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RESUMO

A pesquisa a seguir visa analisar novas formas de manifestação popular tendo a in-

ternet como palco e as redes sociais como ferramenta de luta. Eventos específicos

que se difundiram na internet, principalmente no Twitter, as hashtags #primeiroassé-

dio e #meuamigosecreto serão apresentadas e discutidas do ponto de vista teórico

antropológico sobre a importância do ciberativismo para engrandecer as possibilida-

des de ação da luta feminista. Como, por exemplo, ao trazer mais alcance e conforto

para as denúncias de abuso sexual e violências contra a mulher, que antes da ex-

pansão tecnológica eram inviabilizadas pelo processo desgastante e agressivo de

tornar tais crimes públicos.

Palavras-chave: feminismo, ciberativismo, assédio sexual, hashtag, twitter



ABSTRACT

The following research aims at analyzing new forms of popular manifestation having

the internet as a stage and social networks as a tool of struggle. Specific events that

spread on the  Internet,  especially  on  Twitter,  the  hashtags #primeiroassédio  and

#meuamigosecreto  will  be  presented  and  discussed  from  an  anthropological

theoretical  point  of  view  on  the  importance  of  cyber-activism  to  enhance  the

possibilities  of  action  of  the  feminist  struggle.  As,  for  example,  by  bringing  more

scope and comfort to the allegations of sexual abuse and violence against women,

which before the technological expansion were made unfeasible by the exhausting

and aggressive process of making such crimes public. 

Keywords: feminism, cyber activism, sexual harassment, hashtag, twitter
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1 INTRODUÇÃO

A proposta desse estudo é utilizar eventos específicos que envolveram clamor

popular e se alastraram pela rede mundial de computadores para analisar as possi-

bilidades de ação do ciberativismo na luta feminista, trazendo mais alcance e confor-

to para denúncias que antes da expansão tecnológica eram inviabilizadas pelo cus-

toso processo de tornar uma agressão / abuso público. Também entrará como pauta

a reação da sociedade com estes eventos. A pesquisa visa dar luz a essas novas

formas de manifestação como ferramenta de luta feminista, sendo elas as hashtags

#primeiroassédio e #meuamigosecreto. 

Realizá-la foi, pessoalmente, árduo desde o princípio. Justamente por ser mu-

lher, foi inevitável o sentimento temoroso de não conseguir desempenhar um traba-

lhado relevante para a antropologia e também para a luta das mulheres. No desen-

volvimento da pesquisa, cada relato lido me trouxe o sentimento de eu mesma ter vi -

vido aquelas histórias, aqueles traumas. Me fez pensar na minha própria vida e his-

tória, já que apesar de ter escolhido não contribuir para as hashtags, tenho “amigos

secretos” e também tive que passar pelo trauma de viver o meu primeiro assédio

inesquecível. A pesquisa a seguir tem como um de seus objetivos fazer pensar não

só sobre as formas de lutar contra esse sistema, mas também em como o sistema

nos compõe e o que fazemos para nos mudar em primeiro lugar. Você provavelmen-

te vai se encontrar em algum lugar. Espero que esse estudo te faça pensar sobre o

seu lugar e que te toque de forma reflexiva. 

METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para a obtenção de dados e análise sobre eles foram qualita-

tivos. A pesquisa foi realizada ao longo de três anos, contando com diferentes fases

que serão descritas abaixo:

1 – Pesquisa Bibliográfica 

O estudo de textos e obras utilizados para embasar a pesquisa aconteceu em

dois momentos ao longo da pesquisa. No primeiro momento, anterior a pesquisa
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prática, onde a concentração de conteúdo era sobre o ciberativismo e as diferentes

formas de se realizar uma pesquisa antropológica ou de natureza social dentro do

ambiente virtual. E em um segundo momento, durante e após a pesquisa prática já

finalizada, com conteúdo voltado para as questões apresentadas pela pesquisa e

tendo como objetivo uma melhor análise sobre o material colhido nela. 

Agosto de 2016 até Março de 2017: As obras reunidas nessa fase foram es-

colhidas através das reuniões de orientação junto ao professor orientador e pesquisa

bibliográfica própria.  A partir  das leituras propostas, as decisões acerca de como

construir a pesquisa prática foram tomadas conjuntamente. Durante a realização da

prática algumas decisões foram modificadas pela necessidade do campo e pelas ca-

racterísticas apresentadas por ele. 

 Agosto até dezembro de 2018: No segundo momento, as obras foram resulta-

do do aproveitamento do campo. Autores mais contemporâneos e com temas próxi-

mos ao que estava sendo pesquisado, como o ciberfeminismo e as manifestações

coletivas virtuais. Tais obras ajudaram a moldar o olhar sobre o campo e a afinar as

questões que estavam surgindo. 

2 – Pesquisa Prática

O trabalho de campo foi realizado em meio virtual, especificamente através

de um perfil nas redes sociais Twitter e Facebook. As decisões relacionadas a posi-

ção e a interação da pesquisadora no campo foram tomadas já durante a pesquisa,

levando em consideração as oportunidades e os limites oferecidos pelo campo. 

Março de 2017: A entrada no campo se deu a partir de um perfil pessoal, no-

minal, da pesquisadora em ambas as redes sociais. O perfil é anterior a pesquisa e

a decisão de usá-lo para a pesquisa prática, em vez de fazer um específico para

este fim, foi tomada tendo em vista a possibilidade de contato e interação com as

mulheres que estavam fazendo seus relatos ou com as páginas verificadas de coleti-

vos feministas fundadores dos movimentos ou que estivessem usando suas páginas

para difundir a ideia. Um perfil real e aberto ao público passaria mais confiança e

credibilidade para as pessoas contatadas. Durante este período a prática de campo

se deu pela observação do movimento. Acompanhar de perto não só os relatos, mas

a dinâmica da manifestação e da proporção que o mesmo estava alcançando. 
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De Agosto até novembro de 2017: Neste período se deu a captura de relatos.

A partir da ferramenta print screen, que será explicada durante o trabalho, reuni em

uma pasta arquivo no computador todo o conteúdo de relatos e de interações que

tive acesso durante este período e que se mostraram dentro da proposta. Algumas

menções a hashtag já apresentavam iniciativa obtusa e estas só salvei em um se-

gundo momento. 

3 – A análise e a escrita 

Com o material reunido e um ensaio teórico desenhado, as obras auxiliaram

nos recortes analíticos que serão encontrados no corpo desde trabalho. Após ler

muitas vezes todo o material dos relatos e revisitar os textos de apoio, o esquema

de categorias que separam as histórias pelos padrões apresentados por elas foi cria-

do para organizar a demonstração e exemplificar a análise feita.

 De Dezembro de 2018 até Junho de 2019: A escrita foi feita com o acompa-

nhamento do professor orientador, primeiro finalizando o estudo bibliográfico / teóri-

co e compondo os relatos e análises sobre os relatos. 

As duas Hashtags trabalhadas foram pesquisadas simultaneamente. Como o

intervalo entre elas é pequeno, sendo que ambas ganharam destaque e popularida-

de no ano de 2015, anterior ao início da pesquisa, foi possível construir uma rotina

de observação e captura de relatos em comum, mesmo que cada uma tenha sido

analisada separadamente e considerando as devidas características e particularida-

des.
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2 ENSAIO TEÓRICO: CIBERATIVISMO, FEMINISMO E O LUGAR DA VOZ DA

MULHER

O estudo redige sobre a ponte entre o feminismo e o relacionamento virtual

entre as pessoas e suas lutas. As mulheres são produtos de uma sociedade patriar-

cal e lidam diariamente com a submissão a elas imposta. O gênero feminino corres-

ponde a um fluxo de características desejáveis da “mulher adequada”: Fragilidade,

sensualidade, cuidado, posição de apoio, de compreensão, de segundo plano. Tal

cultura educa mulheres para corresponderem ao gênero associado a elas e, uma

vez adultas, a sociabilidade do gênero até ali é determinante para enraizar tais ca-

racterísticas tanto nas mulheres submetidas a assimilação cultural, quanto aos ho-

mens sociabilizados dentro da cultura do gênero masculino. Este quadro se torna

um problema quando faz parte da construção de ambos os grupos a expectativa

para boa representação do grupo oposto. 

A ruptura proposta pelas mulheres através das lutas feministas, tanto na esfe-

ra política quanto social, provoca reações por desarticular estrutura social. As con-

quistas das mulheres produziram modernidade que coloca a vida cotidiana em co-

lapso cultural de gênero - o que gera a movimentação de todas as engrenagens en-

volvidas na divisão sexual dos setores.

Os abusos, violências e ataques sofridos por mulheres em razão de sua con-

dição de mulher estão normalmente enraizados em dois pilares culturais: a inferiori-

zação da mulher, que coloca a mulher em posição de submissão e silêncio, encora-

jando ações covardes tomadas por homens considerados padrões, bem-sucedidos,

comuns pela sociedade. E a misoginia, que expõe a categoria mulheres ao ódio/ re-

pulsa/ raiva de homens que desenvolvem resistência a signos e símbolos do femini-

no realista, geralmente demonstrando endeusamento e saudosismo pelas caracte-

rísticas literais do gênero. 

Este quadro compõe a grave situação do silenciamento institucional das mu-

lheres que sofrem abusos na sociedade. Nunca podemos esquecer que um Estado

é composto por seres sociais, bem como a medicina, o judiciário e todos os setores

fundamentais de condução da vida pública. 
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Há de se considerar que a internet funciona como uma rede de sociabilidade

que reflete a sociedade que a compõe. O sistema patriarcal se manifesta por ser a

estrutura do pensamento da sociedade que interage a partir desta plataforma. 

Em “Ciberespaço, via de empoderamento de gênero e formação de capital

social”, de Telia Negrão, a então cursante do mestrado em Ciências Políticas da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul coloca o ciberespaço como um objetivo de

alcance para as mulheres, uma vez que o acesso à informação/ conhecimento é

pauta fixa na luta das mulheres por direitos iguais. E também um local de trocas sim-

bólicas entre mulheres e meio de aquisições materiais, sendo um passo fundamental

no empoderamento feminino que, na definição da mesma, significa: “Poder opinar e

decidir por sua própria vida, enfim, viver com autonomia, é na dimensão do feminis-

mo, empoderar-se.” (NEGRÃO, 2016, pág.20).

Pode-se dizer que as novas tecnologias da informação e da comunicação
ultrapassaram a nítida noção de ferramenta, prótese ou extensão do próprio
corpo (JHONSON, apud REGIS, 2002). Cumpre reiterar, no entanto, que a
geração de um ambiente social sustentado por máquinas e softwares está
sujeita ao peso da cultura patriarcal, tanto assim que como outros meios é
capaz de produzir e alimentar valores tradicionais e conservadores que legi-
timam  práticas  discriminatórias  e  de  desvalorização  das  mulheres.  Em
suma, o ciberespaço não é um lugar – por hipótese o único - neutro de gê-
nero, como já apontaram distintas pesquisas. Portanto, é também uma are-
na de tensões, disputas e de contestação de crenças e valores. (NEGRÃO,
2016, pág.20)

Tais observações almejam provocar um olhar crítico para o objeto do proble-

ma apresentado por este estudo. Homens diversos, por trás de perfis teoricamente

anônimos, profanam ofensas e abusos através de comentários assediosos em uma

rede social direcionados a uma menina de 12 anos. Quem são os autores dos atos?

O que os motiva a cometer tais crimes? Sequer entendem seus atos como crimes?

Quem a sociedade imagina que são esses abusadores? Como a estrutura institucio-

nal lida com esse tipo de crime? 

As perguntas que impulsionam a reflexão sobre o evento são infindas e falam

diretamente sobre a nossa sociedade enquanto cultura. São perguntas semelhantes

às que fazemos quando situações de abuso acontecem em ambientes concretos,

sejam eles públicos ou privados. Elas questionam o sentimento de confiança de um

sujeito para agir na intenção de violar um outro sujeito, neste caso mulheres ou até

mesmo meninas de 12 anos de idade. 
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Na obra “Ciberacontecimentos: Reflexões Etnográficas Sobre o Extraordinário

No Mundo Online”, o autor Airton Luiz Jungblut debruça-se sobre a ocorrência de

“eventos” sociais que ganham cenário e força através das redes sociais para anali -

sar dinâmicas culturais. Ele diz: “Creio que acontecimentos extraordinários como es-

tes só podem ser observados em toda sua complexidade a partir de locais muito pri-

vilegiados e  através de  condições  muito  especiais”  (JUNGBLUT,  2011,  v.11  Pág

366), como é o caso de uma viagem hipertextual na internet.

Exemplos como o do autor Jungblut trazem a internet como meio de campo

para pesquisa etnográfica. Sendo o ciberespaço um ambiente simulado, visto que só

se torna real quando pessoas se apossam de seu controle e agem através dele, po-

demos afirmar que se torna um desafio para a antropologia. Como a esfera virtual

coloca os sujeitos em um novo estágio sensorial, os antropólogos encontram nesse

campo uma possibilidade de estudo sobre como essas tecnologias são socialmente

produzidas e de que forma podem modificar a cultura e a sociedade na esfera real –

física.

O que aparentemente se perde ao perder o contato com a linguagem não ver-

bal e as expressões corporais de um interlocutor, se ganha com a possibilidade de

estar em contato com um rico hipertexto e um estudo de análise sobre como a lin-

guagem escrita consegue extravasar a formalidade e denunciar reações.

Considerando o exposto, pensar os eventos virtuais que reiteram ou resistem

ao modelo cultural opressor se tornou um tema etnográfico sobre gênero. E não só a

internet, mas os eventos extraordinários que a utilizam como palco se tornaram pos-

sibilidades de campo etnográfico. Este é o caso dessa pesquisa.

TWITTER

A rede social Twitter, campo de pesquisa desse estudo, não é por definição

uma plataforma de ciberativismo. Ele foi criado em 2006 inspirado na ferramenta de

troca de mensagens SMS, de forma que a interação fosse sucinta e coletiva. Você

segue pessoas que tem interesse em receber mensagens e é seguido por pessoas

com o mesmo intuito, tendo a opção de tornar suas publicações privadas e, dessa

forma, vistas apenas por seguidores da sua página. Todas as suas publicações, inte-

rações e fotos postadas ficam listadas na sua página principal e podem ser lidas por
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todos os seus seguidores a qualquer momento ou, no caso da sua página ser públi-

ca, inclusive por pessoas que não tenham conta no Twitter. 

Devido  a  sua  natureza  com características  simples  de  diálogo/  interação,

essa rede social possibilitou que pessoas se conheçam e troquem pensamentos e

experiências entre si em grande escala, algo único que deu identidade ao espaço e

facilitou a promoção de ativismos sociais. Principalmente, é válido afirmar, através

da ferramenta “#” (hashtag). 

# (HASHTAG)

A hashtag consiste na possibilidade de vincular uma mensagem publicado a

uma categoria através do uso de uma palavra-chave, que pode ser uma palavra ou

frase, antecipada do símbolo “jogo da velha” Por exemplo, #meuamigosecreto” e

“#primeiroassédio”.  Dessa forma,  a  hashtag se  transforma em um hiperlink  que,

quando clicado, leva o usuário a uma página específica com todos os outros tweets1

que também receberam a mesma hashtag, criando uma interação dinâmica de con-

teúdo. As hashtags podem ser digitadas manualmente da caixa de busca do Twitter

ou do site de busca Google, levando o interessado para a mesma página de conteú-

do. Atualmente, também é possível encontrar essa ferramenta em outras redes soci-

ais e em alguns casos uma mesma hashtag se torna um movimento tão grande que

envolve interações em diferentes redes sociais consecutivamente. 

Apesar das hashtags serem populares em várias redes sociais,  no Twitter

existe  uma ferramenta chamada Trending Topics.  Sendo uma lista  das hashtags

mais populares – que mais estão recebendo tweets colaborativos – e é atualizada

com frequência. Dessa forma, os usuários frequentemente são envolvidos e estimu-

lados a participação nos assuntos que estão mais em alta no dia na rede social e se

tornou, sem dúvida, uma excelente forma de promover lutas e reivindicações coleti-

vas, chamando a atenção muitas vezes da mídia e de não usuários dessa rede soci-

al.

1 Nome dado as mensagens postadas no Twitter
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2.1 Feminismo e a Geração do Ciberfeminismo

O ciberfeminismo se refere ao uso de um ambiente construído para ser uma

rede de comunicação de mulheres na organização de suas pautas internas e esco-

lha de novas metodologias de luta política, e juntamente na criação de um portal de

ação e denúncias em si mesmo. Ou seja, a internet se tornou palco durante a ascen-

são da terceira onda do feminismo ainda durante o início dos anos 90 e se fortaleceu

como cenário de luta devido a sua característica fluida e que com o tempo foi se tor-

nando cada vez mais democrática. Para entender melhor o que isso significa, preci-

samos lembrar que o trajeto feito pela luta das mulheres pode ser didaticamente de-

finido em fases, ou ondas, como ficou popularmente difundido.

• A primeira onda feminista:

Essa fase foi marcada pela luta das mulheres reivindicando direitos básicos

que já eram gozados pelos homens da época, como por exemplo o direito ao voto e

a participação na vida social/ pública/ política. Seu contexto é marcado pela primeira

metade do século XX, ainda que tenha tido início no final do século XIX.

Nesse contexto, predominava a luta por direitos iguais sob o cunho da teoria

liberalista e universalista. Se homens e mulheres são iguais intelectualmente, mere-

cem direitos iguais quanto ao acesso à oportunidade e conhecimento.  Enquanto

isso, também era muito comum mulheres feministas que participavam de lutas de

classes e produziam sobre isso. 

Uma das primeiras mulheres a ganhar espaço com publicações que falavam

sobre direitos básicos para mulheres foi Mary Wollstonecraft. Sua obra “Reivindica-

ção pelos Direitos da Mulher”, de 1792, ficou marcada na história por ser pioneira in-

clusive na utilização do termo “feminismo”. Além de Wollstonecraft, outras autoras

podem ser apontadas como fundamentais para o desenvolvimento da primeira onda

do feminismo: como Gertrude Stein, autora da obra “A autobiografia de Alice B. Tok-

las” e Simone de Beauvoir com “O Segundo Sexo”, 1949. As ideias de Beauvoir tran-

sitam em conformidade com a primeira e com a segunda onda do feminismo devido

ao momento histórico de transição em que suas obras se situam. Também vale citar

a importância para o período do jornal literário “The Revolution” criado por Elizabeth
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Cady Staton e Susan B. Anthony com publicações semanais entre 1868 e 1872 so-

bre direito das mulheres e principalmente a luta pelo direito ao voto.

• A segunda onda feminista: 

Com início marcado na década de 50 do século XX, a segunda onda atinge

seu auge nos anos 70 e 80. Foi uma época de derrocada nos estudos teóricos sobre

mulheres e feito por mulheres, tendo início neste contexto muitas das obras ainda

usadas como base para pensar a situação da mulher na nossa sociedade. Com forte

apelo político, é também conhecido como a fase do feminismo radical, cujo foco era

a luta pelos direitos reprodutivos e debates acerta da sexualidade da mulher. Ficou

marcada nessa fase o início da discussão acerca da separação teórica entre sexo e

gênero. É válido ressaltar também que a ação feminista nessa fase se tornou coleti-

vista, atividade como manifestações e eventos coletivos entre mulheres eram co-

muns para defender pautas e encontrar visibilidade para conscientizar mulheres ain-

da não integradas ao movimento. 

O grito “Sisterhood is Powerfull”, que podemos traduzir como “a irmandade

entre mulheres é poderosa”, ganhou notoriedade durante o início da segunda onda.

Na fase marcada pelos grandes e significativos protestos, a primeira obra que é re-

conhecida como um divisor de águas entre a primeira e a segunda onda leva o

nome do jargão que se tornou identitário para o movimento. “Sisterhood is Powerfull”

de Robin Morgan foi publicado em 1970. 

A obra “A Dialética do Sexo”, também de 1970, de Shulamith Firestone, é con-

siderada uma importante contribuição para o movimento e traz conceitos que mar-

cam o relacionamento entre o feminismo e marxismo, diálogo comum na época.

Obras importantes para a época também são “The everyday world as problematic”,

1987, de Dorothy E. Smith, e inclusive as obras de ficção que desenvolveram enre-

dos que refletiam as pautas feministas no centro de suas histórias, como “A Mão Es-

querda da Escuridão”, de Ursula K. Le Guin que chegou a ser definido como “ficção

científica feminista” por descrever os personagens de uma nação hipotética como

“ambisexuais” e o clássico “O Conto de Aia” de Margaret Atwood, o romance distópi-

co de 1985 cuja qualidade de análise seja motivo de destaque até os dias atuais.

Também precisamos destacar a importância das contribuições de Simone De Beau-
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voir para o desenvolvimento da segunda onda através de sua emblemática já citada

obra “O Segundo Sexo”. 

• A terceira onda feminista: 

Com o movimento feminista tomado pelas limitações ocasionadas pelo con-

texto sociocultural da época, como, por exemplo, o protagonismo da mulher branca

e de classe média e o apagamento das pautas de raça, classe e orientação sexual,

os anos 90 do século XX chegaram trazendo mudanças fundamentais para o oci-

dente. Eventos como o fim da União Soviética em 1991 e a velocidade de expansão

do Neoliberalismo pelo mundo traçou um momento de avanço na direção das liber-

dades individuais, abrindo espaço para consolidar posições, adentrar novos espaços

e, principalmente, refletir sobre a importância de abrir espaço no movimento para lu-

gares de fala e de vivência que vinham sendo secundarizados até então. 

Sobre o desenvolvimento teórico do feminismo nessa fase, precisamos falar

sobre a contribuição de Kimberle Crenshaw que, em 1989, trouxe para o feminismo

o conceito de Interseccionalidade como instrumento de análise que ampara mulhe-

res que se enquadram em diversas formas de opressão. Em suas palavras:

A visão de que as mulheres experimentam a opressão em configurações va-
riadas e em diferentes graus de intensidade. Padrões culturais de opressão
não só estão interligados, mas também estão unidos e influenciados pelos
sistemas intersecionais da sociedade. Exemplos disso incluem: raça, gêne-
ro, classe, capacidades físicas/mentais e etnia.(Crenshaw, 1989, pág.139)

Apesar do ano datado em sua obra, o “feminismo intersec” como é popular-

mente conhecido só tomou forma de ação recentemente. Muitos anos de luta para

entender o relacionamento entre as diversas formas que a opressão pode aparecer

em como ela se potencializa pela condição de mulher de uma pessoa. 

Pensadora fundamental para a terceira onda, podendo ser citada como um

marco histórico dessa fase do feminismo, é Judith Butler com a obra “Problemas de

Gênero” de 1990. Marilyn Strathern também precisa ser comentada pela sua rele-

vante obra “O Gênero da Dádiva” de 1988. As duas obras são muito trabalhadas até

hoje em cursos acadêmicos e consideradas como referências para o feminismo atu-

al. 
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Todo o exposto está sendo trazido à luz dessa reflexão para que possamos

alcançar o momento que o feminismo se encontra quando, pelo advento da populari-

zação da internet, o campo virtual se torna um campo real de ação, dando voz para

falas antes verdadeiramente invisibilizada. A internet entra em cena e, pode-se dizer,

começa a democratizar a face do feminismo e permitir que suas pautas encontrem

caminho para entrar e sair por um local seguro para milhões de mulheres pelo mun-

do. O trajeto é longo e ainda tem uma enorme estrada pela frente, mas o ativismo se

tornou ciber e esse momento nos traz a oportunidade de mobilizações como as estu-

dadas por essa pesquisa.

O feminismo se difunde, então, em páginas de redes sociais diversas e ende-

reços de sites específicos com conteúdo voltado para mulheres, funcionando como

plataformas de informação e incentivo para ações coletivas. As vezes apenas virtual-

mente, outras vezes alcançando a esfera pública/política e se tornando centro de

apoio nas cidades. Como o caso da ONG do coletivo Think Olga, cuja criadora Julia-

na Faria é responsável pela difusão de uma das hastags faladas nesse estudo – a

#primeiroassédio.

Nesse ponto, começa uma questão fundamental para a pesquisa. Se trata da

proximidade entre o meu olhar e o campo de pesquisa. Tanto o ambiente das redes

sociais, quanto o contexto da luta e expressão feminista são familiares para mim.

Como distanciar minha experiência e percepção e construir uma observação objetiva

o suficiente para nublar os fatos com meus sentimentos sobe eles?

Uma pesquisa se inicia em uma experiência vivida, no contato – a intercessão

entre um evento e a disposição de alguém com oportunidade de acesso a um conte-

údo teórico para ajudar a pensar sobre o relacionamento entre o acontecimento e o

seu contexto. 

Quando existe relação de familiaridade entre os dois fatores é possível invo-

car o termo “etnografia familiar”. Estudar um evento enquanto se é ator nele apre-

senta a dificuldade do olhar antropológico sobre o conteúdo sofrer com a restrição

do campo de visão e acabar perdendo informações nas áreas periféricas do que é

possível enxergar de dentro para dentro, em vez de começar a observar de fora para

dentro e então alcançar o ambiente interno do campo de estudo. Como conseguir se

afastar e, então, “estranhar o familiar” na prática? 
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Considerando essa preocupação, busquei pesquisas em que os pesquisado-

res também lidaram com a questão da proximidade entre seu ambiente pessoal e

seu campo. 

Em “Estranhando o Familiar: notas de uma pesquisa etnográfica”, de Silvano

Aparecido Redon, o autor realiza sua pesquisa na casa de apoio Lucilla Ballalaipara

com pacientes em tratamento oncológico do hospital do câncer de Londrinha, local

onde Redon trabalhava há 10 anos como auxiliar de enfermagem no momento da

pesquisa. O autor conta que antes de submeter seu projeto de pesquisa, observava

o ambiente e as questões durante seu trabalho e anotava no fim do dia em um ca-

derno de campo. Ao iniciar a pesquisa, no momento de se apresentar como pesqui-

sador e atuar de tal forma, decidiu não e apresentar como funcionário do hospital e

sim como pesquisador, para que sua proximidade com a instituição não inibisse a re-

ação de seus interlocutores. 

Porém, o então estudante de ciências sociais Redon encontrou problemas

com a disponibilidade de pacientes e familiares em participar da proposta apresenta-

da por ele. Entre as soluções que foram sendo criadas pelo autor para lidar com os

problemas apresentados pelo campo e realizar sua pesquisa, uma chamou minha

atenção: ele revela acreditar que o ideal seria que o pesquisador, quando possível,

fosse apresentado ao grupo por alguém familiar ou de confiança. Ressalto essa opi-

nião pois ela demostra uma facilidade em pesquisar em um ambiente conhecido em

relação a um ambiente totalmente desconhecido. 

Apesar de se tratar de uma pesquisa presencial e em um espaço/tempo muito

diferente da que desenvolvo, a experiência contada por Redon me ajudou a pensar

formas de entrar em contato com o campo por também se tratar de pessoas em situ-

ação vulnerável buscando naquele lugar uma forma de conforto. A questão se torna

como olhar com respeito e não apenas como olhar. Entrar em contato com cuidado e

não apenas entrar em contato. E fazer isso considerando a familiaridade entre a

pessoa do pesquisador/ pesquisadora e o campo que só passou a ser visto como

campo de pesquisa devido ao olhar atento de uma pessoa que já estava dentro da-

quele ambiente. 
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2.2 A Palavra da Mulher versus A Palavra do Homem

A escrita de si, no caso, o costume de escrever sobre as próprias experiên-

cias é um habito antigo, porém as mulheres foram privadas desse hábito por muitas

décadas. Assim como a narrativa da história social. Os escritos que temos e dão

prova aos acontecimentos passados são contados por homens. Juízes, administra-

dores, escrivães, oficiais das polícias e guardas, políticos. Bem como feita, a história

foi registrada tendo a fala feminina em segundo plano, inclusive quando se falava

sobre mulheres.

Reservado ao lugar de voz feminina estava a escrita pessoal, doméstica. Diá-

rios, cartas. Além de um conteúdo de pouca credibilidade, já que fatos descritos em

diários não são registrados em cartório e assinamos por testemunhas, são de natu-

reza cotidiana e muitas vezes emocional. Destes registros cujas falas são femininas

vem filmes, livros, peças teatrais, mas jamais prova irrefutável para momentos his-

tóricos. 

E então as mulheres que sofreram ao longo da história com o direito ao aces-

so à informação tardio, quando ainda meninas tendo seus estudos intelectuais colo-

cados em segundo plano por seus pais/ provedores/ responsáveis em relação ao

aprendizado comportamental, tem como consequência o fardo da dúvida histórica

atrelado as suas vozes. É comum que uma mulher seja duvidada quando conta uma

história, mesmo que seja pessoal e não tenha o intuito e processá-la judicialmente,

frente a experiências pessoais contadas por homens. 

Visto que a voz masculina tem mais credibilidade em relação à feminina na

sociedade, como incentivar mulheres a contarem suas histórias de abuso/ violência

que são sentidas como profundamente íntimas, muitas vezes motivo de vergonha/

medo/ ansiedade, sintomas de angústia e trauma para elas e foram protagonizadas

pela ação criminosa de “homens comuns”? Tendo aspas para ressaltar a característi-

ca cultural de bem ajustado geralmente associada aos homens que cometem tais

atos de abusos, enquanto são lidos socialmente como cidadãos de bem que nunca

cometeram outros crimes e possuem ofício - cumprem com suas responsabilidades

principais, tornando ainda mais difícil para mulheres conseguirem espaço de denún-

cia. 

O movimento social  das hashtags acontece como uma plataforma única e

inédita de explanação coletiva de crimes de maioria sem provas materiais. São his-
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tórias contadas sem dar nome e identidade aos seus agressores,  mas alertando

para a diversidade, intensidade e volume de abusos que mulheres estão expostas

em ambiente tanto públicos, quanto privados. 

E, como será possível observar na análise sobre o conteúdo dos relatos, as

vozes femininas foram vítimas de inúmeras formas de contraponto e tentativa de

desmoralização. Desde uso inadequado das hashtags difundidas até a criação de

hashtags paralelas com a intenção exclusiva de fazer piada, pôr em dúvida a veraci-

dade e a importância dos casos contatos naquele espaço, dando prova mais uma

vez a dificuldade que mulheres encontram no processo de verbalização - denúncia

que o sistema as impõe para processar esse tipo de crime. 

As hashtags se apresentam como uma opção de falar, expor, muitas vezes

pela primeira vez na vida abusos que são alguns chocantes e outros naturalizados.

Palavras sussurradas por estranhos nas ruas ou em transportes públicos, comentá-

rios inconvenientes de parentes, vizinhos ou professores, acobertamento por parte

da família inteira ou membro da família que recebe a informação da vítima, geral-

mente criança, também são comuns. 

É importante lembrar que apesar do agressor não ter a identidade revelada

nessas denúncias, as vítimas falam geralmente através de seus perfis pessoais no

site de relacionamento, onde outras postagens, fotos, comentários e outras intera-

ções apresentam a personalidade e pessoalidade dessas mulheres que se unem

com bravura à iniciativa que transformou a vida de muitas pessoas e qualificou redes

sociais e principalmente as # como uma ferramenta real de luta.
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3 O ESTUDO SOBRE AS HASHTAGS 

No ano de 2016 conheci uma das meninas do coletivo “Não me Kahlo” e cria-

dora da #meuamigosecreto. Foi em um curso de extensão sobre feminismo e movi-

mentos sociais, no meio de um dos temas surgiu uma fala sobre as hashtags e en-

tão ela comentou que fazia parte do coletivo. Eu estava no processo de início de

pesquisa, com muitas perguntas e nenhuma resposta. Após o curso tive a oportuni-

dade de conversar um pouco com ela e juntando todas as experiências de diálogo

do evento, voltei para casa com o desejo de me aprofundar e levar adiante os esfor-

ços para saber mais não só sobre a criação daquele movimento, mas também sobre

todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte dele ou simplesmente foram

afetadas por ele, assim como eu. 

No mesmo ano estive presente na passeata #portodasnós e não me lembro o

ano, mas acho que também em 2016, estive no ni una menos. Fui com amigas como

participante dos movimentos. Minha presença se tornou mais ativa nas diversas for-

mas de manifestação pela luta por direitos das mulheres e o sentimento era de que

as iniciativas virtuais de mulheres comuns, como eu, uniu em um mesmo lugar mui-

tas outras mulheres como nós e se fortificou enquanto coletivo, extrapolando os limi-

tes das redes sociais e dos computadores e se encontrando nas ruas, fazendo um

grito presencial. 

Inicialmente eu realizei a pesquisa no Facebook e no Twitter. Havia escolhido

o Facebook porque os relatos eram maiores e mais completos, mas como as duas

hashtags se iniciaram no twitter optei por ficar só nele. Essa pesquisa se iniciou du-

rante a explosão das hashtags e as consequências delas para o feminismo, mas o

olhar acentuado para cada relato e o banco de dados para o registro deles só acon-

teceu depois. Considero que fui pessoalmente afetada por cada parte dessa pesqui-

sa enquanto mulher, mas ainda assim escolhi me manter um pouco afastada das

ações e de seus autores para poder colher informações e observar de forma distan-

ciada o evento como um todo. No momento, através da atenção. E nos meses e

anos seguinte, pela busca por bibliografia pertinente e análise do objeto escolhido

para a pesquisa que se tornou minha monografia de conclusão do curso de Antropo-

logia. 
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Quanto aos relatos salvos, decidi usar a ferramenta Print Screen para salvar o

conteúdo dos relatos em questão. Nessa função, a tecla específica captura todo o

conteúdo da tela e salva em forma de imagem. A escolha se deu pela intenção de

colher o máximo de informações possíveis de cada interação com a hashtag e per-

mitir acessos futuros, quando revisitas fossem necessárias. 

Na #primeiroassédio foram salvos todos os relatos que eu encontrei. Não fo-

ram muitos devido ao tempo passado, muitos perfis foram desativados. Já a #meua-

migosecreto  selecionei  inicialmente  apenas  os  que  continham  denúncias.  Essa

hashtag foi muito deturpada, muitas pessoas estavam usando para fazer reclama-

ções e zombaria com amigos. Depois, o uso inapropriado das Hashtags também se

tornou parte do objeto de pesquisa. O olhar para a forma como as pessoas estavam

interagindo inadequadamente com uma manifestação legitima cuja intenção era de-

nunciar abusos naturalizados sofridos por mulheres, muitos deles durante a infância,

se tornou inevitável, inclusive para entender a necessidade e a urgência do evento.

3.1 #PrimeiroAssédio

A hashtag PrimeiroAssédio foi criada por Juliana Faria, criadora do coletivo

ThinkOlga, no dia 21 de outubro de 2015. A iniciativa foi lançada em contraposição a

uma sequência de comentários abusivos e assediosos que ocuparam a rede social

Twitter durante o primeiro dia de exibição do reality show MasterChef Junior Brasil. 

O programa em questão foi exibido em sua primeira versão com participantes

de idades entre 9 e 13 anos e teve início no dia 20 de outubro de 2015, na emissora

de tv aberta Bandeirantes. A atração até 2015 teve duas edições onde cozinheiros

amadores disputavam o título de MasterChef. Durante a exibição, é comum a partici-

pação dos telespectadores através da rede social Twitter, onde os mesmos fazem

comentários  sobre  a  atração,  sobre  os  participantes  e seus pratos.  É comum a

hashtag do programa (#MasterChefBR) estar entre os assuntos mais comentados da

referida Rede Social. Nesta edição Júnior não foi diferente, em meio a comentários

sobre as habilidades culinárias dos participantes e a competição em si, figuraram co-

mentários de cunho sexual direcionados a uma das participantes, Valentina que até

então tinha apenas 12 anos de idade. Esses comentários tiverem uma grande reper-

cussão e levantaram debates nas redes sociais e até mesmo em mídias tradicionais.

Muitos destes foram replicados em reportagens sobre o ocorrido. 
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Transcrição de alguns comentários:

Sobre essa Valentina: Se tiver consenso é pedofilia?

(Postado pelo usuário 1 no dia 20 de outubro de 2015, ás 22h48)

Viu o penta do São Paulo já aguenta, dizem
(Postado pelo usuário 2 em resposta ao usuário1)

Pra valentina entrar no programa teve q fazer uma suruba com o fogaça e o
jacquian
(Postado pelo usuário 3 no dia 20 de outubro de 2015, ás 23h53)

Tem 12 anos acho q já aguenta fazer um filme porno
(Postado pelo usuário 4 no dia 21de outubro de 2015, ás 00h06)

Quem nunca quis estuprar uma criança 
(Postado por usuário 5 no dia 20 de outubro de 2015, ás 23h49

E  a  Valentina  fazendo  aqueles  prato  no  masterchef.....  Vagabunda
demais....
(Postado por usuário 6 no dia 21 de outubro de 2015, ás 00h24)

A culpa da pedofilia é dessa molecada gostosa!
(Postado por usuário 7 no dia 21de outubro de 2015, ás 00h08)

Printscreen destes comentários ver anexo 1

Diante  da grande repercussão dos comentários  e da discussão levantada

acerca da pedofilia e do assédio, Juliana de Freitas deu início ao movimento “meu

primeiro assédio” através do twitter no dia seguinte a transmissão do primeiro episó-

dio do reality, onde convidava mulheres a contarem casos de assédio que sofreram

durante a infância e adolescência utilizando a #primeiroassédio. A iniciativa tinha

como proposta prestar solidariedade a Valentina, e também evidenciar através dos

relatos que esse tipo de violência não se trata de um caso isolado, e sim está arrai-

gado na estrutura sociocultural vigente.

O que a gente vem discutindo com a #PrimeiroAssédio é que quando a gen-
te fala de pedofilia, as pessoas entendem como uma coisa distante, pesada.
Não! As sementes dessa barbárie também estão em ações que parecem
pequenas e insignificantes, como um tuíte  – (Juliana em entrevista à BBC
Brasil- 2015)

Em quatro dias a hashtag contabilizou 82 mil citações entre tweets e retweets2. A

campanha deu visibilidade ao debate, fazendo com que essa discussão fosse levada

2 Twittar um conteúdo já postado por outro usuário 
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às grandes mídias, e que fosse possível perceber que estes casos são frequentes e

acontecem com pessoas próximas.

A repercussão alcançou também a mídia internacional. No site da gigante de

notícias BBC News, uma reportagem sobre o evento abriu as portas da manifesta-

ção virtual a mulheres de outros países, com relatos em diversos idiomas, e nos fez

perceber como o espaço virtual também funciona como mecanismo de conexão en-

tre atividades da luta feminista em diferentes territórios, aproximando e dando mais

força e apoio. Diversos coletivos internacionais mencionaram o fato e contribuíram

para a universalização da hashtag. 
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Em contrapartida, na tentativa de atingir a hashtag #primeiroassédio, alguns

homens, através do twitter, começaram a reunir relatos em tom de deboche e desle-

gitimação utilizando outra hashtag: a #primeirofora ou utilizando a hashtag original

com finalidades escusas.

Para entender melhor o conteúdo dos relatos envolvendo a hashtag, desen-

volvi categorias de análise que auxiliam no exercício de identificar padrões entre as

histórias de abusos compartilhadas e a pensar a relação com a cultura social em

que esses crimes acontecem e são normalizados a ponto de se tornarem padrão de

acontecimentos e de impunidade. 

SEPARAÇÃO DE ITENS POR CATEGORIA

1 - Assédio por membro da família ou pessoa íntima (amigo da família, vizinho,

pai/irmão de amiga) ou sofrido dentro de casa (e quintal, varanda, calçada)

Nessa categoria, separei relatos que elucidam a violência sofrida no contexto famili-

ar, dentro de lugares conhecidos pela vítima e onde ela costuma se sentir segura e

protegida.
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Geralmente buscando na memória lembranças de um momento da infância

marcado pelo medo e pela sensação de impunidade e incompreensão, muitas das

mulheres revelam em suas narrativas o instante em que contam ao responsável o

acontecido e em alguns relatos também encontramos descrição da forma imprópria

e desumana como esses adultos manejaram a situação, nos deixando questões im-

portantes para entende o sistema que possibilita e protege a cultura da violência se-

xual e da violência familiar: se a voz de mulheres adultas são colocadas constante-

mente em dúvida na ocasião de denúncia de abuso, as meninas encontram uma difi -

culdade ainda maior durante a infância devido ao agravante da pouca idade? 

Considerando essa questão como verdadeira, como minimizar os riscos de

abuso infantil, especialmente os acontecidos em ambiente privado/familiar? E como

conscientizar os adultos responsáveis sobre como agir em caso de denúncia infan-

til?
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As próximas três imagens são da mesma pessoa:
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As próximas duas imagens são da mesma pessoa:
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2 – Assédio em local público

Nessa sessão, abordaremos o abuso sofrido em local público. Apesar disso, é

possível perceber que muitos deles ocorrem tendo por perto uma pessoa do seio fa-

miliar da vítima. 
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Mantendo a regra geral observada até aqui, a maioria dos relatos contam sobre pri-

meiros assédios sofridos ainda na infância ou nos primeiros anos da adolescência.

No segundo caso, o sentimento de constrangimento é revelado bem como também o

de culpa, sendo essa violência motivo para mudanças importantes na identidade das
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mulheres que contam suas histórias. Como, por exemplo, a decisão pela mudança

no estilo de roupas revelado por muitas durante o relato. 



35

3 – Assédio verbal/moral

Os assédios verbal e moral abordados nessa pesquisa dizem respeito àque-

las violências diárias que são muitas vezes veladas, porém se revelam emocional-

mente dolorosas e em muitos dos casos descritos se tornam um impedimento ou um

elemento dificultador para a vida prática das mulheres. Evitar lugares, sentir medo

em situações cotidianas simples, realizar uma atividade tendo todo o tempo a expec-

tativa desconfortável de que alguma coisa ruim pode acontecer, como buzinas de

automóveis e comentários desrespeitosos.
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4 – Assédio em ambiente de trabalho, escolar ou religioso

Neste item, os assédios relatados são sofridos em um ambiente intermediário

na vida social da vítima. Nem tão particular, nem tão público. Um local conhecido,

com pessoas conhecidas, e que se torna palco de abusos enfrentados fora de casa

e por pessoas alheias à família. 

São dois agentes dos assédios encontrados nos relatos: jovens e crianças da

mesma idade da menina, como colegas de escola, curso ou atividade semelhante e

os cometidos pelos adultos que confraternizam no mesmo ambiente, no caso das

igrejas e locais religiosos, ou trabalham no local, no caso das escolas e cursos. 
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5 – Uso inadequado da hashtag

Apesar da importância da manifestação sugerida pela hashtag e da gravidade dos

relatos que estavam sendo feitos, um movimento contrário a ela tomou a rede social

twitter e diversos comentários desrespeitosos e inadequados começaram a aparecer

marcando a hashtah #primeiroassédio (ou #meuprimeiroassédio, variação que tam-

bém foi muito usada). Feito majoritariamente por perfis de homens, inclusive alguns
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por perfis verificados de pessoas famosas, esses comentários continham a intenção

de debochar e deslegitimar a dor e a intensidade das consequências psicológicas

que o assédio sexual deixa nas mulheres que são vítimas, principalmente do primei-

ro de que se tem lembrança. 

Comentário feito por pessoa famosa (músico):

Uma “hashtag resposta”, a #primeirofora
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6 – Manifestações de apoio

Muitos comentários foram encontrados marcando a hashtag como forma de

manifestar apoio a iniciativa e a coragem de tantas mulheres por abrirem publica-

mente um momento doloroso e traumático de suas vidas para denúncia, ajudando

na conscientização social para o tamanho do problema que o assédio sexual é na

nossa cultura. Em quase todos esses comentários é possível encontrar, junto com o

apoio, a narrativas de mulheres que assumem terem sofrido abuso / violência sexu-

al, mas que ainda não tem forças suficientes para denunciar ou falar abertamente

sobre o que sofreram, ressaltando ainda mais a importância da hashtag e do alcan-

ce que ela teve. 
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3.2  #MeuAmigoSecreto

A hashtag surgiu em novembro de 2015 através de uma construção espontâ-

nea, o ponta pé inicial foi dado pelo coletivo feminista Não Me Kahlo, formado por

sete mulheres que até então tinham idades entre 19 e 24 anos que se conheceram

por meio da militância feminista. 

Segundo o que consta no livro “#Meu Amigo Secreto – feminismo além das

redes”, publicado pelo coletivo, a campanha teve início quando uma das integrantes

do coletivo postou em seu twitter um comentário reclamando sobre quem havia tira-

do na brincadeira de amigos oculto, muito comum em festas de final de ano. A partir
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disso o coletivo teve a ideia de utilizar esta brincadeira para expor situações de vio-

lências cotidianas que sofrem as mulheres, principalmente relacionadas ao machis-

mo e misoginias. Assim como na brincadeira de amigo oculto, onde se dá dicas de

quem será o presenteado sem falar seu nome, a ideia era “dar uma perspectiva fe-

minista à situação” falando de forma indireta, ocultando o nome do conhecido agente

da violência e expondo a ação.

O primeiro tweet publicado pelo coletivo foi: “Meu amigo secreto diz que abor-

to é assassinato,  mas pediu para namorada abortar  quando engravidou”.  Outros

tweets foram feitos seguindo a mesma linha e todos relatos de pessoas conhecidas.

No entanto, estes ainda não vinham acompanhados da Hashtag. Um dos tweets foi

postado na página do coletivo no Facebook acompanhado da seguinte pergunta: “O

que vocês falariam para o seu amigo secreto?”. Vários comentários seguindo o for-

mato  dos  tweet  foram  postados.  A transformação  do  “Meu  Amigo  Secreto”  em

hashtag se deu de forma espontânea, articulado pelas próprias seguidoras da pági-

na. 

As mulheres encontraram nesse contexto uma maneira de denunciar de for-

ma indireta os abusos que sofrem por parte de pessoas próximas, que fazem parte

de seu círculo social.

Após inúmeros relatos utilizando a hashtag, o coletivo criou uma página no

Facebook intitulado Meu Amigo Secreto, que serviu como uma maneira de copilar e

guardar os relatos postados por quem aderiu a hashtag, esta página também servirá

como plataforma de análise para o próximo capítulo.

SEPARAÇÃO DE ITENS POR CATEGORIA

1 – Relato de machismo em relacionamento íntimo/amoroso

Muitos relatos sobre a realidade do machismo dentro de relacionamentos afe-

tivos foram encontrados e eles versam em maioria sobre traição e como essa é uma

possibilidade comum para os homens, porém impensável de ser perdoada para as

mulheres. Em segundo lugar, eles falam sobre como o aborto se torna uma opção

em caso de gravidez indesejada, mesmo que a opinião pública seja contrária.
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2 – Relato de machismo sobre ambiente público

Destacar essa categoria se mostrou importante por revelar como as liberda-

des individuais das mulheres são restringidas pela cultura. O “lugar de mulher” existe

e não é só físico, também é um comportamento e uma personalidade que, quando

não cumpridos, se torna um estigma para a mulher, mesmo que ela seja adulta, in-

dependente e responda por si mesma. 
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Muitas manifestações de assédio e abuso sexual também são denunciados

pela hashtag nessa categoria:
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3 – Relato de machismo sobre opinião/ação contraria ao movimento feminista

e movimento LGBTQI+

A hashtah #meuamigosecreto também abriu espaço para falar sobre as críti-

cas machistas e opiniões equivocadas que muitos homens se sentem confortáveis

em expor principalmente com mulheres de seu círculo social, em ambiente particu-

lar, ressaltando a importância e a necessidade do próprio movimento. 
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3.3  #MeuPrimeiroAssédio e #MeuAmigoSecreto – Inspiração, interseção e su-

cessão

As hashtags trabalhadas nessa pesquisa são relacionadas por uma interse-

ção de tempo e espaço. Ambas foram criadas por coletivos feministas e ganharam

espaço nas redes sociais. A #meuamigosecreto surgiu do encontro entre a ação de

uma das integrantes do coletivo “Não Me Kahlo” com o movimento contundente que

já estava inflamado nas redes através da #primeiroassédio. A inspiração foi declara-

da por Dandara De Paula e Letícia Vieira Goulart durante uma entrevista a versão

virtual do Jornal O Globo, onde as integrantes do coletivo “Não Me Kahlo”, quando

questionadas, assumiram a relação e apontaram diferenças entre elas: 

Houve inspiração na hashtag #PrimeiroAssédio?

Dandara: Sim! E o que diferencia a #MeuAmigoSecreto da #PrimeiroAssé-
dio  é  que  estamos  denunciando  coisas  que  acontecem agora,  não  que
aconteceram um tempo atrás.
Letícia Vieira Goulart: A nova hashtag é mais abrangente, porque denuncia-
mos todas as pequenas agressões misóginas, principalmente as contradi-
ções de quem se diz a favor da igualdade. (Dandara de Paula e Letícia Viei-
ra Goulart em entrevista ao Jornal O Globo, 2015)

As hashtags trazem a possibilidade da vítima e do agressor se reconhecerem

em seus  respectivos  lugares  de  uma determinada  cena.  Enquanto  uma  pessoa

expõe uma situação, muitas outras se identificam com o exposto tanto de um lado,

quanto de outro. #meuamigosecreto e #primeiroassédio alcançaram muito além do

que o número de vezes que foram citadas, principalmente por romperem as barrei-

ras da rede social Twitter, onde se consolidaram. Como por exemplo o Facebook,

rede social mais popular na época do apogeu das hashtags, recebeu ambos os mo-

vimentos através de páginas próprias dos coletivos fundadores, de compartilhamen-

tos das postagens e de publicações comentando e se relacionando com os depoi-

mentos de outras mulheres.

Muitos pontos em comum são encontrados entre as hashtags trabalhadas. É

possível observar que muitos relatos de primeiros assédios sofridos na #primeiroas-

sédio são objeto de exposição na #meuamigoscreto, como podemos conferir abaixo.

Uma mulher que expõe um homem que conhece que tem atitudes de assédio

no relato a seguir:
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Enquanto uma outra mulher relata sobre o desconforto de sofrer assédios

desse tipo, dando a entender que a frequência deles é grande:

A partir dos dois movimentos analisados, de todos os padrões e semelhanças entre

eles, fica claro quão importante é a presença do ativismo feminista nas redes soci-

ais. O alcance das mídias sociais torna o diálogo entre mulheres possível e o cibera-

tivismo possibilita que até os aparelhos celulares, que atualmente andam na mão de

milhões de pessoas durante muitas horas por dia, se transformem em cenário de

conscientização e de luta. Enquanto a voz de uma mulher é desacreditada e o abuso

sexual é imposto pela cultura, muitas mulheres unem vozes através de palavras es-

critas e encontram força, juntas, para mudar um pouco o sentido do contexto social

em que vivem e em que muitas meninas virão a se tornar mulheres. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento dessa pesquisa possibilitou visualizar  de forma esque-

mática e pensar a partir das análises propostas como a internet, especialmente as

redes sociais, podem se apresentar uma forma sólida de denúncia sobre crimes se-

xuais e abusos que as mulheres são comumente expostas devido a estrutura cultu-

ral patriarcal da nossa sociedade. 

Tais manifestações vem se tornando um ambiente seguro e eficiente para que

essas mulheres se sintam confortáveis e parte de um grupo de apoio que interage.

Existe a “escuta” a partir da leitura, a interação a partir das respostas e compartilha-

mentos e o apoio a partir das reações dadas aos relatos. Muitas mulheres que não

encontraram forças para denunciar manifestaram apoio e incentivo para as denún-

cias. Diversos relatos foram feitos sobre o sentimento de representação, mesmo que

para algumas mulheres as feridas sejam tão profundas que elas ainda não são ca-

pazes de enfrentar a superexposição de uma denúncia pública. 

Como pudemos ver ao longo desse trabalho, o volume de relatos sobre casos

de abuso cometidos por parentes e/ou no ambiente privado das vítimas se destaca

em relação as outras categorias. Isso também indica e explica o fator etário que

aproxima ainda mais essas histórias e os reúnem em uma categoria própria. A maior

parte das vítimas desta categoria de abuso são meninas com idade inferior ou igual

a 14 anos. Este recorte está feito na análise da hashtag #primeiroassédio, o que dei -

xa claro o quão traumático e precoce o primeiro contato de mulheres com a cultura

do estupro pode ser. Esta realidade foi uma das conclusões mais chocantes alcan-

çadas pela pesquisa. 

As hashtags trabalhadas nessa pesquisa ajudaram a abrir caminho para o

campo virtual se tornar um local de denúncia cada vez mais comum e possível. Di-

versos  crimes  contra  mulheres  atualmente  ganharam  notoriedade  e  publicidade

mundial após serem denunciados em perfis públicos nominais das próprias vítimas

nas redes sociais, principalmente o Instagram, como é o caso das jovens Mariana

Ferrer e Eva Luana. 

No dia 19 de Fevereiro de 2019, Eva Luana publicou em sua página pessoal

no Instagram um relato extenso e detalhado sobre as violências traumáticas que so-

freu dentro de casa durante anos pelas mãos do próprio padrasto. Ela, a mãe e a

irmã mais nova. Eva conta que começou a sofrer tais abusos e torturas aos 12 anos
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de idade. A denúncia foi realizada quando a jovem já estava com 21 anos e seu pa-

drasto ainda não estava preso na data, apesar da denúncia já ter sido realizada judi-

cialmente e as três estarem sob proteção judicial na época. A denúncia pública de

Eva foi realizada a partir de cinco fotos de seu arquivo pessoal, uma delas ao lado

da mãe e outra junto com colegas de faculdade, na qual é possível ver o padrasto a

observando através do vidro de sua sala de aula. Na última foto, Eva pede que as

pessoas compartilhem para que alcance o maior número de pessoas, ajudando-a a

obter justiça e propagando para que “seu caso seja exposto por toda a sociedade”,

encorajando outras mulheres. 

 Já Mariana Ferrer publicou seu relato, também através de seu perfil pessoal

na rede social Instagram, no dia 20 de maio de 2019 para tornar pública a luta judici-

al que está enfrentando para obter justiça após ter sido dopada e estuprada no dia

15 de dezembro de 2018 em um Beach Club em Jurerê, Florianópolis - SC. A jovem

foi dopada e levada para uma área privativa de acesso dentro da casa de eventos.

Ela relata não ter a memória do homem que a violentou, apenas de acordar com for-

tes dores e com sangue em suas roupas. Apesar de todas as provas materiais, jo-

vem de 22 anos relata o descaso das autoridades envolvidas no processo judicial e

na denúncia e pede ajuda pública ao contar sua história para pressionar as autorida-

des na tentativa de solucionar o seu caso. 

Os dois casos acima foram expostos para demonstrar como o espaço aberto

nas redes sociais para denúncias alcançam também crimes recentes e que estejam

no processo de encontrar justiça dentro do sistema. Nesses dois casos, as jovens

usam a plataforma das redes sociais para encontrar apoio e fazer pressão para que

os crimes que sofreram não fiquem impunes. Como muitos os que vimos relatados

nas hastags, por exemplo, ficaram. Com a internet como ferramenta e muitas mulhe-

res juntas, crimes de abuso e violência contra a mulher ganham uma nova possibili-

dade de não ficarem em sigilo ou impunes, promovendo uma ruptura neste ciclo que

protege e encoraja o autor do crime. 

Apesar de relevante, o trabalho apresentado não esgota o campo do ciberati-

vismo feminista e sua importância incontestável e crescente para a luta das mulhe-

res. Milhões de mulheres interagem por dia com conteúdos relacionados ao empo-

deramento feminino e são tocadas por manifestações de outras mulheres, tendo a

oportunidade de agir ativamente para ajuda-as e apoiá-las através apenas de um cli-

que, de um compartilhamento. A sensação de pertencimento dessa nova era do fe-
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minismo abrange mulheres que em outro contexto não seriam alcançadas por não

estarem dentro do circuito cultural físico atrelado as lutas políticas e sociais.
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6   Anexo 1- Comentários feitos a respeito da participante Valentina do progra-

ma MasterChef Brasil edição Júnior  
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