 

4.900 51 4.000 

31 1/07/2016 Não use a expressão "mulata tipo 

exportação" para elogiar a beleza de 

uma mulher negra.
162

 

2.900 51 2.600 

                                                           
154

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958711564246752/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
155

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/959352124182696/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
156

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960049524112956/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
157

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960761954041713/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
158

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961317237319518/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
159

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961939680590607/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
160

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/962496660534909/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
161

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963125380472037/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958711564246752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/958711564246752/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/959352124182696/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/959352124182696/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960049524112956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960049524112956/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960761954041713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/960761954041713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961317237319518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961317237319518/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961939680590607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/961939680590607/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/962496660534909/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/962496660534909/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963125380472037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963125380472037/?type=3&theater
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32 2/07/2016 Chame uma mulher negra de negra, 

isso não é uma ofensa.
163

 

5.200 115 4.000 

33 3/07/2016 Volte para o desafio 1 e repita até tirar 

o machismo da sua vida.
164

 

4.900 49 2.200 

  Total: 164.700 7.358 163.700 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Aferimos em termos quantitativos que a campanha #33DiasSemMachismo, realizada 

no período de 1º de junho a 3 de julho de 2016, conquistou com seus 33 posts: 164.700 

reações dos/as internautas; 7.358 comentários e 163.700 compartilhamentos. Números 

significativos ao lembrarmos, por exemplo, que cada compartilhamento divulga a mensagem 

para um novo segmento de usuários/as do Facebook. Com esta dinâmica, nos primeiros cinco 

dias de campanha os posts atingiram mais de dois milhões de pessoas
165

. Atualmente, a 

página conta com 77.044 seguidores
166

. 

Na etapa seguinte, elaboramos uma lista dos comentaristas frequentes na página. Para 

isso, primeiro registramos todos os perfis
167

, levando em conta apenas a aparição inicial em 

cada conversa (Figura 20), contabilizando 4.838 internautas.  

                                                                                                                                                                                     
162

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963718637079378/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
163

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964316243686284/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
164

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964910746960167/?type=3&thea

ter Acesso: 29/08/2018. 
165

 Disponível em 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948524708598771/?type=3&thea

ter Acesso: 29/11/2018. 
166

 Disponível em https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/ Acesso: 29/11/2018. 
167

 A ocorrência de homônimos foi descartada, pois o Facebook disponibiliza a foto do internauta. Ainda que 

seja um perfil falso a imagem exposta diferencia os/as usuários/as. 

https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963718637079378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/963718637079378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964316243686284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964316243686284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964910746960167/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/964910746960167/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948524708598771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124/948524708598771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/
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Figura 20 - Contagem dos internautas 

 
Fonte: Dados compilados pela autora. 

A partir disso, encontramos em cada post: a quantidade de conversas iniciadas; de 

comentaristas únicos; de comentaristas constantes e suas respectivas taxas de intervenções 

iniciais nas conversas (Tabela 7). Esta análise se fez necessária ao percebermos a frequente 

repetição de alguns perfis se manifestando de maneira contrária aos posts publicados. Era 

preciso averiguar se a mesma repetição ocorria também de forma efetiva entre os/as 

internautas favoráveis a campanha. De modo geral, em um primeiro momento, observamos 

que a dinâmica de atuação desses perfis frequentes nos comentários acontece da seguinte 

forma: o/a internauta posta sua opinião como resposta ao comentário de outra pessoa, 

iniciando o debate. Também percebemos que alguns posts mobilizaram mais intervenções de 

um/a mesmo/a internauta do que outros. Identificamos dois perfis de participantes: os/as que 

são frequentes em um mesmo post, opinando em várias conversas distintas, mas não 

necessariamente nas demais postagens; e aqueles/as que participam pontualmente em 

diferentes publicações. 

Tabela 7 - Comentaristas e Intervenções 

Post Conversas Iniciadas Comentaristas Únicos Comentaristas Constantes 
Intervenções dos 

Comentarias Constantes 

1 1.481 962 65 167 

2 1.703 751 83 322 

3 309 172 16 44 

4 150 95 6 12 

5 242 138 10 34 

6 273 166 4 12 
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7 160 125 8 16 

8 121 71 11 33 

9 385 45 0 0 

10 122 75 7 16 

11 209 80 10 28 

12 178 140 7 15 

13 53 34 4 10 

14 130 72 8 21 

15 74 45 5 15 

16 63 40 9 19 

17 226 165 8 18 

18 118 73 6 14 

19 120 69 10 32 

20 69 92 13 43 

21 37 55 6 13 

22 46 62 8 24 

23 25 25 0 0 

24 119 135 8 24 

25 99 130 3 10 

26 453 494 23 57 

27 49 53 5 11 

28 46 71 6 15 

29 32 43 5 16 

30 51 64 1 2 

31 51 63 2 4 

32 115 183 22 54 

33 49 50 3 6 

Total 7.358 4.838 382 1.107 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Contabilizamos, então, 4.838 comentaristas únicos nas 7.358 conversas iniciadas nos 

posts da campanha. Destes, 382 realizaram mais de uma interferência no mesmo post, 

somando 1.107 intervenções, o que resulta em uma média de 2,89 participações por usuário/a. 

Ou seja, é como se cada um/a destes/as internautas tivesse comentando, aproximadamente, 

três vezes na mesma postagem em conversas distintas. 

Como dito anteriormente, além dos/as internautas que aparecem mais de uma vez 

comentando no mesmo post, percebemos também a ocorrência de repetições de perfis em 

publicações distintas. Essa frequência dos/as mesmos/as usuários/as comentando em mais de 

um post nos despertou para a hipótese de que esses/as debatedores/as constantes fossem mais 
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engajados/as na promoção das discussões dos temas propostos pela campanha e, por isso, 

mais frequentes. Desenvolvemos então um mapeamento que possibilitasse contabilizar 

quantos/as internautas estiveram presentes em mais de uma postagem via comentários: 

atribuímos uma cor a cada publicação (Tabela 7) e organizamos os nomes por ordem 

alfabética, o que nos permitiu identificar quantos perfis se repetiam em mais de uma postagem 

diferente. Assim, constatamos, por exemplo, que enquanto 270 internautas comentaram em 

dois posts distintos apenas um participou em trinta e duas publicações e nenhum/a usuário/a 

foi frequente em todos os posts da campanha (Tabela 3). 

Tabela 8 - Frequência dos comentaristas em posts distintos 
Posts Distintos Internautas 

2 270 

3 52 

4 25 

5 12 

6 11 

7 5 

8 1 

9 4 

10 5 

11 1 

12 3 

13 0 

14 1 

15 0 

16 1 

17 0 

18 2 

19 0 

20 0 

21 1 

22 0 

23 0 

24 1 

25 0 

26 1 

27 0 

28 0 

29 0 
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30 0 

31 1 

32 1 

33 0 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Seguindo nossa análise, selecionamos a partir da frequência dos/as internautas em 

mais de um post da campanha os/as três que mais participaram em publicações distintas. A 

segmentação realizada para identificar a quantidade de perfis comentando em postagens 

diferentes resultou em 19 grupos. Portanto, a análise da participação desses três perfis 

representa o exame de 16% dos grupos de publicações diferentes com ao menos um 

comentário do mesmo perfil. Nosso intuito, neste momento, foi verificar se a motivação deste 

aparente engajamento era positiva ou negativa em relação aos temas propostos. Em suma, nos 

interessava saber qual seria o afeto mobilizador desta presença constante e se a assídua 

participação em diferentes postagens representava maior disponibilidade para o debate com 

outros/as usuários/as. Sendo assim, iniciamos o exame de alguns comentários
168

 realizados 

pelos três perfis mais ativos em diferentes publicações da #33DiasSemMachismo, aqui 

identificados apenas por suas iniciais (Tabela 9).  

Tabela 9 - Internautas mais frequentes 
Comentários em Internautas 

32 posts distintos CFB 

31 posts distintos AM 

26 posts distintos HM 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Em trinta e um dos trinta e dois posts diferentes dos quais participou, o usuário CFB 

efetuou o mesmo comentário: “Presente!” (Tabela 10), ocorrendo uma pequena variação no 

texto da publicação 33, última da campanha, que convidava os/as internautas a “tirar o 

machismo” de suas vidas: “Presente! E que seja assim para que tenhamos 

#todososdiassemmachismo”. A primeira aparição de CFB surge em resposta a um comentário 

no qual fora marcado, no post 1, com a seguinte palavra: “Assim!”. Inicialmente, a presença 

do mesmo internauta em trinta e duas das trinta e três postagens, despertou nossa atenção para 

um possível perfil mais engajado e promotor de debates em função de sua assiduidade. Como 

                                                           
168

 Pela intensa atividade do internauta HM em diversas conversas de diferentes posts da campanha tornou-se 

inviável, em função do tempo, analisar todos os comentários realizados por ele. 
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as publicações eram veiculadas diariamente, comentar em cada uma durante a campanha 

exigiu, de fato, um acompanhamento mais atento das movimentações da página e, neste 

aspecto, compreendemos que o usuário CFB foi envolvido pela iniciativa 

#33DiasSemMachismo. Por outro lado, seus comentários não propõem nenhum tipo de 

discussão, favorável ou não, aos temas abordados nas postagens e não foi estabelecida 

interação com outros/as internautas o que, neste caso, invalida a hipótese de que os 

participantes mais constantes em diferentes publicações são também os mais dispostos a 

promover o debate sobre as questões abordadas pela campanha. Ainda assim, é necessário 

ressaltar que, de modo geral, na linguagem popular o termo “presente” tem conotação 

positiva, caracterizando apoio, concordância com um determinado assunto ou situação. 

Portanto, compreendemos a participação de CFB na campanha como uma atitude favorável 

visto sua determinação de expressar repetidamente, por meio de seus comentários, que estava 

acompanhado os posts. 

Tabela 10 - Comentarista CFB, presente em 32 postagens
169

 

1 3 

 

 

4 5 

 

 

  

  

  

                                                           
169

 Optamos por registrar no print o comentário anterior e posterior ao trecho analisado com o intuito de ressaltar 

que, mesmo quando o teor do comentário abordado é igual em mais de um print, os posts são diferentes. Isso se 

torna mais visível com a exemplificação do conteúdo anterior e posterior ainda que não faça parte do objeto de 

análise. Assim, temos a proteção do nome e imagem do autor do item analisado em verde ou laranja e em cinza, 

o que não está em análise, mas compõem o print. Utilizamos verde para nomes identificados como masculinos e 

laranja para femininos. 
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6 7 

 

 

8 9 

 

 

10 11 

 

 

12 13 

 

 

14 15 
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16 17 

 

 

18 19 

 

 

20 21 

 

 

22 23 
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24 25 

 

 

26 27 

 

 

28 29 

 

 

30 31 

 

 

32 33 

 

 

Fonte: Prints da autora. 
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Após CFB, o perfil identificado com maior índice de intervenções em posts distintos 

foi o da internauta AM que participou em trinta e uma das trinta e três publicações (Tabela 

11). Mais uma vez, buscamos o teor desses comentários para verificar se existe relação entre a 

recorrente interação com as postagens e a disponibilidade para o debate dos temas propostos 

pela campanha. Entre as trinta e uma aparições de AM, trinta são apenas para marcar outro 

internauta e, destas trinta, apenas em três há alguma outra frase acompanhando a marcação. 

Em todos os posts AM marca a mesma pessoa e este usuário responde a seis desses 

chamados, sempre positivamente. No post 21 a dinâmica se inverte e é este internauta que 

convoca AM, recebendo como resposta: “Eu que tenho que te marcar kkkkkkkkkkk”. 

Interessante notar que no post 10 outra internauta responde ao comentário de AM 

parabenizando a iniciativa de “intimar” alguém para acompanhar a campanha e finaliza: 

“Muito lindo isso!!! Crescer ao lado de quem se ama é tudo nessa vida!”. 

A frequente participação de AM nas publicações não propõe nenhum tipo de discussão 

ou debate, mesmo a interação com uma outra internauta não aborda diretamente a temática do 

post. Suas recorrentes marcações do mesmo usuário não nos permitem afirmar, de imediato, 

que exista uma postura favorável a campanha, mas é a partir das respostas deste perfil que 

podemos compreender a dinâmica estabelecida, na qual os dois apresentam posturas positivas 

em relação aos posts, demonstrando inclusive o interesse em continuar ponderando sobre os 

temas propostos pela #33DiasSemMachismo, como pode ser percebido na resposta a 

marcação no post 2: “Já refleti bastante essa parte e ainda reflito muito amor”. Consideramos 

que, neste caso, não há relação entre frequência em diferentes postagens e interesse em 

promover o debate com outros/as internautas, uma vez que os comentários se limitaram a 

marcação de um único usuário.  

Tabela 11 - Comentarista AM, presente em 31 postagens 

1 2 
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3 4 

  

5 6 

 

 

7 8 

 

 

10 11 

 

 

  

  

  

  



101 

 

 

 

12 13 

 

 

14 15 

 

 

16 17 

 

 

18 19 
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20 21 

 

 

22 23 

 

 

24 25 

 

 

27 28 
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29 30 

 

 

31 32 

 

 

33 
 

 

 

Fonte: Prints da autora. 

HM é o terceiro internauta que mais comentou em diferentes publicações da 

campanha, sua presença é percebida em vinte e seis dos trinta e três posts e, em muitos deles, 

participa em mais de uma conversa (Tabela 12). Para exemplificar nossa análise utilizaremos 

apenas um comentário de cada postagem, selecionado aleatoriamente visto que, de modo 

geral, o conteúdo das interações de HM é muito semelhante entre si. Em dezesseis das vinte e 

seis interações analisadas, HM compartilhou link e/ou imagem de postagens da página “Reaça 

Progressista”, que contabiliza 729 seguidores
170

. Esta página publicou posts em resposta aos 

temas propostos pela #33DiasSemMachismo com formato similar ao da campanha original, 

mas com conteúdo em oposição e utilizando a hashtag #33DiasSemMimimi
171

.  

                                                           
170

 Disponível em https://www.facebook.com/reacaprogressista/ Acesso: 30/11/2018. 
171

 Abordar a utilização das campanhas pelos homens, com conteúdo reverso ao proposto por essas iniciativas, 

renderia um outro trabalho de pesquisa. Nos três casos ocorreram apropriação tendo inclusive surgido 

campanhas em resposta como a #33DiasSemMimimi promovida pela página Reaça Progressista. Nas campanhas 

https://www.facebook.com/reacaprogressista/
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Em seus comentários HM é majoritariamente contrário a campanha 

#33DiasSemMachismo, utilizando em alguns casos argumentação que relativiza as questões 

propostas como, por exemplo, a erotização feminina e a violência doméstica contra mulheres. 

Em ambos casos, HM afirma que meninos e homens também são vítimas desses episódios, 

desconsiderando que as mulheres estão em maior situação de vulnerabilidade para tais 

acontecimentos. Nos posts 5 e 15, HM profere discurso de aprovação à campanha: “Na 

sugestão de hoje, não vi nenhum mimimi.”; “Opa. Já contei até agora uns 2...3 dias em que 

não encontrei mimimi fútil, histérico e desproporcional. Parabéns. Ótima sugestão hoje.” 

Tabela 12 - Comentarista HM, presente em 26 postagens 

1 2 

 

 

3 4 

 

 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
#PrimeiroAssédio e #MeuAmigoSecreto ocorreu o uso das hashtags, como exemplificado pelo tweet do cantor 

Roger (Ultraje a Rigor): “#primeiroassedio Acho que eu tinha uns 10 anos. Uma empregada me deixou pegar 

nos peitos dela. Foi bom pra cacete”. Disponível em http://www.diarioonline.com.br/noticia-348357-.html 

Acesso: 11/12/2018. 

http://www.diarioonline.com.br/noticia-348357-.html
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5 6 

 

 

7 13 

 

 

  

14 15 
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16 17 

 

 

18 19 

 

 

20 21 
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22 23 

 

 

24 26 

 

 

27 28 
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30 31 

 

 

32 33 

 

 

Fonte: Prints da autora. 

Ao contrário do que foi observado nas interações de CFB e AM, os comentários de 

HM instigaram a resposta de outros/as internautas. Em quinze das vinte e seis publicações 

selecionadas para esta análise ocorreram resposta ao comentário inicial do usuário. Diante 

disso, propomos uma reflexão sobre alguns tópicos abordados no debate do post 3 que 

originou quarenta e três respostas. 

O texto do post 3 publicado pela campanha diz: “Ligue para uma amiga e pergunte 

"você já sofreu assédio na rua?". Escute-a com atenção.” Em seu comentário inicial HM 
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postou lado a lado a mensagem da campanha e a adaptação da página “Reaça Progressista” 

onde se lê: “Ligue para uma amiga e pergunte “você já sofreu assédio na rua?” Convença-a 

que ela quase foi atacada por um potencial estuprador por causa da cultura do estupro.” Onze 

internautas responderam a este comentário, totalizando 23 intervenções, enquanto HM 

comentou mais vinte vezes nesta conversa. De modo geral, HM critica as campanhas 

feministas online por incentivarem discussões na internet com o intuito de promover páginas 

e/ou movimentos sem ajudar, de fato, quem precisa: “Reflita se discutir com ‘omi’ na internet 

ajuda ou não as mulheres”. Ele considera que os movimentos feministas promovem uma 

“histeria coletiva” que “coloca em lados opostos de uma batalha, homens e mulheres” e que 

“falar em cultura do estupro em nossa sociedade é coletivizar a culpa a fim de criar uma 

histeria pra ser usada como ferramenta de manobra para movimentos assim” (Figura 21). 

Figura 21 - HM 

 
Fonte: Print da autora. 

Em outro momento, HM questiona as respostas contrárias a sua argumentação 

solicitando que comentem apenas “o que está escrito” e não o que foi entendido. Orientação 

que nos parece um pouco inadequada se levarmos em conta que, aparentemente, HM está 

proferindo suas opiniões a partir do que compreendeu sobre a postagem da campanha. Esta 

resposta é utilizada mais de uma vez durante as conversas. 

Figura 22 - HM 

 
Fonte: Print da autora. 

A partir da constante interação de HM em diferentes publicações da campanha e tendo 

observado também que em vários casos ele participa de conversas distintas em um mesmo 
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post consideramos que este perfil
172

 foi envolvido pela iniciativa #33DiasSemMachismo, 

embora todo o seu engajamento seja direcionado para críticas ao teor dos posts. Temos, então, 

um exemplo de que a frequência na participação pode estar relacionada com uma maior 

disponibilidade para o debate. Sendo que, neste caso, o usuário defende em suas 

argumentações ideias contrárias aos temas propostos pela campanha e faz uso de artimanhas 

para atrair outros perfis para o debate como, por exemplo, divulgar releituras dos posts 

alterando o conteúdo dos originais.  

Considerando esses três internautas que mais comentaram em diferentes publicações, 

observamos que em dois casos não há interesse de debater com outros/as usuários/as. CFB 

apenas faz questão de registrar que está atento às postagens marcando sua presença nos 

comentários e AM limita-se a refletir sobre os temas com uma mesma pessoa que, 

aparentemente, já faz parte de seu círculo social. Ambos demonstram ser favoráveis a 

campanha. Já HM, que explicita seu descontentamento com os temas propostos e com 

iniciativas similares a #33DiasSemMachismo, demonstra grande fôlego para promover 

discussões. Este comportamento nos leva a refletir que são as emoções negativas geradas pela 

discordância que mobilizam maior afinco para a interação online. 

Na etapa seguinte da pesquisa, passamos a analisar o conteúdo das publicações da 

campanha, a fim de compreender os temas que despertaram maior interesse dos/as 

usuários/as. Nosso objetivo é perceber se há coerência entre o que a página propõe para 

reflexão e o que os/as internautas discutem efetivamente, tentando compreender que pautas 

configuram o(s) feminismo(s) neste recorte pesquisado. Iniciamos apurando a relação do 

engajamento com o tempo de vigência
173

 da #33DiasSemMachismo. 

                                                           
172

 Temos consciência da possibilidade de existência de perfis falsos entre os comentários que compõem a 

análise, mas, para esta pesquisa, nos interessa muito mais a interação do que a veracidade do perfil. Ainda que 

seja um/a usuário/a fake é percebida uma necessidade do/a autor/a de se relacionar com a página e atingir as 

pessoas que ali se expressam. E esta dinâmica também nos interessa, pois “Não importa se os relatos (as 

narrativas catárticas) são experiências reais ou ficções, os participantes podem construir ou se colocarem como 

personagens a partir dessas narrativas, atuando ou trocando de papel por meio da tessitura que constroem e, 

desta forma, resignificarem as situações afetivas do cotidiano.” (REZENDE, 2015, p. 154) 
173

 Durante a pesquisa buscamos informações sobre o tempo de duração de uma hashtag convertida em 

campanha. Como os sistemas disponíveis para monitoramento ou comercializam assinaturas ou oferecem 

recursos de busca gratuitos limitados em até dois meses retroativos, não foi possível aferir a longevidade das 

campanhas analisadas que datam de 2015 e 2016. Mas, encontramos vestígios de que tal duração vai muito além 

do previsto. Em pesquisa realizada em 3/12/2018, utilizando o site https://hashtagify.me, foram localizados dez 

tweets, postados entre os dias 26/11 e 2/12/2018, com a #MeuAmigoSecreto. Destes, apenas dois estavam 

diretamente relacionados a ideia da campanha de expor situações de machismo praticadas por pessoas próximas. 

Pelo mesmo sistema, achamos um tweet postado em 23/11/2018, por Alfredo Horoch, desenvolvedor de 

https://hashtagify.me/
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Figura 23 - Gráfico: Engajamento x Tempo 

 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Percebemos assim que o engajamento diminuiu com o passar do tempo (Gráfico 1), o 

que pode ser um indício de que o elevado número de interações nos primeiros dias da 

campanha, em parte, é resultado do caráter de novidade que configura a dinâmica das redes 

sociais, na qual vigora a necessidade de pertencimento do indivíduo. Neste contexto, é mais 

valorizada sua participação em iniciativas virais e momentâneas do que o engajamento 

duradouro em campanhas virtuais.  

Em relação aos compartilhamentos, por exemplo, apenas quatro publicações 

ultrapassaram a marca de 8.000 (1, 2, 6 e 17), tendo os posts 1 e 2 recebido mais de 13.000 

destas ações. No segmento “Reações” - que engloba além das curtidas expressões de amor, 

risada, surpresa, tristeza e raiva -, três posts mobilizaram mais de 8.000 perfis. Nos dois casos, 

compartilhamentos e reações – não há como afirmar se tais interações são positivas ou 

negativas. Para isso seria necessário consultar cada compartilhamento, o que não é permitido 

pelo Facebook caso o perfil em questão esteja configurado como conta privada, o que 

possibilita a visualização apenas para amigos/as previamente adicionados/as. Este seria 

                                                                                                                                                                                     
softwares, que utilizou a #PrimeiroAssédio para compartilhar um texto da jornalista Eliane Brum, publicado no 

jornal El País, sobre o programa de tv “Amor e Sexo” (Rede Globo). [Disponível em 

<https://elpais.com/internacional/2018/11/22/america/1542919563_075754.html> Acesso: 03/12/2018] Fazendo 

uso do mesmo recurso, não encontramos menções recentes a #33DiasSemMachismo. Compreendemos, então, 

que não há como prever a duração de uma hashtag. Os primeiros dias de uso proporcionam um grande volume 

de compartilhamentos, mas sua continuidade se dá a partir da síntese com o tema e da memória dos/as 

internautas. 

https://elpais.com/internacional/2018/11/22/america/1542919563_075754.html
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apenas um dos entraves de tal exame. Partimos, então, para a análise das interações com o 

intuito de apresentar e compreender o entendimento dos/as internautas envolvidos pela 

#33DiasSemMachismo sobre os temas colocados em debate. 

Comparamos os temas propostos nas publicações da campanha com as pautas 

debatidas pelos/as internautas nos comentários. Consideramos para observação apenas os 

comentários que geraram uma conversa, ou seja, interações entre duas pessoas diferentes ou 

mais. Por ser nosso enfoque principal, neste momento da pesquisa, o conteúdo temático 

textual das intervenções, foram excluídos desta parte da apreciação comentários realizados 

apenas com emoticons, fotos, marcações, memes ou qualquer outro tipo que não apresentasse 

apenas texto. Optamos pelo enfoque textual como fator limitador para o recorte da análise. 

Nas páginas a seguir apresentamos um compilado dos posts publicados e comentários 

selecionados que serão base da tessitura deste capítulo de análise. Cada item será 

acompanhado de sua respectiva discussão teórica e/ou factual a fim de contribuir para o 

processo de entendimento das construções narrativas que ocorreram durante a campanha. 

Buscamos, desta maneira, identificar a relação entre os temas propostos pela página e o 

“entendimento” dos/as internautas, aqui representado por seus comentários. Ao apresentar as 

discussões do feminismo na perspectiva da #33DiasSemMachismo, bem como, os 

contrapontos ao debate, pretendemos mapear questões que podem desenhar os contornos do 

que é percebido como machismo e suas consequências, e quais são as pautas identificadas 

pelos/as usuários/as como temas feministas. Acreditamos que vislumbrar tais questões, ainda 

que por um recorte, possa constituir mais uma etapa para a compreensão do que é ser (ou não 

ser) feminista na sociedade brasileira pós “Primavera das Mulheres” no ambiente Facebook, 

pois o movimento envolve uma multiplicidade de questões, como reflete Ângela Davis:  

O feminismo envolve muito mais do que a igualdade de gênero. E envolve muito 

mais do que gênero. O feminismo deve envolver a consciência em relação ao 

capitalismo (...), ao racismo, ao colonialismo, às pós-colonialidades, às capacidades 

físicas, a mais gêneros do que jamais imaginamos, a mais sexualidades do que 

pensamos poder nomear. (DAVIS, 2018, p. 99) 

Nosso intuito é apresentar a pluralidade de temas e demandas observadas durante a 

pesquisa, elencadas pela campanha e nos comentários. 
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Figura 24 - Post 1 

 

Texto da legenda: 

Você pode começar a criar um mundo sem machismo 

hoje! O primeiro desafio está lançado! Convide seus 

amig@s para participar e compartilhe como foi a 

experiência com a hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Não interrompa a fala de uma mulher, escute o que 

ela tem a dizer. 

Temas do post: 

Interrupção da fala feminina.  

Pauta debatida nos comentários: 

Mulheres falam demais; interrupção da fala feminina; 

falta de educação. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Em sua primeira publicação, a campanha convida os/as usuários/as a criarem um 

“mundo sem machismo” e aborda a prática de interrupção da fala feminina que, muitas vezes, 

impossibilita que a mulher conclua seu raciocínio - manterrupting. É como se as palavras da 

interlocutora fossem descartáveis frente ao que um homem participante da mesma conversa 

tem a dizer. Um exemplo desta prática recorrente no cotidiano ocorreu durante a participação 

de Manuela D´Ávila - na época, pré-candidata à presidência da república -, no programa Roda 

Viva, exibido pela TV Cultura em 25 de junho de 2018
174

. Na entrevista, de 1h20min de 

duração, Manuela foi interrompida 62 vezes
175

. Ao participarem do mesmo programa, os 

candidatos homens Ciro Gomes e Guilherme Boulos foram interrompidos 8 e 12 vezes, 

respectivamente. Compreendemos que é a naturalização desta prática que permite aos 

indivíduos sentirem-se confortáveis para obstruir a fala de uma mulher. Ao tentarem 

atravessar a fala de uma candidata ao cargo legislativo mais importante do país, durante uma 

transmissão em rede nacional, ressaltaram o que oferecem às mulheres em nossa sociedade: o 

silenciamento. 
                                                           
174

 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GYBfJS-NMTI Acesso: 1/12/2018. 
175

 Disponível em https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/Barbara-Thomaz/noticia/2018/06/manuela-davila-

e-o-manterrupting-arte-de-reprimir-mulheres.html Acesso: 1/12/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=GYBfJS-NMTI
https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/Barbara-Thomaz/noticia/2018/06/manuela-davila-e-o-manterrupting-arte-de-reprimir-mulheres.html
https://revistamarieclaire.globo.com/Blogs/Barbara-Thomaz/noticia/2018/06/manuela-davila-e-o-manterrupting-arte-de-reprimir-mulheres.html
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Figura 25 

 

Figura 26 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Nos comentários observados no post 1, os/as internautas relacionaram a interrupção da 

fala à falta de educação e não a uma questão de gênero (Figura 25). Outros/as afirmam que a 

interrupção é quase inevitável, pois as mulheres falam demais. Entendemos que, nesta 

publicação, houve coerência entre o tema proposto pela página e o que foi discutido entre 

os/as usuários/as. O que não significa que tenha ocorrido uma reflexão sobre as implicações 

do manterrupting na construção das relações sociais, embora tenhamos percebido comentários 

pontuais que sinalizam uma intenção de mudança de comportamento (Figura 26). 

Figura 27 - Post 2 

 

Texto da legenda: 

Ouvir que você agiu de forma machista pode ser uma 

ótima oportunidade para refletir e entender melhor o 

que isso significa. Abrace essa chance! Hoje é o 

segundo dia de uma grande mudança. Compartilhe 

sua experiência com a 

hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Se você for acusad@ de machista, não retruque, 

reflita. 

Temas do post: 

Ser chamado de machista e se reconhecer como tal. 

Pauta debatida nos comentários: 

Direito a defesa; privilégio jurídico das mulheres em 

relação a guarda dos filhos em casos de separação e 

na legislação em geral; feminismo como oposto de 

machismo; influência das religiões católica e 

evangélica na perpetuação do machismo; mulheres 

têm mais direitos trabalhistas (CLT). 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A escolha da palavra “acusado” e a orientação do post 2 de não retrucar ao ser 

chamado de machista foi criticada pelos/as internautas que questionaram o motivo de aceitar 
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calado qualquer tipo de acusação sem direito de defesa (Figuras 28 e 29). Segundo os/as 

usuários/as, se o feminismo propõe a igualdade entre homens e mulheres deveria assegurar o 

espaço para o debate, o que inclui a possibilidade de contra-argumentação. Contudo, o 

silenciamento é amplamente usado na formação das meninas como sinônimo de boa 

educação,  

“Em boca fechada não entra mosca” é um ditado que eu ouvia sempre quando era 

criança. Ser faladeira era ser uma fofoqueira e uma mentirosa, falar demais. 

Muchachitas bien criadas, garotas bem comportadas não respondem. É uma falta de 

respeito responder à mãe ou ao pai. (...) Bocuda, respondona, fofoqueira, 

bocagrande, questionadora, leva-e-traz são todos signos para quem é malcriada. Na 

minha cultura, todas essas palavras são depreciativas se aplicadas a mulheres – eu 

nunca as ouvi aplicadas a homens. (ANZALDÚA, 2009, p. 2) 

Desta forma, o direito de contra-argumentar é limitado para as mulheres desde a 

infância e, talvez por isso, seja tão complexo romper o silêncio diante de vivências opressoras. 

Já para os homens atuantes na postagem, é revoltante a sugestão de ouvir sem responder. 

Figura 28 

 

Figura 29 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Os/As comentaristas também identificaram o feminismo como o oposto de machismo 

e apontaram “privilégios” femininos no âmbito jurídico (guarda dos filhos) e profissional 

(licença maternidade), entre outros temas. Com a variedade de pautas debatidas nos parece 

evidente que a proposta da campanha, nesta publicação, não obteve êxito. A maior parte do 

debate foi direcionada para o direito de defesa, inclusive com referências ao termo jurídico 

“ônus da prova”. As manifestações destes/as usuários/as parecem ressaltar que o significado 

isolado das palavras tem mais valor que a interpretação da mensagem por inteiro.  
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Figura 30 – Post 3 

 

Texto da legenda: 

A violência contra a mulher acontece bem perto de 

você. Se você nunca sofreu assédio, converse com 

uma mulher próxima de você sobre como ela se 

sentiu quando passou por isso. Compartilhe essa 

experiência de diálogo com a 

hashtag #33DiasSemMachismo. Entenda melhor a 

proposta dos 33 

dias: http://bit.ly/33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Ligue para uma amiga e pergunte "você já sofreu 

assédio na rua?". Escute-a com atenção. 

Temas do post: 

Violência contra a mulher; assédio. 

Pauta debatida nos comentários: 

Objetificação feminina; denúncias falsas de estupro; 

privilégios legislativos; assédio. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No post 3, mais uma vez a questão legislativa surge como pauta do debate sem ter sido 

mencionada pela campanha. Menções a Lei Maria da Penha; idade mínima para aposentadoria 

da mulher inferior a do homem; prioridade de atendimento a famílias chefiadas por mulheres 

no programa “Minha Casa, Minha Vida”; e isenção de prestação de serviço militar obrigatório 

em tempos de paz; foram algumas das questões propostas para discussão. 

Compreendemos, portanto, ser necessário exemplificar tal comentário (Figura 31) 

selecionando também uma das respostas postadas (Figura 32), na qual uma internauta 

esclarece as motivações para a elaboração de cada lei. Cabe ressaltar que o mesmo autor 

propôs este debate nas duas postagens e, no geral, esteve presente em dezesseis posts 

diferentes. Já a respondente aparece apenas nesta publicação. No decorrer da campanha, 

outros/as internautas também citaram questões legislativas para amparar seus argumentos, na 

maioria das vezes, contrários a #33DiasSemMachismo.  
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Figura 31 

 
Fonte: Print da autora. 

Figura 32 

 
 Fonte: Print da autora. 

A violência sexual foi debatida sob o viés da impunidade sendo relativizada pelos/as 

internautas contrários a campanha pela ocorrência de denúncias falsas. Os/As comentaristas 
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favoráveis a #33DiasSemMachismo apresentaram como argumentos a naturalização da 

objetificação feminina como início de um fluxo permissivo que leva ao assédio e, em 

instâncias mais graves, ao estupro. Essa relação é uma das questões apontadas por Butler: 

“Quem terá as queixas de agressão negadas e quem vai ser estigmatizado e privado de direitos 

civis ao mesmo tempo que se torna objeto de fascinação e do prazer consumista?” (BUTLER, 

2018, p. 42) 

Em 2016, 503 mulheres foram vítimas de agressão física por hora no país, 66% dos/das 

brasileiros/as presenciaram uma mulher sendo agredida fisicamente ou verbalmente e 51% 

viram mulheres sendo abordadas na rua de forma desrespeitosa
176

.  

Figura 33 - Post 4 

 

Texto da legenda: 

Você se considera livre para escolher a roupa que vai 

usar hoje? Muitas mulheres não se sentem assim. A 

partir de hoje, preste atenção em seus pensamentos 

quando você "reparar" na forma como uma mulher 

esta vestida, coloque-se no lugar dela. Saiba mais 

sobre a 

campanha #33DiasSemMachismo: bit.ly/33DiasSem

Machismo 

Texto da Imagem: 

Se perceber que está julgando uma mulher pela 

roupa que ela usa, pergunte a si mesmo/a: "E se fosse 

eu?" 

Temas do post: 

Liberdade de escolha para se vestir; julgamento do 

outro; empatia.  

Pauta debatida nos comentários: 

Diferenças culturais; preconceito com pessoas mal 

vestidas, violência sexual. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No post 4, a página convida os/as internautas a repensarem o ato de avaliar uma 

mulher pelas roupas que ela usa, exercitando a capacidade de empatia. Parte dos/as 

                                                           
176

 “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil” – Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública e 

Datafolha. Disponível em http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523995398586-

infogra%CC%81fico%20-%20vitimizac%CC%A7a%CC%83o%20de%20mulheres%20brasileiras.pdf Acesso 

7/12/2018. 

http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523995398586-infogra%CC%81fico%20-%20vitimizac%CC%A7a%CC%83o%20de%20mulheres%20brasileiras.pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523995398586-infogra%CC%81fico%20-%20vitimizac%CC%A7a%CC%83o%20de%20mulheres%20brasileiras.pdf
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usuários/as aliaram a questão das vestes a algo “cultural” e não especificamente machista. Foi 

percebido também, entre os comentários, uma referência constante ao julgamento com olhar 

preconceituoso para os que se vestem de forma mais humilde – sendo acompanhados de perto 

por seguranças de lojas, por exemplo – e a experiência de ser tachado/a de esquisito/a por se 

vestir como membro de uma determinada tribo social – punk, góticos, roqueiros (Figura 34). 

Tais comentários relativizam a proposta da publicação que pode ser interpretada como uma 

referência a relação entre roupa e os padrões de beleza da indústria da moda - que ditam o que 

convém para cada tipo de corpo feminino -, ou ainda o traje como fator legitimador da 

culpabilização da vítima em casos de assédio e/ou violência sexual (Figura 35). Como 

explicitado por um dos comentaristas: “ao se vestir como puta será vista como puta”. 

Figura 34 

 

Figura 35 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Para 74% dos entrevistados na pesquisa “Violência sexual: percepções e 

comportamentos sobre violência sexual no Brasil
177

”, nenhum delegado deve perguntar para a 

vítima de estupro como ela estava vestida; para 54%, procurar justificativa para o estupro no 

comportamento da vítima significa culpá-la. Mas, na mesma pesquisa, 43% concordaram com 

a seguinte sentença: “uma mulher que fica até altas horas em uma festa e usa roupas 

provocantes está pedindo para ser assediada”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177

 Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, com mil pessoas, em setenta municípios, de 6 a 19 de julho 

de 2016. Disponível em https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-

content/uploads/2016/12/Pesquisa_ViolenciaSexual_2016.pdf Acesso: 07/12/2018. 

https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Pesquisa_ViolenciaSexual_2016.pdf
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2016/12/Pesquisa_ViolenciaSexual_2016.pdf
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Figura 36 - Post 5 

 

Texto da legenda: 

Em muitas famílias, as meninas são ensinadas a 

cuidar dos afazeres do lar desde pequenas. Quando 

adultas, mulheres podem trabalhar até 13h por dia em 

média para conciliar casa, filhos e emprego, 

conforme pesquisa da Unicamp. A construção de um 

mundo com igualdade de gênero começa dentro de 

casa. Mude a dinâmica da sua família e compartilhe a 

experiência com a hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Compartilhe as tarefas domésticas e o cuidado dos 

filhos/as. 

Temas do post: 

Divisão de tarefas domésticas. 

Pauta debatida nos comentários: 

Divisão de tarefas domésticas; guarda compartilhada.  

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Ao abordar a necessidade de divisão das tarefas domésticas entre homens e mulheres no 

post 5, a campanha conseguiu manter este tema como ponto principal do debate entre os/as 

internautas. Apesar disto, foi frequente nas conversas comentários sobre a importância da 

guarda compartilhada para atender a vontade dos pais na participação da educação dos/as 

filhos/as, visto que a justiça “favorece a mulher” ao determinar em larga escala que as 

crianças fiquem com a mãe após a separação do casal. Em todas as conversas analisadas esta 

pauta foi colocada pelo mesmo perfil (Figuras 37 e 38), comentarista assíduo em vinte e um 

posts da #33DiasSemMachismo. 
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Figura 37 

 
 Fonte: Print da autora. 

Figura 38 

 
 Fonte: Print da autora. 

Compreendemos tal participação sob o conceito de “catarse” já apresentado nos 

capítulos anteriores. A insistência do mesmo usuário na repetição do tema denota 

envolvimento pessoal com a questão e, embora não possamos afirmar que ele impõe sua 

presença em outras páginas, entendemos sua frequência como: desabafo; busca pela 

desqualificação das pautas feministas; busca por apoio ou pessoas que estejam enfrentando 

uma situação similar, pois nas “redes sociais digitais, onde a interatividade e a conectividade 

são permanentes, cada vez mais pessoas se organizam em redes de relações que conectam 

indivíduos e grupos, conforme a realização dos objetivos e de decisões que podem se tornar 

estratégicas” (REZENDE, 2015, p. 154). 
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Figura 39 - Post 6 

 

Texto da legenda: 

Chorar é coisa de menina? Todo menino deve gostar 

de futebol? Desde criança, os padrões de 

comportamento limitam o desenvolvimento da nossa 

identidade e contribuem para a manutenção de uma 

sociedade machista. Comprometa-se a não perpetuar 

essa cultura. Compartilhe a experiência com a 

hashtag #33DiasSemMachismo! 

Texto da Imagem: 

A partir de hoje abandone as expressões "comporte-

se como uma mocinha" ou "seja homem". 

Temas do post: 

Padrões de comportamento; expressões machistas. 

Pauta debatida nos comentários: 

Padrões de comportamento; expressões machistas. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No post 6 a conversa entre os/as internautas se limitou ao tema proposto: padrões de 

comportamento e uso cotidiano de expressões machistas (Figura 40). Vale ressaltar que, 

embora tenham se mantido no tema, nem todos/as concordaram com a postagem (Figura 41).  

Figura 40 

 

Figura 41 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Foram debatidos alguns arquétipos de conduta que por vezes menosprezam os desejos 

do indivíduo, reduzindo a capacidade feminina e/ou ignorando os sentimentos masculinos. 

Colocando homens e mulheres como reféns da “ultrageneralização”. Sendo reproduzida no 

discurso apresentado a ideia de “virar homem” como sinônimo de “virar gente”, o que ressalta 

que utilizamos 

“os homens” para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido do 

singular do vocábulo latino vir o sentido geral da palavra homo.  
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[...] 

A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a 

ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; 

ela é o Outro. (BEAUVOIR, 2016, p. 11-13) 

O mesmo sentido excludente é observado no termo “ser humano”, visto que “ao longo 

de grande parte da história, a própria categoria de “ser humano” não abarcou as pessoas 

negras e de minorias étnicas. Seu caráter abstrato era formado pela cor branca e pelo gênero 

masculino” (DAVIS, 2018, p. 85). Este tipo de complexificação é fundamental para a 

tentativa de compreendermos a partir de quais conhecimentos e “ultrageneralizações” os/as 

internautas propõem o debate. Além disso, os relatos de uso dessas expressões que associam o 

geral ao masculino reforçam as características da linguagem que traduzem como 

“contraditórios poder e feminilidade, o componente semântico da dominância é masculinizado 

e a inferioridade das mulheres é codificada na linguagem de tal modo que a igualdade seja 

inconsistente com feminilidade” (NYE, 1995, p. 207). 

Figura 42 - Post 7 

 

Texto da legenda: 

A desigualdade de gênero está em todos os lugares: 

apenas 5% dos cargos de chefia e CEO de empresas 

no mundo são ocupados por mulheres, segundo 

pesquisa da OIT. No Brasil, as mulheres estudam 

mais e ainda recebem salários menores que os 

homens para desempenharem as mesmas funções. 

Reflita e compartilhe com a hashtag 

#33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Compare e reflita: no seu trabalho, escola ou família, 

quantos homens e quantas mulheres ocupam cargos 

de chefia? 

Temas do post: 

Desigualdade de gênero no exercício profissional; 

diferença salarial; mulheres em posição de chefia. 

Pauta debatida nos comentários: 

Desigualdade de gênero no exercício profissional. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 
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Nesta publicação, internautas justificaram a diferença quantitativa entre homens e 

mulheres ocupando cargos de chefia como algo relacionado as atribuições sociais inerentes à 

percepção do feminino como, por exemplo, a maternidade (Figura 43). Percebe-se que na 

visão geral não há separação entre essas duas categorias, ser mulher ainda é visto como ser 

mãe e, neste sentido, a licença maternidade e o cuidado com os filhos são apontados como 

fatores limitantes da ascensão profissional, tanto em relação aos períodos de ausência (Figura 

44) quanto como a impossibilidade de realizar funções diferentes com qualidade. Ao mesmo 

tempo em que assinalam estes fatores como impeditivos naturais de uma carreira feminina 

bem-sucedida defendem que competência profissional não tem relação com gênero, ignorando 

os fatores sociais que dificultam o acesso feminino à cargos de chefia. Segundo Luiza Helena 

Bairros,   

a maternidade como a experiência central na identidade das mulheres (...) coloca em 

destaque valores ligados a pratica das mães: altruísmo, carinho, cuidado com os 

interesses do outro. A ênfase num aspecto compartilhado apenas em caráter 

biológico como parte integral da identidade feminina reforça noções patriarcais do 

que é tradicional ou naturalmente feminino, apenas atribuindo a estas características 

um valor superior aquelas geralmente associadas ao homem. (BAIRROS, 1995, p. 

2)
178

 

Ou seja, há uma dualidade no discurso que prega a igualdade de oportunidades 

profissionais para homens e mulheres: enquanto cobra a maternidade e os cuidados com o lar 

e usa essa “escolha” como empecilho para o desenvolvimento na carreira, defende que haja 

“mais meritocracia e menos mimimi”. Primeiro, utiliza como argumento parte das condições 

sociais que impactam diretamente na carreira das mulheres, depois ignora tais diferenças para 

perpetuar um falso sistema de igualdade. 

                                                           
178

  Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16462/15034 Acesso: 3/12/2018. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/viewFile/16462/15034
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Figura 43 

 

Figura 44 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Entre os relatos de internautas que são ou já foram chefiados/as por mulheres é 

interessante notar que a maioria faz parte da área educacional, especialmente do ensino 

básico. Neste aspecto, há que se refletir sobre a desvalorização das profissões consideradas 

femininas. Por exemplo, as mulheres são cozinheiras, os homens são chefs. Na educação, área 

mais mencionada na postagem, mulheres são maioria em quase todas as esferas, mas ainda 

encontram barreiras, como demonstrado no artigo “Gênero, raça e educação no Brasil 

contemporâneo: desafios para a igualdade
179

”:  

Madsen (2008) aponta que, desde a fundação do Ministério da Educação (MEC), já 

foram nomeados 52 ministros e apenas uma ministra. Aponta ainda que, na estrutura 

do MEC (formado por seis secretarias e sete autarquias), existem 28 cargos de 

direção, dos quais 22 são ocupados por homens e seis por mulheres. Estas 

informações são muito contrastantes com os dados do número de profissionais do 

magistério da educação básica, dos quais as mulheres representam 85% do total 

(INEP, 2006).  (QUERINO, LIMA e MADSEN, p. 134)  

Consideramos que esse abismo entre mulheres e cargos de chefia é produzido 

diariamente pelas práticas machistas naturalizadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
179

 Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_facesdadesigualdade.pdf 

Acesso: 1/12/2018. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/livro_facesdadesigualdade.pdf
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Figura 45 - Post 8 

 

Texto da legenda: 

Muitas propagandas utilizam a imagem da mulher de 

forma pejorativa, objetificada e hipersexualizada. A 

partir de hoje, reflita sobre como a mulher aparece na 

publicidade, e como isso reforça estereótipos de 

gênero e influencia comportamentos e 

relacionamentos abusivos. Baixe os cartazes e 

espalhe os desafios: bit.ly/33dias-lambes  

Texto da Imagem: 

Anote e compartilhe ao longo do dia quantas vezes 

você viu uma propaganda que objetificou uma 

mulher. 

Temas do post: 

Objetificação e hipersexualização feminina na 

publicidade; relacionamentos abusivos. 

Pauta debatida nos comentários: 

Objetificação e hipersexualização feminina na 

publicidade; divisão das tarefas domésticas; 

paternidade. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A objetificação feminina foi o tema principal da discussão que também despertou 

entre os/as internautas outras problematizações como, por exemplo, a construção do perfil da 

dona de casa a partir das propagandas de produtos de limpeza que parecem padronizar a 

mulher e excluem os homens das responsabilidades com as tarefas domésticas (Figura 46), o 

que também é percebido pelos/as usuários/as nas propagandas de fraldas infantis. Outro ponto 

discutido foi a diferença entre a aparição de uma mulher seminua em um comercial de cerveja 

e a participação de mulheres desnudas em protestos organizados pelos movimentos feministas 

(Figura 47). 
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Figura 46 

 

Figura 47 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Quanto a produção de peças publicitárias, é possível pensar na relação entre o que é 

transmitido como um perfil feminino e o número de mulheres ocupando cargos de criação em 

agências.  

A publicidade brasileira viola sistematicamente a dignidade humana com comerciais 

veiculados nas mais diversas mídias, como televisão, revistas e rádio, reforçando o 

lugar-comum, colocando a mulher em posição de inferioridade, ignorando negras e 

indígenas e desvalorizando a diversidade sexual. Em um primeiro momento, toda 

essa situação soa como normal, porque a não reflexão sobre a imagem da mulher na 

publicidade é naturalizada, enquanto, ao mesmo tempo, são repudiadas as tentativas 

de revisão sobre a forma como essa imagem é passada. (LARA, Bruna et al, 2016, p. 

216) 

Segundo dados da plataforma MoreGrls
180

, as mulheres representam 85% do poder de 

compra, mas 65% não se sentem representadas nas propagandas e apenas 20% ocupam cargos 

de criação publicitária nas agências. 

                                                           
180 “O MORE GRLS pretende se tornar o maior mapa de talentos femininos nas áreas de publicidade, design e 

conteúdo para que todos possam conhecer e valorizar as criativas que, apesar de tudo, estão no mercado hoje. 

Porque precisamos de mais mulheres com voz na criação para criar as reais garotas propaganda. Para isso, é 

preciso que as mulheres cadastradas aqui, tenham melhores oportunidades, sejam lembradas por jornalistas e 

organizadores de júri e principalmente clientes – que, sem dúvida, são grandes aceleradores desse processo. 

Conheça, reconheça e assuma o seu compromisso com a mudança. Podemos ser poucas agora, mas, com 

incentivo, a gente se multiplica.” Apresentação disponível em http://moregrls.com.br/moregrls Acesso: 

4/12/2018. 

 

http://moregrls.com.br/moregrls
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Figura 48 - Post 9 

 

Texto da legenda: 

O espaço público não será efetivamente público 

enquanto as mulheres não se sentirem tão seguras 

quanto os homens nas ruas. No Brasil, 86% das 

mulheres já sofreram assédio em espaços públicos, 

seja com assobios ou xingamentos e até mesmo 

sendo tocadas ou perseguidas. A sensação de 

insegurança limita as escolhas das mulheres, reforça 

a ideia de que o espaço feminino é restrito ao lar e 

perpetua a desigualdade de gênero. Reflita e 

compartilhe com a hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Pergunte a uma mulher da sua convivência como ela 

se sente usando transporte público e caminhando 

sozinha pela rua durante a noite. 

Temas do post: 

Assédio; insegurança. 

Pauta debatida nos comentários: 

Assédio; insegurança. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No post 9 os/as usuários/as concentraram seus comentários na questão da segurança 

pública. Homens e mulheres afirmaram sentirem-se inseguros nas ruas, considerando que esta 

sensação não está relacionada ao gênero (Figura 49). Em contrapartida, alguns perfis 

ressaltaram a situação de vulnerabilidade feminina em relação aos casos de violência sexual e 

como isto promove alterações no cotidiano das mulheres (Figura 50). 

Figura 49 

 

Figura 50 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 
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Pesquisa realizada pela ONG Think Olga
181

, com 7.762 mulheres, apontou que 99,6% 

já foram assediadas: 98% dos casos aconteceram nas ruas; 80% em lugares públicos como 

parques, cinemas, shoppings; e 64% no transporte público
182

. Este cenário demonstra o risco 

ao qual as mulheres estão submetidas no espaço público. Segundo dados do “Cronômetro da 

violência
183

”, publicado no site do Instituto Patrícia Galvão
184

, no Brasil, uma mulher é vítima 

de estupro a cada nove minutos; três feminicídios ocorrem por dia e uma mulher registra 

agressão sob a Lei Maria da Penha a cada dois minutos. Como já citado nos capítulos 

anteriores, a Lei Maria da Penha (11.340/2006) “cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher”, portanto, o alto índice de ocorrências ressalta que, para 

as mulheres, o perigo persiste também no espaço privado.  

Figura 51 - Post 10 

 

Texto da legenda: 

Ao longo da história muitas mulheres foram 

responsáveis por conquistas de direitos fundamentais, 

como o voto feminino e a admissão em escolas e 

universidades. No Brasil e no mundo, grandes 

mulheres trabalham pela equidade de direitos. 

Pesquise e compartilhe a história de uma mulher 

inspiradora usando a hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Pesquise sobre mulheres que foram protagonistas na 

busca e conquista de seus direitos. Compartilhe sua 

história favorita. 

Temas do post: 

Cidadania; equidade de direitos; protagonismo 

feminino. 

Pauta debatida nos comentários: 

Biografias femininas. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

                                                           
181

 Disponível em https://thinkolga.com/2013/09/09/chega-de-fiu-fiu-resultado-da-pesquisa/ Acesso: 4/12/2018. 
182

 Era possível selecionar mais de uma opção. Foram citados ainda: balada, 77%; e trabalho, 33%. 
183

 Disponível em https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/ Acesso: 4/12/2018. 
184

 “Fundado em 2001, o Instituto Patrícia Galvão é uma organização social sem fins lucrativos que atua de 

forma estratégica na articulação entre as demandas pelos direitos das mulheres e a visibilidade e o debate 

público sobre essas questões na mídia.” Apresentação disponível em 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/sobre-o-instituto-patricia-galvao/ Acesso: 

4/12/2018. 

https://thinkolga.com/2013/09/09/chega-de-fiu-fiu-resultado-da-pesquisa/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia-em-dados/sobre-o-instituto-patricia-galvao/
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Atendendo ao pedido da publicação da campanha, os/as internautas compartilharam 

breves relatos sobre mulheres inspiradoras como, por exemplo: Judith Polgár, primeira grande 

mestre internacional de xadrez (Figura 52); Isadora Ducan, criadora da dança moderna; Nise 

da Silveira, psiquiatra; Malala Yousafzai, pessoa mais jovem a receber um prêmio Nobel; 

Dandara dos Palmares, guerreira do Quilombo dos Palmares; Tereza de Benguela, líder do 

Quilombo de Quariterê; Frida Kahlo, pintora; e Marie Curie, cientista; entre outras. 

Figura 52 

 

Figura 53 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Nos chamou a atenção entre os comentários a menção à Michelle Bolsonaro (Figura 

53), ex-secretária parlamentar e atual esposa de Jair Bolsonaro, presidente eleito em 2018. O 

comentário, dois anos antes da eleição, já apresentava Michelle como primeira dama.  
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Figura 54 - Post 11 

 

Texto da legenda: 

A culpa da gravidez indesejada sempre recai sobre a 

mulher. Numa sociedade machista, o desejo sexual 

feminino é reprimido, sendo papel da mulher ¨se 

preservar¨. Pesquisa do Ministério da Saúde de 2013 

revela que 45% dos entrevistados admitem fazer sexo 

sem camisinha. Comprometa-se a dividir essa 

responsabilidade entre o casal. Compartilhe com a 

hashtag #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Você já julgou uma mulher dizendo: "engravidou 

porque quis"? A partir de hoje divida a 

responsabilidade da prevenção entre o casal. 

Temas do post: 

Gravidez indesejada; culpabilização da mulher; 

anticoncepção como responsabilidade feminina. 

Pauta debatida nos comentários: 

Falsa gravidez indesejada; ausência de “pílula” 

masculina. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No post 11 os/as internautas debateram principalmente a disponibilidade de métodos 

contraceptivos para homens e mulheres, lamentando a ausência de anticoncepcional 

masculino e, de certa maneira, apresentando os homens como vítimas da indústria 

farmacêutica; e de mulheres que não se previnem com o intuito de engravidar, sendo o 

homem, nesses casos, julgado pela sociedade ao “fugir” da responsabilidade (Figura 55). 

Algumas usuárias relataram terem sofrido com o julgamento proposto na publicação (Figura 

56) e também citaram o impacto da “bomba de hormônios” na saúde da mulher; as possíveis 

falhas dos métodos contraceptivos e a existência de medicamentos que inibem os efeitos da 

pílula anticoncepcional. 
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Figura 55 

 

Figura 56 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Em 2016, uma pesquisa científica para o desenvolvimento de um anticoncepcional 

injetável masculino foi cancelada em virtude dos efeitos colaterais registrados. Entre as 

queixas, 3% dos homens que participaram do estudo relataram sintomas de depressão. 

Estima-se que de 20 a 30% das mulheres que utilizam pílulas anticoncepcionais também usam 

medicamentos antidepressivos, índice que pode chegar a 70% na faixa etária de 15 a 19 

anos.
185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185

 Disponível em https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/11/anticoncepcional-masculino-e-

adiado-por-ter-reacoes-semelhantes-ao-feminino.html Acesso: 1/12/2018. 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/11/anticoncepcional-masculino-e-adiado-por-ter-reacoes-semelhantes-ao-feminino.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/11/anticoncepcional-masculino-e-adiado-por-ter-reacoes-semelhantes-ao-feminino.html
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Figura 57 - Post 12 

 

Texto da legenda: 

Os personagens de livros muitas vezes se tornam 

nossos conselheiros e amigos. Ler um livro escrito 

por uma mulher é ver o mundo com outros olhos, ter 

contato com questões que talvez você nunca tenha 

vivenciado. Pense nos seus livros preferidos e como 

eles influenciaram a construção da sua 

personalidade. Tem poucas mulheres na lista? Corra 

pra estante! #33DiasSemMachismo #LeiaMulheres 

#MulheresNaLiteratura 

Texto da Imagem: 

Faça uma lista dos livros escritos por mulheres que 

você já leu. Peça sugestões para aumentar seu 

repertório e compartilhe-as. 

Temas do post: 

Literatura feminina. 

Pauta debatida nos comentários: 

Literatura feminina. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Com proposta similar ao post 10, que promoveu o compartilhamento de biografias 

femininas, esta publicação convidou os/as internautas a listarem suas autoras preferidas. 

Marion Zimmer Bradley, Cecília Meirelles, Alice Ruiz, Chimamanda Ngozi Adichie, Ayaan 

Hirsi Magan, Gillian Flynn, Helen Schucman, J. K. Rowling, Clarisse Lispector, Fernanda 

Young, Martha Medeiros, Andreia Del Fuego, Pilar Del Rio, Zoe Valdez, Rosa Luxemburgo, 

Lídia Jorge, Alaide Lisboa de Oliveira e Conceição Evaristo foram lembradas, entre outras. 

Figura 58 

 

Figura 59 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 
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O incentivo à leitura de autoras proposto na postagem tem como motivador o mercado 

literário do país, conforme salienta Ângela Figueiredo no prefácio do livro “A liberdade é 

uma luta constante”, de Ângela Davis: 

Hoje, no Brasil, é sabido que os textos publicados em inglês são mais traduzidos do 

que aqueles oriundos de qualquer outra língua, assim como são traduzidos mais 

textos de autores brancos e, entre esses, mais textos de homens do que de mulheres. 

O ato da tradução reflete, assim, as estruturas hierárquicas existentes na 

colonialidade do poder e do saber, presentes na geopolítica do conhecimento dentro 

e fora do território nacional. (FIGUEIREDO, apud DAVIS, 2018, p. 7)  

E aqui citamos apenas as publicações traduzidas, o percentual de obras de autoras 

nacionais e a representatividade entre as personagens principais também são questões que 

merecem atenção. 

 

Figura 60 - Post 13 

 

Texto da legenda: 

Seja no Rio, no Piauí ou em Stanford, 

independentemente da roupa ou do consumo de 

qualquer substância: sexo só pode acontecer se a 

mulher estiver em condições de decidir se quer ou não. 

E sua escolha SEMPRE deve ser respeitada. A vítima 

nunca deve ser considerada culpada. A partir de hoje 

DENUNCIE qualquer violência contra uma 

mulher. #33DiasSemMachismo #EstuproNuncaMais 

Texto da Imagem: 

Nunca questione: NÃO é NÃO! Denuncie se 

presenciar assédio sexual, onde quer que seja. 

Temas do post: 

Consentimento; culpabilização da vítima; violência 

contra mulher; assédio sexual. 

Pauta debatida nos comentários: 

Consentimento; violência contra a mulher; auxílio as 

vítimas; estupro. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Entre os debates promovidos pelo post 13, destacamos a exaltação de um comentário 

no qual o internauta relatou a intervenção em uma situação de abuso contra mulher (Figura 

61), em resposta foi amplamente parabenizado por perfis femininos. Mas, internautas também 
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expressaram que ajudar mulheres em situação de violência e respeitar o “não” é uma 

obrigação de todos e, por isso, não deveria ser motivo de congratulações (Figura 62).  

Figura 61 

 

Figura 62 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

O mapeamento “A voz das redes: o que elas podem fazer pelo enfrentamento das 

violências contra as mulheres
186

”, que reuniu mais de 14 milhões de menções relacionadas a 

assédio e violência contra a mulher nas redes sociais, destacou que as violências mais 

relatadas foram: violência física (23%), assédio moral (22%), assédio sexual (17%), violência 

psicológica (13%), violência sexual (12%) e assédio virtual (8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186

 Disponível em http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-

infografico_forum_aprovado.pdf Acesso: 7/12/2018. 

http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-infografico_forum_aprovado.pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-infografico_forum_aprovado.pdf
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Figura 63 - Post 14 

 

Texto da legenda: 

Estudo da OCDE de 2015 mostra que na faixa dos 15 

anos o desempenho escolar de meninas em 

matemática é superior ao de meninos. Entretanto, os 

pais incentivam mais os meninos a seguirem as 

carreiras de Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática. Desde cedo desestimuladas elas 

procuram outras carreiras, as que se arriscam sofrem 

preconceito e assédios de todo o tipo. Como 

podemos incentivar a presença das mulheres nas 

profissões que sonharam? Compartilhe com 

hashtag #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Converse com uma ou mais mulheres sobre as 

profissões que elas gostariam de seguir, e, se essa 

não for a profissão que elas excercem, pergunte o 

motivo. 

Temas do post: 

Desempenho escolar; carreira; preconceito; assédio. 

Pauta debatida nos comentários: 

Preconceito; mudanças de carreira. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Observamos que, em geral, nas postagens da campanha aparentemente menos 

polêmicas - como esta relacionada a profissão e os posts 10 e 12 que solicitavam a indicação 

de biografias femininas inspiradoras e de livros escritos por mulheres -, há pouco debate. É 

como se, nesses casos, houvesse concordância e as conversas giram em torno da expressão de 

contento com o que foi dito. Salvo algumas exceções como, por exemplo, a participação do 

internauta HM, já citado neste capítulo, que tece provocações (Figura 64). Além dos relatos 

de preconceito (Figura 65) vivenciados durante o exercício de profissões como sommelier, 

policial militar, geóloga e advogada, entre outras, algumas internautas comentaram sobre a 

mudança de profissão após já terem construído a carreira aprovada por familiares.  
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Figura 64 

 

Figura 65 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Em 2013, Tracy Chow, engenheira de software, lançou o projeto ‘Women in software 

eng’, no qual solicitava que as empresas de tecnologia divulgassem o número de engenheiras 

de software contratadas. Os resultados refletiram a realidade do mercado de trabalho pautada 

pela distinção de gênero. Na Apple apenas 20% da equipe de desenvolvedores de softwares 

era do sexo feminino; no Google, 17%; Facebook, 15% e Twitter, 10%.
187

  

Entre os motivos apontados para o número reduzido de mulheres na área tecnológica, 

os/as profissionais ouvidos/as pelo documentário “Mulheres HTML” destacaram a falta de 

incentivo dos adultos para que as meninas despertem o interesse por matemática e ciências; a 

valorização exacerbada da beleza feminina em detrimento do intelecto; a discriminação das 

jovens durante a graduação e o assédio moral e sexual nas empresas. 

Ainda que durante a infância uma menina seja estimulada a investir em sua capacidade 

intelectual e obtenha bons resultados, ao longo da vida acadêmica terá que superar os 

obstáculos inerentes à “invasão” de um ambiente masculino. Já não se trata mais do seu 

desempenho profissional e sim da necessidade de superar a reprodução de conceitos 

machistas passados de geração a geração. São os preconceitos naturalizados na infância que 

dividem os papéis de gênero e, paulatinamente, legitimam tais práticas desiguais. Nas 

palavras de Heller: 

A maioria dos preconceitos, embora nem todos, são produtos das classes 

dominantes, mesmo quando essas pretendem, na esfera do para si, contar com uma 

imagem do mundo relativamente isenta de preconceitos e desenvolver as ações 

correspondentes. O fundamento dessa situação é evidente: as classes dominantes 

desejam manter a coesão de uma estrutura social que lhes beneficia. (HELLER, 

2001, p. 59) 

                                                           
187

 Documentário Mulheres HTML exibido no canal GNT em 4 de junho de 2016. 
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Ao tratar do cotidiano e suas implicações a autora dialoga com a interseccionalidade 

do feminismo contemporâneo, visto que os preconceitos são “produtos das classes 

dominantes” temos na submissão feminina muito mais que o recorte de gênero. 

Figura 66 - Post 15 

 

Texto da legenda: 

Já parou pra pensar por que muitas pessoas 

consideram ofensivo ver dois homens se beijando, 

enquanto um casal de mulheres costuma ser motivo 

de atração? Antes de mais nada, a vida amorosa de 

outras pessoas não diz respeito a você. Em segundo 

lugar, reduzir o relacionamento entre duas mulheres 

a uma tentativa de sedução de um homem é uma 

atitude machista, que pode levar a comportamentos 

desrespeitosos e violentos. A partir de hoje, quando 

passar por um casal homossexual, apenas continue 

andando e lembre-se: ninguém está tentando te 

passar nenhum recado. #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Ressignifique: um beijo entre dois homens não é 

uma ofensa. Um beijo entre duas mulheres não é um 

convite. 

Temas do post: 

Homoafetividade; preconceito. 

Pauta debatida nos comentários: 

Amor; preconceito; profanação de imagens sacras; 

pecado. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A maioria dos/as internautas expressou apoio ao conteúdo do post 15, e alguns perfis 

fizeram piada com a proposta da publicação (Figuras 67 e 68). Ocorreram ainda comentários 

desviando do tema principal e relacionando a comunidade “LGBT” à profanação de imagens 

de santos católicos. 
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Figura 67 

 

Figura 68 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Perceber a associação de ideias que leva do “beijo entre dois homens” – ou “duas 

mulheres” – ao termo “pecado” e a relatos de profanação de imagens religiosas ressalta o tipo 

de tratamento dado a expressão de afeto entre pessoas do mesmo sexo. Enquanto a publicação 

propõe respeito, parte dos/as usuários/as insistem na reprodução de preconceitos e até na 

associação da comunidade LGBTQ+ à atos de vandalismo. Partindo das análises de Gloria 

Anzaldúa é possível pensarmos que parte deste ódio destinado às relações homoafetivas, 

especialmente entre homens, é também consequência da aversão ao poderio feminino: 

A ternura, um sinal de vulnerabilidade, é tão temida que é despejada nas mulheres 

com violência e golpes verbais. Os homens, até mais que as mulheres, estão 

acorrentados a papéis de gênero. As mulheres, ao menos, tiveram a coragem de 

romper com a sujeição. Apenas os homens gays tiveram a coragem de se expor à 

mulher dentro deles, e de desafiar o modelo corrente de masculinidade. Tenho 

encontrado pouquíssimos homens heterossexuais educados e amáveis, os primeiros 

de uma nova estirpe, mas estão confusos, e enredados em comportamentos sexistas 

que ainda não conseguiram erradicar. Precisamos de uma nova masculinidade e o 

novo homem precisa de um movimento (ANZALDÚA, 2005, p. 711) 

 A autora vislumbra nos homens héteros em processo de transformação pela igualdade, 

ainda que “confusos”, uma esperança, uma nova masculinidade, que deve ser construída por 

esses “pouquíssimos homens”. Pensamento que se alinha as reflexões de Ângela Davis ao 

considerar que  

Com relação às lutas feministas, os homens terão de fazer muito do trabalho 

importante. Gosto bastante de falar sobre o feminismo não como algo que adere aos 

corpos, não como algo enraizado em corpos marcados pelo gênero, mas como uma 

abordagem – como uma forma de interpretação conceitual, como uma metodologia, 

como um guia para estratégias de luta. Isso significa que o feminismo não pertence a 

ninguém em particular. O feminismo não é um fenômeno unitário, de modo que há 

cada vez mais homens envolvidos nos estudos feministas, por exemplo. (DAVIS, 

2018, p. 40) 
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Para as autoras, a resolução dos conflitos de gênero esta relacionada à mobilização e 

trabalho em conjunto de homens e mulheres. 

Figura 69 - Post 16 

 

Texto da legenda: 

A violência doméstica mata cinco mulheres a cada 

hora no mundo. Existe uma forte pressão da 

sociedade para silenciar, naturalizar e banalizar essa 

violência, o que leva muitas mulheres a se 

perguntarem: "Será que o que aconteceu comigo foi 

uma violência? Quem vai acreditar em mim?". 

Sempre que presenciar ou ouvir um relato de 

violência doméstica, ofereça todo o suporte 

necessário a vítima, seja 

solidária/o. #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Quantas vezes você já presenciou violência 

doméstica, na sua casa, no seu prédio ou na sua 

vizinhança? A partir de hoje, comprometa-se a 

denunciar essa prática. 

Temas do post: 

Violência doméstica; acolhimento das vítimas; 

denúncia. 

Pauta debatida nos comentários: 

Violência doméstica; ambiente machista nas 

delegacias; impotência. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

O post 16 mobilizou os comentários dos/as internautas nas questões práticas que 

envolvem realizar denúncias de violência contra a mulher. Segundo a discussão apresentada 

os profissionais despreparados nas delegacias (Figura 70) e o medo do agressor se vingar após 

a denúncia são fatores que inibem o registro de ocorrência. Opinião corroborada por dados da 

pesquisa “Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres
188

”, na qual 85% 

dos/as entrevistados/as afirmaram que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais 

risco de serem assassinadas por eles. 

 

                                                           
188

 Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular, entre 10 e 18 de maio de 2013, com 1.501 

entrevistados. Disponível em https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/percepcao-da-

sociedade-sobre-violencia-e-assassinatos-de-mulheres-data-popularinstituto-patricia-galvao-2013/ Acesso: 

7/12/2018. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/percepcao-da-sociedade-sobre-violencia-e-assassinatos-de-mulheres-data-popularinstituto-patricia-galvao-2013/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/percepcao-da-sociedade-sobre-violencia-e-assassinatos-de-mulheres-data-popularinstituto-patricia-galvao-2013/


141 

 

 

 

 

 

Figura 70 

 

Figura 71 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

E segundo a pesquisa “Percepções dos homens sobre a violência doméstica contra a 

mulher
189

”, apenas 11% consideram que a esposa/companheira deve procurar a Delegacia da 

Mulher em caso de violência doméstica; 36% afirmam que a primeira atitude deve ser 

conversar com o marido; 23% se separar e 17% chamar a polícia. Os homens entendem como 

atitudes que devem ser denunciadas pela mulher: ameaça com arma (88%); receber um soco 

(77%); receber um tapa (60%); ter um objeto arremessado em sua direção (53%). Não são 

considerados motivo para denúncia: ser obrigada a fazer sexo com o cônjuge sem vontade 

(52%); ameaças verbais (61%); impedimento de sair (65%); humilhação em público (69%); 

empurrão (75%); xingamento (94%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189

 Pesquisa realizada pelo Instituto Avon e o Data Popular, entre agosto e setembro de 2013, com 1.500 pessoas 

acima dos 16 anos. Disponível em http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997731327-

pesquisa%20instituto%20avon_2013%20(percepc%CC%A7a%CC%83o%20dos%20homens%20sobre%20vd).p

df Acesso: 7/12/2018. 

http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997731327-pesquisa%20instituto%20avon_2013%20(percepc%CC%A7a%CC%83o%20dos%20homens%20sobre%20vd).pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997731327-pesquisa%20instituto%20avon_2013%20(percepc%CC%A7a%CC%83o%20dos%20homens%20sobre%20vd).pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997731327-pesquisa%20instituto%20avon_2013%20(percepc%CC%A7a%CC%83o%20dos%20homens%20sobre%20vd).pdf
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Figura 72 - Post 17 

 

Texto da legenda: 

Você já percebeu que quando elogia uma menina 

muitas vezes fala sobre seus atributos físicos, 

enquanto os meninos são valorizados pelo seu 

raciocínio ou habilidades? Além de desigual, essa 

prática reforça padrões de beleza. Abandonar esses 

padrões é necessário para aceitarmos a diversidade e 

riqueza dos nossos corpos e da história que eles 

carregam. A partir de hoje, abandone os elogios que 

reforçam padrões artificiais impostos às mulheres e 

reforce suas qualidades, talentos e habilidades. 

[Sugestão enviada por Vanessa Mathias. Mande sua 

ideia também!] 

Texto da Imagem: 

Ao elogiar uma menina, fale sobre suas habilidades e 

não apenas sobre sua aparência. 

Temas do post: 

Padrões de beleza; autoestima; habilidades. 

Pauta debatida nos comentários: 

Padrões de beleza. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Alguns internautas discordaram da proposta do post 17 afirmando que elogios 

realizados com educação devem ser agradecidos; citaram que os meninos também são 

enaltecidos pela beleza; e que a campanha “se aproveita de uma tragédia para colocar 

mulheres como vítimas, homens como vilões e feminismo como solução”. Por outro lado, 

alguns perfis mencionaram a relação entre os padrões de beleza impostos as mulheres e o 

julgamento social quando não há adequação a práticas comuns como pintar as unhas ou se 

depilar, por exemplo. 
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Figura 73 

 

Figura 74 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Neste sentido, há de se complexificar a perspectiva interseccional dos padrões de 

beleza que incidem fortemente no universo feminino e oprimem as classes sociais mais 

baixas. Para Joana Vilhena Novaes, psicanalista, coordenadora do LIPIS
190

 (Laboratório 

Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social da PUC-Rio), existe no imaginário social 

uma percepção da necessidade do corpo e da aparência como um “passaporte”, algo que 

franqueia o acesso em todos os espaços. E a possibilidade de usufruir deste passe esta 

relacionado com as classes sociais, sendo os padrões de beleza alterados ao longo do tempo a 

fim de manter a exclusividade deste salvo-conduto aos indivíduos das classes altas, pois “na 

perspectiva histórica o corpo sempre foi, independente do padrão estético, um corpo de classe. 

O corpo ideal é sempre para poucos. A perversidade vai residir justamente nisso
191

”. Desta 

                                                           
190

 “O Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa e Intervenção Social – LIPIS, vinculado à Vice-Reitoria 

Comunitária, teve sua origem na proposta de criar um núcleo que congregasse professores, alunos, ex-alunos 

de graduação e de pós-graduação interessados em desenvolver projetos de amplo espectro social. Entendendo 

que o compromisso da Universidade com a realidade brasileira não se esgota no ensino e na pesquisa, mas 

também em suas atividades de extensão, relacionadas a uma atuação social mais concreta, o LIPIS apresenta-

se, também, como um espaço de reflexão teórica da experiência adquirida, com vistas a contribuir para a 

formulação de políticas públicas na área social, que se apresenta carente de soluções criativas. Sem fins 

lucrativos, mas autossustentável, o LIPIS tem como política a busca de parcerias com todos os setores da 

Universidade e outros atores sociais objetivando uma intervenção nas diferentes áreas cuja demanda já se 

constitui como expressiva. Fazem parte de seu quadro, além de professores, alunos e ex-alunos da PUC, 

professores de diferentes universidades de vários estados do Brasil e do exterior, que desenvolvem projetos 

semelhantes. Por seu caráter transdisciplinar e pela especificidade de seu trabalho, o LIPIS está vinculado à 

Vice-Reitoria Comunitária.” Quem somos, disponível em http://lipis.usuarios.rdc.puc-rio.br/apres.html Acesso: 

8/12/2018. 
191

 Entrevista exibida no programa “Chega Junto” em 6 de novembro de 2017. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=fyei5HD2Y_s Acesso: 8/12/2018. 

http://lipis.usuarios.rdc.puc-rio.br/apres.html
https://www.youtube.com/watch?v=fyei5HD2Y_s
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forma, para além da questão da objetificação feminina que incide diretamente na formação 

identitária de meninas e adolescentes, é necessário refletir que a valorização dos padrões 

estéticos no cotidiano se torna ainda mais distante para aquelas que pertencem as bases da 

pirâmide social. 

Tem uma variável econômica que é de fundamental importância que é excluída, isso 

historicamente não é uma novidade. O corpo renascentista, pré-revolução industrial, 

era um corpo sinuoso. O corpo belo, o corpo das madonas de Rubens e Rafael, para 

os nossos padrões atuais é um corpo gordo. Por que um corpo gordo para os nossos 

padrões, um corpo saudável, era considerado belo? A representação da beleza? 

Porque não era, certamente, o corpo da massa famélica, sem nenhum acesso ou 

tecnologia de conservação do alimento. Tampouco o alimento era uma facilidade. 

(NOVAES, Joana V.; Joana Novaes fala das doenças da beleza, 2017)  

Atualmente, esta lógica de exclusão corpórea se dá pelo investimento financeiro 

necessário para manter uma alimentação adequada – “comer bem é caro”, declara a 

psicanalista -, bem como os inúmeros dispositivos disponíveis no mercado para os cuidados 

com a beleza, inacessíveis financeiramente para a maior parte da população. O difícil acesso 

observado na prática é “democratizado” por um discurso de disciplina e renúncia, 

disseminado pelas redes sociais pelo compartilhamento de notícias e por meio de 

influenciadores digitais. 

Quanto melhor for meu corpo e aparência não só eu vou ter visibilidade - e 

visibilidade é a moeda de troca -, como eu vou ter seguidores, eu vou ter facilidades. 

Quanto mais eu invisto nesse corpo menos caro sai. Essa é a troca. E quem não pode 

fica cada vez mais distante. Quanto menos eu tenho, menor é a possibilidade que eu 

vou ter de conseguir a minha unha, o meu cabelo, a minha malhação, tudo de graça. 

Receber roupas incríveis, frequentar festas fenomenais, perambular entre as 

celebridades, ter acesso a toda sorte de bens de consumo. (NOVAES, Joana V.; 

Joana Novaes fala das doenças da beleza, 2017) 

A dinâmica que populariza o ideal do corpo perfeito defende que qualquer pessoa 

pode atingir esse padrão, “criou-se, portanto, a ideia de que uma perfeição estética é possível 

para todos desde que haja força de vontade, rigor e perseverança – ou disposição para se 

submeter às práticas corporais disponíveis” (NÉSPOLI, NOVAES, ROSA, 2015).  Mas, a 

fronteira que delimita esse espaço se torna mais distante na medida em que um outro 

indivíduo atinge o ápice da visibilidade e “fracassar na tarefa de ser belo confirma uma 

incapacidade, que é unicamente do sujeito. Trata-se de fraqueza de caráter, geradora do 

sentimento de insuficiência numa sociedade que cultua a performance” (NÉSPOLI, 

NOVAES, ROSA, 2015).   
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Figura 75 - Post 18 

 

Texto da legenda: 

Qual a mulher que nunca ouviu ao volante a 

expressão machista ¨tinha que ser mulher!¨ por ter 

cometido ou não um deslize no trânsito? De acordo 

com uma pesquisa divulgada pelo Detran, mulher na 

direção significa prudência e responsabilidade, o que 

resulta em poucas mortes no trânsito. A partir de 

hoje comprometa-se a não perpetuar esse 

preconceito, seja no trânsito ou em outros contextos. 

Compartilhe sua reflexão de hoje com a 

hashtag #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Toda vez que ouvir dizer "Só podia ser mulher!", 

ligue para uma amiga e pergunte como ela se sente 

quando escuta essa frase. 

Temas do post: 

Preconceito; prudência; acidentes de trânsito. 

Pauta debatida nos comentários: 

Preconceito, acidentes de trânsito. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Em debate as práticas machistas reproduzidas por mulheres, o que nos remete a 

questão da naturalização dessas atitudes em função da “ultrageralização” apresentada por 

Heller (2001). O indivíduo vive tão assoberbado pelas exigências da sociedade que não tem 

condições de refletir sobre os discursos que reproduz de modo automático. Parte desse 

discurso defende que o baixo índice de acidentes de trânsito envolvendo mulheres está 

relacionado a questão biológica, pois a mulher é feita para “gerar e preservar vidas”; o que 

retoma a limitação do potencial feminino a maternidade (Figura 76). Há também o 

questionamento sobre número de acidentes envolvendo motoristas homens ser maior porque 

existem mais homens ao volante e poucas mulheres dirigindo em rodovias. 
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Figura 76 

 

Figura 77 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2015, foram registradas 38.651 mortes em vias 

públicas, destas mais de 82% eram do sexo masculino
192

”. Pesquisa realizada pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) aponta que dos 331.652 

acidentes registrados em rodovias, em 2011, 29.113 tinham ao menos uma condutora de 

veículo envolvida
193

. Em 2008, as mulheres representavam 33% do total de habilitados/as no 

país
194

. Assim, é possível especular a existência de relação entre o índice de acidentes com 

mulheres e a representatividade quantitativa de motoristas nas ruas, mas não localizamos 

dados que comprovem tal hipótese. Da mesma forma, não há como considerar o “cuidado” 

como uma característica biológica e inerente a todas as mulheres. Nos parece mais plausível 

pensar as performances feminina e masculina no trânsito como reflexo dos padrões de 

conduta naturalizados na sociedade para cada gênero, o que incentiva e legitima que homens 

sejam mais ousados e agressivos e mulheres mais receosas e tranquilas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192

 Disponível em http://dapp.fgv.br/maio-amarelo-contextualizando-estatisticas-de-acidentes-de-transito-no-

brasil/ Acesso 5/12/2018. 
193

 Disponível em http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes Acesso: 

5/12/2018. 
194

 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1032246-9658,00-

NUMERO+DE+MULHERES+AO+VOLANTE+CRESCEU+NOS+ULTIMOS+QUATRO+ANOS.html Acesso 

5/12/2018. 

http://dapp.fgv.br/maio-amarelo-contextualizando-estatisticas-de-acidentes-de-transito-no-brasil/
http://dapp.fgv.br/maio-amarelo-contextualizando-estatisticas-de-acidentes-de-transito-no-brasil/
http://www.dnit.gov.br/rodovias/operacoes-rodoviarias/estatisticas-de-acidentes
http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1032246-9658,00-NUMERO+DE+MULHERES+AO+VOLANTE+CRESCEU+NOS+ULTIMOS+QUATRO+ANOS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL1032246-9658,00-NUMERO+DE+MULHERES+AO+VOLANTE+CRESCEU+NOS+ULTIMOS+QUATRO+ANOS.html
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Figura 78 - Post 19 

 

Texto da legenda: 

Permita-se experimentar algo que você nunca fez, 

seja por medo de ouvir críticas ou porque nunca 

considerou a possibilidade. Além de poder te levar a 

incríveis descobertas, se colocar no lugar de outra 

pessoa é um passo importante para construir 

relacionamentos com respeito e compreensão. 

Compartilhe a experiência com a hashtag 

#33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Existe algo que você gostaria de fazer, mas nunca fez 

por considerar ser "coisa de mulher" ou "coisa de 

homem"? É hora de experimentar e compartilhar a 

sensação. 

Temas do post: 

Papéis de gênero. 

Pauta debatida nos comentários: 

Profissões; autonomia; supervalorização da 

masculinidade. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Alguns internautas relataram que a autonomia para fazer o que se quer independe do 

gênero, pois só é abalada pela violência que assola o país (Figura 79). Em contrapartida, 

mulheres relacionaram ao gênero o fato de não realizarem atividades como “mochilar” 

sozinha; praticar lutas marciais; ir a festas de casamento desacompanhadas ou raspar a cabeça. 

Para os homens a pressão social se caracteriza no impedimento de demonstrar sensibilidade. 

Também foi pauta de discussão a divisão entre carreiras tidas como femininas e masculinas. 

Atualmente, o setor de transportes reúne 2,2 milhões de profissionais, somente 17% do sexo 

feminino. Ao analisar as subcategorias, os índices são ainda menores, “os sistemas de trens e 

metrôs, por exemplo, possuem cerca de 7.000 empregadas mulheres, (...) apenas 500 atuam 

como condutoras e maquinistas. Já no modal aéreo, apenas 2,5% de todas as licenças de piloto 

são obtidas por mulheres
195

”. 

                                                           
195

 Dados de março de 2018. Disponível em http://www.cnt.org.br/imprensa/noticia/mulheres-comando-

transporte-brasileiro Acesso: 5/12/2018. 

http://www.cnt.org.br/imprensa/noticia/mulheres-comando-transporte-brasileiro
http://www.cnt.org.br/imprensa/noticia/mulheres-comando-transporte-brasileiro
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Figura 79 

 

Figura 80 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Para as internautas as “coisas de homem” que não foram realizadas aparentam ter 

ligação direta com a (in)segurança, são impedidas não só pelo julgamento da sociedade, mas 

pela prática de atos violentos naturalizados pelo patriarcado. 

Figura 81 - Post 20 

 

Texto da legenda: 

Todos os dias, as mulheres são expostas a ideias e 

palavras que são naturalizadas e encaradas como 

“brincadeira”, mas cuja intenção é inferiorizá-las. 

Muitas vezes, nós mesmos reproduzimos esses 

ditados e expressões sem pensar. A partir de hoje, 

tire o machismo do seu vocabulário. Compartilhe 

essa mudança com hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Relembre ditados populares ou expressões comuns 

que se referem à mulher de forma pejorativa. 

Comprometa-se a nunca mais repeti-los. 

Temas do post: 

Ditados populares; machismo; naturalização de 

preconceito. 

Pauta debatida nos comentários: 

Ditados populares, machismo. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 
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Entre os ditados populares listados no post 20 destacamos o uso de: “Já pode casar” 

para mulheres que sabem cozinhar; “use seu charme feminino”, aconselhando que mulheres 

utilizem insinuações sexuais para conseguir algo; “segure suas cabras que o meu bode está 

solto”, que restringe ao masculino a liberdade sexual isentando-o de responsabilidade e 

desconsidera o consentimento feminino; xingamento aos homens ofendendo as mulheres com 

o uso de expressões como “corno” e “filho da puta” (Figura 82); “mulher no volante, perigo 

constante”; “atrás de um grande homem, existe uma grande mulher”.  

 

Figura 82 

 

Figura 83 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Lembramos que “o sentido não está “colado” na palavra, é um elemento simbólico, 

não é fechado nem exato, portanto sempre incompleto; por isso o sentido pode escapar. O 

enunciado não diz tudo” (CAREGNATO e MUTTI, 2006). Assim, o peso dessas expressões é 

muito mais forte pelo simbolismo que carregam, embora nem sempre haja essa noção por 

parte do interlocutor, como no caso das frases “aceita que dói menos” ou “relaxa e aproveita” 

para a aceitação de situações difíceis (Figura 83). Ambas originárias da violência sexual 

contra a mulher.  
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Figura 84 - Post 21 

 

Texto da legenda: 

Desde jovens, aprendemos a competir. Entre 

mulheres, a competição pode acontecer na busca por 

se destacar dentro de um padrão de beleza ("a mais 

bonita", "a mais magra"), ou pela ideia de que 

vivemos em função da conquista de homens, e que 

deveríamos brigar pelo mesmo cara. Mudar esse 

pensamento pode fortalecer a todas nós. Compartilhe 

uma atitude que pode promover essa mudança com a 

hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Experimente adotar atitudes colaborativas ao invés 

de competitivas entre mulheres. 

Temas do post: 

Rivalidade feminina. 

Pauta debatida nos comentários: 

Rivalidade feminina; julgamento pela aparência. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

O post 21 foi utilizado por algumas internautas para dar conselhos sobre o que não 

fazer como, por exemplo, “não julgar a roupa da colega” e assim evitar a competição 

feminina. Foram observados comentários sobre a dissociação entre o machismo e a rivalidade 

entre as mulheres (Figura 85), para estas pessoas todo comportamento considerado nocivo é 

atribuído pelo feminismo ao machismo e, neste caso, não há relação. Tal entendimento ignora, 

a construção social, a supervalorização da beleza e o incentivo das produções televisivas e 

cinematográficas que, pouco a pouco, constroem o imaginário coletivo sobre as condutas 

determinadas para o sexo feminino. Neste aspecto, o discurso modela a rivalidade feminina 

como algo natural.  
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Figura 85 

 

Figura 86 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

  

Figura 87 - Post 22 

 

Texto da legenda: 

Desde pequenos, os homens são estimulados a olhar o 

corpo da mulher de forma insistente e invasiva, fazer 

comentários e até tocar o corpo de mulheres 

desconhecidas. Quando uma mulher anda na rua ou 

até mesmo quando faz uso de um serviço público ou 

privado, sabe que pode ser vítima de assédio. E, 

muitas vezes, tem medo de reagir. Se você presenciar 

uma situação assim, ajude a vítima e repreenda o 

comportamento do homem. #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Quando você presenciar olhares e abordagens 

invasivas a uma mulher, repreenda esses 

comportamentos. 

Temas do post: 

Objetificação feminina; assédio. 

Pauta debatida nos comentários: 

Guarda compartilhada. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Mais uma vez, o mesmo usuário usou o espaço da campanha para questionar a 

igualdade defendida pelo feminismo, pois, segundo ele, as feministas se posicionaram contra 

a modalidade de guarda compartilhada. Acreditamos que este internauta tenha uma motivação 

pessoal para insistir no mesmo assunto em posts diferentes da campanha, embora não 

possamos mensurar de que forma tais interações com a página poderiam auxiliar na resolução 
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deste problema. Fato é que suas interações geralmente desviam o debate do ponto proposto 

pela #33DiasSemMachismo. 

Figura 88 

 

Figura 89 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Foram percebidos vários comentários questionando se os homens gostariam que se 

direcionassem olhares insidiosos para suas mães, filhas ou sobrinhas (Figura 88). Embora a 

intenção seja levar a uma reflexão sobre o modo como o indivíduo deseja que pessoas 

próximas afetivamente sejam tratadas, este tipo de sugestão reafirma o machismo porque nas 

entrelinhas configura o respeito como algo exclusivo as pessoas que gostamos ou temos 

proximidade familiar. Desta forma, cria-se um grupo de pessoas que merece respeito e, 

automaticamente, outro grupo constituído por quem não merece e, portanto, pode continuar 

sendo vítima de assédio e violência sexual.  
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Figura 90 - Post 23 

 

Texto da legenda: 

No mundo do trabalho, assédio sexual e moral são 

bem mais comuns do que imaginamos, muitas vezes 

acompanhados de ameaça de demissão. As mulheres 

são as maiores vítimas (52% das mulheres 

economicamente ativas já sofreram assédio sexual, 

segundo a OIT), mas pode acontecer com homens 

também. Toda empresa deve ter uma política clara de 

suporte à vítima e punição ao agressor. Você sabe 

qual a política da sua? #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Procure saber qual a política de enfrentamento ao 

assédio sexual e moral na empresa em que você 

trabalha ou onde você estuda. 

Temas do post: 

Assédio; política nas empresas. 

Pauta debatida nos comentários: 

Assédio moral. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

O post 23 foi o que motivou menor número de comentários durante a campanha, 

apenas 25. Este baixo índice poderia estar relacionado a temporalidade da iniciativa – com o 

passar dos dias, menor o envolvimento dos/as internautas nas postagens. No entanto, o post 

32 atingiu mais de cem comentários, o que invalida tal hipótese. Entre as dez publicações com 

maior número de comentários oito correspondem aos primeiros dezesseis dias de iniciativa; 

nas categorias reações e compartilhamentos foram, respectivamente, sete e oito publicações 

no mesmo período. Já entre os dez menores índices temos: um post dos primeiros dez dias no 

segmento comentários; quatro em reações e dois em compartilhamentos. O que destaca a 

relação do período da #33DiasSemMachismo com o engajamento do público. Quanto ao tema 

da postagem, queixas sobre a impunidade no local de trabalho e a falta de empatia por outras 

mulheres foram observadas nos comentários.  

Em 2017, um caso de assédio sexual no ambiente profissional mobilizou a opinião 

pública: a figurinista Su Tonani denunciou, em artigo publicado na versão online do jornal 
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Folha de S. Paulo
196

, o ator José Mayer após oito meses de constantes constrangimentos nos 

bastidores da TV Globo. Inicialmente, o ator negou as acusações e o texto foi tirado do ar. 

Dias depois, Mayer pediu desculpas por seu comportamento, foi afastado das produções da 

rede
197

 e o relato de Su foi republicado.  

Figura 91 

 

Figura 92 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

A postura da figurinista é exceção. Segundo dados do portal “Vagas
198

”, 87,5% das 

vítimas de assédio no ambiente de trabalho não denunciam por medo de perder o emprego 

(39,4%); receio de represálias (31,6%); vergonha (11%); entre outros fatores. Já nos casos que 

houve denuncia 74,6% dos agressores continuaram na empresa
199

. A percepção de 

impunidade dos assediadores – que em geral ocupam cargos mais elevados – aliada as 

sensações de medo e culpa são fatores determinantes para o baixo índice de registros desses 

casos. 

 

 

 

 

 

                                                           
196

 Disponível em https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/31/jose-mayer-me-assediou/ Acesso: 

6/12/2018. 
197

 Fora do ar desde março de 2017, o ator voltou a ser pauta dos sites de celebridade por seu estado de saúde: em 

geral, as notícias informam sobre doença autoimune, depressão e abandono por parte dos amigos. Disponível em 

https://caras.uol.com.br/tv/enfrentando-doenca-rara-jose-mayer-e-colocado-na-geladeira-e-excluido-pelos-

amigos-assedio-granulomatose-wegener-betty-faria-agnaldo-silva-.phtml Acesso: 6/12/2018. Su Tomoni segue 

atuando como figurinista em produções de tv como o programa “Bela Cozinha”, canal GNT. 
198

 “Atualmente, a VAGAS.com é líder no mercado de e-recruitment no Brasil e oferece soluções de recursos 

humanos para 3 mil clientes, 71 deles entre os 100 maiores do país. Possui mais de nove milhões de usuários no 

site VAGAS.com.br e forte presença nas mídias sociais do segmento: mais de 1,6 milhão de fãs no Facebook, 

800 mil seguidores no Twitter e o maior fórum de discussão no Linkedin, com mais de 750 mil membros.” 

Disponível em https://www.vagas.com.br/institucional/quem-somos Acesso: 6/12/2018. 
199

 Disponível em https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/52-dos-profissionais-ja-sofreram-

assedio/ Acesso: 6/12/2018. 

https://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/31/jose-mayer-me-assediou/
https://caras.uol.com.br/tv/enfrentando-doenca-rara-jose-mayer-e-colocado-na-geladeira-e-excluido-pelos-amigos-assedio-granulomatose-wegener-betty-faria-agnaldo-silva-.phtml
https://caras.uol.com.br/tv/enfrentando-doenca-rara-jose-mayer-e-colocado-na-geladeira-e-excluido-pelos-amigos-assedio-granulomatose-wegener-betty-faria-agnaldo-silva-.phtml
https://www.vagas.com.br/institucional/quem-somos
https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/52-dos-profissionais-ja-sofreram-assedio/
https://www.vagas.com.br/profissoes/acontece/no-mercado/52-dos-profissionais-ja-sofreram-assedio/
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Figura 93 - Post 24 

 

Texto da legenda: 

Uma mulher não é louca, nem histérica só por lhe 

dizerem isso repetidamente. Alegações desse tipo são 

comuns, e usadas na maioria das vezes, por pessoas 

próximas, para calar e desqualificar a mulher. A 

partir de hoje tome consciência e elimine esse 

comportamento. Compartilhe sua experiência com a 

hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Nem "louca", nem "histérica", muito menos 

"irracional": não use mais esses termos para 

desqualificar a fala de uma mulher. 

Temas do post: 

Silenciamento feminino; termos ofensivos. 

Pauta debatida nos comentários: 

Termos ofensivos. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Aqueles/as que relativizaram a desqualificação das mulheres pelo uso das palavras 

apresentadas na postagem 24 defenderam que existem “homens idiotas” e “fêmeas 

descontroladas que aterrorizam um macho à voltar pra casa”, entre outras afirmações. Neste 

ponto, a construção social é, mais uma vez, ignorada, sendo que “o sujeito manifesta-se 

através de ações, que são realidades criadas” e “influenciadas pelo contexto social em que 

vivemos” (BRASILIENSE, 2005, p. 4).  

O uso destes termos para desqualificar a fala da mulher foi apontado pelos/as 

usuários/as como prática constante quando o homem é desmascarado em uma mentira ou não 

encontra argumentos para seguir em um debate. 
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Figura 94 

 

Figura 95 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Muitos comentários associaram situações de descontrole ao ciclo reprodutivo (Figura 

94), considerando-o algo biologicamente feminino. Foi discutido também que socialmente a 

mulher não pode ter atitudes mais firmes ou exaltadas ao exigir seus direitos, pois logo é 

taxada de louca, algo que não acontece com os homens (Figura 95). Relatos que corroboram a 

problematização apresentada na introdução deste trabalho (Figura 1), no exemplo da capa da 

revista “Isto é”, que trazia uma foto da presidente Dilma Rousseff com a chamada “As 

explosões nervosas da presidente
200

”. A partir da análise desses comentários compreendemos 

que o padrão de comportamento “normal” que a sociedade espera de uma mulher envolve 

características como conformismo e submissão. 

No discurso vigente em minha infância, criar problema era precisamente o que não 

se devia fazer, pois isso traria problemas para nós. A rebeldia e sua repressão 

pareciam ser apreendidas nos mesmos termos, fenômeno que deu lugar a meu 

primeiro discernimento crítico da manha sutil do poder: a lei dominante ameaçava 

com problemas, ameaçava até nos colocar em apuros, para evitar que tivéssemos 

problemas. Assim, concluí que problemas são inevitáveis e nossa incumbência é 

descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los. (BUTLER, 

2003, p. 7) 

Mas, como Judith Butler nos mostra, os problemas são inevitáveis e cabe às mulheres 

escolherem tê-los a partir do que é imposto pelo outro ou pelo enfrentamento destas práticas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
200

 Ver Introdução. 
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Figura 96 - Post 25 

 

Texto da legenda: 

Você não é menos-homem por ser gentil, proativo e 

parceiro. Acabar com o machismo é também parar de 

achar que homens e mulheres estão no mundo para 

competir entre si, ou que um deve mandar no outro. 

Se você alguma vez já criticou seus amigos por eles 

serem gentis, proativos e abordarem a relação deles 

com uma mulher como uma parceria, em vez de uma 

competição, não faça isso novamente. Mude sua 

atitude! Compartilhe sua experiência usando a 

hashtag #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Respeitar as mulheres não é ser "pau-mandado". 

Tenha orgulho e valorize essa postura! 

Temas do post: 

Respeito. 

Pauta debatida nos comentários: 

Respeito. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A discussão se manteve no tema proposto pela publicação com a maioria dos/as 

usuários/as apoiando a iniciativa (Figura 97) e/ou marcando pessoas próximas para 

parabenizar a conduta (Figura 98).  

Figura 97 

 

Figura 98 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 
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Figura 99 - Post 26 

 

Texto da legenda: 

A campanha "33 Dias Sem Machismo" foi criada 

para que pessoas de todos os gêneros repensem 

atitudes e hábitos diários, muitas vezes 

inconscientes, que alimentam a cultura machista em 

nossa sociedade. Em 25 dias de campanha somos 

mais de 72 mil, majoritariamente mulheres. Estamos 

na reta final e queríamos chegar a mais homens. 

Convide seu parceiro, pai, irmãos, parentes e amigos 

para participarem dos desafios. Compartilhem com a 

hashtag #33DiasSemMachismo. 

Texto da Imagem: 

Somos 85% de mulheres nesta campanha - convide 

um homem para se juntar ao desafio. 

Temas do post: 

Hábitos machistas; divulgação da campanha para 

homens. 

Pauta debatida nos comentários: 

Haters; lugar de fala. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

Atendendo ao pedido do site os/as comentaristas marcaram usuários do sexo 

masculino para conhecer a campanha (Figura 100). Algumas internautas afirmaram que ao 

compartilhar as publicações em suas páginas recebem comentários de homens contestando as 

informações (Figura 101). Houve um depoimento de que quando os homens comentam na 

página são acusados de estarem ocupando o lugar de fala feminino; ao longo da pesquisa tais 

casos não foram observados.  

Figura 100 

 

Figura 101 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 
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A informação de que a página reúne 85% de mulheres corrobora a pesquisa “A voz 

das redes
201

”, realizada pelo Instituto Avon entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017. De 

acordo com o levantamento, o debate sobre as violências contra as mulheres se intensificou no 

ambiente digital entre 2015 e 2017, sendo observada a existência de três esferas que discutem 

assédio e violência: em 95% dos casos são discussões gerais – grupo composto por 84% de 

mulheres, sendo 73% com idade entre 18 e 34 anos, 66% brancas e 67% das classes B e C. O 

segundo segmento é formado por ativistas (2%), sendo 98% mulheres, entre 18 e 34 anos 

(73%), brancas (56%) e pertencentes as classes C e D (60%). O terceiro universo é composto 

pelas vítimas (3%): mulheres (100%), entre 25 e 44 anos (73%), negras (80%) e das classes C 

e D (77%). O número de ativistas cresceu 500% e este grupo é apontado como o elo entre as 

discussões gerais e as vítimas, ampliando o alcance das campanhas e hashtags. 

Figura 102 - Post 27 

 

Texto da legenda: 

A presença de mulheres na política é historicamente 

inferior à de homens. Além de serem minoria entre 

os candidatos, as mulheres também são menos 

eleitas: nas últimas eleições municipais, apenas 12% 

das prefeituras foram ocupadas por mulheres. E, do 

total de vereadores eleitos, só 13% eram mulheres. 

Neste ano, procure conhecer as pré-candidatas que 

estão concorrendo na sua cidade, incentive e apoie-

as. Vamos contribuir para mudar esse 

quadro. #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Procure saber quais as candidatas a vereadores e 

prefeitas em 2016. 

Temas do post: 

Política; candidatas. 

Pauta debatida nos comentários: 

Política; cota para mulheres; representatividade 

versus propostas. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

                                                           
201

 Disponível em http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-

infografico_forum_aprovado.pdf Acesso em 6/12/2018. 

http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-infografico_forum_aprovado.pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523996951055-infografico_forum_aprovado.pdf
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Parte dos/as internautas defendeu que é necessário votar em políticos comprometidos 

com a recuperação da economia e não naqueles/as que focam em questões de minorias. A 

escolha deve ser baseada em propostas, na ficha limpa, e não pelo gênero (Figura 103). Foi 

apontado como problemas para que as mulheres ocupem o espaço político o descumprimento 

da lei de cotas e as questões inerentes ao cotidiano de uma sociedade patriarcal, onde a 

relação entre o desinteresse em se candidatar está relacionado com o acúmulo de tarefas 

domésticas e o desrespeito às mulheres quando resolvem participar da política de modo ativo 

(Figura 104). 

Figura 103 

 

Figura 104 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Pesquisa
202

 do Instituto Alziras
203

, revelou que das prefeitas eleitas para o período 

2017-2020: 71% têm ensino superior - entre os prefeitos este índice é de 50% -; 42% têm pós-

graduação e 60% já ocuparam cargos públicos: 32% foram prefeitas, 30% vereadoras, 13% 

vice-prefeitas e 2% deputadas. Embora sejam 51% da população, as mulheres governam 

apenas 12% dos municípios brasileiros, conquistando o cargo nos municípios menores e mais 

pobres. Para cada prefeita há 7,5 homens liderando prefeituras. Entre as dificuldades 

enfrentadas na carreira atribuídas ao gênero, uma em cada cinco prefeitas destacou o trabalho 

doméstico; 50% das prefeitas são as principais responsáveis pelas compras de mercado do seu 

lar. E 69% declararam ter algum tipo de ação específica para mulheres, 32% destas relativas 

ao combate e prevenção da violência sexual e doméstica contra a mulher.    

                                                           
202

 Disponível em http://prefeitas.institutoalziras.org.br/ Acesso: 4/12/2018. 
203

 “Somos uma organização sem fins lucrativos com a missão de contribuir para o aumento da representação 

feminina na política por meio do fortalecimento de mandatos e de candidaturas de mulheres no Brasil.” 

Apresentação disponível em http://www.alziras.org.br/ Acesso: 4/12/2018. 

http://prefeitas.institutoalziras.org.br/
http://www.alziras.org.br/
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Apenas 7.803 vereadoras foram eleitas em 2016, enquanto 57.814 homens chegaram 

ao cargo
204

. As eleições de 2018
205

 ampliaram a participação das mulheres na Câmara dos 

Deputados: foram eleitas 77 deputadas federais, em 2014 foram 51, aumentando em 15% a 

representação feminina na casa. No Senado, o índice de mulheres se manteve em 16%. No 

âmbito estadual, 161 mulheres venceram o pleito para deputada, representando um aumento 

de 35% em relação à 2014
206

. Em 2018, somente uma mulher foi eleita como governadora no 

país, Fátima Bezerra (PT), no Rio Grande do Norte
207

, primeiro estado brasileiro a permitir o 

voto feminino
208

. 

Figura 105 - Post 28 

 

Texto da legenda: 

Crianças e adolescentes são crianças e adolescentes, 

ainda que em muitas partes do Brasil e do mundo 

elas sejam hipersexualizadas e erotizadas em 

músicas ou propagandas, comentários e outros 

incentivos de adultos que as estimulam a vestir e agir 

como adultas, isso jamais pode ser usado como 

desculpa para assédio e abuso sexual. Você adulto, 

com consciência, não consuma, não compactue e não 

incentive a erotização. Leia mais sobre o 

assunto: glo.bo/29156Xn #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

A "novinha" é uma criança: não hipersexualize ou 

erotize meninas. 

Temas do post: 

Hipersexualização; erotização infantil; assédio; 

abuso sexual. 

Pauta debatida nos comentários: 

Pedofilia; erotização de meninas e meninos; abuso 

sexual. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

                                                           
204

 Disponível em https://www.folhadelondrina.com.br/politica/mulheres-sao-menos-de-12-entre-vereadores-

brasileiros-1008881.html Acesso: 4/12/2018. 
205

 Disponível em http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-

e-indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/ Acesso: 4/12/2018. 
206

 Disponível em https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/08/veja-a-lista-de-todas-as-deputadas-

estaduais-eleitas-em-2018.htm Acesso: 4/12/2018. 
207

 Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/fatima-bezerra-do-pt-e-a-unica-mulher-a-se-eleger-

governadora-no-pais/ Acesso: 4/12/2018. 
208

 Ver Capítulo 1. 

https://www.folhadelondrina.com.br/politica/mulheres-sao-menos-de-12-entre-vereadores-brasileiros-1008881.html
https://www.folhadelondrina.com.br/politica/mulheres-sao-menos-de-12-entre-vereadores-brasileiros-1008881.html
http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-e-indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/
http://www.generonumero.media/camara-dos-deputados-tera-mais-mulheres-brancas-negras-e-indigena-e-menos-homens-brancos-em-2019/
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/08/veja-a-lista-de-todas-as-deputadas-estaduais-eleitas-em-2018.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/08/veja-a-lista-de-todas-as-deputadas-estaduais-eleitas-em-2018.htm
https://exame.abril.com.br/brasil/fatima-bezerra-do-pt-e-a-unica-mulher-a-se-eleger-governadora-no-pais/
https://exame.abril.com.br/brasil/fatima-bezerra-do-pt-e-a-unica-mulher-a-se-eleger-governadora-no-pais/
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Ao utilizar o termo “novinha”, associado geralmente ao funk, a campanha acaba 

reforçando o preconceito (Figura 106) a este estilo musical já estigmatizado por sua relação 

com a camada mais vulnerável da sociedade.  

Outro argumento, mais explicitamente racista e descaradamente preconceituoso com 

os “de baixo”, vai dizer que o funk é música de bandido, incita à violência, 

corrompe menores, aumenta o uso de drogas e utiliza mais uma série de afirmações 

moralistas para defender seu puro e simples banimento. “O funk é caso de polícia” e 

ponto final. Na impossibilidade de exterminar os que fazem, escutam e se 

identificam com o funk – afinal, quem limparia as casas, faria as comidas, 

engraxaria os sapatos, cuidaria dos filhos das classes dominantes – procura-se 

censurar e mesmo liquidar suas formas de lazer, de sociabilidade, pois 

despersonalizar o inimigo, sobretudo quando este é oprimido por uma sociedade que 

se ergue sobre suas costas, com a força de seu trabalho, é primordial para garantir 

sua submissão. Sob o argumento da ordem, de uma inventada necessidade de 

ordenamento urbano, o funk é interditado como agente do caos, sobretudo como 

expressão musical da violência armada existente nas favelas. (LOPES e FACINA, 

2012, p. 195) 

Em nossa compreensão, limitar a erotização feminina ao funk é um equívoco, visto 

que a hipersexualização de meninas é observada em larga escala em outros estilos musicais e 

nas produções midiáticas em geral.  

Na empreitada de um mapeamento histórico do surgimento da gramática novinha, 

livremente utilizada para descrever mulheres juvenis, temos nas letras funkeiras as 

suas primeiras aparições. Entre 2009 e 2010 , na autoria e voz e Mc Saed, a música 

“quê isso novinha quê isso?”, talvez tenha corroborado com a expansão desta 

expressão em escala midiática. Em 2015, na autoria e voz de Mc Romântico, a 

música “as novinha tão sensacional” usa esta gramática já incorporada a um 

vocabulário coloquial carioca, que engrossa outros imaginários. Novinha passa a ser 

conduzida por uma via binária, na busca de identificar a possibilidade construtiva 

sobressalente na figura da mulher, em especial a que se relaciona diretamente com o 

universo funkeiro. (DE ASSIS, 2017, p. 5) 

O funk pode ter sido facilitador da propagação do termo na contemporaneidade 

brasileira, mas seu uso erotizado apenas substitui verbetes já consolidados como, por 

exemplo, “ninfeta”, definida nos dicionários como menina jovem ou adolescente cujo 

comportamento ou pensamento estão direcionados para o sexo; menina que incita o desejo 

sexual. A palavra ninfeta passou a figurar no imaginário coletivo após a publicação do 

livro “Lolita”, de Vladimir Nabokov, em 1955. Atualmente, “novinha” foi incorporada pelo 

público em geral e, especialmente, pelos sites pornôs, sendo a palavra mais buscada neste 

seguimento
209

. Acreditamos que é neste sentido de apropriação geral que a 

#33DiasSemMachismo propõem o debate. 

                                                           
209

 Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/internet/87350-brasil-lista-termos-buscados-pais-no-pornhub-

divulgada.htm Acesso: 21/11/2018. 

https://www.tecmundo.com.br/internet/87350-brasil-lista-termos-buscados-pais-no-pornhub-divulgada.htm
https://www.tecmundo.com.br/internet/87350-brasil-lista-termos-buscados-pais-no-pornhub-divulgada.htm
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Figura 106 

 

Figura 107 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

No post, as principais discussões foram pautadas pela falta de importância dada à 

sexualização e abuso de meninos (Figura 107); e a imputação de responsabilidade das famílias 

que terceirizam os cuidados infantis para avós, escola, estado e mídia. Ao estabelecer tal 

relação, propõem um apagamento de toda complexidade que assola o cotidiano das famílias 

pertencentes às classes mais pobres que necessitam do escasso apoio do Estado para manter-

se em (sub)empregos tendo à disposição, por exemplo, creches para seus filhos. Não se trata 

de “terceirizar” a educação, mas garantir a subexistência. 

Figura 108 - Post 29 

 

Texto da legenda: 

O simples fato de nascer mulher pode determinar 

várias coisas: a cor da parede do quarto, as 

brincadeiras da infância até o seu provável teto 

salarial. Mas, a cada dia, mais mulheres têm 

desafiado essas imposições. Pergunte a uma mulher 

um episódio em que ela se sentiu ouvida ou saiu por 

cima de uma situação discriminatória. Compartilhe 

histórias encorajadoras para fortalecer outras 

mulheres. Esse é o chamado da 

campanha #DonaDeSi, que contribui para ainda mais 

dias sem machismo. Participe e 

apoie: www.imagina.vc/donasdesi #33DiasSemMach

ismo  

Texto da Imagem: 

Pergunte a uma mulher uma situação em que ela se 

sentiu #DonaDeSi. Compartilhe histórias 

inspiradoras. 

Temas do post: 

Discriminação; enfrentamento. 

Pauta debatida nos comentários: 

Formação superior; habilitação; independência 

financeira. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 
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Os relatos do post 29 enaltecem a superação de obstáculos durante a formação 

profissional (Figura 109), destacando-se a conquista do diploma universitário, a ocupação de 

carreiras consideradas masculinas e a aprovação no processo de habilitação (Figura 100). 

Algumas internautas reconheceram como privilégio sentirem-se “donas de si” por serem 

independentes financeiramente enquanto tantas mulheres são submetidas a situações de 

abusos e violência por não terem como se manter.  

Figura 109 

 

Figura 110 

 
Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

A postagem divulga a campanha #DonaDeSi, idealizada pelo “Imagina
210

”, que 

convidou internautas a compartilharem em vídeos de até um minuto suas experiências 

inspiradoras. A proposta era disponibilizar os depoimentos recebidos no site do coletivo, mas 

o link citado
211

 no post do instagram @imaginacoletivo
212

 como repositório destes vídeos não 

está mais disponível para acesso. Foi relatado que em sete dias mais de 50 pessoas
213

 

participaram da iniciativa. Observamos que em outras publicações foi utilizada a 

#DonaDeMim
214

 e que os vídeos desta campanha estão disponíveis no Youtube
215

. 

Consideramos positivo o intercâmbio entre as campanhas e a tentativa de pontencializar a 

temática trocando postagens em canais diferentes. Mas, a variação no uso de hashtags pode 

ter prejudicado a proposta, impedindo a abrangência do projeto. 

 

                                                           
210

 “O Imagina é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para que mais pessoas passem 

a imaginar um futuro positivo e comecem a construí-lo já.” Disponível em http://imagina.vc/sobre-o-imagina/  

Acesso: 8/12/2018. 
211

 Página não encontrada http://imagina.vc/donadesi Acesso: 8/12/2018. 
212

 Disponível em https://www.instagram.com/p/BHCe-D9A8Ll/ Acesso: 8/12/2018. 
213

 Disponível em https://www.instagram.com/p/BHCe-D9A8Ll/ Acesso: 8/12/2018. 
214

 Disponível em https://www.instagram.com/p/BHVbp5KA4rZ/ Acesso: 8/12/2018. 
215

 Disponível em https://www.youtube.com/user/redeimaginanacopa/videos Acesso: 8/12/2018. 

http://imagina.vc/sobre-o-imagina/
http://imagina.vc/donadesi
https://www.instagram.com/p/BHCe-D9A8Ll/
https://www.instagram.com/p/BHCe-D9A8Ll/
https://www.instagram.com/p/BHVbp5KA4rZ/
https://www.youtube.com/user/redeimaginanacopa/videos
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Figura 111 - Post 30 

 

Texto da legenda: 

Diariamente, milhões de crianças estão em contato 

com termos e comportamentos machistas e aprendem 

com os adultos a perpetuar essa cultura. Pais e mães, 

parentes ou não, se há uma criança por perto, preste 

ainda mais atenção na sua fala: não use termos 

machistas para descrever uma mulher, se referir ao 

comportamento de alguém ou em qualquer outro 

contexto. Ao invés disso, ensine as crianças a 

valorizarem e respeitarem todas as 

pessoas. #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Comprometa-se a nunca mais usar expressões 

machistas na presença de uma criança. 

Temas do post: 

Machismo; respeito ao próximo. 

Pauta debatida nos comentários: 

Machismo; respeito ao próximo. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A maioria dos comentários foi de apoio a campanha, mas ocorreram também 

questionamentos sobre porque propor a eliminação de expressões machistas apenas na 

presença de crianças (Figura 112) e não de modo geral, o que demonstra certa dificuldade de 

compreender a segmentação utilizada nas postagens. A referência da publicação as crianças 

nos parece uma forma de tentar reduzir os padrões machistas no futuro, retirando essas 

reproduções da formação infantil que se dá no cotidiano. Questionaram ainda se as feministas 

irão ensinar suas filhas a respeitarem os homens (Figura 113) e propuseram também a 

eliminação de termos homofóbicos e racistas. 
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Figura 112 

 

Figura 113 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

A pesquisa “Violência contra a mulher: o jovem está ligado?216” revelou que 96% dos 

jovens acreditam que existe machismo no Brasil, mas ao serem confrontados com padrões de 

comportamento machistas: 80% consideram errado que uma mulher fique bêbada na balada; 

tenha vários casos (76%); tenha relações sexuais no primeiro encontro (68%); saia com 

amigos/as sem o marido ou namorado (48%). E 51% concordaram que a mulher deve ter a 

primeira relação sexual com um namorado sério; 41% afirmam que a mulher deve ficar com 

poucos homens e 38% que a mulher que tem relações sexuais com muitos homens não é para 

namorar217. Tais dados mostram a reprodução na juventude de uma visão machista sobre o que 

é considerado um padrão de boa conduta para a mulher, ressaltando a necessidade de impedir 

a naturalização do machismo ainda na infância. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216

 Pesquisa online realizada pelo Instituto Avon e o Data Popular, entre 8 e 13 de novembro de 2014, com 2.046 

jovens entre 16 e 24 anos em âmbito nacional. Disponível em http://dev-

institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997880950-

pesquisa%20instituto%20avon_2014%20(jovens).pdf Acesso: 6/12/2018. 
217

 Era permitido marcar mais de uma afirmação. 

http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997880950-pesquisa%20instituto%20avon_2014%20(jovens).pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997880950-pesquisa%20instituto%20avon_2014%20(jovens).pdf
http://dev-institutoavon.adttemp.com.br/uploads/media/1523997880950-pesquisa%20instituto%20avon_2014%20(jovens).pdf
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Figura 114 - Post 31 

 

Texto da legenda: 

Esse elogio é na verdade uma ofensa racista, pois, 

reproduz o tratamento dado às mulheres negras 

quando escravizadas, além de reduzi-las a 

brinquedos sexuais. Dizer que uma mulher negra é 

uma “mulata tipo exportação” é esquecer o histórico 

escravocrata do Brasil que transforma a mulher negra 

em “peça” de consumo, além de hipersexualizá-la. 

Não utilize essa expressão e nem incentive outros a 

usarem. (Desafio em colaboração com Aline Ramos 

– Que nega é essa?) Compartilhe com a hashtag 

#33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Não use a expressão "mulata tipo exportação" para 

elogiar a beleza de uma mulher negra. 

Temas do post: 

Racismo; objetificação feminina. 

Pauta debatida nos comentários: 

Racismo; objetificação feminina. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

A expressão racista “mulata” se torna ainda mais discriminatória ao ser associada ao 

“tipo exportação”, agregando objetificação sexual à sentença. Alguns internautas afirmaram 

desconhecer a expressão e a maioria dos comentários foi de desaprovação e incredulidade 

quanto ao uso desses termos preconceituosos disfarçados de elogio. A reação dos/das 

internautas demonstra que algumas práticas de discriminação caem em desuso e são 

substituídas por outras, conforme apresentado no texto “Mulheres negras: o sujeito 

desconhecido”. 

O feminismo negro tem um caminho a trilhar que vai além de repetir à exaustão o 

que o mundo parece ainda não ter aprendido: não nascemos para ser a próxima 

Globeleza nem eternas reencarnações da Tia Anastácia. Nosso papel não é ser 

mulata para fazer estrangeiro babar nem empregada sempre à disposição. E mexer 

no status quo jamais será uma tarefa fácil, tampouco bem aceita por quem se 

beneficia de um sistema discriminatório. (LARA et al, 2016. p. 52) 

A intrínseca relação entre machismo e racismo também foi pauta do post 32. 
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Figura 115 

 

Figura 116 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Figura 117 - Post 32 

 

Texto da legenda: 

O machismo e o racismo andam de mãos dadas. 

Muitas pessoas consideram a palavra “negra” 

ofensiva e por isso se referem às mulheres negras 

com “morena”, “mulata”, “moreninha”, termos que 

historicamente são usados para erotizar e 

hipersexualizar uma mulher. Essa tentativa de atenuar 

a palavra negra apenas evidencia o quanto a pessoa a 

considera um xingamento. Não há necessidade de 

temer o reconhecimento da raça/etnia de mulheres 

negras. A partir de hoje, inclua essa palavra em seu 

vocabulário. (Desafio em colaboração com Aline 

Ramos – Que nega é essa?) Compartilhe com a 

hashtag #33DiasSemMachismo 

Texto da Imagem: 

Chame uma mulher negra de negra, isso não é uma 

ofensa. 

Temas do post: 

Machismo; racismo.  

Pauta debatida nos comentários: 

Machismo; racismo. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 
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Nos chamou atenção durante a análise dos posts que somente dois entre os trinta e três 

fossem destinados a situação da mulher negra. Ambos na reta final da campanha e em 

parceria com outras frentes. Em um primeiro momento, essa ocorrência pode ser percebida 

como ausência de interseccionalidade na #33DiasSemMachismo. Por outro lado, o fato de 

agregar as sugestões recebidas e inserir a discussão no debate demonstra abertura por parte da 

iniciativa para o aprimoramento e o aprendizado com outras vivências. No post muitos 

comentários relativizaram o tema afirmando que somos fruto da miscigenação e, por isso, 

nem todos são negros/as e deve-se aceitar que existem morenas e mulatas. Tal abordagem 

ressalta o emaranhado de questões sociais que nutre o racismo.   

Existem elementos estruturais bastante importantes do racismo e, em geral, esses 

elementos não são levados em consideração quando se discute seu fim ou sua 

contestação. Há também o impacto na psique, e é aí que entra a persistência dos 

estereótipos. Os modos como, ao longo de um período de décadas e séculos, as 

pessoas negras vêm sendo desumanizadas, ou seja, representadas como menos do 

que humanas e, portanto, o caráter político da maneira como a população negra é 

retratada por meio da mídia, por meio de outras formas de comunicação, que entra 

em jogo nas interações sociais, (...) Então, não é difícil entender como esses 

estereótipos persistem por tanto tempo. (DAVIS, 2018, p. 45) 

 

Figura 118 

 

Figura 119 

 

Fonte: Print da autora. Fonte: Print da autora. 

Foi citado também o não uso da palavra negra para não infringir a “lei” (Figura 118). 

Neste caso, não temos como afirmar se o comentário faz alusão à Lei 7.716/1989 que “define 

os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor
218

”; à Lei 12.288 que “institui o 

Estatuto da Igualdade Racial” - alterando as Leis n
os

 7.716/1989; 9.029/1995; 

7.347/1985; 10.778/2003 -, ou ao Artigo 140
219

 do Código Penal que determina pena de um a 

                                                           
218

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm Acesso: 7/12/2018. 
219

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm Acesso: 7/12/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm
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três anos de reclusão em casos de injúria com “utilização de elementos referentes a raça, cor, 

etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”. 

Figura 120 - Post 33 

 

Texto da legenda: 

33 dias foram só o começo. Para acabar com o 

machismo precisamos estar em estado de vigília, 

todos os dias. Tenha consciência: nossas falas e 

comportamentos são os instrumentos mais poderosos 

para manutenção de uma sociedade machista e 

desigual ou para construção de um mundo com 

equidade. Peça ajuda, converse com outras pessoas 

sobre o tema, questione pensamentos ou atitudes 

considerados inofensivos, repita os desafios, pense 

em novos. Juntos já começamos uma grande 

mudança. É preciso ir em 

frente. #33DiasSemMachismo #TodosOsDiasSemM

achismo 

Texto da Imagem: 

Volte para o desafio 1 e repita até tirar o machismo 

da sua vida. 

Temas do post: 

Machismo. 

Pauta debatida nos comentários: 

Machismo. 

Fonte: Dados compilados pela autora. 

No último dia de desafio a campanha convida os/as internautas a recomeçarem o 

exercício de eliminar o machismo do cotidiano. Os comentários parabenizavam a página pela 

iniciativa e convidavam outros/as internautas para seguir e/ou refazer o desafio. O 

entendimento da necessidade de manter constante reflexão sobre as práticas sociais 

naturalizadas e seu impacto na sociedade é o real desafio que perpassa todas as hashtags 

apresentadas nesta pesquisa.  

Com a análise da #33DiasSemMachismo apuramos que há uma predisposição dos/das 

internautas, neste recorte, a uma constante relativização dos problemas cotidianos relatados 

como pautas feministas. Identificando o movimento como vitimismo. Neste sentido, 

defendem, por exemplo, que a interrupção da fala não é uma questão de gênero, mas de falta 
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de educação. Da mesma forma que o julgamento moral de uma pessoa a partir de suas roupas, 

a valorização da beleza e a sensação de insegurança ao andar nas ruas das grandes cidades são 

situações que afligem todos os gêneros.  

De certo modo, os posts da campanha se transformaram em uma espécie de mural para 

as reclamações dos opositores do feminismo, visto que foram esses internautas que mais 

interagiram nas postagens, deixando comentários e respondendo ou questionando posts de 

terceiros/as. As conversas se estenderam quando esses internautas se manifestaram e, por 

várias vezes, em um determinado momento do debate a discussão simplesmente se encerrou 

porque o/a interlocutor/a que estava argumentando em defesa da pauta feminista cessou sua 

participação. Não há como definir o motivo desse encerramento: falta de argumentos; 

convencimento pelas ideias alheias, cansaço. 

Percebemos as redes sociais como palco dos embates que configuram o cotidiano, 

espaço onde as pessoas se consideram mais livres para expor suas opiniões por estarem 

protegidas pela tela dos aparelhos eletrônicos, reafirmando posturas que nem sempre são 

reproduzidas no convívio presencial em virtude das convenções sociais. Por outro lado, nos 

parece que o exercício constante de vociferar argumentos preconceituosos nas redes sociais 

tem contribuído para que o indivíduo sinta-se confortável para reproduzir tal atitude sem o 

refúgio das telas, o que pode ser observado no crescente discurso de ódio contra as minorias e 

na polarização política que assola o país. Tal dinâmica ressalta a fusão existente entre os 

ambientes digitais e presenciais. Acreditamos que a construção de práticas mais igualitárias de 

socialização é o desafio que deve se tornar cíclico no cotidiano. 
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Considerações finais 

A presente pesquisa buscou apresentar um panorama de três campanhas feministas 

com o uso de hashtag no ambiente online - #PrimeiroAssédio, #MeuAmigoSecreto e 

#33DiasSemMachismo. Entendemos que os espaços digitais e presenciais não se separam, são 

complementares e que os aparelhos eletrônicos móveis, em especial os smartphones, são 

como próteses do indivíduo que permitem uma imersão ininterrupta no ambiente digital. A 

ameaça cyborg apresentada nos filmes futuristas se faz presente no cotidiano pelo acesso as 

redes sociais online e a possibilidade de expressar opiniões que nem sempre seriam 

compartilhadas presencialmente, mas que fortalecem e encorajam comportamentos nocivos a 

convivência social pacífica. A necessidade de examinar a trajetória das hashtags surgiu pela 

observação desta dinâmica que promove nas redes, de forma mais ampla e visível, o embate 

existente continuamente no dia-a-dia das mulheres: (re)existir em uma sociedade falsamente 

liberal que se norteia por códigos morais e julga a partir de pensamentos machistas.  

Nossa hipótese inicial considerava que estas campanhas, geradas a partir de 

acontecimentos cotidianos, promoviam a ampliação do debate sobre questões relacionadas à 

desigualdade de gênero, sendo popularizadas por usuários/as das redes sociais e, em função 

disso, conquistando espaço na mídia tradicional. Nesse sentido, a apreciação da campanha 

#PrimeiroAssédio, realizada no Capítulo 1, mostrou o impacto da iniciativa. Milhares de 

internautas fizeram uso da hashtag para expor suas lembranças mais remotas de assédio, uma 

catarse coletiva que foi noticiada pela mídia brasileira, gerou um aplicativo de segurança e 

atravessou fronteiras sendo reproduzida em outros países. Toda essa movimentação nos 

mostra o caráter positivo das redes sociais para propagação de ideias e promoção de 

conscientização. No entanto, não existe ação sem reação. Enquanto mulheres vítimas de 

assédio ainda na infância enfrentavam seus fantasmas para compartilhar nas redes 

experiências traumáticas, alguns internautas se apropriaram da hashtag para desqualificar os 

relatos de abuso, ofender as participantes e propagar suas próprias versões de assédio como 

algo glorioso. Esse enfrentamento apenas reproduz nas redes sociais online o que é observado 

constantemente na sociedade em geral: buscam desqualificar a vítima, culpabilizá-la. E isto 

impacta no número de denúncias sobre abusos sexuais, por exemplo. 

De modo similar, as campanhas #MeuAmigoSecreto e #33DiasSemMachismo 

também enfrentaram reações contrárias, nesses casos, os posts foram acompanhados de 
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#MinhaAmigaSecreta, #33DiasSemMimimi e também das próprias hashtags das campanhas. 

Essas respostas poderiam compor um outro trabalho de pesquisa propondo a reflexão das 

ações dos haters, algo que neste momento, por questões de tempo, não foi possível realizar. 

Nesta pesquisa, ao propor a análise da movimentação destas campanhas imaginamos 

que tais iniciativas poderiam promover alterações no comportamento social cotidiano que 

Heller (2001) conceitua como “ultrageneralização”, algo “inevitável na vida cotidiana”. No 

decorrer do trabalho, percebemos que - ao menos no que tange aos comentários postados -, a 

dinâmica das campanhas aponta para uma solidificação das crenças de cada usuário/a. Em 

pouquíssimos relatos observamos declarações que pudessem indicar uma mudança de opinião 

ou reflexão sobre o tema proposto. No geral, ocorre uma espécie de demarcação de território 

na qual os opositores se enfrentam utilizando textos agressivos e até ofensas pessoais ao invés 

de argumentos civilizados. Acreditamos que há possibilidade de transformação e reflexão a 

partir dessas campanhas por sua recorrência e amplitude, pelo volume de compartilhamentos e 

curtidas que não são revertidos em comentários e pela disseminação de mensagens para além 

das redes sociais. Mas, talvez um estudo de recepção, envolvendo os/as milhares de 

internautas que interagiram com essas hashtags, poderia nos dar um indicativo dessa possível 

mudança de comportamento social. E, ainda assim, estaríamos no âmbito do provável, pois 

transformações reais neste contexto só poderão ser consideradas quando as mulheres se 

sentirem menos vulneráveis nos espaços públicos e privados. 

No momento, podemos afirmar que o advento das redes sociais online fornece novo 

fôlego ao feminismo, trazendo à tona discussões que, em longo prazo e com muita luta, 

poderão reduzir a desigualdade de gênero no país. A mudança está sendo fomentada na 

prática cotidiana pelo aumento no número de coletivos feministas, pelo crescente interesse no 

tema e pelos constantes ataques aos direitos das mulheres e de outras minorias. 

Lamentavelmente, a polarização política observada no país nos últimos anos descortinou o 

lado mais conservador de nossa sociedade, elegendo, democraticamente, o discurso alinhado 

ao retrocesso, no qual “menino veste azul e menina veste rosa
220

”, e o “bolsa-estupro
221

” é 
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 Disponível em https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-

em-video-23343024 Acesso em: 30/01/2019. 
221

 O Estatuto do Nasciturno é um projeto de Lei que visa conceder a vítima de estupro um auxílio financeiro 

mensal para que ela mantenha a gestação fruto da violência sexual.  

https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
https://oglobo.globo.com/sociedade/menino-veste-azul-menina-veste-rosa-diz-damares-alves-em-video-23343024
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considerado “o projeto mais importante
222

” para o Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos em 2019. Tentam conter o avanço porque estamos – e continuaremos - em 

progresso. Restringem o pouco que foi conquistado porque reconhecem a força desses 

pequenos passos. Não há de ser por acaso que políticos proponham, em um estado laico, 

Projetos de Lei que dialogam com crenças e dogmas das religiões que representam, legislando 

para uma parte da população ainda que seus ideais de “moralidade” onerem os cofres públicos 

e coloquem em risco de morte milhares de mulheres – como ocorre com a questão do aborto. 

Temem que o empoderamento cumpra seu papel de distribuir o poder. Preparam “estratégias” 

para nos conter enquanto vislumbramos “táticas” para resistir.   

As mobilizações em redes sociais podem fomentar uma mudança na prática cotidiana, 

mas como parte de um movimento maior, pois conforme dito antes, as redes são 

complemento, parte integrante e indissociável da sociedade contemporânea; o que lá desponta 

tem por base as relações interpessoais face a face. Não podemos negar que as campanhas 

online com uso de hashtags contribuem para a visibilidade das causas que defendem. Em 

contrapartida, o caráter volátil das redes torna a vida útil destas iniciativas muito curta, o que 

impõem a necessidade de uma constante reposição de campanhas, modalidade que coloca em 

risco o interesse pelo tema. Há de se atrelar o surgimento de uma empreitada a um fato que 

mobilize a opinião pública e a existência de tal fato por si só já nos mostra que as campanhas 

anteriores ainda não foram suficientes para atingir a almejada igualdade de direitos. As 

hashtags laçam a pauta, mas é a interação dos/as internautas que irá definir seu sucesso, 

independente da pertinência do tema.   

E nas redes nem sempre esse “sucesso” é sinônimo de apoio. Conforme percebido na 

análise da campanha #33DiasSemMachismo, realizada no Capítulo 3, a aparição repetida de 

um mesmo internauta em uma postagem ou durante todo o período da campanha pode ser 

sinal de intolerância ao tema. Como citado na pesquisa, identificamos internautas que 

aparecem mais de uma vez comentando no mesmo post e também usuários/as frequentes em 

publicações distintas. A repetição do mesmo perfil em mais de uma publicação nos sugeriu a 

hipótese de que esses/as debatedores/as constantes fossem mais engajados/as na promoção das 

discussões dos temas da campanha. Tal projeção não se confirmou. Os dois perfis que mais 
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 Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/damares-alves-defende-bolsa-a-mulheres-estupradas/ Acesso 

em: 30/01/2019. 

https://exame.abril.com.br/brasil/damares-alves-defende-bolsa-a-mulheres-estupradas/
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participaram em postagens distintas não propuseram discussões ou interagiram com outros/as 

usuários/as conversando sobre o assunto do post. Por outro lado, o terceiro perfil mais atuante 

instigava os demais participantes e interagia em mais de uma conversa na mesma publicação 

sempre com argumentos contrários a proposta da campanha, salvo em duas ocasiões em que 

elogiou a iniciativa, o que consideramos como ironia. Por este exemplo, que se assemelha a 

interações constantes de outros perfis, acreditamos que são as emoções negativas que 

mobilizam maior dedicação para a interação online nesse tipo de campanha. E esse panorama 

merece um estudo mais profundo que relacione as interações do indivíduo com os aspectos 

sociais contemporâneos. 

Em relação a coerência entre o que a página propõe para reflexão e o que os/as 

internautas discutem efetivamente, a análise realizada nos mostra que embora na maioria das 

publicações da #33DiasSemMachismo haja integração entre o debate proposto e o efetuado 

nos comentários é constante a inserção de temas diferentes que promovem um desvio da pauta 

inicial. Consideramos que a intenção principal dessas ações é desqualificar a discussão, 

relativizando os argumentos apresentados. Há um impressionante esforço para relativizar as 

diferenças de direitos na vida prática entre mulheres e homens. Sabemos que situações de 

violência sexual, por exemplo, ocorrem com os dois gêneros, mas as campanhas em geral 

abordam o grupo em maior situação de risco: as mulheres – especialmente as negras que 

integram a classe mais baixa da pirâmide social. Daí a inegável importância do aspecto 

interseccional do feminismo que poderia ter sido melhor abordado pela iniciativa.  

Essa abordagem relativista nos comentários se repete ao longo de toda a campanha. 

Sobre as diferenças no campo profissional, discursam sobre meritocracia e maternidade. 

Quando o assunto é o julgamento moral ao qual as mulheres são submetidas pelo uso de 

determinadas roupas, citam a discriminação de pessoas humildes e afirmam que aqueles/as 

que se vestem “mal” são julgados/as pela sociedade independente do gênero. O medo de 

andar nas ruas é atribuído à insegurança das grandes cidades, algo que aflige qualquer 

cidadão/ã. 

Os comentários também revelaram que embora parte dos/das internautas reconheça o 

machismo como algo ruim para a sociedade, concordam com muitas afirmações que 

representam essa prática.  
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Quanto as postagens da campanha, cabe refletir sobre a ausência de 

interseccionalidade, tendo as questões das mulheres negras sido citadas apenas nos dois 

últimos posts, aparentemente após a sugestão de outras pessoas. 

Consideramos que a netnografia realizada nesta pesquisa pode ser vista como ponto de 

partida para novos questionamentos. Por ser a “Primavera das Mulheres” um acontecimento 

ainda recente e levando em conta que novas campanhas feministas com o uso de hashtags 

continuam surgindo, entendemos que ainda há muito a ser feito. Mas, tentamos aqui mostrar 

que os processos estão acontecendo e o engajamento nas redes sociais pode atuar como 

ingrediente fortalecedor dessa transformação. Cabe a cada um de nós refletir sobre as práticas 

cotidianas que subjugam as mulheres; impedir os retrocessos que ameaçam suas vidas e 

assumir o desafio de desconstruir a si mesmo/a e ao/à outro/a na busca pela igualdade de 

gêneros. Lembrando Berger e Luckman, “a realidade é socialmente definida”, por “grupos de 

indivíduos” que “servem como definidores da realidade” construindo os papéis sociais que 

serão absorvidos e reproduzidos pela sociedade. Resta, então, aqueles/as que compõem o 

grupo não-definidor da realidade movimentar as estruturas hegemônicas pelas “brechas” 

(CERTEAU, 1998) que surgirem. Enxergamos as hashtags como ferramentas capazes de 

ampliar essas brechas a fim de que a nova “regra provisória de comportamento” (HELLER, 

2001) seja pautada pela igualdade. 
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006.

Vigência

(Vide ADI nº 4424)

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos
termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência
contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros
tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral,
intelectual e social.

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão.

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos
direitos enunciados no caput.

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

TÍTULO II

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4424&processo=4424
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
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Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:                        (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou
sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.

CAPÍTULO II

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-
estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar
de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

TÍTULO III

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO I

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um
conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de
segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a perspectiva de
gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm#art27vii
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contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica dos
resultados das medidas adotadas;

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o
estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias de
Atendimento à Mulher;

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre
órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de
programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher;

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou
etnia;

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da
pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no
Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando
for o caso.

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no
cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade
física e psicológica:

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta;

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios
decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a
profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros
procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade
policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida protetiva de urgência
deferida.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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Art. 10-A.  É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - previamente
capacitados.                   (Incluíd pela Lei nº 13.505, de 2017)

§ 1o  A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência
doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes:                   (Incluído pela Lei nº
13.505, de 2017)

I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de
pessoa em situação de violência doméstica e familiar;                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e
testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;                   (Incluído pela
Lei nº 13.505, de 2017)

III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal,
cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de
2017)

§ 2o  Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de delitos de que
trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte procedimento:                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

I - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos
próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à
gravidade da violência sofrida;                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

II - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violência doméstica e
familiar designado pela autoridade judiciária ou policial;                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

III - o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o
inquérito.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre
outras providências:

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário;

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal;

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de
vida;

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou
do domicílio familiar;

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis.

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá
a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de
Processo Penal:

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se apresentada;

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a
concessão de medidas protetivas de urgência;

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais
necessários;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
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V - ouvir o agressor e as testemunhas;

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a
existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele;

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público.

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de todos
os documentos disponíveis em posse da ofendida.

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de
saúde.

Art. 12-A.  Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em
situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas
para o atendimento e a investigação das violências graves contra a mulher.

Art. 12-B.  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

§ 1o  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

§ 2o  (VETADO.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

§ 3o A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher em situação de
violência doméstica e familiar e de seus dependentes.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017)

TÍTULO IV

DOS PROCEDIMENTOS

 CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil
e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta
Lei.

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com
competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para
o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a
mulher.

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas
de organização judiciária.

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I - do seu domicílio ou de sua residência;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
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II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;

III - do domicílio do agressor.

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do
recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta
básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

CAPÍTULO II

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

 Seção I

Disposições Gerais

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis.

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público
ou a pedido da ofendida.

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência
das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a
qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou
violados.

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas
protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor,
decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo
para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos
pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.

Seção II

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz
poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência,
entre outras:
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I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre
estes e o agressor;

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar
ou serviço similar;

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor,
sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao
Ministério Público.

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e
incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou
instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior
imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de
prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento,
auxílio da força policial.

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).

Seção III

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após afastamento do
agressor;

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e
alimentos;

IV - determinar a separação de corpos.

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da
mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida;

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em
comum, salvo expressa autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm#art6
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IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da
prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida.

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos II e III deste artigo.

Seção IV
 (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência
 Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência 

Art. 24-A.  Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:            
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.             (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 1o  A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.            
(Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 2o  Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.             (Incluído
pela Lei nº 13.641, de 2018)

§ 3o  O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.             (Incluído pela Lei nº
13.641, de 2018)

CAPÍTULO III

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência
doméstica e familiar contra a mulher.

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher, quando necessário:

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre
outros;

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer
irregularidades constatadas;

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar
deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de
Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante
atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar
com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm#art2
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jurídica e de saúde.

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela
legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou
verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas,
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a
manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e
manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as varas
criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de
violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação
processual pertinente.

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e o julgamento das
causas referidas no caput.

TÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acompanhada
pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária.

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das
respectivas competências:

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de
violência doméstica e familiar;

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e
familiar;

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados
no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar;

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores.

Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e de
seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei.

Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser exercida,
concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos
um ano, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há
outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de dados
dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações
relativo às mulheres.
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Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas
informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça.

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos termos das
respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício
financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotados.

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena
prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 313.  .................................................

................................................................

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da
lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (NR)

Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 61.  ..................................................

.................................................................

II - ............................................................

.................................................................

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

........................................................... ” (NR)

Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 129.  ..................................................

..................................................................

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente
das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

..................................................................

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime
for cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR)

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 152.  ...................................................

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art313iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art61iif
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129%C2%A79.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art152p


02/12/2018 Lei nº 11.340

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm 11/11

Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá
determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e
reeducação.” (NR)

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação.

Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 Dilma Rousseff

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.8.2006
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O ESPELHO DIAMANTINO,

PERIODICO S í

DE POLltlCA, L1TTER ATURA, BELLAS ARTES, THE AT R#,
E MODAS. • n

DEDICADCX
tÉ

AS SENHORAS BRASILEIRAS.

PROSPECTO.

? ' V * ' *

A influencia daí ipulheifty sobre as vontades , asaccões,

e a felicidade dos homens , abrange todos os momentos , e

todas as circunstancias da existencia , e quanto mais adiari-

tada a civilisação, tanto mais influente se mostra este innato

poder, de forma que, sc a companheira do homem inda sal-

vagem , cultiva as terras, carrega os fardos , orna, e tinge

o corpo do consorte., não deixando de lhe dar conselhos

para a guerra, para á pai, è para a caça , a esposa do ho-

| mem civilisado, não satisfeita com o tomar sobre si todo

o peso do governo interior da íamiha, e estes innuraeraveis

trabalhos que a industria tem tornado indispensáveis para as

commodidades, e regalos da vida, está também pronta a re-

partir os cuidados do marido involvido nos lances, e tor»

menlas dos negocios privados, ou públicos, a sugerir-lhe

expedientes mais delicado», e appropriados do que as suas

mais intensas meditações, a sustenta* seu animo na adver-

«idade , a inclina-lo á mo&eração e suaves sentimentos,

quando o orgulho dos successos lhe inspiraria egoísmo, ou

insolencia. 
. * ¦



( 2 M"

Mais querer celebrar os merecimentos das mulheres , seria

huma tarefa tão árdua como inútil , c sobre e*le assumpto ,

mais alta , e eloqüentemente que qualquer orador ^ falia todo

c*ncão humano, o do menino que lira o primeiro sustento

do betufazejo seio da ternissima mai , o do mancebo cujo

san-ue ferve á simples apparição de hum ente encantador ,

o do velho que nos últimos paroximos da vida , recebe con-

solacões. e socorros de hum sexo incansável no» officios da

caridade.
Tendo as mulheres huma parte tão principal ,/nos nossos

interesses, e negócios , necessário he que se lhes dê conta

destes mesmos negócios, e dos princípios que.originão os de-

Teres, e os acontecimentos . para que ellas fiquem á altura

da civilisacão e dos seus progresso*, pois que pretender con-

«wa-las em hum estado de preoccupàção , e estujudpz ,

pouco acima dos animaes domésticos , he huma empreza tão

injusta como prejudicial ao bem da humanidade, e as nações

que a tem ensayado , tem cabido no maior abruteçimento,

e relaxa ção moral. ,
Taes verdades , tão antigas como a r«ça dos filhos de Eva,

pão são hoje desconhecidas por nação alguma da Europa,

ç lá as «ciências , artes , e novidades estão ao alcance* do

bello «exo, até em obras, aulas , e periódicos privativos

ílellas, porém c* precisão, í mais de huma vez, serem

ecoadas, logo que costumes caseiros, e que cheirão alguma

cpisa ao ranço dos mouros; entrelido até a época da iode-

pendência pelo servilismo colonial, reinão ainda em quasi

todas as classe* da «oçiedade , oppondo-se ao desenvolvimento

&> caracter das Senhqras , do qual alguns rasgos, como

relâmpagos em 'revas, mostrao a gentil disposição para os

ientimenlQS gen^sos, .o amor da pátria , a cultura das

artes , 
* e o preenchimento de todos os deveres.

O nosso feriodico, fraco ensayo , cujo maior mereci-
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triento* consiste em abrir a carreira a mais hábeis , tem por
esoecial destino promover a instrueção e entretenimento" do

bello sexo desta Corte apreseniando-lhc as noticia* , e noffc-

dades mais dignas de sua*aft£nção.
Nossa política se mostrará indulgente, e conciliadora ,

como as amáveis petsoas ás quaes á destinamos. A mulher *
mais dócil ás inspirações da natureza , mais semelhante a

si mesma nas circunstanciai exlremosas, de que o homeml?

menos feroz do que o republicano; menos vil do que o escravo.
dos tyrannòs", apparece em todas as revoluções como hum

anjo tutelar , sempre pronta a intervir, sempre pronta a *

moderar o fogo da vingança com o balsamo da generosidade.
Em literatura procuraremos a variedade ; as obras, que

com hum fim moral apresentão narrações interessantes,
terão a preferencia , sem que se dejgrezem nem os hom
versos f quando teremos a forfuna de os encontrar , bem a.
historia , e com especialidade a moderna , da qual exlrahi-
remos todas as acçõés virtuosas, ou heróicas perpetradas
por mulheres, ê cujo numero nos promette huma ampla
matéria para nossas folhas

As hellas artes, cuja cultura entretera suavemente as horas

que oTervor da mocidade tornaria perigosas, e o desengano
da idade pezadas , merecem 

"a 
particular attenção de hum

sexo destinado á vida retirad?, e cuidaremos em descrever
0 seu estado actual. nesta Corte , e mesmo ná EurOpa ,
assim <*»mo as suas%iais notáveis producções.

O Theatro, escola dos costumes e da polidez, verdadeiro es-

pelhoda vida, ò mais decente, e dgradavel dos divertimentos
públicos , entra naturalmente na jurisdição do»beHe sexe , o

qual, era todas as cidades fomia hum trib-inal que decide
sem agravq as questões de bom gosto e bom tom.

A respeito das modas , artigo privativo das Senhoras t
seria hum 'crime em nós, e quasi hum sacrilégio* se as

.. :*
:¦ ¦ ^$yJ '"¦- ¦¦ ' ">*, 

fo i •¦
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Qinittindo, deixássemos de render hum culto á Caprichos»

Deo#a, cujos decretos , por mais variaveis e impertinentes

que sejão , veem-se cegamente obedecidos

Devemos aqui declarar que a* tf111!0 de Espelho Diaman-

tino não foi meramente escolhido por fantasia. O espelho

he o confidente mais estimado das Senhoras , e poucas ha

que com elle se não entretenhão hum bom bocado cada

dia alem d'isto pinguem se persuada que o nosso Es-

pelho está siinplementè allegorico .»... hum objecto com-

posto de preçio?i&ima matéria, e muito superior por sua

. sympathica virtude veio ás mãos de certa pessoa ..... mas

basta ; este mysterio a seu tempo/le^nvol ver-se-há. Fique

entretanto encuberto o nosso espelho, para não offender

alguns olhos.

Inútil he declarar aue receberemos com o maior gosto ,

e 'inseriremos em o frosso^ periodico, as obras de Poesia c

Prosa que no» serão transmettidas, convidando com espe-

cialidadé as Senhoras para que nos honrem com os seus

ensayos e produccões, seguras do nosso discreto silencio,

se hum excesso de modéstia as obriga- a desejar que seu

nume fique subtr$hido aos elogios da fama.

Resta-nos implorar a indulgência e favor do publico , e

em,, particular da porção mais amavelá qual, inspirados,

por vivos sentimentos de admiração > respeito > e amor %

ousamos dedicar o nosso periodico»

Aviso* ,*•

O Espelho Diamantino> constando ao menos de duas folhas

e impressão por cada numero, apparecerá duas vezes ao mez, no

dia primeiro , e no dia quinze. O preço da subscripção he de

i$6oo por 3 meies, 3$aoo por 6 meies, 6$ooo reis pelo

anno. As subscripções se fazem na loja deste periodico na rua

do Ouvidor n. 95 , onde também se devem dirigir todas as

correspondências para o redactôr do Espelho piamantino.

/ O primeiro numero sahirá aos 20 de Setembro.

RIO DE JAl^KHe^N^pERUI. lAPOÜHA^HIA BE

P. PLANCHER Í>EIGNOT. f
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PROJETO DE LEI Nº            , DE 2015 

(Do Sr. Lincoln Portela) 
 
 

Altera o art. 121 do Decreto-lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal, para aumentar a pena do 
feminicídio se o crime for praticado em 
descumprimento de medida protetiva de 
urgência prevista no art. 22 da Lei nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006. 

 
 

O Congresso Nacional decreta: 

 

Art. 1º Esta lei altera o art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, para aumentar a pena do feminicídio de 1/3 

(um terço) até a metade se o crime for praticado em descumprimento de 

medida protetiva de urgência prevista no art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006. 

 

Art. 2º O § 7º do art. 121 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 121. ............................................... 

.............................................................. 

§ 7º....................................................... 

............................................................. 

IV – em descumprimento de medida 
protetiva de urgência prevista no art. 22 
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006.” (NR) 

 

Art.3º  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

JUSTIFICAÇÃO 

A violência doméstica e familiar contra a mulher é uma triste realidade 

em nosso País. Mesmo após a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, 

milhares de brasileiras ainda são vítimas de abusos dentro de seus próprios 

lares. 
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Recentemente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

realizou uma avaliação do impacto dessa lei e constatou que as taxas de 

homicídio feminino permaneceram estáveis antes e depois de sua vigência1. 

Um dos mecanismos instituídos pela Lei nº 11.340/06 para coibir esse 

tipo de violência é a aplicação de medidas protetivas de urgência ao agressor, 

como forma de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.  

As medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor estão 

previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha e podem ser concedidas pelo juiz, a 

requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Dentre essas 

medidas, podemos citar a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, 

o afastamento do lar e a proibição de aproximação ou contato com a vítima, 

seus familiares ou testemunhas. 

Contudo, sabemos que os agressores, na maioria das vezes, 

descumprem essas medidas proibitivas e voltam a atemorizar as vítimas. 

Infelizmente, muitos casos de violência doméstica somente terminam com a 

morte da ofendida.  

Assim, não obstante a recente aprovação da Lei nº 13.104/15, que 

tipificou o crime de feminicídio, entendemos que o agente que comete esse 

delito em descumprimento de medida protetiva merece uma punição mais 

severa, tendo em vista a maior reprovabilidade de sua conduta.  

Consideramos, portanto, que a alteração legislativa ora proposta 

representa um avanço na luta das mulheres contra a violência doméstica e 

familiar, na medida em que o recrudescimento da pena do feminicídio 

certamente fará com que os agressores pensem duas vezes antes de 

descumprir medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha.  

Por essas razões, tomamos a presente iniciativa, esperando contar com 

o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 
 

Sala das Sessões, em           de setembro de 2015. 
 

                                                 
1
 Cf. <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610>. 

Acesso em: 08 set. 2015. 
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Deputado Lincoln Portela 



 

 PROJETO DE LEI Nº          2013 
(Do Senhor Eduardo Cunha e outros) 

 
 

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-Lei no. 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal  

 
 

O Congresso Nacional decreta:  
 
Art. 1º. O Decreto-Lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal) passa a vigorar acrescido do art. 127-A, com a seguinte redação:  
 

     “Anúncio de meio abortivo ou induzimento ao aborto  
 

Art. 127-A. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a 
provocar aborto, induzir ou instigar gestante a usar substância 
ou objeto abortivo, instruir ou orientar gestante sobre como 
praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o 
pratique, ainda que sob o pretexto de redução de danos:  
 
Pena: detenção, de quatro a oito anos.  
 
§ 1º. Se o agente é funcionário da saúde pública, ou exerce a 
profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro:  
 
Pena: prisão, de cinco a dez anos.  
 
2º. As penas aumentam-se de um terço, se é menor de idade a 
gestante a que se induziu ou instigou o uso de substância ou 
objeto abortivo, ou que recebeu instrução, orientação ou auxílio 
para a prática de aborto."  
 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Justificativa  
 

A legalização do aborto vem sendo imposta a todo o mundo por 
organizações internacionais inspiradas por uma ideologia neo-maltusiana de 
controle populacional, e financiadas por fundações norte-americanas ligadas 
a interesses super-capitalistas. 2  



A pressão internacional financiada pelas grandes fundações se iniciou 
em 1952 quando o Population Council, instituído pela família Rockefeller, 
decidiu iniciar um trabalho de longo prazo com o objetivo de obter o controle 
demográfico dos países considerados subdesenvolvidos. Paulatinamente, sob 
a coordenação intelectual do Population Council, outras importantes 
entidades, como a Rockefeller Foundation, a Ford Foundation, o Population 
Crisis Comitee, a Universidade John Hopkins, o Milbank Memorial Fund, a 
Mellon Foundation, a Hewlett Foundation, e depois destas muitas outras, 
foram se somando ao ambicioso projeto.  

Inicialmente, a tática era desenvolver um intenso lobby junto ao 
governo dos Estados Unidos para que este reconhecesse a assim chamada 
explosão demográfica como um problema de segurança nacional, a ser 
resolvido pelo próprio governo norte-americano.  

Vinte anos mais tarde, os frutos deste lobby começaram a aparecer, 
quando, sob a presidência de Nixon, o crescimento populacional dos países 
considerados subdesenvolvidos tornou-se uma verdadeira paranóia para o 
governo norte-americano. Em uma significativa mensagem dirigida ao 
Congresso, em 18 de julho de 1969, Nixon afirmou:  

"Em 1830 havia um bilhão de pessoas no planeta 
Terra. Em 1930 havia dois bilhões, e em 1960 já 
havia três bilhões. Hoje a população mundial já 
está em três bilhões e meio de habitantes. Foram 
necessários milhares de anos para produzir o 
primeiro bilhão, o bilhão seguinte demorou um 
século, o terceiro veio em trinta anos, o quarto 
demorará apenas quinze. No final deste século a 
Terra conterá provavelmente mais de sete bilhões 
de seres humanos. E depois deste tempo cada nova 
adição de um bilhão não demorará mais que uma 
década. No ano 2000 o oitavo bilhão somar-se-á 
em somente mais cinco anos e daí para frente 
cada bilhão adicional em um tempo cada vez mais 
curto. Quero dirigir esta mensagem ao Congresso 
dos Estados Unidos sobre as dimensões 
internacionais do problema populacional e 
acrescentar a estas considerações quais serão as 
conseqüências internas para os Estados Unidos."  

O Congresso daquele país, então, passou a liberar verba para a USAID 
(Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos) em quantias 
3  



cada vez maiores, para pôr em execução o mais arrojado plano de controle 
populacional já concebido na História. Foram liberados mais de 1 bilhão e 
300 milhões de dólares durante cerca de uma década, em alguns períodos à 
base de 250 milhões de dólares por ano. O vulto desse investimento levou-o a 
ser qualificado por seu próprio diretor, o dr. Reimert Ravenholt, de “o maior 
programa de ajuda externa já desenvolvido pelo governo dos Estados Unidos 
em toda a sua história depois do Plano Marshall”.  

Ravenholt, Reimert T.: Foremost Achievements  

of USAID’s Population Program  

http://www.ravenholt.com/population/Foremost.zip  

O plano de controle populacional mundial posto em execução pela 
USAID na década de 1970 abrangia o encorajamento da prática do aborto em 
todos os países considerados subdesenvolvidos, mesmo naqueles em que a 
legislação proibia tal prática. Investiu-se dinheiro na pesquisa tecnológica 
para o desenvolvimento de novos equipamentos para praticar aborto, os quais 
foram distribuídos a milhares de médicos de mais de 70 países da América 
Latina, da África e da Ásia. Ravenholt estima que hoje, somando os aparelhos 
para a prática do aborto distribuídos pela USAID durante a década de 1970, e 
depois pelo Ipas (uma ONG internacional que continuou esse trabalho), já 
teriam sido distribuídos mais de três milhões de equipamentos para aborto 
nos países da América Latina, África e Ásia. A USAID desenvolveu e forneceu 
em países como Bangladesh, de fortes raízes islâmicas e onde o aborto 
continua ilegal, não apenas os equipamentos, mas também toda a infra-
estrutura existente para a prática do aborto no país (cf. RAVENHOLT, op. 
cit.).  

As substâncias abortivas, como o misoprostol (popularmente conhecido 
como citotec), que hoje são ilegalmente traficadas no Brasil e em toda a 
América Latina para fins de aborto por automedicação, também foram 
desenvolvidas pela USAID, a partir de uma descoberta de médicos suecos, 
segundo afirmações constantes de relatórios recentemente publicados por 
Ravenholt (cf. http://www.ravenholt.com/). Os agentes da USAID pouco se 
preocupavam com os riscos decorrentes da automedicação. Para Ravenholt, o 
importante é que se tratava de "uma nova penicilina, que iria curar a doença 
da explosão populacional" e, em seus comentários mais recentes, gaba-se de 
que no Brasil as novas drogas desenvolvidas graças à USAID estão sendo 
amplamente traficadas e usadas, na ilegalidade, para a prática do aborto.  

Ravenholt, Reimert T.: Entrevista concedida a Rebecca Sharpless.  

In: Population and Reproductive Health – Oral History Project  

Sophia Smith Collection, Smith College, Northampton, 18-20 jul. 2002  

http://www.smith.edu/libraries/libs/ssc/prh/transcripts/ravenholt-trans.html4  



A USAID, em parceria com a Universidade John Hopkins, foi ainda a 
principal patrocinadora dos programas de esterilização forçada a que foram 
submetidas mulheres de diversos países da América Latina, da África e da 
Ásia na década de 1970.  

Ravenholt, Reimert T.: Overseas Use of Surgical  

Laparoscopy for Fertility Management. USAID, 1979  

http://www.ravenholt.com/population/overseas.use.zip  

O trabalho de lobby das poderosas entidades interessadas no controle 
populacional culminou com a apresentação, durante a presidência de Gerald 
Ford, do famoso Relatório Kissinger, em que propunha o controle 
demográfico mundial como matéria de segurança nacional dos Estados 
Unidos e em que se afirmava que nenhum país jamais conseguiu reduzir a 
taxa de crescimento populacional sem ter recorrido ao aborto.  

A partir de meados da década de 1970, todo esse esforço do governo 
norte-americano para o controle da população mundial começou a despertar 
resistências, tanto externamente, por parte de governos dos países pobres, 
quanto internamente, pela ação de grupos cristãos cada vez mais influentes 
na política norte-americana. As poderosas fundações dos Estados Unidos, 
vinculadas a grupos supercapitalistas transnacionais, que eram o verdadeiro 
cérebro por trás do trabalho da USAID, compreenderam que dentro de 
poucos anos a oposição crescente acabaria por inviabilizar todo o 
empreendimento.  

Em 1974, a direção das organizações Rockefeller, em conjunto com 
sociólogos da Fundação Ford, formularam uma nova tática na estratégia para 
o controle da população mundial. Os meios para a redução do crescimento 
populacional, entre os quais o aborto, passariam a ser apresentados na 
perspectiva da emancipação da mulher, e a ser exigidos não mais por 
especialistas em demografia, mas por movimentos feministas organizados em 
redes internacionais de ONG’s sob o rótulo de “direitos sexuais e 
reprodutivos”.  

Neste sentido, as grandes fundações enganaram também as feministas, 
que se prestaram a esse jogo sujo pensando que aquelas entidades estavam 
realmente preocupadas com a condição da mulher.  

À tática dos direitos sexuais e reprodutivos veio juntar-se, nos últimos 
tempos, a da redução de danos, com o fito de driblar a ilegalidade do aborto. 
Por redução de danos se entende um conjunto de medidas para atenuar os 
riscos de um problema que supostamente não se consegue superar ou 
diminuir. Todavia, em nome da redução de danos já se está fazendo 
orientação e indução a condutas que são elas próprias criminosas ou nocivas à 
saúde. 5  



Ao que tudo indica, a redução de danos está para tornar-se a mais nova 
tática das organizações transnacionais neomalthusianas na grande estratégia 
de impor a redução demográfica aos países da América Latina, Ásia e África. 
Em agosto de 2005, o Conselho Populacional, a principal entre as 
organizações dos Rockefeller que se dedicam à promoção do aborto e do 
controle populacional, juntamente com a IPPF (International Planned 
Parenthood Federation, proprietária de 20% das clínicas de aborto dos 
Estados Unidos, e representada no Brasil pela BEMFAM), realizou um 
congresso na Cidade do México sobre “os desafios do aborto inseguro na 
América Latina”, com a presença de mais de 70 participantes do México, 
Brasil e Peru, em que, além de aumentar o acesso aos serviços de aborto 
seguro na região, foi apresentado um painel com uma “revisão da experiência 
obtida em mais de 10.000 abortos por meio de medicamentos em uma clínica 
clandestina da América Latina”. O painel é referido no sítio eletrônico da 
ONG que o apresentou, Gynuity.  

Recent Meetings and Panels – 2005  

http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_Arch_2005.html  

O encontro se concluiu com a decisão de criar um Consórcio Latino-
Americano contra o Aborto Inseguro. A fundação deste Consórcio se efetivou 
em maio de 2006, no Peru, em um evento de que participaram 50 
representantes de 13 países, dentre provedores de aborto (sic), pesquisadores 
e organizações feministas.  

Recent Meetings and Panels - 2006  

http://www.gynuity.org/popup_Meet_Panel_Arch_2006.html  

Ainda em 2005, o governo britânico, a que logo em seguida se somaram 
os governos da Dinamarca, Suécia, Noruega e Suíça, constituíram um fundo 
internacional conhecido como SAAF (Safe Abortion Action Fund), para 
financiar projetos de aborto seguro nos países subdesenvolvidos. Para 
gerenciar a aplicação da verba foi chamada a IPPF.  

Safe Abortion Action Fund  

http://content.ippf.org/output/ORG/files/13873.pdf  

Em 18 de maio de 2007, a IPPF anunciou que a direção do SAAF liberou 
11 milhões de dólares para financiar 45 projetos em 32 países para a 
implantação de programas de “aborto seguro”.  

Safe Abortion Action Fund awards $ 11.1m to reduce unsafe abortion  

http://www.ippf.org/en/Whatweo/Abortion/Safe+Abortion+Action+Fund  

+awards+111m+to+reduce+unsafe+abortion.htm  

De todos os fatos narrados neste arrazoado, pode-se tirar três 
conclusões: 6  



a) As poderosas entidades internacionais e 
supercapitalistas, interessadas numa política 
neomalthusiana de controle populacional, não hesitam 
em fomentar o aborto ilegal para alcançar seus 
objetivos;  

b) desde a década de 1970, os meios para o controle e 
redução da população mundial passaram a ser 
apresentados com uma roupagem feminista, sob o 
paradigma dos chamados “direitos sexuais e 
reprodutivos”;  

c) a redução de danos tem todas as condições para tornar-
se a nova tática a ser empregada no fomento do aborto 
ilegal.  

Em vista destas constatações, percebe-se que o sistema jurídico brasileiro 
encontra-se mal aparelhado para enfrentar semelhante ofensiva 
internacional, contrária aos desejos da maioria esmagadora do povo 
brasileiro, que repudia a prática do aborto, conforme verificado pelas mais 
diversas pesquisas de opinião. Trata-se, ainda, de garantir a máxima 
efetividade às normas constitucionais, que preceituam a inviolabilidade do 
direito à vida. Urge, portanto, uma reforma legislativa que previna a irrupção 
de um sério problema de saúde pública.  

A legislação vigente considera o anúncio de meio abortivo como simples 
contravenção, o que leva a não ser priorizada a atuação a respeito por parte 
dos órgãos policiais, apesar do intenso tráfico ilícito que pode mesmo ser 
verificado pela Internet. Por outro lado, a lei não prevê penas específicas para 
quem induz a gestante à prática do aborto, mesmo quando se trata de menor. 
O preenchimento destas lacunas do sistema jurídico sobreleva-se em 
importância em face das circunstâncias já expostas.  
Assim sendo, propõe-se a inclusão do art. 127-A ao Código Penal, com penas 
específicas para prevenir o recrudescimento da prática do aborto ilegal. O 
artigo também introduz uma figura qualificada quando o agente é funcionário 
da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, farmacêutico ou 
enfermeiro, uma vez que essas categorias estão mais gravemente obrigadas a 
proteger a vida e a saúde da população, e um aumento de pena quando a 
gestante induzida ao aborto é menor de idade. 

 

 

Sala das Sessões, em 

 

 

Deputado EDUARDO CUNHA 



 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

PROJETO DE LEI No 5.069, DE 2013 

 

Acrescenta o art. 127-A ao Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 
Código Penal.  

Autor: Deputado Eduardo Cunha 

Relator: Deputado Evandro Gussi 

I - RELATÓRIO 

Vem, a esta Comissão de Constituição e de Cidadania, a 

Proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Eduardo Cunha, com o 

objetivo de acrescentar o art. 127-A ao Código Penal, dotando o sistema 

jurídico pátrio de mecanismos mais efetivos para refrear a prática do aborto, 

que vem sendo perpetrada sob os auspícios de artimanhas jurídicas, em 

desrespeito da vontade amplamente majoritária do povo brasileiro. 

Justifica o autor: 

A legislação vigente considera o anúncio 

de meio abortivo como simples contravenção, o que leva a não 

ser priorizada a atuação a respeito por parte dos órgãos 

policiais, apesar do intenso tráfico ilícito que pode mesmo ser 

verificado pela Internet. Por outro lado, a lei não prevê penas 
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específicas para quem induz a gestante à prática do aborto, 

mesmo quando se trata de menor. O preenchimento destas 

lacunas do sistema jurídico sobreleva-se em importância em 

face das circunstâncias já expostas. 

 Assim sendo, propõe-se a inclusão do 

art. 127-A ao Código Penal, com penas específicas para 

prevenir o recrudescimento da prática do aborto ilegal. O artigo 

também introduz uma figura qualificada quando o agente é 

funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, 

farmacêutico ou enfermeiro, uma vez que essas categorias 

estão mais gravemente obrigadas a proteger a vida e a saúde 

da população, e um aumento de pena quando a gestante 

induzida ao aborto é menor de idade.” 

 

A Proposição foi encaminhada apenas para a análise 

desta Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, competindo-nos a 

análise da constitucionalidade, juridicidade e da técnica legislativa, nos termos 

do art. 54 do Regimento Interno, bem como do seu mérito, em observância ao 

despacho de tramitação exarado pela Presidência da Casa. 

Pelo seu conteúdo eminentemente penal, a matéria será 

ainda apreciada pelo Plenário da Casa, nos termos do que dispõe o inciso I do 

art. 24 em combinação com a alínea “e” do seu inciso II. 

É o relatório. 

II - VOTO DO RELATOR 

Não temos óbices de natureza constitucional que 

impeçam a livre tramitação da Proposição, uma vez que compete à União a 

legislação atinente ao tema (art. 22, I), cuja apreciação se faz no Congresso 

Nacional (art. 48). A iniciativa é deferida a parlamentar (art. 61).  

Assim também a Proposição não atenta contra os 

princípios consagrados em nosso ordenamento jurídico, guardando com os 
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mesmos, aliás, coerência. Portanto, não temos restrições à juridicidade da 

matéria em análise. Todavia, para ser consentâneo com a organicidade do 

ordenamento jurídico, propomos seja modificada a Lei nº 12.845, de 1º de 

agosto de 2013, porquanto tal Lei, sobretudo em seus artigos 1º, 2º e 3º, 

procura introduzir, de forma sub-reptícia, o aborto como rotina acolhida, 

disponibilizada e estimulada pelo Poder Público, em desconsideração à 

cominação penal vigente contra tal prática.  

No que diz respeito à técnica legislativa em sentido 

estrito, proporemos alguns reparos ao PL nº 5.069, de 2013, buscando 

aperfeiçoá-lo na medida em que o mesmo não traz, nos termos da Lei 

Complementar nº 95/98 (e modificações posteriores), o artigo inicial indicativo 

do objeto da lei e do respectivo âmbito de aplicação, além de não empregar a 

expressão “NR” após o novo texto introduzido. 

Além disso, não há cláusula de revogação expressa do 

dispositivo conflitante com o que se intenta no Projeto, qual seja o art. 20 do 

Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções 

Penais. 

 De mais a mais, jurídica e tecnicamente nos parece mais 

apropriado inserir as modificações na forma do art. 126-A como tipo penal 

autônomo, ao invés de introduzir, como pretende o Projeto, o art. 127-A no 

âmbito das formas qualificadas da prática do aborto. 

No mérito, concordamos com o que pretende o autor da 

Proposição, que busca propiciar maior efetividade aos dispositivos já vigentes 

em nossa legislação pelo afastamento da prática do aborto, em consonância 

com a opinião da ampla maioria do nosso povo. 

Nesses termos, votamos pela constitucionalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL nº 

5.069, de 2013, nos termos do Substitutivo que oferecemos. 
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Sala da Comissão, em        de                         de 2015. 

Deputado EVANDRO GUSSI 

Relator 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI No 5.069, DE 2013 

Acresce e altera dispositivos do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal – , revoga o art. 20 do 
Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 
1941 – Lei das Contravenções Penais – , e 
altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 12.845, 
de 1º de agosto de 2013. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1o Esta Lei acresce e altera dispositivos do Decreto-

Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal – , revoga o art. 20 do 

Decreto-Lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais 

– para tipificar como crimes o anúncio de meio abortivo e o induzimento, 

instigação ou auxílio à prática de aborto, alterando, ainda, os arts. 1º, 2º e 3º da 

Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. 

Art. 2o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

– Código Penal – , passa a vigorar acrescido do art. 126-A e da denominação 

do crime ali tipificado, além de alterar a redação do art. 127, nos termos 

seguintes: 

"Induzimento, instigação ou auxílio ao aborto 

Art. 126-A. Induzir ou instigar a gestante a praticar 
aborto ou ainda lhe prestar qualquer auxílio para que o 
faça, ainda que sob o pretexto de redução de dano: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o 
fato não constitui crime mais grave. 
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§ 1o Se o crime é cometido por agente de serviço 

público de saúde ou por quem exerce a profissão de 
médico, farmacêutico ou enfermeiro: 

Pena – detenção, de um a três anos, se o fato não 
constitui crime mais grave. 

§ 2o As penas aumentam-se de um terço se é 
menor de dezoito anos a gestante a que se induziu ou 
instigou à prática de aborto ou que recebeu instrução, 

orientação ou qualquer auxílio para praticá-lo.”(NR) 

Forma qualificada 

Art. 127 – As penas cominadas nos artigos 125 e 
126 são aumentadas de um terço, se, em consequência 

do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a 
gestante sofre lesão corporal de natureza grave; e são 
duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe 

sobrevém a morte.”(NR) 

Art. 3o O Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

– Código Penal –, passa a vigorar acrescido dos seguintes art. 134-A e 

denominação do crime ali tipificado: 

"Anúncio de meio abortivo 

Art. 134-A. Anunciar processo, substância ou objeto 
destinado a provocar aborto: 

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, se o 
fato não constitui crime mais grave. 

Parágrafo único. Se o crime é cometido por agente 
de serviço público de saúde ou por quem exerce a 

profissão de médico, farmacêutico ou enfermeiro: 

Pena – detenção, de um a três anos, se o fato não 

constitui crime mais grave.(NR) 

Art. 4º Dê-se a seguinte redação aos arts. 1º, 2º e ao 

inciso III do art. 3º da Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, suprimindo-se, 

ainda, deste último, os incisos IV e VII, nos seguintes termos: 

"Art. 1º Os hospitais devem oferecer às vítimas de 

violência sexual atendimento emergencial e 
multidisciplinar, visando o tratamento das lesões físicas e 
dos transtornos psíquicos decorrentes de violência 

sexual, e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de 
assistência social. 

Art. 2º Considera-se violência sexual, para os efeitos 
desta Lei, as práticas descritas como típicas no Título VI 
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da Parte Especial do Código Penal (Crimes contra a 

Liberdade Sexual), Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, em que resultam danos físicos e 
psicológicos. 

Parágrafo único. A prova da violência sexual deverá 
ser realizada por exame de corpo de delito.” 

“Art.3º................................................................... 

.............................................................................. 

III – encaminhamento da vítima para o registro de 
ocorrência na delegacia especializada e, não existindo, à 
Delegacia de Polícia que, por sua vez, encaminhará para 

o Instituto Médico-Legal, órgão público subordinado à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, visando a 
coleta de informações e provas que possam ser úteis à 

identificação do agressor e à comprovação da violência 
sexual; 

IV – (revogado); 

.................................................................................... 

VII – (revogado); 

........................................................................” (NR) 

 

Art. 5o Fica revogado o art. 20 do Decreto-Lei no 3.688, de 

3 de outubro de 1941 – Lei das Contravenções Penais. 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em         de                         de 2015. 

Deputado EVANDRO GUSSI  

Relator 

 





COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181-A, DE 2015, DO 

SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO XVIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE 

LICENÇA-MATERNIDADE EM CASO DE PARTO PREMATURO”.  

 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 181-A, DE 2015 

(Apensa a PEC Nº 58-A, DE 2011)  
 

 
Altera a redação do inciso XVIII do artigo 

7º da Constituição Federal para dispor sobre a 
licença-maternidade em caso de parto 
prematuro.  

 

Autor: Senado Federal 

Relator: Deputado JORGE TADEU MUDALEN 

I - RELATÓRIO 

A proposta de emenda à Constituição acima indicada 

procura alterar a redação do inciso XVIII do artigo 7º da Constituição Federal para 

estender a licença maternidade, em caso de nascimento prematuro, à quantidade 

de dias que o recém-nascido passar internado, “...não podendo a licença exceder 

a duzentos e quarenta dias.” 
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Num primeiro momento a proposição foi levada à apreciação 

da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que, nos termos do caput 

do art. 202 do Regimento Interno, houve por bem emitir juízo de admissibilidade 

em 17 de maio do corrente ano, de acordo com o parecer da Relatora, Deputada 

Gorete Pereira. A proposta apensada, por sua vez, já recebera o parecer pela 

admissibilidade em 27 de março de 2013. Em outras palavras, aquele Órgão 

técnico considerou que as propostas não desrespeitavam o núcleo explicitamente 

imodificável da Constituição tal como protegido pelo § 4º do art. 60. 

Observado o pressuposto constitucional e regimental, no dia 

30 de novembro de 2016 foi constituída a presente Comissão Especial com o 

escopo de analisar o mérito do tema. 

Posteriormente, aberto o prazo estabelecido no § 3º do art. 

202 do Regimento Interno, nenhuma emenda foi apresentada. 

A Comissão Especial, após a sua instalação, reuniu-se no 

dia 28 de março do corrente ano, quando apresentamos o roteiro dos trabalhos, 

basicamente com o seguinte teor: 

“A Proposta de Emenda à Constituição nº 58/2011 

vem à apreciação desta Comissão Especial, uma vez admitida 

pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em 

virtude da aprovação do parecer do então Relator, ilustre 

Deputado Marcos Rogério. 

Compete-nos, dessa feita, nos termos do que 

dispõe o § 2º do art. 202 do Regimento Interno, a análise do seu 

mérito, dentro do lapso temporal de quarenta sessões. 

Para esse efeito, em primeiro lugar, lembramos 

que a Proposta garante a proteção da vida ao feto ou nascituro 

que nasceu antes do momento esperado, necessitando de amparo 

especial até que possa ser cuidado pela mãe em condições de 

normalidade em sua residência. 

Nesse sentido, gostaríamos de propor, aos demais 

integrantes, e para melhor compreender a amplitude da matéria, 

que a sua apreciação considere as circunstâncias institucionais 

em que o debate sobre a proteção da vida tem se desenvolvido 

em nosso país.  

Para esse efeito, lembramos que entre os Poderes 

do Estado é o Poder Legislativo que detém a competência 
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constitucional para estabelecer os parâmetros normativos sobre o 

tema. Não obstante, a atividade legislativa vem sofrendo, 

sistematicamente, a interferência indevida dos outros Poderes em 

desrespeito aos limites constitucionais de atuação. Tal situação 

caracteriza, ao nosso ver e em última análise, um real atentado 

contra o princípio constitucional insculpido no art. 2º da 

Constituição Federal, que estabelece a independência e harmonia 

entre os Poderes. 

Mais do que isso, e em consequência, estamos 

testemunhando – e com uma frequência assustadora – que o 

desrespeito ao exercício pleno das atividades do Poder Legislativo 

acaba por atingir o esteio do nosso próprio Estado de Direito, qual 

seja o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme 

preceitua, entre outros dispositivos, o inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal. Em outras palavras, determinados tópicos – 

como os agora trazidos à consideração – devem tratados e 

equacionados pelo Congresso Nacional e não pelo Poder 

Executivo e muito menos pelo Poder Judiciário. 

Impõe-se, portanto, na perspectiva deste Relator, 

que a apreciação da PEC 58/2011 seja antecedida pelo 

aprofundamento das discussões em torno de três eixos temáticos, 

quais sejam: 

1º) Dignidade da pessoa humana e o direito à 

vida; 

2º) Estado de Direito; 

3º) Ativismo Judicial. 

Para tanto, propomos a realização de três painéis 

principais, correlativos aos temas indicados.” 

  

Foram realizadas, em consonância com o Plano de 

Trabalho, várias audiências públicas: 

No dia 10 de abril, foram ouvidos os Doutores Professores 

Elival da Silva Ramos e José Levi Mello do Amaral Júnior. 

O Professor Elival da Silva Ramos, titular da Universidade de 

São Paulo, manifestou preocupação com o ativismo judicial, sobretudo o realizado 

pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no que concerne ao direito à vida. 
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Observou que nossa Constituição Federal tem como 

fundamento o Estado de Direito, que, por sua vez, tem relação umbilical com a 

democracia. 

Para o Professor Elival, o Estado de Direito, além de ser 

caracterizado como o “conduto da participação política”, consolida-se no princípio 

da legalidade – para atingir a isonomia e igualdade –, bem como no princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional. Portanto, em consequência, se impõe a 

necessária separação entre os Poderes, protegida como cláusula pétrea em nossa 

Constituição. 

Ademais, a separação de Poderes se dá concretamente seja 

pela especialização institucional, seja pelo rateio inteligente das funções com o 

propósito de limitá-las e dar-lhes eficiência. 

O ativismo judicial, por outro lado, constitui-se em um 

elemento corrosivo dessa concepção institucional, podendo ser considerado – sob 

a perspectiva da dogmática – uma inconstitucionalidade, máxime quando 

praticada pela Suprema Corte, como podemos depreender de diversos exemplos 

ao longo da nossa história recente. Mesmo porque a Constituição, conforme 

ressaltou o ilustre professor, pertence ao povo, não detendo o Supremo o 

monopólio sobre o alcance dos seus preceitos em detrimento da vontade popular. 

Esclareceu o professor Elival: há ativismo quando o Poder 

Judiciário ultrapassa as balizas da sua atuação, pois ele deve aplicar os 

dispositivos existentes e não criar, com a sua atuação, novas normas 

constitucionais. “O texto constitucional não permite que se faça tudo o que se 

quer”. O texto se constitui em um limite objetivo à atuação do Estado e dos seus 

Poderes, como também o contexto histórico e as técnicas interpretativas 

sistemática e teleológica (Kelsen já afirmara que interpretar é conhecer e aplicar). 

Para o Professor Elival, o ativismo ocorre sobretudo em 

países com um grau acentuado de instabilidade política. Elencou como causas do 

fenômeno: o Estado intervencionista; o controle abstrato de normas e a atividade 

normativa do Poder Judiciário (prevista na Constituição); o déficit decisório do 

Poder Legislativo e o neoconstitucionalismo (moralismo jurídico, isto é, novo 

jusnaturalismo que valoriza sobremaneira os princípios, liquefazendo o texto 
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constitucional ao transformar o direito em um conjunto de normas morais: o direito 

passa a ser o que o juiz quer). 

O professor Elival afirmou que o parlamento deve discutir um 

novo modelo para o Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, especificamente no que diz respeito ao direito à 

vida, o ilustre palestrante lembrou que se trata de um tema polêmico e que, por 

esse motivo, a democracia lida com o mesmo propondo uma “relativização”, isto é, 

propondo que a definição sobre a proteção da vida seja reservada ao Parlamento, 

o qual ainda teria como incumbência a definição e a disciplina sobre o conteúdo 

da norma, sendo, portanto, inadmissível que agentes não eleitos, como os juízes, 

e que não representam a média da sociedade, pretendam definir o seu alcance. 

No mesmo dia foi ouvido o Professor José Levi Mello do 

Amaral Júnior, Professor da Universidade de São Paulo e Secretário Executivo do 

Ministério da Justiça, que ressaltou que o tema leva a uma defesa das 

prerrogativas do Poder Legislativo e da lei, tal qual prenuncia o art. 1º da 

Constituição Federal: vivemos em um Estado Democrático de Direito. 

Nesse sentido, devemos ser governados por leis objetivas, 

impessoais, que obrigam a todos, e não por um subjetivismo. É próprio da nossa 

tradição e cultura reservar à lei o poder de inovar o direito e as nossas relações 

sociais. 

Para o palestrante, escapariam dessa lógica três doutrinas, 

quais sejam o Direito Alternativo (oriunda do Rio Grande do Sul), o Direito Achado 

na Rua (oriunda de Brasília) e o Neoconstitucionalismo, que seria a mais 

“elegante, mas a mais nefasta”. 

São doutrinas aparentemente “simpáticas” que partem do 

pressuposto de que “se o parlamento não faz, será feito pela sentença”. Nesse 

sentido, elas negariam indevidamente a própria política, além de criminalizá-la. 

Ademais, essas posições doutrinárias seriam aristocráticas 

ao privilegiarem aqueles que prestam concurso e não os eleitos pelo povo, esses 

sim os mandatários diretos da fonte do poder de acordo com o parágrafo único do 

art. 1º da Constituição). Seriam, outrossim, individualistas, na medida em que 
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valorizariam a decisão caso a caso de acordo com o juízo particular de um juiz 

(diferentemente da lei, que atinge a todos indiscriminadamente), e, ainda, 

subjetivas, uma vez que trariam como solução o entendimento pessoal do juiz, 

diferentemente da lei, que é geral e abstrata. 

As referidas doutrinas, no entender do palestrante, 

encerrariam uma falácia, qual seja a de que os juízes errariam menos do que os 

legisladores. Lembrou, a esse propósito, que a superação das desavenças raciais 

nos USA, por exemplo, e ao contrário do que normalmente se apregoa, se deu 

não em função de decisões judiciais, mas pela edição do “Civil Rights Act”, de 

1964, proposto pelo então presidente Lyndon Johnson e acolhido pelo Congresso. 

Além disso, lembrou o posicionamento do jurista Jeremy 

Waldron, que, comparando a atividade judicial com a legislativa, indicou dois 

parâmetros a serem considerados: os resultados a que chegam (nesse particular 

considerou que tantos juízes como legisladores acertam e erram na mesma 

proporção) e, em segundo lugar, o procedimento que adotam em seu mister. 

Ressalta, o referido autor, a importância superior do 

procedimento legislativo, legitimado por todas as suas fases como audiências, 

apresentação de emendas, debates, repetidas votações nas Comissões e no 

Plenário, sem contar a maior proximidade ou conexão com a comunidade, com o 

povo, enfim. 

Apontou, o palestrante, Professor Levi do Amaral, como 

exemplo de inadequação institucional do Poder Judiciário, a atuação do Supremo 

Tribunal Federal no caso do aborto do anencéfalo. Aqui ficou claro que, de acordo 

com o referido professor, ao invés de interpretar o direito, a Corte, de forma 

inadequada, acabou por criar uma nova hipótese de aborto. Fez, o palestrante, a 

seguinte provocação: o mesmo raciocínio poderia ser usado pelos Ministros no 

caso de microcefalia? 

Em suma, citando ainda outros exemplos, o palestrante 

afinal afirmou que o juízo sobre as questões dessa natureza, pela sua 

complexidade, deveria ser formado no âmbito do Poder Legislativo e não do 

Judiciário. 
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No dia 17 de Maio do corrente ano, a propósito do tema “os 

riscos da realização do aborto e as suas consequências – tanto na esfera judicial 

quanto na emocional”, a Comissão ouviu o Dr. Paulo Jacobina, Procurador 

Regional da República, que, em primeiro lugar, observou o paradoxo existente 

entre duas posturas e práticas científicas. A primeira consegue recuar no tempo 

de gestação para assegurar a vida de nascituros cada vez mais prematuros, ao 

ponto de garantir a sobrevivência de bebês que nasceram com menos de 

quatrocentos gramas. De outro modo, uma outra postura científica promoveria e 

facilitaria implacavelmente o aborto. 

Identificou, o palestrante, tal contradição como própria da 

Modernidade, ao considerar a existência de uma postura científica que busca 

proteger o feto com aqueloutra que busca exterminá-lo. 

Doutor Paulo observou que o aborto, mesmo nos Estados 

Unidos, foi introduzido pelo ativismo judicial, lastreado ideologicamente na 

consideração de que se trata de um direito fundamental (e unilateral) da mulher. 

De qualquer modo, para o palestrante, não se trata de uma tese definitiva e 

acabada, mas de um posicionamento que deve ser submetido a uma discussão 

racional, dando-se voz inclusive àqueles que com ele discordam. Assim, 

estaríamos, na verdade, no momento da construção de posicionamentos sobre o 

tema em um debate em que as posições contrárias deveriam ter as devidas 

condições de expor os seus pontos de vista. 

Defendeu o palestrante, portanto, que devemos promover o 

pluralismo efetivo, dando oportunidade para todos se manifestarem, inclusive 

àqueles que não concordam com o aborto, num debate democrático e racional, e 

não, como ocorre, descartando de imediato aqueles argumentos de ordem 

religiosa, sem considerar que os mesmos convergem, em suas conclusões, com 

outros argumentos de natureza científica, filosófica e sociológica. 

O palestrante observou que a Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 442 se constituía em uma insurgência daqueles que 

promovem o aborto contra o parlamento, alegando uma inação do Poder 

Legislativo ao não tratar do tema. Para os autores do ação, o Congresso Nacional 

deveria ser tachado de omisso por ter uma posição majoritária discordante da 

prática do aborto, daí inserindo-se a pretensão de permitir-se tal prática mediante 
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a utilização de medida de natureza judicial (posição contestada com veemência 

pelo palestrante). 

Posteriormente foi a vez da Professora Lília Nunes dos 

Santos que observou não existir um direito absoluto à liberdade (da mulher) ao 

ponto de suprimir o direito à vida do nascituro. Aliás, para a palestrante, todo 

direito fundamental tem um limite, e na ponderação entre princípios – método 

hermenêutico tão aplicado em nossos tempos –, não há margem para a 

prevalência de um pela supressão do outro. 

Nesse sentido, considerou que a Ação de Descumprimento 

de Preceito Fundamental nº 442 pretendeu tornar absoluta a liberdade de escolha 

da mulher ao aborto como direito fundamental. 

Portanto, para a professora, as Propostas de Emenda à 

Constituição em análise vêm a resguardar os direitos fundamentais à saúde da 

mulher e da criança em situação de vulnerabilidade, também considerando-se o 

aborto. 

Na Reunião do dia 31 de maio, manifestou-se, em primeiro 

lugar, a Professora Maristela Pezzini, Especialista e Mestre em Direito, pela  

valorização da família, enfatizando o caráter orgânico entre a vida, a família e a 

sociedade: “se a família vai mal, a sociedade, por consequência, sofre”. Sobre o 

tema versado na Comissão Especial, a palestrante enalteceu a licença 

maternidade para o bebê prematuro, além de considerar que se impunha evitar o 

uso de expedientes legislativos “importados”, que buscam destruir a família e o 

feto, devendo este ser protegido desde a concepção. 

Em seguida teve oportunidade de falar o senhor Aridney 

Loyelo Barcellos, Presidente da Confederação Nacional das Entidades de Família 

(CNEF), que, de igual modo, enalteceu a família, chegando a considerar que toda 

a legislação deveria tê-la em consideração, de modo a abrigá-la e protegê-la.  

Ademais, considerou que o Estado deveria envidar todos os 

esforços para proteger a família. Por fim, manifestou integral apoio à licença 

maternidade com o propósito de proteger o bebê prematuro. 
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Como último palestrante teve a palavra o senhor Caio de 

Souza Cazarotto, autor de dissertação intitulada “O direito à vida do Nascituro: em 

busca da efetividade do direito.” 

O palestrante elencou diversos dispositivos legais que tratam 

da proteção da vida como os previstos na Constituição, no Código Civil e Penal, 

bem como em Acordos internacionais no âmbito dos direitos humanos, 

internalizados com status supralegal, uma vez votados com o quórum próprio das 

emendas constitucionais, de acordo com entendimento do Supremo Tribunal 

Federal. 

Isso posto, cumpre-nos adentrar na análise do mérito do 

tema, nos termos preceituados pelo § 2º do art. 202 do Regimento Interno.  

É o relatório. 

II - VOTO DO RELATOR 

De pronto cumpre enaltecer a medida alvitrada em torno da 

extensão da licença maternidade quando o recém-nascido, por alguma 

intercorrência, necessitar de cuidados médicos especiais, levando ao afastamento 

do convívio com sua família sob os auspícios de uma enorme frustração. 

As Propostas, assim, têm em consideração o profundo lapso 

afetivo e espiritual que a separação provoca na mãe que gestou o bebê em seu 

ventre, após passar por diversas modificações fisiológicas e emocionais, com 

grandes expectativas de ter consigo seu ente querido. Imagine-se, portanto, os 

sentimentos da mãe, sua aflição e preocupações, suas angústias, tendo o seu 

filho recém-nascido em atendimento hospitalar. Tal ausência, na verdade, e como 

é óbvio, também é sentida pelo pai e pelo restante da família.  

Não há sentido, de fato, em esgotar a licença maternidade 

contando o período em que o bebê se encontrava hospitalizado. Mesmo porque a 

essência da licença maternidade está centrada na oportunidade que a mãe dispõe 
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para cuidar e nutrir física e emocionalmente seu filho, num período tão importante 

e crucial de adaptação recíproca. 

Enfatizamos, aliás, que, após o parto, o recém-nascido 

prematuro já não conta mais com o acolhimento e a proteção do ambiente 

intrauterino, mas sim, no caso específico, com a novidade de confrontação com o 

mundo num ambiente em que a agressão se faz necessária pelo impositivo 

tratamento médico-hospitalar. 

Portanto, a medida alvitrada merece inteira acolhida. 

Aliás, cumpre ressaltar que justamente a proteção 

dispensada ao prematuro, no sentido de assegurar-lhe a convivência com a 

família após o período de restabelecimento médico-hospitalar, indica uma 

orientação calcada em nossa tradição cultural e jurídica intimamente ligada à 

proteção da vida ainda no ventre materno. 

Nesse sentido, a legislação civil, especificamente o Código 

Civil (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em seu artigo 2º, afirma que “...a lei 

põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” Tal disposição, a 

propósito, vinha também consagrada no Código Civil de 1916, em seu art. 4º.  

De igual modo, e como nos chamou a atenção a Professora 

Lília Nunes dos Santos, na audiência do dia 17 de maio, a Parte Especial do 

vigente Código Penal é inaugurada pelo Título I, intitulado “Dos Crimes contra a 

Pessoa”, no qual se insere o Capítulo I, por sua vez intitulado “Dos Crimes contra 

a Vida”, onde se encontra a descrição típica do aborto em seu art. 124, de modo a 

ressaltar que a supressão da vida, nessa fase, é considerada um crime 

gravíssimo. Portanto, a vida do feto é protegida ao ponto de, se suprimida, ser o 

agente apenado. 

Também a esse propósito, o palestrante Caio Cazarotto, no 

dia 31 de maio, elencou diversos dispositivos legais que tratavam da proteção da 

vida como os previstos no inciso III do art. 1º da Constituição Federal, bem como 

no caput do art. 5º, que traz uma particularidade ao empregar a expressão 

“inviolabilidade do direito à vida”, indo assim além dos textos das Constituições de 

1824, 1891, 1934, e 1937, centrados no “direito à segurança individual” e dos 

textos de 1946 e 1967, por sua vez, preocupados com a “inviolabilidade de direitos 
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concernentes à vida”. O palestrante mencionou ainda os artigos 203 e 226, § 7º da 

Constituição atual e, ainda, as afirmações da doutrina, como aquelas da lavra do 

hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para o qual o 

início da vida deveria ser definido por biólogos e, nessa perspectiva, já a partir da 

concepção. 

Na linha de proteção da vida, o senhor Caio lembrou que a 

partir da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 466.343 

SP, de 2008, os tratados internacionais sobre direitos humanos passaram a ter 

status supralegal quando internalizados com quórum de emenda constitucional. 

Portanto, nesse contexto enumerou diversos diplomas voltados para a defesa da 

vida como a Convenção dos Direitos das Pessoas com deficiência (art. 10, que 

não distingue entre nascidos ou não), a Declaração Universal das Nações Unidas 

(art. 6º), o Pacto Internacional de Direitos Civis e o Pacto de San José, de 1969, 

que explicitamente protege, no item 1 do art. 4º, a pessoa desde a concepção. 

Por último, também em ordem de proteção da vida, citou 

dispositivos do Código Civil (artigos 2º, 542, 1609, 1779, 1798 e seguintes), além 

da Lei sobre Alimentos Gravídicos (nº 11.804/08), e do Código Penal (artigos 124 

a 128).  

Diante do exposto, cabe-nos observar que se protegemos, 

de forma justíssima, aquele que já vivia e prematuramente deixou a proteção 

materna, concedendo uma ampliação da licença maternidade à sua genitora, não 

podemos deixar de explicitar, ainda mais, a sua proteção no âmbito uterino, desde 

o seu início, isto é, desde a concepção. Mesmo porque, como bem nos lembrou o 

palestrante, Doutor Paulo Jacobina, membro do Ministério Público Federal, em 

concordância com a Professora Lília Nunes dos Santos, na audiência do dia 17 de 

maio, a ciência tem propiciado tecnologia para que bebês cada vez mais 

prematuros possam sobreviver fora do ambiente uterino. Portanto, podemos 

afirmar que em um futuro não muito distante será possível proteger e desenvolver 

a vida humana fora do útero materno já a partir própria concepção ou de um 

momento bem vizinho a ela, a demonstrar, com isso, que há uma vida humana a 

ser considerada em si mesma no seio materno já a partir desse momento. 

Impõe-se, em razão dessas considerações, tornar ainda 

mais claro o espírito da Constituição e da nossa tradição cultural e jurídica – como 
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antes demonstrado – no sentido de, na linha da extensão da licença maternidade 

daquele que existia prematuramente, proteger a pessoa humana desde a 

concepção. Para tanto, impõe-se o fortalecimento das prerrogativas 

constitucionais e institucionais do Poder Legislativo, sede própria para a definição 

do tema que agora estamos tratando. 

Na verdade, observamos, na trilha de tantos ilustres 

palestrantes que aqui deixaram contribuição de grande valia, uma intrusão cada 

vez mais desrespeitosa e desmedida do Poder Judiciário nas atribuições do Poder 

Legislativo, de forma a causar verdadeiras anomalias institucionais, que, por 

consequência, trazem, à sociedade, mais perplexidade do que estabilidade. 

Em nossa democracia, como sabemos, a definição dos 

temas mais candentes é feita pela lei, isto é, pelo instrumento normativo que 

decorre da deliberação dos representantes do povo – fonte do poder (parágrafo 

único do art. 1º da Constituição Federal). Compete, desta feita, ao Poder 

Legislativo estabelecer, mediante a lei, os parâmetros normativos que devem guiar 

a sociedade na consecução da paz social e do bem comum. Em outras palavras, o 

povo elege parlamentares para, em seu nome, definir normas diretivas da vida 

social. 

Sendo mais claro, e na perspectiva da audiência em que 

ouvimos os Professores Doutores Elival da Silva Ramos e José Levi Mello do 

Amaral Júnior, hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal, em sede de liminar, 

pode mudar a aplicação de preceitos constitucionais e legais de forma unilateral, 

indo além da sua competência constitucional e caracterizando o que se logrou 

denominar de ativismo judicial, cujas bases remontam, no Brasil, aos movimentos 

“Direito achado na rua”, “Direito alternativo” e, internacionalmente, no chamado 

“neoconstitucionalismo”. 

Nesse particular, e mais do que isso, podemos acrescentar 

que estamos hoje sujeitos a uma ditadura dos entendimentos individuais – haja 

vista a preponderância das decisões monocráticas, seja mediante sentenças, seja 

mediante a concessão de liminares – que tolhem os atos da administração pública 

e a gestão do orçamento em desconsideração às competências do Poder 

Executivo, bem como ao assumirem uma função legiferante em detrimento das 

atribuições do Congresso Nacional. 
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O Poder Judiciário, com isso, busca uma supremacia que 

desrespeita frontalmente um dos pilares da nossa Democracia, consagrado no art. 

2º da nossa Constituição Federal: “Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

Em nossa história e cultura o ordenamento jurídico foi 

concebido para dar suporte às escolhas que a nossa sociedade faz em vista da 

gestão dos interesses de todos em perspectiva democrática. No cerne do nosso 

sistema jurídico, por conseguinte, a definição das competências constitucionais 

indica, claramente, o âmbito de atuação de cada Poder, sempre em consideração 

à eficiência e paz na gestão dos interesses da sociedade em busca da felicidade 

dos cidadãos com a consecução de um substancial bem comum. 

Para esse efeito, é ao Poder Legislativo que se atribui a 

definição de temas polêmicos, complexos, que devem ser enfrentados pela 

sociedade no seu cotidiano como forma de tolerância e convivência pacífica dos 

interesses contrapostos que nela encontram abrigo, como bem indicou o Professor 

de Direito Constitucional da USP, Elival da Silva Ramos. 

No caso específico do aborto, assunto complexo e sensível, 

a sede própria para a sua discussão é, indiscutivelmente, o Poder Legislativo e 

não o Supremo Tribunal Federal, seja como colegiado, seja sobretudo em suas 

turmas ou considerando-se os seus membros isoladamente. Ao Tribunal falta 

competência e legitimação constitucional para definir o tema de tal importância. 

Portanto, vale enfatizar que, no caso do aborto, não pode 

eventualmente um Ministro – que não foi eleito e, assim, não tem vinculação direta 

com o titular do poder, qual seja o povo – desconsiderar não apenas o princípio 

representativo consubstanciado no Congresso Nacional, tal qual prevê o parágrafo 

único do art. 1º da Constituição (“Todo poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”), 

como também desconsiderar direta e veementemente a vontade do povo, que, 

quase à unanimidade, rechaça a prática do aborto, como demonstram as 

pesquisas feitas sobre o assunto. 

Isto posto, gostaríamos, por fim, de lembrar o difícil trabalho 

cometido a um relator aqui no âmbito da Câmara dos Deputados, vez que deve 
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exercer a arte de compatibilização entre interesses divergentes, sem perder de 

vista uma tendência predominante. Com esse norte, procuramos desenvolver a 

nossa tarefa, buscando considerar as manifestações dos demais parlamentares.  

Nesse sentido é que sugerimos um Substitutivo. Com isso, 

cremos estar reproduzindo um sentimento plenamente majoritário, colhido nas 

discussões realizadas durante os nossos trabalhos na Comissão, tendo em 

consideração os posicionamentos dos líderes e dos demais parlamentares de 

diferentes partidos. Acreditamos que, de uma forma ou de outra, as Propostas de 

Emenda à Constituição em tramitação na Comissão Especial, em associação com 

a vontade majoritária dos parlamentares, estão contempladas em nosso 

Substitutivo. 

Isso posto, votamos pela aprovação, nos termos do nosso 

Substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição de nº 181-A, de 2015, 

principal, bem como da apensada de nº 58-A, de 2011. 

 

Sala da Comissão, em   de     de 2017. 

 

Deputado JORGE TADEU MUDALEN 

Relator 

2017 
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181-A, DE 2015, DO 

SENADO FEDERAL, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO XVIII 

DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE 

LICENÇA-MATERNIDADE EM CASO DE PARTO PREMATURO”.  

 

 
 
 

SUBSTITUTIVO ÀS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

No 181-A, DE 2015 E DE Nº 58-A, DE 2011 
 

 

 

 

 

Altera a redação do inciso XVIII do artigo 
7º para dispor sobre a licença-maternidade em 
caso de parto prematuro, bem como do inciso 
III do art. 1º e do caput do art. 5º, todos da 
Constituição Federal. 

 
 
 
 

 
 
 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte 

Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1º O inciso XVIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 7º............................................................................ 

........................................................................................... 
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XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias, estendendo-se, em 

caso de nascimento prematuro, à quantidade de dias que o 

recém-nascido passar internado, não podendo a licença exceder a 

duzentos e quarenta dias. 

...........................................................................................”. 

 

Art. 2º Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal: 

“Art. 1º....................................................................... 

...................................................................................... 

III- dignidade da pessoa humana, desde a concepção; 

.....................................................................................”. 

 

Art. 3º Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 5º da 

Constituição Federal: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida 

desde a concepção, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

...................................................................................”. 

 

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Sala da Comissão, em              de 2017. 

Deputado JORGE TADEU MUDALEN   

Relator 

2017 


