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RESUMO: O objetivo deste trabalho é a partir da relação dos ataques de gênero nos
espaços digitais, analisar a violência contra mulheres parlamentares através da
retórica bolsonarista. Para tanto, ele apresenta uma discussão acerca de algumas
complexidades da violência contra parlamentares brasileiras nas redes sociais dando
foco à violência acometida contra a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) e
sua trajetória no bolsonarismo. Num primeiro momento, é descrita a trajetória da
carreira política da deputa a partir de uma seleção de eventos, dividindo-os em três
períodos. A partir disso, são realizadas as análises através da categorização de
comentários violentos observados na conta oficial da deputada na rede social
Instagram. De forma complementar às análises, foi feita uma verificação de termos
ofensivos e de grande repercussão em eventos-chaves no Twitter a partir dos
softwares Hedonometer e StoryWrangler. Os resultados indicam o comportamento de
apoiadores pró bolsonaristas a partir de um conjunto de fatores associados ao
movimento da alt right, onde torna-se possível relacionar com práticas misóginas nas
redes, tendo estreita relação com o desempenho da moral cristã na política
latinoamericana.
Palavras-chaves: Violência política de gênero; violência contra mulheres; mulheres
na política; Joice Hasselmann; violência no digital; bolsonarismo.

Abstract
The objective of this work is, from the relation of gender attacks in digital spaces, to
analyze the violence against women parliamentarians through the Bolsonarist rhetoric.
For that, it presents a discussion about some complexities of violence against Brazilian
parliamentarians in social networks, focusing on the violence against federal deputy
Joice Hasselmann (PSL-SP) and her trajectory in the Bolsonarism. At first, the
trajectory of the deputy's political career is described based on a selection of events,
dividing them into three periods. From this, analyzes are carried out through the
categorization of violent comments observed in the official account of the deputy on
the social network Instagram. As a complement to the analyses, a verification of
offensive terms and of great repercussion in key events on Twitter was carried out
using the Hedonometer and StoryWrangler software. The results indicate the behavior
of pro-bolsonarism supporters from a set of factors associated with the alt right
movement, where it becomes possible to relate to misogynist practices in the networks,
having a close relationship with the performance of Christian morality in Latin American
politics.
Keywords: Political gender violence; violence against women; women in politics; Joice
Hasselmann; violence in the digital; bolsonarism.
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INTRODUÇÃO
As práticas de violência contra mulheres podem ser observadas em diversas
dimensões da vida social e podem apresentar as mais variadas formas e narrativas.
No entanto, o comum que determina esse tipo de violência é a relação e poder que
há na desigualdade de gênero. O poder e o político são termos que quase sempre
andam juntos e no caso das mulheres que ocupam cargos políticos, a desigualdade
de gênero frequentemente se camufla nas disputas de interesses num espaço
historicamente dominado por homens, o público. A internet, como transformadora de
interações via informação ocupa papel central para a compreensão das disputas
políticas, e não somente, viabiliza a criação do um movimento de uma nova direita
com projetos transnacionais.
Esta dissertação foi fruto dos anos do curso de mestrado em Sociologia. No
mesmo momento de elaboração, o Brasil, com um governo de extrema direita no
poder, atravessou um caos político devido a contestação das instituições
democráticas na pior crise sanitária da história do país. Já era esperado com a
disseminação ideológica de um governo extremista que alguns grupos sociais
tivessem, nos mais diversos espaços, valores e papeis questionados, direitos
impugnados e sofressem diretamente com ataques físicos e morais. A dissertação se
dedica a um desses grupos, o de mulheres na política. Como já não bastasse o
cenário político no país, o trabalho à distância também fez com que o uso de
plataformas digitais crescesse exponencialmente no cotidiano, evidenciando cada vez
mais práticas já conhecidas nesses espaços – aqui serão expostas algumas das
violentas. O que já vale adiantar é que algumas práticas violentas podem ser
classificadas de diversas formas e motivações, por e contra diversos grupos. No caso
de mulheres parlamentares, há a violência a partir de uma disputa de poder que vai
além da disputa de interesses no campo político, ou seja, a violência a partir das
desigualdades.
A presente pesquisa apresenta algumas das complexidades das práticas
violentas contra parlamentares brasileiras nas redes sociais, tendo como objetivo
analisar a violência de gênero na política relacionando aos ataques contra a mulher
nos espaços digitais através da retórica bolsonarista. Para isso, o estudo analisou
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alguns eventos relevantes na trajetória política da jornalista e deputada federal Joice
Hasselmann (PSL-SP)1 nas redes sociais, sobretudo no Instagram e Twitter.
O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre
mulheres na política, a violência institucional através da participação da nova direita e
sobre misoginia e internet. Num primeiro momento, o trabalho citou alguns casos de
brasileiras que sofreram violência quanto parlamentares, com descrições dos que
tiveram grande repercussão na mídia, tendo como foco a ruptura da Deputada Joice
Hasselmann com o bolsonarismo. Logo então, a discussão no capítulo apresenta
chega a algumas questões e são desenvolvidas perguntas que guiam a pesquisa: qual
o lugar e papéis das mulheres na representação da direita bolsonarista? Quais as
relações de ataques em espaços digitais com essa violência contra Joice Hasselmann
e por fim, a violência sofrida contra a deputada está relacionada a pressupostos mais
amplos do bolsonarismo?
Após a determinação dos problemas de pesquisa, são apresentados os
debates sociológicos já estabelecidos e atuais do objeto, a parte mais extensa do
primeiro capítulo. Inicia-se pelo debate da violência contra mulheres frente ao
reconhecimento do Estado passando pela contextualização sócio-histórica desse
tema no Brasil (BANDEIRA, 2017; DUARTE, 2019; SANTOS, 2015). Logo em
seguida, há a reflexão da produção da desigualdade de gênero na política a partir dos
questionamentos das posições sociais das mulheres (ARAÚJO, 2020; BIROLI e
MIGUEL, 2014; CORDEIRO, 2015; MELO & THOMÉ, 2018), o que é elucidado com
a representação descritiva na política (MIGUEL, 2014; YOUNG, 2000). E por fim, o
debate sobre a violência que ocorre entre parlamentares. É abordado como a violência
política contra mulheres pode ser equivocadamente tratada e naturalizada como um
tipo de disputa política que estaria presente na defesa de interesses do jogo
democrático (BIROLI, 2016; MATOS, 2021; KROOK; RESTREPO, 2016). Por fim, é
apresentada a relação do bolsonarismo com o movimento da alt-right. Essa última
discussão é feita a partir dos estudos de misoginia das redes e da emergência da nova
direita no mundo, com ênfase na violência e na comunicação (LUMDSEN & MORGAN,
2019; MANTILLA, 2015; NAGLE, 2017; PRADO, 2021; GING et al. 2019). Dessa
1 Em outubro de 2021, o Partido Social Liberal (PSL) deu início a um processo de fusão com o
Democratas (DEM). A deputada Joice Hasselmann filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB).
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forma é possível desenvolver algumas categorias da misoginia encontrada nesses
grupos para a análise do material no capítulo posterior.
O segundo capítulo aborda a discussão metodológica, os métodos escolhidos
para a pesquisa e apresenta o material empírico e suas análises. O capítulo se inicia
com uma exposição sobre a comunicação nas redes sociais passando por uma
discussão no campo da sociologia digital frente às transformações no campo político
(CASTELLS, 2003; PASQUALE, 2017; RAMOS, 2019). Logo é feita uma descrição
das disposições de ferramentas, da funcionalidade e dos usos da rede social
Instagram para melhor compreensão das relações em seu interior (BADOUARD et al,
2016). Neste capítulo também são apresentadas algumas elucidações sociológicas
das ações de usuários e objetos em ambientes digitais.
O método se baseou, num primeiro momento, na observação do fluxo de
comentários frente ao material compartilhado no perfil oficial da deputada no
Instagram, e num segundo momento, na organização de eventos chaves na trajetória
da deputada para a análise e categorização de comentários coletados na rede social.
Também foram utilizados, de forma complementar à discussão aos eventos
selecionados, análises de termos que circulam as redes da deputada em seu perfil
oficial no Twitter. Para isso, foram utilizados os programas Hedenometer e
Stoywrangler, desenvolvidos pelo grupo Computational Story Lab da Universidade de
Vermont e disponíveis para consulta e uso em plataformas online.
Ao longo da observação no Instagram, tornou-se possível verificar alguns
comportamentos padrões de usuários nos comentários de suas postagens. Foram
então selecionados eventos pertinentes ao longo da carreira de Hasselmann como
parlamentar e determinadas três fases em sua trajetória política. A deputada contava
com mais de 10 mil postagens no momento em que foram feitas as coletas dos
comentários a partir da sua taxa de engajamento e média de 6 postagens por dia na
rede social. Foram selecionadas as 6 postagens de cada fase descrita no capítulo,
totalizando assim 18 postagens analisadas através dos comentários, e posteriormente
a classificação dos mesmos a partir de representações de violência contra Joice.
O terceiro e último capítulo encerra o trabalho respondendo às perguntas de
pesquisa a partir das reflexões das categorias utilizadas contra a deputada Joice
Hasselmann e a indicação de alguns instrumentos da retórica bolsonarista frente aos
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episódios dos ataques, retomando a discussão da misoginia nas redes. Conclui-se
que a forma pelo qual o bolsonarismo desmoraliza a parlamentar através de ataques
nas redes é típico da reação violenta do movimento da alt-right frente às ideologias
compartilhadas na internet que tomaram caminhos que alimentam motivações
políticas eleitorais ao redor do mundo (NAGLE, 2017, PADRO, 2021). Essas reações
contra grupos de mulheres estão diretamente relacionadas à defesa da masculinidade
e das tentativas de reafirmar o poder dos homens em determinados espaços, neste
caso, na política (CONNELL, 2016). Também foi possível aproximar o comportamento
violento nas redes à figura do troll e determinar que os ataques contra mulheres que
estão relacionados ao compartilhamento de conteúdo lúdico e de zombaria através de
memes e montagens de imagens, apresentam um material quase sempre
hiperssexualizado a partir da depreciação do corpo feminino e de discurso
antifeminista (CITRON, 2014; LUMDSEN & MORGAN, 2019 MANTELLA; 2015;
NAGLE, 2017).
Por fim, o trabalho se encerra com considerações da importância de um
caminho para que a violência política seja tratada: num primeiro momento como parte
de uma violência contra mulheres em ambientes institucionais e não o contrário – e a
importância em identificar e combatê-la. Também considera alertas de como os usos
da comunicação digital podem criar, recriar e propagar práticas de violência tão
severas e prejudiciais quanto a outras formas de comunicação fora da rede.
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CAPÍTULO 1 – A DESIGUALDADE DE GÊNERO NO PÚBLICO, A VIOLÊNCIA E
A MISOGINIA EM ESPAÇOS DIGITAIS
Foi em uma audiência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito2 (CPMI)
das Fake News no ano de 2019, que um depoimento chamou atenção: o
protagonizado por Joice Hasselmann, deputada federal pelo Partido Social Liberal-SP
e eleita com número recorde de votos para o cargo em toda a história da democracia
brasileira. Hasselmann, uma mulher da política da direita conservadora e líder do
governo no Congresso desde fevereiro do mesmo ano, rompeu com o bolsonarismo
e causou grande repercussão na mídia contrariando a maior parte do seu eleitorado.
A relação da jornalista e agora deputada com Bolsonaro sempre pareceu ser a
melhor possível, sempre com demonstração de apóio e construção de uma imagem
heróica do presidente, algo que era facilmente percebido nos vídeos e fotos dos perfis
em suas redes sociais, chegou a ser chamada de “Bolsonaro de saias”. Como
consequência da ruptura, houve uma série de ataques através de discursos de ódio e
insultos por colegas de partido e apoiadores acusando de ‘traição’. A justificativa dos
ataques começou por Hasselmann denunciar um esquema nos trâmites da
candidatura de 2018 que prejudicaria o presidente Jair Bolsonaro, seus familiares que
ocupam cargos públicos e outros colegas de partido. Desde então, a deputada passou
por uma trajetória pública marcada por diversos episódios de violência e chegou a ser
considerada a candidata mais ofendida na internet nas eleições do ano de 2020
segundo resultados de uma pesquisa do projeto ‘MonitorA’3
Em um dos seus depoimentos após a ruptura com o Bolsonaro, a deputada
discorre sobre o comportamento do governo em relação à oposição da esquerda:
“nem aqueles que faziam fake news na esquerda fizeram algo parecido com o
que estão fazendo”, e logo depois declara que o governo Bolsonaro não é ‘uma
2

A Comissão é composta por parlamentares do Senado Federal e Câmara dos Deputados a
fim de investigar supostas denúncias de fraudes de propagandas e notícias falsas nas redes sociais
produzidas por grupos de natureza política em benefício próprio durante as campanhas e eleições de
2018. As sessões para as investigações foram adiadas após o início da pandemia de coronavírus.
Atualmente (2021) o colegiado da CPMI das fake News está em comunicação e colaboração com a
CPI da Covid desde o momento em que foram relacionados eventos de divulgação de informação falsa
no governo de Jair Bolsonaro.
3 Projeto idealizado pela revista AzMina e pelo InternetLab. Foram coletados 3,100 tweets de
conteúdo ofensivo e ranqueados. Joice liderou as ofensas, seguida de Manuela D’Ávila e Benedita da
Silva.
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direita verdadeira’, pois não respeitam os valores da família e da mulher. Numa
entrevista à Folha de São Paulo, Joice comenta que “Um jogo tão sujo que nem o
Lula fez” e ainda comenta que nunca havia sofrido por episódios de machismo
durante toda a vida, e como se surpreendeu com a reação dos bolsonaristas frente
aos ataques que estava recebendo.
1.2 Apresentação do problema
É ao longo de alguns fenômenos no cenário de surgimento e estabelecimento
democrático de uma nova direita conservadora e de uma nova forma de comunicação
devido à expansão da websocial4, que se torna possível analisar alguns indícios de
ataques violentos contra mulheres em cargos políticos.
A ascensão do conservadorismo no Brasil deve ser considerada a partir de uma
diversidade de fatores sócio-históricos que envolvem o processo de redemocratização
do país e entrada de novos atores políticos levando a uma ordem de defesa da família
baseada em pressupostos biológicos contra a ‘ideologia de gênero’ através de um
forte discurso religioso (BIROLI, VAGGIONE, MACHADO, 2020; MIGUEL, 2018;
SALLES, 2016). Além do crescimento da participação do discurso neopentecostalista
na política latinoamericana, deve-se considerar no Brasil, a criação de uma nova
classe média ao longo dos governos do PT (Partido dos Trabalhadores), na qual uma
parte é categorizada em costumes e práticas, e ocupações em comum. A nova classe
não se percebe beneficiada diretamente pelos programas ao longo dos governos
petistas criando assim uma inquietação e muitos questionamentos.
A tática do PT no poder, de evitar confrontos, acomodou por longo
tempo a fatia majoritária da classe política brasileira, cujo único programa é a
obtenção de vantagens para si. Acostumada a lidar com governantes de
trajetória mais conservadora, ela [a direita] muitas vezes teve atritos com os
petitas. Suspeitava que seu programa apontava para transformações sociais
que terminariam por prejudicá-la. (MIGUEL, 2018. p. 17)

4

Também conhecida como web 2.0, o termo é utilizado como referência à segunda geração
da internet e, tem como base o estabelecimento e criação de plataformas digitais e serviços que
priorizam a interação social e outras trocas promovidas por um novo design e conjunto de técnicas.
Essa geração da internet é caracterizada sobretudo na possibilidade de produção de conteúdo do
próprio usuário. Como por exemplo as redes sociais, os blogs e outras plataformas de
compartilhamento de fotos, vídeos e demais conteúdos audiovisuais por contribuição dos usuários que
as acessam.
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Esse arranjo: a) uma classe com poder de consumo incomodada com políticas de um
governo; somada à b) organização histórica conservadora e religiosa de formação da
sociedade brasileira pelos fatores de consequência do colonialismo e entrada de
atores evangélicos na arena política após a redemocratização; tem resultados
efervescentes de reação de violência e discursos de ódio principalmente no momento
no qual alinhamos essa fórmula ao c) ordenamento das novas tecnologias de
comunicação mais pessoalizadas e sistematizadas em redes sociais e mídias de
informação por efeito do neoliberalismo. Surge assim uma nova classe média que
toma os rumos das decisões políticas no país que clama por ordem política e social
mergulhada no conservadorismo, reacendendo uma aversão irracional ao comunismo
criado no imaginário da ditadura de 1964 (MIGUEL, 2018).
Essa necessidade de ordem se torna então o argumento que extrapola a
própria classe alcançando outras, nas mais baixas, mas por motivos diferentes, e onde
ganha força quantitativa para formação de um eleitorado. Essas últimas se alinham
ao argumento pelo caos cotidiano, criminalidade e miséria que enfrentam. E a primeira
pela inflação, e reclamações como a diminuição de passeios com a família aos
parques da Disney. Chega-se, assim, ao ponto comum dessas classes, a moralidade.
Elemento central da discussão de práticas de violência na política contra mulheres
que perpassa todo o trabalho.
A eleição de Jair Bolsonaro representou a consolidação de um movimento de
reorganização do conservadorismo no Brasil que teve início ainda na década de 1980.
Sua vitória deve ser atribuída a retórica que contrapõe o campo dos estudos de
gênero, especialmente no investimento de argumentos como ‘o kit-gay nas escolas’ e
a ‘ideologia de gênero’ (ROCHA, 2021). Com o embate ideológico entre o governo de
extrema direita no Brasil e a oposição progressista, cria-se uma arena de discussões
bastante violenta. Logo se torna perceptível o aumento de casos de violência
psicológica, sobretudo contra mulheres em alguns espaços.
É num momento em que a internet e a bigdata5 ocupam papeis centrais aos
processos democráticos de todo mundo, que a campanha e as eleição de Jair
Bolsonaro se efetuam. Esses cenários se tornam cruciais para a análise dessa

5 O termo em inglês destina-se aos estudos de grandes volumes de dados que se tornaram
frequentes a partir da criação de tecnologias comunicacionais que coletam informações.
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pesquisa, mas não somente. O que precede também toma importância por ser o
momento em que é possível observar e compreender o surgimento, ou a
“reemergência” (MIGUEL, 2018) do conservadorismo no cenário político do Brasil.
É através da reação de Hasselmann, no episódio do depoimento da CPMI das
fake news, que se torna possível observar um conjunto de elementos que revelam um
ideal de mulher ao grupo ao qual pertence. O ponto que se torna fundamental à
pesquisa está na forma em que seus colegas de partido encontram como tentativa de
defesa e retaliação após sua ‘traição’, há um esforço de desmoralização da deputada,
não quanto colega de cargo, mas como mulher.
São com essas evidências que surgem questões como: qual o lugar e papéis
das mulheres na representação da direita bolsonarista? Ou seja, ainda partindo da
fala da própria deputada, em que acusa seu partido de não ser uma ‘Direita de
verdade’ justamente por ir contra os valores de preservação de imagem de uma
mulher conservadora, questiona-se como a direita política bolsonarista tem
posicionado as mulheres em suas estratégias? E quais são as relações de ataques
em espaços digitais com essa violência contra Joice Hasselmann? Ou seja, como
esses ataques no digital se enquadram como um tipo de violência política contra
parlamentares? Por fim, a violência sofrida contra a deputada está relacionada a
pressupostos mais amplos do bolsonarismo?
Uma das formas possíveis de responder essas questões está em analisar os
discursos que são direcionados a essas mulheres em espaços digitais onde é possível
observar através dos contextos nos quais elas não cumprem seus papeis
determinados e ‘desagradam’ o bolsonarismo, podendo gerar assim práticas de
violência.
Chegando assim ao principal objetivo deste trabalho, o de analisar a violência
de gênero contra uma parlamentar relacionando os ataques contra a mulher nos
espaços digitais através da retórica bolsonarista. Para isso será importante
identificar as complexidades da violência contra parlamentares a partir da moralidade
bolsonarista nas redes sociais. Logo, é importante destacar que o trabalho não se
trata apenas de conflitos políticos, mas sim de uma violência de gênero
institucionalizada nos ambientes políticos que por sua vez, estão também nos espaços
digitais.
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O foco não está em responder como a direita bolsonarista de fato define a
categoria mulher, cujo trabalho já seria demasiadamente extenso, mas sim evidenciar
as formas pelas quais ela se utiliza das desigualdades de gênero como estratégia
política.
1.3 Mulheres na política e a violência institucional
Analisar o papel do Estado como legitimador da violência é algo primordial para
compreender a plenitude dos direitos sobre o tema, sobretudo pela forma que alguns
crimes de agressão contra mulheres são percebidos no cotidiano. Vale destacar que
as violências psicológica e moral não são percebidas da mesma forma que a física
justamente pela sua estruturação de caráter simbólico, chamadas muitas vezes de
‘violências invisíveis’. Mas antes de seguir, devem-se articular elucidações de
algumas produções de desigualdades entre homens e mulheres que formulam
arranjos de determinadas disputas de poder no interior da violência, para que logo
então seja possível analisar algumas concepções da organização da violência política
de gênero.
1.3.1 Estado, violência e suas categorias
Os anos 1970 no Brasil se tornaram o período de construção da
conscientização da violência praticada pelos parceiros no cotidiano familiar como
crime. Houve como efeito mais tarde, nos anos 1980, um crescimento de denúncias
de mulheres em situação de risco e, logo em seguida reinvindicações requerendo
intervenção e auxílio do Estado. A intenção era que finalmente fossem vistas as
violências praticadas contra as mulheres no Brasil como crimes reconhecidos
juridicamente.
O movimento feminista no Brasil tem estreita relação com o processo de
redemocratização do país e reflete a imposição da criação de um Estado que
reconheça a cidadania considerando injustiça às parcelas femininas da população.
Logo, como consequência de muitas lutas e pelo contexto histórico em que surge, há
a criação de leis e medidas, criação de conselhos e comitês que apurassem
necessidades das mulheres como cidadãs.
Essas e outras reflexões de grupos de mulheres nesse período, progridem
juntamente com pautas associadas à luta pela redemocratização (DUARTE, 2019).
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Elas tomaram força no Brasil juntamente com os ideais contra ditadura 1964-1985, se
posicionando de forma quase que apartidária. Portanto, associa-se o movimento
feminista e seu fortalecimento a uma demanda sócio-histórica. É um contexto que os
brasileiros não podem desmembrar um do outro, feminismo e democracia.
Com a demanda de reconhecimento do crime de violência contra mulher, novas
medidas foram necessárias e algumas delas foram implementadas, especialmente
referentes ao atendimento e acolhimento. A forma idealizada é a de serviços em rede,
onde mulheres violentadas usam de denúncia até decisões judiciais de forma a serem
amparadas e protegidas pelo Estado. Leva-se, dessa forma, a violência contra mulher
aos assuntos de políticas de segurança pública do país. É com a criação do CECF6 –
Conselho Estadual da Condição Feminina com Franco Montoro (1982), governador
do Estado de São Paulo, e com o CNDM7 – Conselho Nacional do Direito das
Mulheres, no governo de José Sarney (1985) onde a discussão sobre violência contra
mulher no país se institucionaliza pela primeira vez. E mesmo que não possuindo
poder em decisões de medidas sobre as questões debatidas, o Conselho que está
ativo até hoje (2021).
O Conselho funcionou de acordo com os governos instaurados, ora com maior
visibilidade, ora praticamente inativado. Contudo, é somente no ano de 2003, no
Governo Lula, houve uma mudança relativamente considerável com a criação de uma
secretaria a nível nacional que mobiliza a temática de direitos e defesa da mulher.
Dentre elas, o ‘Enfrentamento à violência contra a mulher’8, o SNPM – Secretaria
Nacional de Políticas para Mulheres9.

6

Promulgado pela Lei N. 5.447, de 19 de dezembro de 1986. Com principal atribuição de
“formular diretrizes e promover, atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, a eliminação das
discriminações que a atingem, bem como à sua plena integração na vida socioeconômica e políticocultural” (ALESP/Departamento de documentação e informação, acessado em 2020).
7 O conselho está ativo até hoje (2020), se institucionalizou como parte do Ministério da Justiça
desde sua criação, e em 2015, fazendo parte do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos
Direitos Humanos (MMIRDH) no Governo Dilma Rousseff, e atualmente está no Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos no governo Bolsonaro (2019). “O CNDM tem como uma de suas
importantes atribuições apoiar a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM) em suas
articulações com diversas instituições da Administração Pública Federal e com a sociedade civil”. Texto
retirado da própria página do MDH, 2020.
8

Principal campanha manifestada pela SNPM até os dias atuais (2020).

9 Segundo a própria definição da secretaria é responsável pela “atribuição a defesa da
dignidade de todas as mulheres” - MDH, acessado em 2020.
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Desde as definições reconhecidas pelo Estado de violência contra mulher no
Brasil, há a lei Maria da Penha – lei federal nº 11.340 criada com fins de “[...] Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” (BRASIL, 2006), onde as especificações
de tipos de violência se dividem em cinco: física, sexual, psicológica, moral e
patrimonial) e, seu descumprimento implica em punição ao agressor. Esta lei também
prevê a implementação de medidas de prevenção e asseguramento de direitos pelo
Estado de todas as mulheres em território nacional. Para esta pesquisa, quando
utilizadas categorias reconhecidas pelo Estado, haverá quase sempre uma atenção
especial à violência psicológica 10 e moral11.
A violência psicológica é uma das formas mais comuns de agressão contra
mulher, e a mais difícil de se identificar já que é a forma mais subjetiva de violência.
Segundo os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH),
em 2018 pelo ‘Ligue 180’12 foram contabilizadas 92.663 denúncias contra mulheres.
Sendo, 3.209 denúncias de violência psicológica, quase ultrapassando o número de
violência física desse ano, 3.263 denúncias. Considerada pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) como a forma mais presente de agressão à mulher, sua
naturalização é considerada um estímulo a uma espiral de outras violências.
Já a violência moral está diretamente ligada ao que o Direito brasileiro chama
de ‘crimes contra a honra’, ou seja, em termos jurídicos, atingir atributos pessoais de
uma pessoa a partir da honra subjetiva ou da honra objetiva. A ‘subjetiva’ são os
próprios valores que o sujeito agrega e reconhece a si mesmo, já a ‘objetiva’ são os
valores externados e reconhecidos socialmente, ao que se considera como

Segundo a lei federal nº 11.340: “a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 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, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação”. Em 2021, é a provada a lei nº 14.188 que incluiu no Código Penal brasileiro, o crime
de violência psicológica praticado contra a mulher com reclusão de seis meses a dois anos. No mesmo
ano foi criado o programa nacional, Sinal Vermelho de Combate à Violência Contra a Mulher.
10

Segundo a lei federal nº 11.340: a violência moral contra mulher é caracterizada “como
qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”
11

12

Desenvolvido em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da
República, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência – é um canal para denúncia
de violência contra mulheres criado pelo Governo Federal que funciona via chamada rápida de telefone
ou por aplicativo de mensagens.
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‘reputação’. Quando há uma violação desses direitos, indicam-se crimes que são
geralmente descritos como injúria, calúnia e difamação. No momento o qual se
observam os valores nessa discussão de crimes contra a honra, evocam-se
elementos e características físicas, intelectuais e morais, ou seja, a violência moral,
assim como a psicológica estão no campo do simbólico (SOIHET,1997). A discussão
para a compreensão desses valores, perpassa também pela necessidade de
compreender o poder simbólico nessas relações.
1.3.2 Mulheres na política e a produção de desigualdades a partir do gênero
Não há muitas dúvidas que mulheres ocupam diversos lugares de
subalternidade na vida social mesmo sendo maioria da população absoluta no país.
E, em sua maioria das vezes, compõem relações de poder no espaço público que
envolvam a predominância de homens, sobretudo quando se trata de ambientes
institucionais de exercício político.
A saída de casa, do ambiente familiar e doméstico é uma perspectiva que traz
pontualidade ao se analisar a participação política das mulheres (ARAÚJO, 2020;
MELO & THOMÉ, 2018; BIROLI & MIGUEL, 2014; BIROLI, 2018).

Por essa

perspectiva, as desigualdades de gênero estão quase sempre associadas ao trabalho,
logo o estigma do trabalho doméstico que é ‘destinado’ às funções das mulheres, não
tem reconhecimento do outro tipo de trabalho assalariado fora da casa. Tal estigma é
refletido nesse momento da ‘saída’ do ambiente familiar. É onde ressurge a
problemática já debatida por autoras feministas acerca da articulação do casamento
que se apresenta nesse contexto como a instituição responsável pela legitimidade
dessas funções esperadas pelos papéis femininos.
A entrada de mulheres no mercado de trabalho no Século XX devido ao
crescimento da indústria, ganha força desde a invenção da pílula anticoncepcional
devido a possibilidade de controle reprodutivo abrindo, assim, possibilidade de algum
autodomínio do próprio corpo, passando também pelas questões da liberdade sexual.
Contudo, a extensão do trabalho nas fábricas por conta desse advento, passa ter uma
carga horária dobrada, as sobrecarregando. Seguindo essas considerações, agora
além do trabalho no privado há o trabalho fora dele: “Eva é a eterna culpada da perda
do paraíso e ainda no século XXI a esposa trabalhadora carrega nos ombros a
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sobrecarga de trabalho, da reprodução da vida e do trabalho fora de casa” (THOMÉ
& MELO, 2018. pág.110).
A divisão sexual do trabalho pode ser vista como produto de uma luta social
que surge devido às disputas discursivas de caráter normativo sobre a sexualidade,
que levando à análise político-histórica, observam-se conflitos através das relações
que possuem como elemento central permanências de desigualdades sociais
baseadas na diferença natural e biológica. (COSTA, 1979). O desempenho de papeis
por homens e mulheres deve ser considerado, pois é onde reside a expectativa das
ações desses grupos. Portanto, a grande questão não estaria no que é diferente. Seria
um equívoco tentar analisar gênero a partir do diferente. Propõe-se a observação do
gênero pelos privilégios concedidos e pelas opressões sofridas dentro de um sistema
binário e polarizado na relação homem e mulher.
É importante destacar que as desigualdades devem ser percebidas não apenas
na relação entre homens e mulheres, mas também entre mulheres. No momento em
que são articuladas variáveis de raça e de classe, e outras como geração, idade e
nacionalidade, tornam-se capazes de proferir formas mais minuciosas de análises
para abordar as desigualdades sociais. Como por exemplo, a de geração e classe
circunscritas com gênero tornam possíveis debates da teoria do cuidado 13 vista em
Hirata e Kergoat (1994).
Segundo Melo e Thomé (2018), apesar das experiências das mulheres serem
diversas e estarem a todo momento sendo lidas por outras variáveis, elas ainda como
grupo, têm no geral, algo semelhante: a pouca participação no campo político. Mesmo
que algumas tenham um afastamento um pouco maior que outras, tanto por questões
subjetivas quanto estruturais, o político institucional não é um lugar o qual elas
pertencem.
A participação política é algo mais amplo que ocupar cargos nas
câmaras municipais, assembleias legislativas ou Congresso federal; significa
participar de sindicatos, associações de classe e de moradores, de movimentos
de mulheres, fóruns de cidadania, ter voz na sociedade. As mulheres estão
presentes, sem o exercício efetivo dos cargos de poder. É necessário participar
13

Chamada de teoria de Care, geralmente está associada à sociologia do trabalho. Seus
principais fundamentos consistem na percepção das ocupações que mulheres e ocupam na sociedade
como cuidadoras, também está suscetível a uma análise pela interseccionalidade. Esse cuidado se
referencia pela atenção e organização das mulheres expressas em atividades dedicadas na área da
saúde, no trabalho doméstico e maternidade, e dedicação à família.
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de todos os níveis de decis]ao e que a função exercida por elas não seja só
uma extensão do que já ocupam na vida privada (MELO & THOMÉ,
2018.p.175)

Um dos principais pontos de partida para compreender a desigualdade de
gênero que é percebida na participação e a sub-representação das mulheres na
política estão ligados diretamente às questões reprodutivas e de maternidade cuja
atividades possuem estreita relação com o cuidado (ARAÚJO, 2020). A importância
do estudo da democracia a partir de debates da teoria feminista engendra, de forma
inevitável, examinar o poder habitualmente reproduzido no cotidiano por mulheres
pelas suas relações de trabalho no espaço privado, e como elas estão estabelecidas
comparativamente também no público. Através das discussões sobre o percurso do
movimento feminista e de mulheres, e como ele se estabeleceu a partir de um cenário
de redemocratização do Brasil, examina-se a trajetória do lugar da mulher nos
espaços políticos institucionais chegando nas problemáticas dessa participação no
poder público.
Apenas a partir do final dos anos 1980, a participação política efetiva
das mulheres começou a ser discutida. Em 1993, foram adotadas políticas de
ação afirmativa dentro do PT, cuja direção passou a ter, de 6% de mulheres
em 1992 a 30% no ano subsequente. A discussão, que começara em 1988,
levou cinco anos para surtir efeitos práticos. Hoje, até pela exigência da
representatividade de 30%, todos os partidos têm um núcleo de mulheres
(MELO & THOMÉ, 2018. p.139)

Mesmo com conquistas ao longo dos anos e tentativas de mudanças
progressistas nos costumes de uma sociedade conservadora como a brasileira, há
uma problemática que é bastante acentuada quando se observa o campo político: a
lenta ascensão de mulheres aos cargos. O direito da mulher de estar nesses espaços
ainda é uma constante insistência, pois quando se indica a participação política, está
se indicando também o exercício de poder. Essa deficiência preenchimento de
mulheres em funções da política institucional não só explica a árdua persistência pela
busca e reconhecimento de direitos, mas torna-se, o parâmetro da posição de
subalternidade da mulher na sociedade (MELO & THOMÉ, 2018).
Afinal quais são os prejuízos políticos e sociais das mulheres pela sua ausência
no espaço público ao longo do tempo? Como o movimento feminista e o de mulheres
buscam reconstituir essas perdas? Quais são as diferenças regionais dessas lutas?
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Pois se há um estabelecimento de formas de disputas que engendram o
funcionamento do público, a inserção de mulheres no conflito de interesses seria
suficiente para o fim da desigualdade no exercício político? E as práticas de violência
se organizam como reação contrária a essa entrada?
Devido a onda de governos autoritários e estabelecimento de ditaduras no
Século XX na América Latina, as lutas por direitos das mulheres acabam progredindo
de forma lenta assim como o progresso dos direitos humanos (BIROLI, 2018). O Brasil
passou por um momento de reeducação ideológica baseada no conservadorismo,
atingindo principalmente os núcleos familiares com os argumentos pró-vida e de
defesa da família. A retórica baseada na ideologia contra uma espécie de
progressismo ameaçador concretizou-se na comunicação das eleições de 2018.
(ROCHA, 2021). “A temática da família tem permitido mobilizar inseguranças em um
contexto que inclui os efeitos de políticas neoliberais restritivas a investimentos
estatais em nome do equilíbrio orçamentário” (BIROLI, MACHADO; VAGGIONE,
2020. p.39). Esse período, com o auxílio de doutrinações religiosas cristãs por
décadas acaba se concentrando nessas temáticas, o que leva mulheres estarem mais
uma vez como elemento da dinâmica no espaço privado baseado na moralidade cristã
conservadora (MACHADO, 2005).
Na campanha contra a agenda da igualdade de gênero, a ideia de que
os movimentos feministas corresponderiam a minorias estranhas ao modo de
pensar e agir das maiorias é fundamental. Na produção que difunde o combate
à chamada “ideologia de gênero”, foram definidos como “pequenos círculos
esotéricos”, repetindo, em diferentes passagens, tratar-se de um “pequeno
grupo de pessoas”, que estariam “dispostas a implementar posições
minoritárias contra a natureza humana”. Foram ainda, descritos como uma
“minoria problemática” (BIROLI, MACHADO, VAGGIONE, 2020. p.173)

O voto feminino no Brasil foi um direito exaustivamente demorado pois deveria
ultrapassar também mudanças estruturais do próprio reconhecimento do Estado da
mulher como cidadã, e não somente, o reconhecimento de outros grupos que não
faziam parte da aristocracia brasileira ainda no período que antecede a primeira
República. Essa mudança se fez quase um século após as primeiras votações
democráticas no país (1824), e foi realizada lentamente por via da educação, o que
também se tornou um problema se tratando de um país colonizado que enfrentou
séculos de escravidão, mantendo as decisões políticas aos mais abastados, primeiro
aos homens e posteriormente às mulheres.
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Desde a Constituição de 1824 que o Brasil convivia com um regime
monárquico democrático, com 10% da população de eleitores. O que a
legislação exigia era ser do sexo masculino, ter mais de 25 anos e ter uma
renda anual de 100 mil réis. O critério renda definia o lugar do cidadão na
sociedade [...] No final do século XIX, havia aumentado o acesso das mulheres
da elite à educação; assim o lema “mulher instruída, mulher emancipada”, frase
difundida pela jornalista Josefina Álvares de Azevedo nos seus artigos, ganhou
enorme adesão e fez crescer o movimento pelo voto feminino. (MELO &
THOMÉ, 2018 p. 59-60)

Mesmo após a conquista do voto feminino, seu direito que por algum tempo
além de ser considerado uma das maiores vitórias da luta de mulheres, justificava
ingenuamente a não representação delas na política.
O maior contentamento da não participação na vida pública se estabeleceu na
crença da não participação também no voto, como se a partir desse direito adquirido,
algumas estruturas relacionadas a esse tipo de participação também seriam
modificadas drasticamente – o que definitivamente não aconteceu: “[...] efeito
simbólico, havia a ideia de que o voto era a via de acesso aos espaços de tomada de
decisão, que se tornariam mais permeáveis à presença das mulheres e mais sensíveis
as suas demandas” (MIGUEL, 2014. p.94). Quase um século desde a conquista do
sufrágio feminino no Brasil, o país ocupa a 140ª posição de 180 no ranking mundial 14
de mulheres que ocupam cargos públicos ficando atrás até mesmo de países sauditas
que tiveram há pouco tempo a aprovação do voto feminino. Indicando o direito ao voto
e se fundamento nos indícios do ranking internacional torna-se possível afirmar que
esse direito representa apenas uma ponta de vários outros problemas que fazem parte
desse lugar de poder negado às mulheres.
No Brasil de 1997, foi criada a lei eleitoral nº 9504 que reserva 30% das
candidaturas dos partidos às mulheres de acordo com a proporcionalidade de cargos,
porém não necessariamente exige o preenchimento, apenas uma indicação. E como
esse sistema de cotas não surtiu o efeito esperado – nem 10% de mulheres foram
eleitas para Câmara de Deputados até 2009 – nesse mesmo ano de 2009 foi mudado
um artigo da lei eleitoral estipulando quantitativamente o mínimo e o máximo de
homens e mulheres para as candidaturas, 30% e 70% respectivamente.
há um problema formal com as cotas no Brasil. Esse tipo de ação
afirmativa, indicam as pesquisas, é muito eficiente quando se tem um conjunto
de regras eleitorais que é diferente das brasileiras. No Brasil, temos eleições
14

Dados levantados segundo o UIP (União Interparlamentar) em janeiro de 2020.
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majoritárias (quando só temos um cargo em disputa e a candidatura mais
votada leva a vaga) para os cargos do executivo e para o Senado, e eleições
proporcionais (quando temos uma lista de partidos ou coligações, cujos/as
candidatos/as são eleitos/as de acordo com a votação proporcional de cada
partido) para as Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas e a Câmara
dos Deputados. (MARQUES, 2018)

Houve para o cargo de deputada estadual em 2010, uma contagem de 20,95%
(2.651 significativamente um aumento de candidaturas lançadas para cargos de
deputadas federais e estaduais entre 2010 e 2014, porém não tão significativa de 2014
a 201815), e no ano de 2014, o percentual subiu para 29,10% (4.442 candidatas). Já
no ano de 2018 houve um pequeno crescimento para 31,12% (5.323 candidatas),
cumprindo pela primeira vez a cota indicada 30% de mulheres com candidaturas
lançadas por cargo. Para deputada federal, o ano de 2010 houve apenas 19,07% (934
candidatas) e no ano de 2014, um aumento bastante significativo para 29,35% (1.724
candidatas). Já no ano de 2018 a porcentagem de mulheres que se candidatou ficou
em 31,64% (2.426 candidatas).
Em relação às mulheres eleitas para cargos de governadoras, apenas 2 foram
eleitas em 2010, apenas 1 foi eleita no ano de 2014, e 1 no ano de 2018, num universo
de 27 cargos. E nos cargos de deputadas estaduais e federais houve um aumento
significativo de eleitas mesmo com uma pequena queda entre 2010 e 2014 no cargo
de deputadas estaduais: com 138 deputadas estaduais em 2010; 120 deputadas em
2014; e 164 deputadas eleitas ao cargo em 2018. A maior variação dos cargos entre
as eleições de 2010 e as de 2018 estão nos cargos de deputadas federais. Houve
crescimento no número de mulheres que ocupam cadeira: 45 eleitas em 2010; 51
eleitas em 2014; e 77 representantes eleitas em 2018. Indicando um número de
mulheres ocupantes de cadeiras na Câmara jamais visto antes.
Entretanto, num universo de 513 deputados federais no país, esse número de
77 deputadas ainda não está nem perto de se tornar uma ocupação igualitária
considerando as diferenças gênero nesses cargos de representação.

15

Análise de dados realizada pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados.
Acessado
em:
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/comissao-de-defesa-dos-direitos-da-mulher-cmulher/arquivos-de-audio-e-video/breveanalise-dos-dados-sobre-candidatas-eleitas-receitas-nas-eleicoes-de-2018
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Gráfico 1 - Dados extraídos do Sistema de Informações Eleitorais (SIELE).

O índice de representação a partir da quantidade numérica é algo que tem
recebido sua devida atenção. Foi implementado em diversos modelos políticos
democráticos ao redor do mundo,16 um sistema de cotas que incentiva a entrada de
mulheres em cargos políticos. Esse sistema presume conter alguns prejuízos e tenta
equiparar a participação entre homens e mulheres no espaço público em relação ao
número absoluto dos cargos, reservando uma porcentagem deles às mulheres.
Contudo, não é garantido o acesso e muitas vezes os cargos não são preenchidos
por mulheres e passam para homens. Mais uma vez levando à crença que o problema
e a solução estariam por agora apenas no número de participação.
Algumas reivindicações femininas apontam a entrada tardia das mulheres no
espaço público e como atuantes na arena política. “A igualdade de gênero foi inserida
na agenda política por mulheres. A razão é um tanto óbvia: são as mulheres as
preteridas pelos padrões vigentes de desigualdades de gênero; e a elas, portanto,

16 Assunto que teve importância na agenda feminista no final do século XX, décadas após a
experiência do sufrágio feminino, necessidade percebida quando questionamentos sobre a participação
política da mulher foi vista como não suficiente até o momento.
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cabe a reinvindicação de reparações” (CONNELL, 2016. p.90). A observação leva a
uma pergunta tanto evidente: então como as mulheres conseguiriam chegar em plena
igualdade se é a própria opressão masculina que predomina os espaços de decisão
de poder e de controle de direitos para essas reinvindicações? Uma das pistas é que
talvez a solução seja que mulheres também possam participar desses jogos e
discussões de poder, assim tentando remediar algumas práticas do interior das
instituições para fora delas “[...] homens controlam a maior parte dos recursos
necessários para implementar as reivindicações de justiça das mulheres. [...] homens
e meninos são, de maneiras significativas, controladores de acesso da igualdade de
gênero” (CONNELL, 2016. p.91). Torna-se, assim, questionável a arbitrariedade da
mulher nesse momento. Pois considerando ela como indivíduo no interior de uma
democracia dotado de poder de decisão através do voto, não deveria haver
questionamentos sobre quem ela escolhe para representá-la. Claro, isso partindo do
pressuposto que questionar suas decisões entraria em divergência com as crenças
de sua autossuficiência e autonomia como cidadã no momento no qual tenta-se
equivaler essa cidadania em relação a dos homens. Sendo assim, uma parte dessa
tentativa já estaria perdida ao questionar sua liberdade de escolha.
Dessa forma, vale ressaltar que não é apenas necessário ser mulher para que
se tenha uma representação coerente em relação às necessidades de outras
mulheres. Esse argumento apenas reforçaria o que é chamado de representação
descritiva.17 No mesmo momento em que se pensa em representação descritiva,
evocam-se as considerações na literatura dos tópicos de identidades. É fundamental
a discussão desse tipo de representação, a produção de sujeitos, e em especial as
posições de mulheres aqui como sujeitos, se tornam assim ponto chave na construção
de representação descritiva – sejam pelas características de classe, ideologia, raça,
religião, entre outras, moldariam nessa hipótese o tipo de representação de
interesses.
Partindo dessa hipótese sobre alguns arranjos na representação política, podese salientar a importância de se observar os conflitos políticos não somente através

17

Segundo Luis Felipe Miguel, termo se refere a um debate do século XX entre os cientistas
políticos acerca das formas que deveriam ser organizadas as democracias e suas representatividades,
o autor cita Pitkin, em sua obra o ‘Conceito da representação’ ao se referir ao termo e elabora uma
breve discussão de acordo com o reconhecimento entre parcelas de eleitores e eleitos.
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da posição social que o representante ocupa. Deve-se ir além, também observar a
partir das próprias configurações de posições sociais, e na ação dos sujeitos pelo seu
posicionamento. Seguindo o caminho que há algo maior e ideal que está implícito, e
que configura essas posições antes mesmo delas serem ocupadas – algo que pode
ser encontrado na literatura estruturalista. Com o cuidado de reforçar novamente a
ideia de que apenas a representação já seria suficiente para acabar com os problemas
de desigualdade entre homens e mulheres na política - voltando assim à definição de
representação descritiva (MIGUEL, 2014; YOUNG, 2000). Por fim, conclui-se que
somente a representação de mulheres em ocupação de cargos políticos não seria
suficiente para solucionar os problemas de desigualdades nesse ambiente.
Entretanto, posto isso nessa discussão acerca da participação política das
mulheres deve-se ter o cuidado de não cair na negação que a representação e a subrepresentação de mulheres na política não mereçam atenção e defesa. Isso leva ao
estabelecimento que as relações de poder sociologicamente pensadas não podem
ser vistas apenas através do prisma do essencialismo do que é ser mulher ou ser
homem e como são tendenciados seus papéis. Deve-se levar a discussão para um
patamar que considere outras relações permeadas às situações que essas mulheres
se encontram também com o cuidado de não as culpar. E no caso da participação
política, pensar em formas de representação que não sejam apenas pela descrição
como a que tem sido vista erroneamente pelas próprias entidades progressistas da
sociedade como solução do fim da desigualdade de gênero. Obviamente a
representação deve continuar sendo discutida, mas talvez seja mais pertinente que
entre na agenda feminista e outros movimentos de mulheres como a consequência
da desigualdade já existente.
Conclui-se que a observação da produção de desigualdades de gênero a partir
da abordagem de divisão sexual do trabalho, deve ser feita a fim de compreender
como as ocupações de mulheres na vida cotidiana privada se reproduzem de modo a
também estarem presentes no espaço público (BIROLI, 2014, 2015, 2017;
CORDEIRO, 2013, 2015; YOUNG, 1990, 2000). Uma das possibilidades de se
observar a desigualdade de gênero é indicar alguns resultados de conflitos através da
análise da sub-representação das mulheres na política. Logo, fica visível que essa
sub-representação, se apresenta não como a produtora de desigualdades do
exercício de mulheres no ambiente político, - ela também está presente como
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condição através da falta de representatividade, mas não somente - a subrepresentação se apresenta como um dos resultados consequentes da própria
desigualdade produzida nas relações de trabalho.

1.3.3 Afinal, o que é a violência política de gênero?
Apesar de novas organizações de mulheres e movimentos feministas nas
últimas décadas que dão atenção às mulheres na política, é possível apontar falhas
através das formas que os debates ocupam no interior do modelo socioeconômico
neoliberal (BUTLER, 2006). Assim, as redes desiguais entre homens e mulheres se
afirmam no espaço público de forma invisibilizada pelos mecanismos de ação do
neoliberalismo. Criam-se cenários onde práticas de violência mais subjetivas como a
psicológica e moral não são percebidas, pois tanto o homem e a mulher estariam em
situações ditas ‘iguais’ exercendo poder apenas pelas suas capacidades individuais
sem considerar a desigualdade de gênero, já que supostamente ambos estariam
igualmente inseridos nessas redes de poder.
A partir de uma abordagem da vulnerabilidade que vai um pouco além no
sentido econômico, observa-se um sentimento de interdependência através dos
mecanismos do próprio neoliberalismo (BUTLER, 2006; PETHERBRIDGE, 2017).
Apontando

que

mesmo

num

novo mundo

organizado

por

esse

modelo

socioeconômico, onde o indivíduo está mais autônomo que nunca, há um elo que ele
não consegue deixar para trás. O indivíduo moderno mesmo experimentando as
novas configurações desse tipo de liberalismo ainda possui suas dependências. Essa
obrigação de ser o indivíduo autônomo nas relações e independente de outros não
apaga a interdependência essencial à espécie. Os afetos e a falta deles ainda existem
e esperam ser alimentados, podem gerar subordinação e exclusão às mulheres no
espaço público. O que Judith Butler aqui chama de vulnerabilidade está numa lógica
que beneficia o masculino, e não à toa, atinge especialmente às mulheres nesse novo
modelo sociopolítico. Outro argumento percebido em Petherbridge (2017), acerca da
abordagem da vulnerabilidade, trata da reação dos grupos ditos como vulneráveis,
neste caso, as mulheres. Uma das consequências dessa reação é o que faria os
corpos serem vigiados e governados “em aspectos da vida corporal e biológica” no
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sentido mais próximo da governamentalidade foucaultiana. Sendo assim, chega-se
numa relação de violência e poder.
Violência e poder nas ciências humanas recorrentemente possuem significados
dos mais diversos, mas não somente, grande parte dos conceitos alertam a
importância de distinguir um termo do outro. Lourdes Maria Bandeira (2017), aborda
a compreensão do poder e violência de forma mais específica observando o gênero
pela relação e diferenciação entre ambos. A autora articula em Hannah Arendt (1994)
seus estudos sobre os termos no Estado Moderno através da compreensão da
legitimação do poder, atribuindo à violência um papel posicionado contra a
legitimação. Porém, a definição se torna um pouco mais complexa uma vez que se
consideram grupos de pessoas que legitimam o poder não são homogêneos em
interesses, o que gera conflitos.
Pelo campo da violência simbólica, observam-se relações entre homens e
mulheres no espaço público através do exercício de poder, e como elas estão em
papéis bem estruturados culturalmente pelos sujeitos. Tais performances de papéis
elaboram uma ideia de naturalização da violência através da legitimidade da prática
de poder favorecendo os papéis masculinos. Em Terray (2005), “Esse tipo de violência
tem por efeito, estabelecer a legitimidade de um discurso, de decisão, de um agente
ou uma instituição, entretanto, as relações de força que originam a violência simbólica,
são desconhecidas” (p.304).
Segundo Bourdieu (1999), o corpo feminino nessas situações ganha destaque,
pois se torna possível compreender a partir dele o lugar de uma relação de poder já
estabelecida pela antropologia, a mulher como mercadoria nas relações de troca.
Logo os elementos da beleza e estética se explicam como indicativos entre mulheres.
Os homens estão na vantagem por não precisarem perseguir tal legitimidade da
beleza como mulheres são destinadas, o que as prejudica e leva a uma lógica de
competição cruel na ‘conquista’ da aparência física. (SALVINI; SOUZA; MARCHI,
2012. p. 405).
Weber define poder por uma intencionalidade de exercer uma vontade
independente da forma que ela é exercida, e a violência física nesse caso existe como
um dos dispositivos de dominação do Estado. Bourdieu (1989) segue a definição
weberiana mas acrescenta o elemento simbólico. O poder simbólico em Bourdieu é
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produzido a partir do que ele chama de sistemas simbólicos e têm uma relação de
dependência com outro conceito, o de campo. Dentre os simbólicos, o que é pertinente
para abordar a violência de gênero, é a linguagem que atribui signos aos significados
através de palavras. Nesse caso podem ser expressas em assédio moral ou sexual,
ofensas, xingamentos e qualquer outro tipo de exercício de poder pela linguagem
pronunciada ou escrita que tenta deslegitimar gerando desconforto e incômodo ao
indivíduo por marcadores de sua identidade, no caso por serem mulheres.
[...] violência simbólica de gênero, uma forma de violência que é,
indubitavelmente, uma das violências de gênero mais difíceis de detectarmos,
analisarmos e, por isso mesmo, combatermos. [...] Na verdade, o mundo
simbólico aparece como um grande quebra-cabeças a ser decifrado, difícil de
abordar, vez que, como no caso das metáforas, ele se processa através de
um encadeamento e superposição de símbolos e seus significados, ou de
associações, transposições, oposições e deslocamentos. [...] Por isso
mesmo, a violência simbólica é sutil, mascarada, disfarçada e, assim,
bastante eficaz. (SARDENBERG, 2011.p.3)

Um dos maiores problemas na observação da violência simbólica é o seu
alcance e capacidade de ser reconhecida por normas do Estado, pois é uma violência
expressa muitas vezes como invisível, que na perspectiva foucaultiana trata-se de um
aparato disciplinar que serve os interesses da própria sociedade normativa. O caso
da violência simbólica através das relações de gênero deve ser notado nas disputas
cotidianas reproduzidas em diversas outras relações de modo a formar uma rede de
poderes a partir de um regime de verdades. Em casos de violência física essas
relações são mais visíveis e explícitas, pois a ação é notada sem causar muitas
dúvidas do poder de controle. Portanto, há a possibilidade de indicação da violência
simbólica como dispositivo que desencadeia coação através do ataque psicológico e
emocional da vítima. Ou seja, a violência física trata de uma estratégia dos discursos
de controle imediato dos corpos, e a simbólica, das mentes e por seguinte, dos corpos
(FOUCAULT, 2014).
Não à toa, mulheres são as maiores vítimas de violência simbólica na esfera
política, pois não participam das redes de poder majoritariamente masculinas
(KROOK; RESTREPO, 2016). Dentro dos tipos de violência está a do tipo moral,
presente em vários contextos. A violência não se limita apenas aos atos de agressão
física, antes de qualquer tipo de prática está segmentada num campo simbólico, se
apresenta em forma de “uma normatização na cultura, da discriminação e submissão
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feminina” (SOIHET, 1997. p. 4), pois “teorias construídas e instauradas por homens
[...] restritivas da liberdade e da autonomia feminina, que convertem uma relação de
diferença numa hierarquia de desigualdade, configuram uma forma de violência”
(idem).
Mas afinal, do que se trata a ‘Violência Política de Gênero’ e por que merece
ser tratada com um tipo específico de violência contra mulher? O que se tem notado
é que o termo tem recorrentemente ganhado força após o crescimento de governos e
movimentos populistas de direita ao redor do mundo. O que tem sido chamado de
Violência Política de Gênero aqui tem timidamente sendo reconhecido e banalizado
pela legislação de alguns países do mundo que têm se preocupado com a participação
de mulheres na política institucional. Há nisso, a necessidade de uma atenção do uso
do termo na América Latina, pois nesse caso, estão lidando com Estados
democráticos ‘recentes’ e que carregam todas as suas peculiaridades de uma
trajetória política severamente marcada pela experiência colonial onde é possível
destacar diversos elementos de controle e dominação de raça, gênero e
subjetividades (QUIJANO, 2014).
De todo modo, abordar Violência Política de Gênero com base no aparato
jurídico torna-se uma tarefa difícil a partir do momento em que muitos países ainda
estão em discussão sobre o reconhecimento da prática. A Bolívia se tornou o primeiro
país da América Latina a reconhecer esse tipo de violência em sua legislação no ano
de 2012. O Brasil, em agosto de 2021 sancionou o projeto de lei nº 14.19218 que auxilia
no combate específico de violência política contra a mulher a partir “da discriminação
de tratamento em virtude do sexo ou raça”, onde “Art. 3º Considera-se violência
política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir,
obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher” (BRASIL, 2021). Apesar
disso, apenas alguns países da América Latina tratam do assunto de uma forma

18

A lei federal "Estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra
a mulher". É importante destacar que essa lei só entrou em vigor após recentes discussões sobre a
violência contra mulheres na esfera política institucional. Isso devido a incessante pressão do
movimento feminista e outros movimentos de mulheres em reconhecer esse tipo de violência nos
aparatos públicos.
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institucionalizada19.Já as produções científicas sobre a categoria de violência
avançam demoradamente nos ambientes acadêmicos (BIROLI, 2016).
A violência política discutida aqui se apresenta como uma das faces da
violência de gênero, ou seja, a violência política aqui está como uma violência
institucional contra mulheres. Ela pode ser caracterizada por práticas de violência
moral e psicológica como os assédios sexual e moral, ataques virtuais, ofensas,
discriminação, constrangimento e perseguição nos ambientes de trabalho, porém
também por meios mais sutis como: a organização e financiamentos de campanha
que excluem mulheres de forma orquestrada e proposital motivada pela discriminação
de gênero, impossibilitando e dificultando a entrada ou permanência de mulheres nos
cargos.
A quebra de decoro dos parlamentares é algo ao máximo evitado, pois além do
elemento ético do cargo também pode consistir em punição. No ambiente político é
comum observar práticas reproduzidas através de discursos machistas já
estabelecidos e muitas vezes aceitos em outros ambientes, passando de forma
invisível.
1.4. A violência no digital e a misoginia nas redes
Há muito se fala de sociabilidades em ambientes digitais, algo que ganha força
no que tem sido categorizado como websocial, ou seja, o segundo momento de
estruturação da internet baseado em produção de conteúdo pelo próprio usuário, o
prosumer20 e nas relações que se constroem através desses arranjos. O fluxo rápido
de informações transformou diretamente a forma pela qual humanos e objetos se
comunicam. Como se não bastassem as transformações comunicacionais também

19

Bolívia reconheceu esse tipo de violência em 2012, o México reconheceu no ano de 2020.
Há também na América Latina a Declaração sobre a Violência Política e o Assédio contra as Mulheres
criada em 2015 onde é reconhecido que apenas a entrada de mulheres pela representatividade eleitoral
não é suficiente para o fim da desigualdade na política, indicando outros caminhos. E há também a Lei
Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra as Mulheres na Vida
Política criada em 2016, a fim de combater a violência política contra mulheres a partir da discussão
sobre o exercício democrático e lutas de direitos políticos nesses países representados, porém recebeu
diversas críticas por não tratar o tema de maneira mais específica devido a falta de definição da própria
prática na América Latina.
20 Palavra originária da interseção entre produtor e consumidor, indica usuário nas redes que
são responsáveis pela criação de conteúdo e de informação que circula na internet ao mesmo tempo
que participam e consomem demais formas de conteúdo.
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surge uma possibilidade de investigação nunca vista antes, o registro das ações
humanas passa ser um dos protagonistas nas relações comunicacionais e, também o
centro de toda uma lógica de mercado global, que remete às considerações da gênese
da internet e todos seus desdobramentos empresariais (CASTELLS, 2003).
Castells (1999) narra uma história da internet onde ela se estabelece num
momento que ele e alguns outros autores chamam de web 2.0 ou mesmo de
websocial, através de lógicas mercadológicas. Quando o mercado percebe que a
internet é terreno fértil para fazer dinheiro, diversas empresas se adaptam – sem citar
as que também surgem nesse novo espaço. A consequência vem ao longo dos anos,
e podem ser vistas nas configurações e dinâmicas das gigantes empresas como
Google, Facebook, Youtube e Twitter. Ou seja, num primeiro momento, deve-se
considerar e partir da compreensão que a criação do que é conhecido hoje como
websocial é criada e estabelecida através de ideais empresariais e logo, portanto,
tomada por grandes empresas do Vale do Silício. Espera-se dessa lógica de mercado,
que os produtos da websocial tenham objetivos também comerciais de seus usos
(CASTELLS, 2003; PASQUALE, 2017; RAMOS, 2019), levando assim a enfatizar uma
importância de se observar a formação dessas novas práticas em ambientes digitais
através de dimensões que acatam a ordem neoliberal.
Contudo, também é importante questionar que mesmo tendo sido projetada
para fins específicos, no caso lucro destas empresas, a websocial escapou de alguns
dos objetivos de seus desenvolvedores como a organização política através de bolhas
polarizadas, descontrole de criação de fake News, ações algorítmicas, vazamento de
informações privadas, novas práticas de violência, manipulação de destinos eleitorais
democráticos etc. Em Castells (1999), há uma abordagem bastante pessimista dessas
novas configurações quando são abordados alguns fluxos informacionais na
sociedade contemporânea a partir da que ele estabelece como redes.
Devido a essas novas transformações, debates recentes na Sociologia sobre
os usos de novas tecnologias de comunicação e informação dão alertas à
necessidade de atenção às novas práticas encontradas em ambientes digitais. O
modo pelo qual os usuários agem nesses espaços elaborou uma complexidade de
questionamentos caros ao campo sociológico. Vale destacar que essas práticas têm
uma relação direta com o valor da informação, o que leva à uma análise nas
dimensões econômicas impactando outros setores da vida social. Por exemplo, os
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movimentos populistas que recorrentemente têm sido observados a partir da lógica
de criação de bolhas por segmentação ideológica. A observação dessas bolhas tem
sido bastante expressiva ao redor do mundo gerando estudos sobre polarização entre
direita e esquerda políticas. O debate na websocial possibilita a criação de uma falsa
de ideia de liberdade devido a possibilidade de dar voz às pessoas comuns
(GERBAUDO, 2018; PASQUALE, 2017) podendo gerar mudanças democráticas em
seus

Estados

a

começar

por

uma

forma

inovadora

de

organização

e

compartilhamento de informações.
As novas tecnologias de informação mudaram algumas percepções e formas
do próprio registro. Há o registro da fala por vídeo, mensagens de voz e podcasts, por
exemplo. A escrita, por sua vez, também muda sua forma de registro com a internet
como em comentários das redes sociais, mensagens de textos, etc., porém o que vale
enfatizar aqui não é apenas a forma de registro, mas sim sua permanência:
A Folha de S. Paulo, em 1º de dezembro de 2013, ao apresentar, de
forma didática, os riscos da internet, diz, por exemplo, entre outras
informações, que “na internet tudo é para sempre”. Em síntese, a
interatividade exacerbada, a longa duração ou permanência dos discursos e
a grande extensão de seu alcance comunicacional são as características de
base dos discursos na internet, decorrentes, principalmente, da
complexidade entre a fala e a escrita, mas também de outras formações de
termos complexos (BARROS, 2015 p.19)

São por esses registros de discurso na internet que é elaborada a entrada no
que as Ciências Sociais chamam de campo de pesquisa virtual. Diferente em alguns
aspectos do campo físico tradicional (não que a internet não possua materialidade),
as interações respeitam outras lógicas de espaço e tempo, elementos exigem
determinada atenção durante uma observação. Pois não se trata apenas de registros
do passado, são registros que podem ser mutáveis tanto de significado quanto de
conteúdo. Muitas vezes com possibilidade de modificação do próprio usuário, ou de
banimento, censura da plataforma etc.
a falta do contato direto encoraja o agressor a ser mais cruel em suas
investidas contra a vítima. A possibilidade de manter sua identidade anônima,
escondida dos outros membros da comunidade também incita à criação de
textos com conteúdo mais ofensivo.” (FAUSTINO, OLIVEIRA. 2008. p.9).

Através de uma observação de um episódio contra a Elika Takimoto em 2017
no Facebook, Tânia Freitas (2017) reflete sobre o funcionamento de algumas práticas
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violentas na internet a partir do registro. Elika, professora conhecida nas redes sociais
da esquerda política e apoiadora do PT, acaba se deparando com reações calorosas
dos usuários da rede a acusando de prática racista por algo que ela escreveu e
publicou há um tempo no próprio site, sofrendo assim um tipo de linchamento virtual.
Freitas então percebe que há uma necessidade de diferenciar categorias de violência
nas redes. Num primeiro momento parecem estar tratando de generalidades, com
diferenciações quase sempre não estabelecidas
Em 2017, a ONU Brasil em parceria com algumas representações de direitos
das mulheres e direito digital no Brasil elaboraram um relatório intitulado ‘Violências
de gênero na internet: diagnóstico, soluções e desafios’21. Essa parceria teve como
objetivo comunicar algumas práticas observadas nos últimos anos acerca da violência
contra a mulher no país e como o Direito deve ser repensado a partir dessas
mudanças:
temos notado uma crescente investida de grupos conservadores em
ataques através de discursos de ódio em páginas de redes sociais, ataques
a blogs e a perfis individuais em sites de mensagens instantâneas. Alguns
dos principais assuntos estão comumente relacionados a questões de raça,
gênero e sexualidade. Tais páginas usam imagens e textos que humilham,
violam direitos, ferem e distorcem informações sobre mulheres, negros e
população LGBTQI. Entendemos que esses ataques são coordenados,
organizados e têm objetivos concretos quando direcionados a mulheres
(CODING RIGHTS; INTERNETLAB, 2017. p.11-12)

É possível observar desse modo como algumas relações de poder na internet,
especialmente em redes sociais abrem tipos de violências que também podem estar
de alguma forma ligados à política brasileira. Já que os discursos nesses casos
possuem características coletivas da expressão de ódio a algumas figuras. Pois como
esses ataques na internet se mostram como maior incidência em grupos coletivos
pelos ataques em massa, - especialmente políticos como foi levantado pelo relatório
- qual o papel das novas tecnologias digitais de comunicação na realização de
discursos violentos contra parlamentares femininas?

Relatório publicado em 2017 em parceria com a InternetLab – Centro de pesquisa em Direito
e Tecnologia; A Coding Rights; Blogueiras Negras; NUDEM - Núcleo Especializado de Promoção e
Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo; Intervozes – Coletivo
Brasil de Comunicação Social; NUMAS (Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença da
Universidade de São Paulo); OLABI MakerSpace Rede Feminista de Juristas MariaLab Hackerspace;
Paixão Fiorino Advogados; Ellen Paes – ativista; Celeste Leite dos Santos – Diretora da Mulher da
Associação Paulista do Ministério Público e Brasil e a Revista Gênero e Número.
21

41

[...] a percepção da violência no contexto virtual tem a ver com
mobilizações e vocalização de situações por ativistas no Brasil. De acordo
com a ONG Safernet, no ano de 2016 as violações de Direitos Humanos
registradas por vítimas no portal foram (por ordem de ocorrência):
Ciberbullying/Ofensa (312); Sexting/Exposição Íntima (301); Problemas com
dados pessoais (273); Conteúdos de ódio/violentos (128) e Fraudes/
Golpes/E-mails falsos (109) (Idem. p.12)

Nesse relatório foram classificadas formas do exercício de violência na internet
de acordo com categorias jurídicas, nomeadas como “tipologia de violência de gênero
online” (p.18-22). Elas são: censura; ofensas; discurso de ódio; ameaça de violência
física; stalking22; exposição de dados pessoais; utilização de fotos não consentidas;
exposição de intimidade; extorsão; invasão/ataque de segurança de sistemas e
ataque coordenado.
Num primeiro momento, a análise desses termos, não necessariamente é
tratada como uma violência de gênero, podendo ser tipificada apenas como violência
na internet. Porém, com o exame das ocorrências, essas violências têm incidência
maior contra mulheres e, também marcam uma grande presença em grupos políticos
- pelo uso de uso de hashtags e uso de bots23. Algo que se solidifica pelo exame de
alguns métodos possíveis apresentados no relatório para o ato violento a partir de
terminologias como: gaslighting24, mansplaining25 entre outras.
Nagle (2017) discute algumas formas pelas quais grupos de esquerda e a
direita se organizaram em espaços digitais, uma delas é a aversão ao consumo e
desconfiança da mídia mainstream26 que por muito tempo se estabeleceu como o
22 Termo em inglês que se refere à prática de perseguição de uma vítima bastante utilizado na
linguagem da internet muitas vezes relacionado à obsessão.
23 Diminutivo do termo em inglês robot. Na linguagem digital se refere aos aplicativos e
softwares de automação de padrões com comandos programados para agir em plataformas de forma
repetitiva replicando atividades humanas.
24

Termo utilizado para se referir à prática de abuso psicológico que consiste em uma estratégia
de manipulação da sanidade da vítima. Geralmente através da distorção proposital do abusador de um
fato ou criação de elementos de modo a confundir a realidade. Criando assim dúvidas em relação a
memória e capacidade da vítima em narrar acontecimentos legítimos.
25 Termo em inglês que somatiza duas palavras: ‘man’ e o verbo ‘to explain’ (homem e explicar)
geralmente utilizado para indicar a prática de constante necessidade de homens explicarem
obviedades às mulheres de forma paternalista e muitas vezes constrangedora.

Do inglês, pode ser traduzido como ‘mídia convencional’. Neste caso, a mídia mainstream é
toda aquela que já está bem estabelecida e se tornou o padrão informacional, uma mídia hegemônica
26
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contraponto informacional da crítica de massa e senso comum (p.12). Essa
constatação torna-se um dos principais fatores que impulsionam a criação de
conteúdo, sobretudo memes, pelos próprios usuários em redes sociais, fóruns, e
grupos online. O distanciamento da influência dessa mídia em oposição à crescente
mobilização da opinião pública através de grupos online, podem ser vistos nas
eleições norte americanas de 2016, onde Trump é eleito. Ainda segundo Nagle, é
nesse cenário de uma nova produção de humor obscuro muitas das vezes baseada
em virais de fatalidades através de memes e tweets provocativos somadas aos
calorosos protestos públicos e apartidários nos anos 2010 que se organizam a altright. Esse movimento é uma “alternativa para o estabelecimento conservador de
direita” um novo movimento de direita essencialmente online de homens nacionalistas
brancos e segregacionista.
Nagle analisa casos específicos de jornalistas e blogueiras feministas que
denunciavam algumas práticas de violência contra mulheres e grupos LGBTQIA+ e
foram atacadas por meio de assédio, xingamentos em massa, doxxing27 e outras
demais ameaças online.
[...] essa cultura online anônima sem líder acabou se tornando
caracterizada por uma preocupação particularmente sombria com a
masculinidade ocidental branca frustrada ou fracassada como uma grande
metáfora, que teve algumas manifestações na "vida real" (idem. p.27)

Essa alt-right que é forjada a partir do que a autora chama de ‘Chan Culture’
(associada aos fóruns 4chan e 8chan entre outras plataformas onde é possível o
anonimato de discussões) possui em sua base o argumento da liberdade de
expressão desenvolvida de forma contraditória ao respeito de direitos de minorias,
colocando-se quase sempre contra um outro argumento, o do politicamente correto.
As discussões são carregadas de elementos lúdicos e odiosos atingem, dentre outros
grupos minoritários, essencialmente grupos de mulheres, sobretudo os que levantam
pautas feministas.

dos veículos de comunicação. Um movimento contra a mainstream media é chamado de alternative
media (mídia alternativa).
Abreviação do inglês, ‘Dropping Documents’ (liberação/desbloqueio de documentos’) prática
online mal-intencionada que consiste em ameaçar a vítima através do vazamento de informações
pessoais na rede. No caso contra mulheres, geralmente as ameaças são investidas de porn revenge
por compartilhamento de vídeos, nudes e demais fotos pessoais ou então prints de conversas ou emails.
27
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On-line ou off-line, as mulheres estão constantemente avaliando os
riscos e as ameaças de violência que estão por trás delas. Muito do que é
acenado como "inofensivo" é comportamento que é, offline, reconhecido como
difamação, falsificação de identidade, extorsão, inflição intencional de dano
emocional, violação de direitos autorais ou direitos civis ou, em alguns casos,
ameaça legítima. (Ging; Siapera e Chemaly, 2019. p.8)

A internet criou possibilidades de inserção de mulheres em espaços que antes
não eram ouvidas, e também pela possibilidade de melhor organização na
disseminação de ideias e compartilhamento de casos contra mulheres em seus
ambientes de trabalho, ambientes domésticos e nas demais formas de relações em
que foi possível quebrar o silêncio através da comunicação anônima e remota. (GING;
SIAPERA e CHEMALY, 2019.) Não à toa, o antifeminismo na internet tem crescido
como reação discriminatória das descobertas e conquistas de mulheres nesses
espaços, uma tentativa de retomar o status quo nas disputas de poder (idem).
O antifeminismo é um fenômeno global: tradicional, barato, facilmente
compreendido e conectado em rede. Nos últimos anos, a cobertura da mídia
de movimentos antifeministas lançou luz sobre comunidades específicas,
hashtags e atividades, como ativistas dos direitos dos homens, incels, “a pílula
vermelha”, #YourSlipisShowing, #gamergate e “Men Going their Own Way”
(MGTOW), todos refletindo filosofias profundamente misóginas e
antifeministas. Isso se sobrepõe a movimentos globais de supremacia branca,
autoritários e populistas envolvidos, é cada vez mais evidente, em campanhas
de propaganda online transnacionalmente desestabilizadoras.” (Tradução da
autora. idem. p.8)

A partir do movimento que ficou conhecido como gamergate, as práticas
antifeministas no digital puderam ser não só observáveis, mas também
compreendidas através da lógica alt-right que Nagle (2017) propõe. A necessidade de
defesa do ‘homem ocidental ameaçado’ pela conquista de espaço de mulheres
mobiliza discursos raivosos contra quem tenta evidenciar as desigualdades ou menos,
por apenas estar ocupando um espaço que ‘desagrada’ o público masculino. O
gamergate de 2014 gerou casos de ameaças do público de videogame contra a
jornalista Anita Sarkeesian e a desenvolvedora de jogos, Brianna Wu. Ambas
sofreram diversos ataques sob a justificativa que estariam ‘atrapalhando’ o mercado
de jogos pelos questionamentos da integridade e qualidade dos mesmos a partir de
suas críticas feministas como por exemplo, a hiperssexualização de personagens
femininos nos jogos, o comportamento machista de gamers durante as partidas, e
também críticas à perseguição, assédio e bullying de gamers com nomes femininos
nas plataformas e jogos online.
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Exemplos extremos mais comuns podem surgir quando mulheres e
meninas que tentam se expressar na internet constatam que suas palavras e
imagens são sexualizadas ou incorporadas a uma estrutura violenta ou
manipuladora. A presença de mulheres online tem sido com frequência
transformadas de maneira grotesca para propósitos de humilhação,
constrangimento e assédio. Mulheres proeminentes enfrentam assédio há
anos – por exemplo, as mulheres afetadas pelo Gamergate – mas agora isso
está acontecendo com mulheres jovens comuns. (LANIER, 2018. p.88)

Segundo Mantilla (2015) e seus estudos sobre “trolling” e “gendertrolling”, os
ataques contra mulheres na internet acabam tomando proporções maiores do que
outros grupos devido a capacidade de reunião de trolls28 contra um ‘alvo em comum’
e devem ser diferenciados do que a autora chama de formas comuns ou “genéricas”
de trolling. Esses ataques partem de uma coletividade de ideias compartilhadas
(CITRON, 2014) e a dinâmica se assemelha às práticas de bullying já pré-existentes
à internet. Na maioria dos casos, as ofensas possuem conteúdo sexual a partir do
corpo, “as mulheres são tipicamente chamadas “vagabundas”, “prostitutas” e assim
por diante; sua aparência é insultada de “feias”, “gordas”, e representações
pornográficas são freqüentemente feitas de suas imagens.
Ainda segundo Citron (2014), o assédio online se assemelha aos ataques fora
da rede, no entanto de forma mais severa devido às possibilidades de comunicação
que a rede permite que na maioria das vezes pode ser observada através da rapidez
da informação – como nos casos de viralização29 de memes – e pela facilidade do
acesso ao espaço, levando a reunião de diferentes usuários quase que
instantaneamente.
Essa fórmula na comunicação nesses espaços leva a uma perspectiva
pessimista, que a partir de Lanier (2018), a construção técnica das plataformas
digitais, sobretudo de redes sociais, se baseia a partir do que pode ser feito com o
impulsionamento dos algoritmos através de comportamentos negativos do usuário.
28 O termo é originado da mitologia nórdica, onde o troll ou trol é uma figura antropomórfica que
vive em cavernas e em grupos, são semelhantes aos gigantes. Na mitologia são considerados seres
inteligentes, ágeis, fortes e perigosos que possuem ferramentas e acessórios de metais. No universo
da internet, os trolls são usuários mal-intencionados que agem sozinhos ou em grupos. A ‘trollagem’ é
uma prática online que está diretamente relaciona ao prejuízo através do humor. Esse prejuízo pode
ser investido de constrangimento, assédio, perda material ou moral, banimento, etc.
29

De viralizar. Assim como um vírus, o termo no universo da internet refere-se ao conteúdo
(seja de mídia audiovisual ou escrita) que se ‘espalha’ rapidamente e sai do controle do autor(a),
atingindo grandes visualizações. A viralização pode ser negativa ou positiva dependendo contexto e do
material. Um ponto interessante, é que o ‘viral’ não pode ser previsto, entretanto tem sido objeto de
estudo do marketing que procuram por meio deste promover produtos e pessoas na internet.
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“As emoções negativas, como medo e raiva, vêm à tona mais facilmente e
permanecem em nós por mais tempo do que emoções positivas. Leva-se mais tempo
para construir confiança do que para perdê-la” (LANIER, 2018. p. 29-30). Ou seja,
discussões com teor de ódio e assédio online que geram maior movimentação das
redes do que comentários de elogios e parabenizações. Acaba-se criando um cenário
onde formas de discurso podem tomar uma proporção completamente prejudicial e
criminosa, saindo do controle até mesmo da proposta das plataformas, onde os
usuários acabam encontrando outras formas de burlar as regras e diretrizes de
comportamento nas redes. Apesar do trabalho não focar na ação do algoritmo, é
importante destacar que essas ações partem sempre com base na comunicação entre
usuários (ESPOSITO, 2018), o que explica parte da realimentação de informações
negativas, como por exemplo as de ódio nessas redes.
Não existe nenhum gênio maligno sentado em um cubículo de uma
empresa de mídia social calculando e concluindo que fazer mal às pessoas é
mais “engajador” e, portanto, mais lucrativo do que fazê-las se sentirem bem.
[...] A diretriz principal de gerar engajamento se retroalimenta, e ninguém
percebe que as emoções negativas são amplificadas do que as positivas. O
engajamento não tem o objetivo de servir a nenhum outro propósito particular
do que do próprio aprimoramento, e ainda assim o resultado é uma
amplificação global e anômala das emoções “fáceis” que por acaso são as
negativas. (LANIER, 2018. p.30)

Um ponto interessante a se explorar nessa discussão é como as autoras de
certa forma evidenciam a contribuição e culpabilização da esquerda política nesse
cenário. Além da formação de uma crítica dos grupos progressistas de esquerda
contra o estabelecimento de uma mídia mainstream, há também a negligência da
esquerda partidária no combate e formação desses trolls. Na gênese da internet, a
ideia inicial de alguns grupos de hackers e programadores foi a coletividade do
trabalho de forma horizontal, o que promoveria uma espécie de justiça social através
do compartilhamento de conhecimentos e acesso à informação que poderiam estar
disponíveis a todos que tivessem acesso a um computador e à internet. “Muito antes
dessa batalha ‘geeks vs. feministas’, a esquerda libertária tinha sua própria tradição
política pró-hacker centrada na Internet, da qual alguns dos primeiros ambientes dos
anônimos obtiveram influência” (NAGLE, 2017.p.27). Entretanto, apesar do cenário
favorável na época aos progressistas, o que na prática ocorreu foi o estabelecimento
do oposto, devido a uma luta cultural que coincidiu com a expansão das tecnologias
de informação (idem.).
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Especificamente no caso brasileiro, segundo Michele Prado (2021), após anos
de governo do PT, a esquerda frequentemente direcionou o termo ‘extrema direita’ a
uma boa parcela da direita política, o que levou a um problema de classificação
quando de fato uma extrema direita tomou o poder no país. Segundo a autora, essa
prática tornou o uso do termo exaustivo à parcela da população, assim como a
determinação de ações fascistas de setores conservadores no debate público. Além
disso, a autora responsabiliza a consolidação do bolsonarismo a uma ideologia que
surge nos grupos de alt-right na internet e que posteriormente ganham segmentos
políticos a partir das discussões da ‘ideologia de gênero’, ‘marxismo cultural’ e outras
conspirações que no caso brasileiro é introduzida por Olavo de Carvalho
Em síntese, a polarização entre progressistas e conservadores não é apenas
um resultado do comportamento dos espaços digitais, os setores da esquerda
motivaram práticas, mesmo que sem a intenção em um ambiente novo e ‘vazio’
ideologicamente, onde a extrema direita se fez vencedora. Levando, assim, a própria
polarização cada vez mais distante do centro a partir das disputas de interesse de
cada um promovidos por essas plataformas. Um ponto irônico é que essa nova direita
tem se utilizado da exaustão do uso desenfreado dos termos ‘fascismo’ e ‘extremismo’
pela esquerda ao longo dos anos em benefício próprio a sua retórica para a conquista
popular, o que pode ser visto com a zombaria do termos ‘mi-mi-mi’ e demais práticas
contra o politicamente correto.
Apesar disso, o objeto, nessa situação, se delimita em investigar em como o
discurso violento na internet toma forma de violência contra parlamentares de modo a
prejudicar o exercício do trabalho público através de ataques, ofensas, ameaças e
exposição da vítima. Não foca necessariamente no impulsionamento de algoritmos
para os usuários e agência da máquina, por exemplo. Se limita na compreensão da
legitimidade e reprodução das narrativas violentas contra mulheres pelos comentários
dos usuários.
A vida social moderna é um pouco mais complexa para se observar relações a
partir de um único ponto. Assim como já foi abordado, a violência política contra
mulheres atinge níveis que vão além do próprio espaço institucional que essas
mulheres exercem suas funções. Aliás, o cargo político demanda de muita
comunicação direta e indireta com o público e com o avanço de novas tecnologias de
informação essa comunicação passa a ser transformada. O que parece apropriado a

47

análise de episódios específicos através do uso da observação do uso da linguagem
violenta em diversos espaços, não apenas por colegas nos ambientes institucionais,
dentre esses, também estão as redes sociais, presentes em todos os casos citados
no início deste capítulo e que serão melhor tratados no capítulo 2.
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CAPÍTULO 2 – CASO JOICE HASSELMANN E AS REDES SOCIAIS
2.1 Um panorama da Sociologia digital e a comunicação de parlamentares
O Twitter tem sido utilizado como uma das principais plataformas de
comunicação direta com os cidadãos pela maioria dos ocupantes de cargos políticos
no cotidiano de seus trabalhos. Tem sido utilizado como um canal de respostas
rápidas onde prevalece o discurso textual, mas também através do compartilhamento
de outros formatos como memes, fotos e vídeos. Já o Instagram que também tem sido
habitado por figuras públicas do campo político institucional, se difere do Twitter por
possuir desde a sua idealização como plataforma, uma centralidade no discurso
imagético.
Serão discutidos os usos e as formas pelas quais se organizam algumas
práticas no interior desta última plataforma através do perfil oficial da deputada Joice
Hasselmann. Porém, é necessário, num primeiro momento, compreender o próprio
funcionamento da plataforma já que deve ser levada em consideração o espaço e os
objetos dispostos como participantes das ações que serão investigadas. Para isso,
será necessária uma descrição das disposições, permissões e possibilidades que a
plataforma dá aos seus usuários para que seja possível uma análise das ações
através dela e por ela.
2.2 Uma foto vale mais que mil palavras? Discurso no Instagram, uma vitrine
de sociabilidade e propaganda
A rede social, Instagram, criada em 2010 e comprada pela empresa Facebook
em 2012, é uma plataforma para compartilhamento e visualização de conteúdo dos
usuários cadastrados. A comunicação no Instagram é feita sobretudo a partir de
discursos imagéticos, mesmo quando por textos, o conteúdo audiovisual é central,
podendo ser dividida em quatro setores de ferramentas: postagem, stories, direct
(mensagens privadas) e pesquisar. Seu acesso pode ser feito via mobiles ou
desktops, sendo que o acesso por app em smartphones é o mais utilizado e completo
em funções disponíveis.
As ferramentas de pesquisa permitem a busca de outros usuários através de
entrada de um código de identidade único expresso em um ‘@’ ou nome que a pessoa
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fornece ao seu perfil no cadastro (que pode ser editável). As últimas atualizações
também fornecem facilidade para busca de negócios e lojas próximas ao local de
acesso do usuário.
Já outras ferramentas permitem o compartilhamento de fotos, vídeos, figuras e
demais conteúdos de imagem, onde os usuários podem comentar sobre o conteúdo
selecionado pelo usuário-autor. Dentre eles está o mais recente recurso ferramenta
de criação de vídeos musicais editáveis, reels30, e o clássico postagem de fotos o
primeiro recurso da plataforma desde seu lançamento em 2010, e também o IGTV31
onde conteúdos de vídeos podem ser postados no feed com setor próprio no perfil do
usuário. Um recurso comum em toda essa seção de ferramentas de postagens em
feed é o botão de ‘amei’, que expressa uma reação positiva do usuário ao conteúdo
visualizado, não tendo outros botões como o de reprovação ou qualquer outro tipo de
reação ao conteúdo postado32. A plataforma então dá a possibilidade de ‘amar’ ou não
reagir à postagem em termos de interação. Nesse setor, a rede social também permite
de interação via comentário escrito, na caixa que fica localizada abaixo do conteúdo
compartilhado, tendo ao lado de cada comentário o botão de amei, ou seja, os
comentários podem ser aprovados ou não por outros usuários.
Outra ferramenta bastante utilizada, os stories, partiram do fracasso da
empresa Facebook em comprar o Snapchat, e em algum tempo depois foi lançado o
recurso em via de competição com a rede social, onde o conteúdo de imagem
compartilhado desaparece em 24 horas do perfil do usuário-autor. O recurso mudou
drasticamente o modo de se utilizar a rede social. Ao longo do tempo, os stories
permitiram maior vigilância de celebridades que usam a plataforma para exibir o
cotidiano, muitas vezes em busca de publicidade dos produtos e serviços das marcas
que têm contrato. Um caso emblemático sobre os riscos de exposição no Instagram
foi da empresária e modelo estadunidense, Kim Kardashian33, assaltada em um quarto

30

Recurso lançado no ano de 2020 em competição com a rede social chinesa TikTok, visa a
criação de vídeos com apelo cômico e que geralmente possuem trilha sonora.
31

Trata-se de uma ferramenta e/ou app paralelo ao Instagram lançado em 2018 em competição
ao YouTube, com possibilidade de vídeos mais longos (até 60 minutos).
32

Com exceção da criação de filtros que não permite nenhuma reação do usuário.

33 Dona de um dos maiores perfis no Instagram. Algumas fontes consideram a família armênioestadunidense, as Kardashian-Jenner as figuras públicas que mais influenciaram o mercado publicitário
na plataforma.
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de hotel em Paris em 2016. Estima-se que os assaltantes que roubaram cerca de 10
milhões de dólares de seus bens e a mantiveram como refém por algumas horas,
acompanhavam toda sua rotina, localização e das joias que estavam com ela no dia
do crime e até mesmo horário que estaria dormindo sozinha no quarto, através do que
compartilhava nos stories do Instagram.
Por fim, a rede social também disponibiliza o uso para envio de mensagens
privadas (direct) a outros perfis, via caixa de entrada ou como resposta do que é
compartilhado nos stories, onde também é possível conteúdo audiovisual durante a
conversa.
O Instagram está como uma das gigantes plataformas publicitárias disponíveis
no mercado e não à toa, inúmeras empresas veem possibilidades de ganhos com a
propaganda de seus serviços e produtos via permuta de celebridades e influencers
digitais levando como o principal pré-requisito, o número de seguidores, diretamente
relacionado ao alcance da propaganda. A plataforma se apresenta como rede social
um pouco mais dinâmica pela comunicação via imagem, mesmo quando por texto, o
discurso escrito está numa interseção com o audiovisual. Em outras palavras, seus
desenvolvedores têm apostado absolutamente no discurso imagético e feito valer
financeiramente uma imagem mais que mil palavras.
2.3 A ação no e através do digital
Dito a disposição de ferramentas da plataforma, agora cabe compreender como
há ação nesse espaço. No campo sociológico, questionam-se algumas das
compreensões sobre o funcionamento do algoritmo em relação às ações humanas,
da mesma maneira que alguns estudos sobre as relações de poder através e de
objetos de fato possam existir. Também são observadas algumas relações nesses
espaços que servirão para caracterizar a violência através dos comentários deixados
nas postagens pelos usuários.
Os argumentos acerca do ‘incentivo’, ‘design’ e ‘enquadramento’ apresentados
por Badouard, Romain; Mabi, Clément e Sire, Guillaume (2016), indicam algumas
possibilidades de relações de poder em ambientes digitais. Eles são definidos levando
em consideração os usos do espaço que na perspectiva foucaultiana trata-se de
questões acerca das permissões e de dispositivos de saberes. Esses elementos se
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apresentam de diversas formas em redes sociais, onde também podem ser lidos
através das ações no Instagram.
O primeiro argumento, o ‘incentivo’, se categoriza a partir da mediação de
algoritmos, mas não somente, da própria construção do algoritmo que parte do que
desenvolvedores e empresas colocam como objetivo. Ou seja, o conteúdo disponível
aos usuários parte de um incentivo criado para cumprir os interesses de empresas,
que no caso do Instagram é terreno fértil para uma vitrine publicitária de inúmeras
outras empresas que se estabelecem ou se utilizam da plataforma como meio de obter
maior lucro em suas vendas. Logo, um dos interesses dos desenvolvedores da rede
social é obter o maior número de views e fidelidade dos usuários, o que é feito através
de uma estratégia de criação de bolhas de interesses, segmentando nichos de
consumidores a partir das informações de comportamento através da comunicação
do usuário na plataforma.
Já o segundo argumento, o do ‘design’ se aproxima de alguns elementos de
vigilância apresentados por Foucault, onde aqui a relação de poder está inserida num
debate sobre limitações das ações que usuários possuem devido à arquitetura do
espaço. Essas limitações dadas de certa forma pelo próprio layout da plataforma como
a disposição dos botões as publicações no feed, as caixas de mensagens privadas
(direct), ferramentas como os stories, etc. É devido ao design, onde o argumento das
permissões aparece de forma mais forte, pois está associada diretamente à ação do
usuário, não tendo muito espaço para reflexão ou contingência dos seus usos como
no caso do incentivo da ação através do algoritmo. O design apresenta sobretudo as
limitações de ação, por exemplo, a postagem audiovisual só pode ser feita por uma
finidade de formas, e não além, logo todos os usuários deverão agir dentro desse
número de possibilidades. Dando assim controle maior a plataforma da ação do
usuário.
Por fim, o terceiro argumento sobre o “framing”, ou seja, o enquadramento, trata
de uma forma de estipular e restringir ações, o que se assemelha ao segundo
argumento, porém é construído a partir da própria limitação da interface. O que se
insere no debate das regulamentações e normas para programadores e
desenvolvedores, em outras palavras, nas regras técnicas que implicam nas
permissões de programadores em desenvolver ferramentas a partir das normas dos
sistemas operacionais. Porém o argumento também pode ser estendido no caso do
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Instagram, às normas de censura de conteúdo ou banimento dos usuários por spam,
por discursos de ódio, conteúdo pornográfico ou demais formas de violação de regras
ou não cumprimento do uso.
Para esta pesquisa, o foco está nos comentários dos usuários nas postagens,
pois serão consideradas como reação ao conteúdo compartilhado pelo usuário-autor
no Instagram. Portanto, já foi visto, através da descrição da plataforma, como a função
‘deixar comentário’ é disponibilizada, e agora como relações de poder perpassam
essas permissões entre espaço e usuário.
2.4 Métodos
Como a pesquisa se compromete em identificar o discurso violento contra
mulheres em cargos públicos como estratégia política, a internet e suas formas de
organização na comunicação de massa contemporânea se tornam um campo a ser
explorado na qual a sociologia tem construído novos estudos. Desta forma, foi vista
a possibilidade de inserção de um método quantitativo para mensurar alguns dos
discursos e qualitativo para classificá-los e compreendê-los. É estabelecido, assim,
uma investigação na comunicação e suas formas com as relações de poder em
ambientes que esses usuários estão inseridos.
as diversas formas de discursos que exploram as conexões e
desconexões que circundam as políticas e as práticas inseridas nas redes
digitais, levando a entender que os diferentes tópicos exigem distintos
arquivamentos, separando os dados brutos em categorias de relevâncias,
sempre dialogando com as condições em que foram colhidos os dados e
interrogando como eles podem reagir quando atualizados e/ou cruzados.
(HINE apud FERRAZ, 2019. p.60)

É com as novas tecnologias de comunicação utilizadas por governos de todo o
mundo para divulgação e apresentação dos discursos do poder público e do cotidiano
político que também se abre uma janela de possibilidade da participação de eleitores
e cidadãos como usuários e produtores em plataformas digitais. Cria-se, então, uma
fórmula que expressa um saldo de tensões de discursos, e uma enorme produção de
informações em massa, e com elas os conflitos. Essa forma de manter a comunicação
pelo encurtamento das distâncias entre políticos e cidadãos, está dentre outros
estudos, presente especialmente nas discussões na sociologia do digital.
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A partir do caso apresentado da deputada Joice Hasselmann há uma
possibilidade de investigação do que será chamado aqui de discursos violentos em
seu perfil na rede social Instagram, Twitter e também através da repercussão midiática
em jornais tradicionais.
O perfil oficial no Instagram da deputada Joice Hasselmann foi observado entre
novembro de 2019 a abril de 2021 a fim de identificar as diferenças dos discursos dos
usuários e da própria deputada de acordo com o contexto e mudança do
posicionamento. Com isso, foi possível dividir em três períodos os eventos de
destaque em sua trajetória como parlamentar. Seu perfil contava até o momento do
final da observação com um pouco mais de 10 mil postagens, tendo como média de
6 postagens diárias na rede social. Para a análise do conteúdo no Instagram foram
selecionadas as 6 postagens de cada período a partir da seleção de eventos
relevantes à pesquisa sempre associados ao alcance do conteúdo a partir do número
de likes (o botão ‘amei’ na rede social). Para cada postagem, foram selecionados os
10 comentários do topo da caixa, onde a própria plataforma organiza a relevância
partindo do engajamento do usuário em relação a rede social (dando preferência aos
perfis verificados e perfis com maior número de seguidores); engajamento do usuário
em relação ao perfil em que deixa o comentário; o número de likes que o comentário
recebe e o também o tempo. Totalizou-se, nos três períodos, 180 comentários
selecionados manualmente que foram classificados através de uma análise pelas
suas possíveis representações de conteúdo violento contra a parlamentar e seu
discurso.
O Twitter foi utilizado para uma análise complementar dos eventos no
Instagram, foram rastreadas as hashtags levantadas em cada período com o auxílio
do programa Hedonometer que classifica a ‘felicidade’ na rede social com o apoio do
outro programa, StoryWrangler Logo depois, o tratamento de dados para uma
averiguação qualitativa do que for selecionado buscando as agressões de gênero.
Levando, assim, a análise de alguns termos contra a deputada permeados de
elementos morais e de valores que possuem relação com a ideologia da direita
bolsonarista.
2.5 O caso Joice Hasselmann e as reações no Instagram
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Através das observações nas redes sociais da deputada Joice Hasselmann foi
possível dividir em três fases sua trajetória como parlamentar a partir da frequência
de eventos. A primeira fase, trata do período em que Joice inicia sua jornada política
sendo aliada do bolsonarismo, se apresentando como defensora de seus valores; já
a segunda fase, trata do ‘rompimento’ de Joice com os bolsonaristas, se tornando
alvo de ataques por ex-colegas como uma parlamentar traidora, e a terceira fase é
durante sua candidatura à prefeitura de São Paulo, período em que também passa
por complicações de saúde que a fazem emagrecer quase 24kgs.
Foram selecionados comentários de postagens no perfil da deputada Joice
Hasselmann na rede social Instagram (@joicehasselmannoficial) a partir dos
principais eventos de cada uma das três fases de sua trajetória política. Para cada
fase mencionada é feita uma contextualização dos eventos a partir da repercussão
em redes sociais e mídia tradicional e YouTube, logo então é atribuída uma análise
de seis postagens que por sua vez contam com a seleção de dez comentários cada.
A amostra é então analisada a partir das reações ao discurso da postagem e então
classificadas. A seleção das postagens no Instagram foi feita a partir tanto das datas
de eventos relevantes na trajetória da deputada quanto da temática do conteúdo
postado, totalizando assim, uma amostra de 180 comentários.

2.5.1 Fase 1: Joice Hasselmann e a aliança bolsonarista
Em uma live em seu canal no Youtube do dia 7 de abril de 2018, a jornalista
Joice Hasselmann, anuncia, após alguns boatos, que será candidata nas eleições de
2018 e que recebeu convite de alguns partidos “apesar de nunca ter tido a pretensão
de ter saído como política em lugar nenhum”. Relata que fez uma votação em seu
canal onde: “88% disseram que deveriam sair como candidata e que 79% disseram
que deveria ser candidata com Bolsonaro”, insere também: “optei ao PSL por causa
do Jair Bolsonaro [...] é algo que me agrada [...] não concordo com tudo ele fala, mas
concordo com a espinha dorsal do que ele acredita”. Na maior parte de sua live, Joice
se dedica a falar do ex-presidente Lula e do Juiz Sergio Moro na operação Lava Jato,
assunto causa imediatamente movimentação no chat ao vivo, o que faz Joice
responder algumas questões que surgem se mostrando favorável à operação que
condenou Lula. Surgem comentários pró-Bolsonaro, algo que se solidifica com o
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argumento de inimigo em comum, e aponta um dos seus objetivos ao se candidatar:
“juntar o centro e a direita para fazer uma oposição contra esses pilantras”.
As figuras a seguir apresentam dois itens: o printscreen da postagem no
Instagram com a legenda original ao lado esquerdo, e sempre ao lado direito, uma
caixa (elaborada pela autora) com os dez comentários coletados, sem ordem
discursiva, respeitando apenas a ordem de coleta e, tendo cada (-) a representação
de um diferente usuário, protegendo seu anonimato.

Figura 1- postagem de 17 de março de 2018 com 9860 likes

Postagem realizada antes do início da campanha e do anúncio da sua
candidatura pelo Partido Social Liberal, na qual já apresenta sua aliança à direita
bolsonarista. Segundo Hasselmann trata-se de uma imagem que não é de sua autoria,
“circulando nas redes”. Os comentários refletem a reação de sua possível candidatura
e também de outras duas outras mulheres, Janaína Paschoal que acabou se elegendo
a deputada estadual de São Paulo e Carla Zambelli, que se elegeu deputada federal
também por São Paulo, ambas no mesmo ano pelo PSL. A amostra, em sua maioria,
reage negativamente à mensagem.
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Figura 2- Postagem de 24 de Julho de 2018 com 13.800 likes

Postagem que anuncia sua pré-candidatura para deputada federal pelo Partido
Social Liberal de São Paulo, onde é citado o apoio de Jair Bolsonaro. Os comentários
da amostra são divididos em reações positivas e negativas à mensagem.
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Figura 3- Postagem de 07 de outubro de 2018 com 105mil likes

Imagem postada durante a apuração de votos, anunciando sua provável vitória
como deputada federal. Joice Hasselmann torna-se a mulher mais votada na história
do Brasil para o cargo. Os comentários indicam, em sua maioria, reações positivas à
mensagem.
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Figura 4- postagem de 08 de outubro de 2018 com 26.800 likes

A imagem compartilhada pela deputada trata-se de um printscreen do portal de
notícias G1, chamando atenção com um desenho de um ‘coração’ (provavelmente
feito pela própria Joice) para a seção de mulheres na política. Em destaque, um link
sobre o crescimento quantitativo de parlamentares mulheres na Câmara, na qual há
uma foto da deputada ilustrando a chamada. Na legenda há uma crítica a Rede Globo.
Os comentários da amostra, em sua maioria são negativos à mensagem. Os usuários
deram destaque às demais chamadas da seção, também há a repetição de ‘Efeito
Marielle’ a partir de discurso de indignação baseado em crítica ideológica e aversão à
esquerda partidária e crítica à comunicação da empresa Globo.
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Figura 5 - Postagem de 08 de março de 2018 com 358.533 visualizações

A postagem do dia das mulheres é um recado de celebração da data em
formato de vídeo com o presidente Jair Bolsonaro e apoiadoras do grupo ‘Mulheres
com Bolsonaro’. É agradecida a participação de mulheres durante as eleições e é feito
um pedido de apoio para “mudar o Brasil”. Os comentários demonstram reações, em
sua maioria, positivas apresentando apoio às mensagens do vídeo e à atuação política
das mulheres.
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Figura 6 - Postagem de 08 de março de 2018 com 24.354 likes

A postagem, também do dia das mulheres, apresenta um vídeo em que Joice
exibe uma conversa por telefone na qual aborda a representação de mulheres nas
casas legislativas e aponta alguns ‘problemas brasileiros’. Seu argumento é o ‘novo
caminho’ de entrada das mulheres para a criação de uma “cultura política” que
historicamente foi negada às brasileiras. Seu discurso é exemplificado com sua
própria trajetória, onde lembra que não iniciou a carreira por conta de seu sobrenome
ou filiação partidária, mas sim conseguiu “na raça”.

Para concluir, fala sobre o

machismo institucional e que caso ocorra, irá enfrentar seus colegas “se falar nesse
tom comigo vai ter problema” e emenda dizendo que ainda não sofreu com isso pois
“os meninos ficam até com medo: opa, Joice é durona. Eu sigo minha vida com meu
salto agulha”. Os comentários da amostra apresentam reações positivas e negativas
à mensagem do vídeo. Dos positivos, reações que concordam com a desigualdade
de participação de mulheres e suas conquistas, e com a trajetória da Deputada. Já os
negativos estão, em sua maioria, associados à relação da deputada com o presidente
Jair Bolsonaro.
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2.5.2 Fase 2: a CPMI das Fake News
Foi em 4 de dezembro de 2019, em que a parlamentar depôs sobre a
participação do PSL na influência dos ataques coordenados nas redes sociais e de
perfis fakes na internet nas eleições de 2018, onde se elegeu o presidente Jair
Bolsonaro. A sessão foi divulgada simultaneamente, em formato de live, no site
YouTube pelo canal oficial da Câmara dos Deputados.
A Deputada relata que tem sofrido com ataques violentos em ambientes físicos
e virtuais, sobretudo em suas redes sociais por parte de colegas, pela oposição, por
eleitores e demais usuários da internet. Num depoimento bastante emocionado, chega
a citar a mudança de rotina de sua família devido às ameaças que seus filhos têm
recebido. Assim que a fala da deputada é iniciada, surgem comentários agressivos
que atingem especialmente seu corpo.
Anterior ao episódio, em 19 de outubro do mesmo ano, o deputado e um dos
filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro virou alvo de críticas da parlamentar pelas
especulações que seu pai o indicaria ao cargo de embaixador dos Estados Unidos.
Joice compartilha um meme no Twitter ironizando a posição privilegiada de Eduardo
como filho do presidente e desmerecendo seu suposto mérito para indicação ao cargo.
Em seguida, a parlamentar recebe como resposta de seu colega um tuíte com a
criação da #DeixeDeSeguirAPepa e o link de seu perfil na rede social.
O conflito entre os colegas gera grande repercussão na mídia e em outras
redes. Eduardo virou réu no processo aberto pelo próprio partido no Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar.
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Figura 7: comentários no chat da transmissão do depoimento da Deputada Joice
Hasselmann do canal da Câmara de Deputados no Youtube.

Figura 8: Os comentários mais reproduzidos são os que humilham Joice pela comparação da
personagem de desenho infantil “Peppa Pig”.
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A seguir as postagens selecionadas do Instagram referentes a essa fase:

Figura 9 - Postagem de 18 de outubro de 2019 com 37.096 likes

Postagem que se menciona a resposta da crítica realizada na suposta
pretensão do presidente Jair Bolsonaro em indicar seu filho, Eduardo Bolsonaro ao
cargo de embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Eduardo foi responsável por
lançar a #deixedeseguirapepa no Twitter e acusou Joice de traição a sua família.
Diversas vezes afirmou que ela só está no cargo devido à aproximação com seu pai.
Na legenda é possível ver seis pontos de respostas aos ataques que Eduardo realizou
na rede social. Fazendo referência à imagem com o rosto de Eduardo com o corpo do
personagem mimado da novela mexicana, Chaves. Chamando-o de moleque,
mentiroso, que fala demais e que atrapalha o trabalho do pai. Os comentários são de
grande maioria negativos, onde há ofensas gordofóbicas, crítica ideológica e moral,
acusação de traição.
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Figura 10 - Postagem de 21 de outubro de 2019 com 166.392 visualizações

A postagem compartilha um vídeo de um programa de rádio em que Joice
participou e respondeu sobre as investigações de gastos do PSL que envolvem a
família Bolsonaro. Os comentários da amostra são de reação negativa à mensagem
e demonstram desconfiança, mas também ataques a sua fala.
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Figura 11 - Postagem de 21 de outubro de 2019 com 213.295 visualizações

A postagem em formato de vídeo, ainda do programa de rádio, Hasselmann
afirma que não se aproveitou da aproximação da família Bolsonaro para se eleger sob
a justificativa de que concorreu com Eduardo Bolsonaro para o cargo de deputada
Federal, ou seja, há um indício de mérito em ser eleita. Ainda questiona se liberdade
de expressão seria sinônimo de traição, como tem sido acusada. Os comentários são
reações de maioria negativas, apresentando agressão moral a partir da honra e de
sua fala.
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Figura 12 - Postagem de 21 de outubro de 2019 com 237.292 visualizações

A postagem é o último vídeo compartilhado do programa de rádio, neste, a
deputada indica algumas conversas que contradizem os ataques que tem recebido
devido aos boatos de colegas parlamentares, mais uma vez citando a família
Bolsonaro. As reações indicam ódio a esquerda partidária a partir de comparações
com demais parlamentares que sofreram violência, depreciação do seu trabalho e
também ataques gordofóbicos.
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Figura 13 - Postagem de 25 de outubro de 2019 com 9.692 likes

Postagem sobre a participação na websérie “Deixa Ela” do site Capitu para o
Estadão de São Paulo, onde Joice realiza uma entrevista com sua colega Tábata
Amaral sobre participação e representação de mulheres na política brasileira. Na
postagem é possível ver que a deputada indica algumas taxas de representatividade
e colocação do Brasil neste cenário. Os comentários na amostra são todos negativos,
expressam discursos de ódio contra a esquerda política, ataques pessoais e ofensas
gordofóbicas.
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Figura 14 - Postagem de 08 de março de 2020 com 14.742 likes

Postagem do dia da mulher na qual Joice reflete os papéis do trabalho feminino
e mais uma vez fortalece a importância de representação das mulheres na política.
Os comentários são de maioria negativos, os positivos se limitam ao elogio pessoal
que foge do objetivo do discurso da imagem e, também há o incentivo do discurso.
Dentre os negativos, há a discordância a partir de ataques de ódio de gênero,
gordofóbicos, antifeministas, ofensas pessoais.

2.5.3 Fase 3: Prefeitura de São Paulo e seu emagrecimento
Nesta terceira e última fase da trajetória de Joice Hasselmann como
parlamentar, é apresentado um discurso melhor posicionado da deputada em relação
à violência sofrida na política, também há a percepção de um desgaste físico e
emocional maior devido aos ataques. A fase se inicia com a incitação ao impeachment
do presidente nas redes sociais e logo após com a exposição de sua saúde e
apresentação de uma nova imagem, um corpo magro. Segue com sua candidatura à
prefeitura de São Paulo e apoio e denúncias contra a violência de parlamentares
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mulheres.
Durante essa fase, foi possível observar recorrentes notícias e matérias que
associam seu corpo a sua carreira como parlamentar. Muitas inclusive apresentadas
na sessão de ‘assuntos políticos’ dos jornais. Durante sua campanha à prefeitura, o
assunto é geralmente apontado como uma conquista positiva à candidata, criando
maior confiabilidade, por consequência credibilidade. O mesmo também usado como
um ponto a ser comparado as outras mulheres na política, mesmo após a deputada
ter declarado que o emagrecimento foi consequência de ter enfrentado problemas de
saúde após ser internada, e não uma escolha de procedimento estético.

Figura 15 - manchetes de jornais online
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Figura 16 - Postagem de 08 de junho de 2020 com 4.128 likes

Postagem apresenta printscreens de alguns tuites de sua conta oficial em que
demonstra a indicação de supostos crimes que o presidente Jair Bolsonaro pode ter
cometido durante a pandemia de coronavírus. Joice alerta que a rede social teve uma
grande frequência de #impeachment no mesmo dia da postagem. Todos os
comentários da amostra são negativos. Reações de ofensas sexuais, gordofobia, e
banalização de violência contra mulher.
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Figura 17 - Postagem de 19 de julho de 2020 com 28.197 likes

Postagem se refere ao novo marco da vida da deputada devido às
complicações de saúde que sofreu. É anunciado seu estado de saúde física e psíquica
através de um discurso motivacional, onde também é citado como uma das causas,
seu trabalho como parlamentar. Os comentários são de maioria divergentes à
mensagem, tendo maioria reações sobre seu corpo que podem se classificar como
assédio e gordofobia.
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Figura 18 - Postagem de 20 de Julho de 2020 com 26.558 likes

Postagem é uma resposta de prova aos comentários da anterior, onde alguns
usuários enviaram mensagens contestando a pessoa que aparece na foto, na qual há
dúvida em ser a própria deputada, também alegações de edições na imagem.
Hasselmann responde como uma foto no mesmo cenário da anterior, indicando
algumas das mensagens ofensivas e odiosas que recebeu. Mais uma vez comenta
sobre seu processo de emagrecimento ter sido em decorrência da sua saúde frágil.
As reações nos comentários são de maioria classificados como assédio sexual,
agressão moral e gordofóbicos.
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Figura 19 - Postagem de 18 de outubro de 2020 com 638 likes

A postagem foi realizada durante sua candidatura à prefeitura de São Paulo,
trata-se da divulgação para uma conversa com outras candidatas do PSL. É
compartilhada uma imagem com a chamada ‘Mulheres de coragem’ em uma
ilustração de Hasselmann. Os comentários são de maioria negativos à mensagem da
postagem, possível verificar representações de ódio e aversão à esquerda política,
ódio ao movimento feminista, gordofobia e demais formas de assédio moral.
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Figura 20 - Postagem de 11 de Janeiro de 2021 com 2.443 likes

A postagem faz referência a algumas matérias produzidas sobre a violência de
gênero que a deputada tem sofrido como parlamentar. Joice além de reconhecer a
violência, faz uma crítica ao machismo nos espaços institucionais e incentiva lutas
contra essas práticas. Os comentários são de reação negativa com maioria ao ódio à
esquerda política, ódio de gênero e gordofobia.
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Figura 21 - Postagem de 07 de fevereiro de 2021 com 128.722 visualizações.

A postagem trata-se de um vídeo em que a deputada se encontra numa
delegacia apresentando o registro de violência virtual que tem sofrido com sua
imagem após ser alvo de ataques sexuais e difamatórios. As reações nos comentários
são de maioria negativas à mensagem.
2.6 Reações no Twitter
O programa Hedonometer, apresenta o rankeamento das 200 palavras em
português mais tuitadas no dia selecionado. O dia seguinte do tweet do lançamento
da #deixedeseguirapepa, no dia 20 de outubro, a palavra burra aparece em 28º lugar
do rank; falsa em 141º, e vadia em 195º. Todas apresentaram crescimento de
frequência maior do que em relação aos sete dias anteriores, estipulando uma média
de 6.05 numa escala de 0-10 de “felicidade” na rede social, a menor média dos últimos
10 dias que antecedem a data.
O mesmo padrão no Twitter se repete no dia 05 de dezembro de 2019 quando
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há novamente um pico de crescimento da frequência da #deixedeseguirapepa devido
a denúncia de esquemas de fake News que envolvem a família Bolsonaro. As reações
quantificadas pelo Hedonometer no dia 05 possuem a média de ‘positividade’ mais
baixa dos últimos 13 dias. As mais significativas do rankeamento que tiveram
incidência maior nos 7 dias antecedentes à data: 20º puta; 85º deputados; 96º
vagabunda; 158ª burra, com média positiva de 6.06 na mesma escala.
Apesar dos termos não poderem ser diretamente relacionados ao caso de
Joice, pois o universo gigante do Twitter não possibilita o rastreamento de todos os
tópicos de discussões que utilizaram as palavras citadas. Ainda assim, o método do
programa seleciona palavras pela positividade ou negatividade a partir da relação de
expressões dos contextos relevantes do dia/semana/ano da rede social, logo é
possível traçar um paralelo de níveis de ‘felicidade’ (termo utilizado pelo próprio
software) com o lançamento da hashtag #deixedeseguirapepa pelo StoryWrangler:

Gráfico 2 - Três picos de #deixedeseguirapepa, 19, 20 e 21 de outubro; 31 de outubro e 4,5,6 e 7 de dezembro34. Dados:
Computational StoryLab, Twitter Decahose API.

34
Gráfico
interativo
acessível
em:
https://storywrangling.org/?ngrams=%23deixedeseguirapepa&language=pt&scale=lin&start=2019-1011&end=2019-12-15.

77

Gráfico 3- : Média de ‘felicidade’ no Twitter dos dias 20 de outubro de 2019 (6,06) e os dias mais positivos anteriores, contando
dez dias; e dia 4 de Dezembro (6,07) contando treze dias anteriores mais positivos. Dados: Computational Story Lab Hedonometer, Twitter Decahose API.

É possível observar nos gráficos que os dias seguintes dos episódios citados,
20 de outubro e 05 dezembro tiveram um padrão de tendência, porém não é possível
confirmar que a negatividade está diretamente associada aos acontecimentos
políticos dos dias, pois também devem-se considerar outros acontecimentos que
movimentam a rede social. Ainda assim, o argumento não pode ser descartado desde
o momento que é possível observar que o nível de ‘felicidade’ no Twitter nos últimos
anos mostrou-se em decadência não coincidentemente com a polarização ideológica
partidária e ascensão da extrema direita no mundo.
2.7 ‘Peppa’, ‘pepa’ e ‘#JoiceTraidora’
O termo Peppa virou ofensa em comparação à protagonista de um desenho
animado infantil britânico homônimo representado por uma família de porcos. Como o
desenho atinge níveis globais de alcance, não é possível associar a incidência do
termo ‘peppa’ no Twitter apenas às ofensas contra Joice. Porém, logo é observado
que bolsonaristas no Twitter recorrentemente usam o termo ‘pepa’ (com o erro na
grafia, apenas um ‘p’) e pode ser constatado seu aumento de frequência na rede social
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a partir de dois eventos: sua destituição como líder do PSL na Câmara, o que resultou
na discussão com Eduardo Bolsonaro e seu depoimento na CPMI das fake News.

Gráfico 4- Rankeamento em escala logarítmica de tweets e retweets com termos ‘pepa’, ‘peppa’, ‘joice’ e ‘#joicetraidora’ no
Twitter entre setembro de 2019 a janeiro de 2020. Dados: Computational StoryLab, Twitter Decahose API.

O gráfico apresenta a linha (verde) de rankeamento do termo ‘peppa’ de forma
estável, com alguns picos em dias de lançamento de episódios do desenho infantil. Já
a linha do termo ‘pepa’ (azul) cresce no dia 18 de outubro de 2019 tendo seu pico no
dia seguinte, 19, o dia das discussões com Eduardo Bolsonaro, juntamente com termo
‘joice’ (vermelho). A partir disso, também é possível acompanhar um crescimento do
termo ‘peppa’ também no dia 18, onde os três termos apresentam uma sintonia nos
picos logo após a data, algo que não ocorre anteriormente. Neste evento há a
presença da hashtag ‘#JoiceTraidora’ (roxo).
Outro pico que apresenta sintonia de frequência dos termos é o do dia 4 de
dezembro, o dia de seu depoimento na CPMI. Após o episódio, os termos se
dispersam novamente, porém ‘pepa’ (azul) se mantém em alta, em comparação ao
antes das datas dos eventos. Neste evento a hashtag #JoiceTraidora alcança seu
maior pico no Twitter.
Em síntese, a associação dos termos ‘pepa’ e ‘peppa’ com a deputada Joice
Hasselmann possui uma incidência significativa em toda rede social. O que para níveis
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globais é um indicador bastante expressivo já que o desenho infantil é popular e
exibido em mais de 180 países.
2.8 Análise quantitativa dos comentários no Instagram
Gail Ukockis (2019) relata sobre as concessões que mulheres comediantes
toleram nos palcos para que consigam ser notadas e ouvidas, muitas das vezes
admitindo ofensas e assédio para que o show continue. A ‘permissão’ que Joice
recebe para atuar na política está diretamente relacionada à possibilidade de
depreciação de seu trabalho, o que em algumas situações coloca Joice nos holofotes
e, de certa forma contribuindo para seu ‘sucesso’ como deputada. Essas concessões
ocorrem pela ocupação de um lugar que não pertence as mulheres, o público, e por
consequência a reação pode se apresentar de diversas formas, como o assédio,
ofensas de natureza depreciativa do corpo, da fala, silenciamento etc.
[...] a tradição secular de tentar diminuir o poder de uma mulher forte.
Em vez de se conformar com o ideal da mulher mansa, Ela (comediante
estadunidense) tem a coragem de não se diminuir insultando sua própria
aparência. [...] Uma das primeiras comediantes, Phyllis Diller, teve de recorrer
à autodepreciação para poder entrar no palco. [...] O humor de Diller foi uma
defesa eficaz em sua época, mas é uma sorte que as mulheres tenham outras
opções além da autodepreciação para serem notadas. (UKOCKIS, 2019.p 7)
As sociedades tradicionais, então, apenas permitem que os homens se
aventurem na esfera pública. Uma punição comum para mulheres que violam
essa norma - mesmo nas sociedades modernas - é o assédio nas ruas. O grito
do heckler para Schumer sobre as partes do corpo dela soa como um
"vaqueiro" gritaria para uma garota ou mulher. Esteja um homem ordenando a
uma mulher que "sorria" ou invadindo seu espaço pessoal, ele a está punindo
por entrar na esfera pública sem um homem (Idem. p.8)

As categorias foram nomeadas e os comentários classificados de acordo com
as representações morais encontradas nas reações do Instagram. Os 180
comentários foram classificados a partir de 7 categorias:
Ataques a fala - Onde as reações deslegitimam a postagem por meio de menosprezo,
acusação de falta de lucidez e infantilização da mensagem. Representadas, em sua
maioria, por ofensas nas variações de mentirosa, louca, ex.: “já tá latindo muito.
Empapucei”
Ataques a honra – Engloba o que representa a mulher indigna, a partir de indicações
de deslealdade, colocando em situações de desconfiança, foi também considerado
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nessa categoria o discurso moralmente sexual. Variações de traidora, desonesta e
puta encontrados nos comentários. Ex. “#joicetraíra”
Ataques ao corpo e assédio sexual - Representam as reações que possuem teor
de vigilância, perseguição e julgamento do corpo com fins de sujeição. Nas variações
de gorda, puta (também presente na categoria de honra, porém com associação ao
corpo). Ex. “Só eu que vou bater umazinha pra Joice Hasselman depois da bariátrica?”
Depreciação do trabalho - Que representam incompetência do exercício como
parlamentar a partir de questionamentos de gênero. Ofensas nas variações de burra,
incompetente, desinformada, alienada, desatenta. Ex. “lugar seu é no tanque ai vc só
tá fazendo merda”
Ofensiva ideológica - Aqui é considerada a disputa ideológica representada pelo
combate do inimigo em comum na polarização política vigente, a partir da tentativa de
descrédito do não pertencimento ao grupo em que há alinhamento partidário e
reconhecimento ideológico. Neste caso, no outro pólo, a esquerda política, a investida
é feita a partir de variações de comunista, esquerdistas, petistas, feministas. Ex.: “Se
revelando a comunista cínica”
Não classificados - Comentários que possuem representações violentas contra
gênero, porém não estão em categorias específicas.
Não atribuído - Todos os demais comentários que não possuem teor violento e não
são classificados em nenhuma das demais categorias.
Como a classificação da amostra foi feita levada em consideração sempre a
reação contra o gênero no discurso das postagens, foram desconsiderados
comentários que apenas expressavam um posicionamento discordante ou crítico do
discurso, ou seja, sem representação de conteúdo agressivo/violento, sendo assim,
categorizados como ‘não atribuído’
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Gráfico 5 - Taxas de comentários contra Joice Hasselmann em seu perfil no Instagram.

Seguindo a ordem de maior para a menor incidência, as categorias estão
organizadas em: Não atribuído com total de 28,9%; Ataques ao corpo/assédio sexual
com 20,6%; Ataques à honra com 13,3%; Ofensiva ideológica com 11,7%; Ataques à
fala 10%; Depreciação do trabalho com 8,9% e por fim, Não classificado com 6,7%.
Totalizando, assim, 71,1% de comentários com representações de violência
contra a parlamentar no Instagram.
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Gráfico 6- Número absoluto dos comentários divididos nas três fases

Pode ser observado que na primeira fase, anterior a ruptura com o
bolsonarismo, havia menor incidência de comentários violentos no perfil oficial da
deputada no Instagram (41 de 60). Essa fase apresenta alguns comentários contra a
parlamentar que podem ser classificados como violentos, porém não há tanta
relevância quantitativa em relação às outras fases. Nesta fase é possível perceber o
incentivo de pró-bolsonaristas na participação mulheres na política através de
comentários elogiosos ao seu desempenho e de outras parlamentares aliadas.
Na segunda fase há uma mudança drástica, apenas 5 de 60 comentários
podem ser classificados como não violentos. Nesta fase, as representações de ataque
à honra crescem com o discurso de traição da deputada por seus colegas, se tornando
a categoria com maior incidência (15 de 60), seguidas de ataques a fala (12 de 60) e
ataques ao corpo (11 de 60), este último com grande investida de discurso
depreciativo baseado no humor. O incentivo encontrado na fase interior perde a força
através de ataques desmoralizantes ao seu desempenho no cargo.
Na terceira fase, assim como na segunda, os comentários que podem não ser
classificados como violência contra a parlamentar se mantêm (6 de 60). É possível
apresentar uma maior concentração das categorias que podem ser classificadas como
violentas na terceira fase, no caso, os ataques ao corpo lideram (24 de 60), seguidas
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de ofensiva ideológica (12 de 60). As ofensas com apelo ao lúdico permanecem. Os
comentários com discursos gordofóbicos decaem após a apresentação de um corpo
magro, em contrapartida, há uma crescente de assédio sexual. Os comentários que
representam ofensiva ideológica crescem a partir de discurso de ódio homofóbico,
pela aproximação da deputada com outras mulheres parlamentares da esquerda
partidária.
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CAPÍTULO 3 – A AMEAÇA AO MASCULINO, O LÚDICO NA INTERNET E A
VIOLÊNCIA SEM PARTIDO
3.1 “A mulher de Cesar não basta ser honesta, deve parecer honesta”35
Caio Júlio César era Pontífice Máximo, um dos mais altos cargos da religião de
Estado da Roma Antiga. Em 62 a.C, A Regia, residência oficial do Pontífice, daria
lugar às celebrações anuais em honra a Bona Dea, uma divindade de origem Grega,
cuja celebração era vedada a homens. Naquele ano, suspeita-se que o jovem Públio
Clódio, um aristocrata de família ilustre em início de carreira política, era apaixonado
por Pompéia, esposa do Pontífice que estaria presente na celebração com outras
mulheres. Clódio teria se vestido em trajes femininos e invadido a celebração em
busca de Pompéia, surpreendendo uma escrava que logo notou que se tratava de um
homem. O invasor foi expulso e foi aberto um processo por sacrilégio contra Clódio.
Meses depois, ele seria absolvido devido a costura de alianças políticas, e largas
somas em suborno aos jurados, além da relutância do próprio César em depor contra
o suposto invasor dos rituais.
No caso, o erro político que já seria suficiente para Júlio Cesar punir Clódio é o
da invasão de uma celebração religiosa, baseada em rituais oficiais que pacificavam
as relações no Estado. Além disso, invade sua residência a fim de perseguir sua
esposa Pompéia. Júlio César, mesmo com os dois grandes motivos, perdoa Clódio,
mas não perdoa sua esposa, sem a menor prova de traição por parte dela, onde é
punida.
A frase que intitula a seção caiu em ditado popular, e não se sabe precisamente
onde ou quando começou a ser usada. Seu significado está entorno da imagem
pública da mulher dever estar acima de qualquer dos seus feitos. Algo que pode
indicar que os ‘princípios morais’ numa sociedade não apenas orientam os indivíduos
e suas ações, mas também elaboram formas de validá-los a partir de determinadas
configurações

sociais

(WEISS,

2015).

Apesar

das

iniciativas

de

maior

representatividade como a lei de cotas nas eleições e canais de denúncias no país, a
violência moral impede mulheres de participarem das redes de disputas no campo

35

Referência ao texto clássico: Plut. Caes. 10.6.
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político ao mesmo tempo que há uma corrida de poder na qual os homens são os
responsáveis pelo aviso de partida e de chegada.
3.2 Mulheres na política e a violência da direita conservadora
Em novembro de 2003, o então deputado Jair Bolsonaro (PSL–RJ) numa
entrevista à emissora Rede TV! realizada no salão verde do Congresso, comentava
sobre a maioridade penal exemplificando um crime de tortura e estupro cometido por
um menor de idade no estado de São Paulo.
A deputada Maria do Rosário (PT–RS) que também estava presente no salão
sendo entrevistada começam a discutir pelo posicionamento ideológico divergente ao
tema. A deputada se aproxima, e então comenta a fala do deputado à entrevista, que
se encontra junto com a equipe jornalística, e logo recua. O deputado em tom alto,
responde aos gritos à deputada usando de deboche e risadas. A seguir a transcrição
da discussão:

MR: “O senhor promove essas violências. O senhor promove sim.”
JB: “Grava aí que agora eu sou estuprador. Jamais iria estuprar você, porque você não merece”
MR: “Olha, eu espero que não, senão eu te dou uma boa bofetada na cara.”
JB: “E eu te dou outra, eu te dou outra! Você me chamou de estuprador, sua vagabunda! Sua
vagabunda!”
MR: “Mas o que é isso?!”
JB: “Vai agora se fazer de coitada agora.”

Figura 22- “Sua vagabunda! Vai agora se fazer de coitada agora" Fonte: YouTube
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Em meio a discussão, o deputado Jair Bolsonaro chega a empurrar e apontar
com o dedo indicador em direção ao rosto da deputada diversas vezes de forma
agressiva. Confusa, se indigna perguntando o que está acontecendo repetidas vezes
olhando ao seu redor. Logo chega um segurança que os distanciam. Toda a discussão
é gravada pela equipe de filmagem da emissora de televisão, Rede TV! que
entrevistava o deputado Jair Bolsonaro.
No vídeo, é possível observar Bolsonaro a todo momento em um
posicionamento corporal agressivo e intimidador em relação à deputada. Também é
possível observar uma mulher ao fundo rindo ao fundo da agressão durante todo o
vídeo. No momento em que os seguranças se aproximam para distanciar ambos, a
decisão imediata é de acalmar o deputado que repetia num tom ameaçador “sua
vagabunda” enquanto os seguranças riam juntamente com outros parlamentares e
pessoas que passavam pela Sala Verde. Em nenhum momento do vídeo é visto algum
direcionamento verbal ou físico, de outras pessoas à deputada, como se ela nem
estivesse ali.
Ainda no mês de novembro, após o episódio na Sala Verde, numa sessão do
Plenário na Câmara, a deputada Maria do Carmo Lara (PT- MG), colega de partido da
deputada Maria do Rosário, pede permissão ao presidente da Casa para pronunciar
o episódio na presença de Jair Bolsonaro que em seguida, também se retrata:

MC: “O Deputado Jair Bolsonaro agrediu física — parece que empurrou — e moralmente, com
palavras, a deputada Maria do Rosário, chamando-a de vagabunda, com licença da palavra, no
Salão Verde. Este fato foi filmado pela televisão. Então, faço um desagravo à nossa companheira,
Deputada Maria do Rosário, e conclamo a todos os Deputados para que se somem a ele e peçam
a esta Casa que apure essa questão. Não aceitamos que um colega de trabalho trate outra pessoa
da forma como a Deputada foi tratada.”
JB: “Sr. Presidente, graças a Deus a Rede TV! gravou todo o episódio. As fitas estarão à disposição
de todos brevemente. Somos seres humanos e todos podemos perder a cabeça um dia. Não foi o
meu caso. [...] Meu Deus! Sou chefe de família e pai de 4 filhos. Concordo que não deveria ter
respondido daquela maneira para ela, mas não houve agressão. Ela avançou na minha direção
— V.Exas. vão ver na fita —e tentou me agredir fisicamente, dizendo várias vezes: Vou te dar um
tapa na cara! Vou te dar um tapa na cara! E eu fiquei parado — a fita vai mostrar.”

Fonte: Discursos e notas taquigráficas – Discursos proferidos em Plenário. Câmara dos Deputados.
11/11/2003.
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Em dezembro de 2014, ocorre um outro episódio parecido entre Jair Bolsonaro,
agora deputado pelo PSC–RJ, e Maria do Rosário. Enquanto a parlamentar deixava
o plenário da Câmara após sua fala sobre o dia dos Direitos Humanos, Bolsonaro
então diz: “Há poucos dias você me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei
que eu não estuprava você porque você não merece. Fique aqui para ouvir!”
No mesmo mês, Bolsonaro concedeu uma entrevista ao jornal Zero Hora em
que cita a colega mais uma vez. O parlamentar então justifica sua ação afirmando que
não a estupraria pois não seria bonita o suficiente para ser escolhida:

JB: “Ela não merece porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz meu gênero, jamais a
estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, porque não merece.” O
estuprador é um psicopata, ele escolhe suas vítimas. Não pega aleatoriamente. Não é a primeira
mulher que passa ali numa área de penumbra que ele vai pegar e estuprar. Foi uma resposta, uma
ironia naquele momento.”

Em junho de 2016, Bolsonaro vira réu por decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) por dois crimes: injúria e apologia ao crime de estupro. Em 2019, Maria do
Rosário vence a causa, e Jair Bolsonaro, que já havia sido eleito como Presidente da
República, é condenado a pagar uma indenização a ela por danos morais e se retratar
na mídia com o pedido de desculpas. A deputada doou o dinheiro da indenização às
entidades de combate de violência contra mulheres no país e desde então tem
incentivado denúncias do tipo.
Um outro caso de violência coberto pela grande mídia contra parlamentares
mulheres, é protagonizado pela ex-presidente Dilma Rousseff (2016), primeira mulher
a ocupar o cargo no país e relata ter sofrido durante todo seu mandato diversos
ataques machistas e misóginos. Eles podem ser classificados num primeiro momento,
de forma mais branda através da repercussão da sua imagem na mídia; e num
segundo momento, de forma mais agressiva após a articulação do golpe que a tira do
poder, especialmente através da repercussão de memes agressivos a fim de degradar
a imagem da ex-presidente. Foram usadas diversas formas de ataque, como imagens
e comentários na internet atacando a figura feminina de Dilma chamando-a de “louca,
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anta, vadia, desequilibrada”36, e outras alusões à falta de controle por estar no período
de “TPM” e que não poderia trabalhar sob pressão.
A coletânea organizada por Manuela D’ávila, intitulada ‘Sempre foi sobre Nós’
(2021), reúne relatos de mulheres envolvidas direta e indiretamente na política
partidária brasileira das últimas décadas que passaram ou examinaram formas de
violência contra mulher em cargos políticos. Nesta coletânea, Dilma Rousseff relata
alguns dos episódios que sofreu durante seu mandato. Um deles foi a capa de uma
edição da revista IstoÉ, que tinha como manchete: “As explosões nervosas da
presidente” e como subtítulo: “[...] surtos de descontrole [...] perde as condições
emocionais para conduzir o país”. A capa foi imediatamente comparada por usuários
de redes sociais, sobretudo no Twitter com uma edição antiga da revista Época em
que há uma ilustração do ex-técnico da seleção de futebol brasileira, Dunga, onde
anuncia: “O Dom da Fúria” indicando a diferença da abordagem de comportamentos
entre homens e mulheres. A edição da revista levou reações negativas que puderam
ser acompanhadas através da criação da hashtag no Twitter, #IstóÉMachista.

Figura 23- Capa revista IstoÉ e capa revista Época. Fonte: Twitter.

Anos mais tarde, a revista IstoÉ lança uma edição na qual há uma imagem do
então presidente Jair Bolsonaro associado a imagem do filme infantil da Disney que

36

2016.

Ver Flávia Biroli, ‘Political violence against women in Brazil: expressions and definitions’,
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estava em alta devido ao seu remake, O Rei Leão: “Bolsonaro, um leão fora de
controle”, e no subtítulo: “[...] trata todos como se fossem inimigos [...] ex-aliados e
entidades de comunicação reagem assustados”. A capa desagrada a internet e a
revista mais uma vez é imensamente criticada nas redes sociais através de
comentários e tweets que denunciam a reprodução de discurso machista na política.
Os comentários também indicam a má intenção dos jornalistas e editores da IstoÉ em
atacar o governo do PT a partir do mesmo discurso.

Figura 24- Capa revista IstoÉ

A ex-presidenta Dilma, em seu relato, atribuiu parte da participação direita da
mídia na construção de um discurso misógino contra seu mandato, onde foi
direcionada uma estratégia para prejudicar seu trabalho. O discurso foi elaborado
baseado cotidianamente, de forma quase que invisível, na descrença da eficiência de
uma mulher num cargo tão alto como a de presidente da República (ROUSSEFF,
2021). Essa estratégia foi articulada com base das características femininas e
atribuição de papeis às mulheres, como ofensas ao seu corpo, pela sexualidade e
modo de se vestir, também através da linguagem, onde frequentemente era
qualificada como incompreensível, assim ganhavam força as ofensas de
desequilibrada, histérica, louca, burra etc.
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o ex-presidente Lula também foi alvo de duras críticas e zombarias por
conta de seus usos linguísticos. Contudo, [no caso de Dilma] são abundantes
os exemplos de comentários depreciativos sobre mulheres em piadas e
adágios populares. Tais enunciados dizem muito sobre o papel atribuído à
mulher na nossa sociedade e veiculam os mais variados estereótipos relativos
às mulheres, como as piadas sobre a “loira burra”, os ditados de que lugar de
mulher é na cozinha, o estereótipo de que as mulheres se interessam apenas
por homens ricos, que falam demais, que dirigem mal, entre outros (SILVA,
2019.p.93)

Ao comparar com o mandato Dilma com os de Lula, a mídia se utilizou do
passado dele como operário para as críticas baseadas em dúvidas de sua capacidade
de governar. Quando Dilma se tornou chefe de Estado, sua imagem sempre foi alvo
primeiramente pela desmoralização por ser mulher, só depois de fato pelo cargo de
parlamentar.
Esse argumento ganha força no momento em que é possível verificar eventos
durante seu mandato que consideram seus feitos políticos investidos quase sempre
de crítica combinada de discursos machistas, como a falta de racionalidade e apelo
às emoções (SILVA, 2019). Dilma também afirma que tais discursos da mídia tomaram
tamanha proporção que se tornou possível associá-los como um dos principais fatores
de motivação do “impeachment” em que a tira do poder em 2016 e faz o país
mergulhar mais fundo numa crise política que já havia sido iniciada anteriormente.
[...] a misoginia na sociedade, nas instituições e na mídia vem sendo
uma poderosa arma de controle e dissuasão da atividade política das mulheres
e se manifesta principalmente em períodos eleitorais, durante governos e na
atividade parlamentar. [...] a tradicional e monopolista mídia brasileira fez o
possível e o impossível, praticou o inaceitável e o eticamente condenável
modelo de manipulação com vistas a desinformar. Atuou como partido político,
no sentido apontando pelo pensador marxista italiano Antonio Gramsci, ao se
tornar protagonista da criação do ambiente que levou ao rompimento com a
democracia em 2016 e nos conduziu à situação desastrosa que o Brasil
enfrenta hoje. (ROUSSEFF, 2021. p.49)

Um caso que ganhou rapidamente grande proporção na mídia nacional e
internacional foi a morte da vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco e
do seu motorista Anderson Gomes37. O caso ocorreu no dia 14 de março de 2018 na

37

O caso, até o momento de última revisão deste trabalho, segue sem respostas. Apesar de
não haver nenhuma prova que vincule seu assassinato a algum partido ou mandante, o caso de Marielle
tem sido categorizado até o momento como um crime de violência política pelas supostas linhas de
investigação das autoridades.
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volta do evento “Jovens Negras Movendo Estruturas”, no Centro do Rio de Janeiro, e
logo, a pergunta “Quem mandou matar Marielle?” e a contagem dos dias do crime não
solucionado se tornou algo recorrente. Em homenagem à vereadora, milhares de
placas com seu nome foram distribuídas em um ato na Cinelândia, Centro do Rio, se
tornando um símbolo de resistência e não silenciamento de sua morte. Não muito
tempo depois, alguns candidatos alinhados ao bolsonarismo tiveram uma reação
contrária à distribuição das placas, alegando que a morte da vereadora deveria ser
tratada e investigada assim ‘como qualquer outra’ e que a repercussão seria um
exagero. Essa reação contrária da direita bolsonarista foi acompanhada da tentativa
de promover questionamentos de um ataque sofrido por Jair Bolsonaro numa
passeata da campanha de 2018. Em outubro do mesmo ano, nas vésperas da eleição,
os então candidatos subiram em um palanque e um deles rasgou uma das placas de
homenagem, o que também gerou grande repercussão na internet e grande mídia. A
fala de um dos candidatos durante o ato:

"Marielle foi assassinada. Mais de 60 mil brasileiros morrem todos os anos. Esses vagabundos, eles
foram na Cinelândia, e à revelia de todo mundo, eles pegaram uma placa da Praça Marechal Floriano,
no Rio de Janeiro, e botaram uma placa escrito Rua Marielle Franco. Eu e Daniel essa semana fomos
lá e quebramos a placa.”

Fonte: Jornal O Globo. Disponível em https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/e-fato-que-deputadoseleitos-pelo-psl-quebraram-placa-com-nome-de-marielle-franco-em-comicio-de-wilson-witzel23140096

Figura 25 - Candidatos em ato em Petrópolis (RJ), no palanque, rasgando a placa de homenagem à Vereadora
Marielle Franco. Fonte: Twitter

O candidato à governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel foi
questionado sobre o episódio por seu opositor, Eduardo Paes (DEM), no debate
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televisionado que respondeu: “Aquele era um ato pró-Bolsonaro, não um ato contrário
a quem quer que seja. [...] Jamais compactuei com qualquer episódio de violência.”.
Todos os três candidatos foram eleitos.

3.3 O movimento alt right e o bolsonarismo
O trabalho dedicou-se em ir além de organizar algumas das práticas da direita
bolsonarista contra a deputada federal Joice Hasselmann após alguns eventos que a
deslocaram de aliada à traidora. Ele respondeu às perguntas elaboradas no primeiro
capítulo que destacaram a importância de se observar a violência política de gênero
através da relação entre a misoginia das redes e retórica bolsonarista.
O trabalho partiu da pergunta de quais seriam as relações dos ataques nos
espaços digitais com a violência contra uma parlamentar e questionou se a “a violência
sofrida contra a deputada estaria relacionada a pressupostos mais amplos do
bolsonarismo”. Pode-se concluir que sim, a violência sofrida nas redes pela deputada
está diretamente relacionada a questões fundamentais da direita bolsonarista. Essas
questões estão presentes no centro de estratégia e dos métodos comunicacionais da
nova direita internacional (PRADO, 2021), no qual o bolsonarismo, especificamente
se fundamenta numa retórica transnacional contra proposições falaciosas dos estudos
de gênero procedentes de fake news e ideias conspiracionistas como a ‘ideologia de
gênero’ e a distribuição do ‘kit gay’ que por sua vez, possuem estreita relação com o
moralismo religioso na América Latina (ROCHA, 2021; BIROLI, MACHADO,
VAGGIONE, 2020).
O primeiro ponto, assim como as indicações de Angela Nagle em Kill All
Normies (2017), é o comportamento de grupos de direita na internet que foi
disseminado através da zombaria de memes e outros elementos lúdicos carregados
de discursos de ódio em contrapartida ao estabelecimento da comunicação
mainstream formal e institucionalizada. Frequentemente esse comportamento é
investido a partir da figura do troll pelos bolsonaristas nas redes o que retorna ao
próprio surgimento dessa ‘nova direta’ na internet, onde uma parte avançou para o
extremismo político (PRADO, 2021). Essa possibilidade de contestar a comunicação
institucionalizada das grandes massas, num primeiro momento, conquista grupos
progressistas através do incentivo numa espécie de combate gramsciano da mídia.
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Porém são os grupos conservadores que conquistam esses espaços devido a uma já
existente configuração de relações criada por uma luta cultural das décadas que
antecedem a criação de fóruns e blogs (NAGLE, 2017). É possível observar nessas
redes o argumento da liberdade de expressão que é colocado quase sempre como
um argumento de defesa ao comportamento agressivo e odioso nesses espaços,
também carregados do discurso contra o politicamente correto, bastante utilizados na
retórica da direita bolsonarista.
Já o segundo ponto que está diretamente associado a estratégia de
comunicação dessa nova direita é a defesa da masculinidade que é motivada por uma
espécie de constante ameaça do homem branco neoliberal (CONNELL, 2016). Tal
qual o caso do gamergate de 2014, a ameaça da masculinidade fica evidente quando
a discussão é direcionada a grupo de mulheres que de certa forma ‘desagradam’ ou
ocupam espaços que não condizem com seus papéis, transformando-os, assim, em
espaços de resistência (NAGLE, 2017) através de uma disputa de gênero por uma
“formação discursiva” de violência (CONNELL, 2016. p.17). Ou seja, a defesa da
masculinidade envolve o ataque às conquistas de direitos de grupos e mulheres e
LGBTQIA+. Vestidos como personagens vikings,

38a

invasão de grupos de homens

brancos pró-Trump em 2021, na sede do Congresso dos Estados Unidos em
Washington, evidencia que essa defesa ao masculino tem sido constantemente
representada em governos de extrema direita pelo mundo.
O princípio dos grupos tribalistas masculinos, ou masculinistas,
é primeiro um ódio às mulheres, uma ideia de que as mulheres são
objetos para reprodução humana simplesmente. Muitos dos grupos
masculinistas norte-americanos defendem que as mulheres têm que
ser caçadas, literalmente, e que nós só servimos para reprodução. [...]
É um universo que remete à conquista, à invasão, a capturar mulheres
para estuprar, botar em cativeiro para reprodução, em um cenário
totalmente distópico em que os homens precisam estar entre homens
para resgatar sua virilidade perdida (PINHEIRO-MACHADO, 2021).

Nas análises dos comentários do Instagram, as postagens em sua conta oficial
dos dias das mulheres e outras que apresentam conteúdo pró direitos femininos foram
as mais atacadas após a ruptura com bolsonaristas. Assim como no Twitter, há o apelo
lúdico dos memes compartilhados com figuras que associam a deputada a desenhos
38

Também conhecida como a Invasão do Capitólio, em 06 de janeiro de 2021, grupos de
homens brancos vestidos com peles de animais, bandeiras dos Estados Unidos e outros símbolos
nacionalistas, invadiram a sede do Congresso do país após a contagem de votos e resultados
desfavoráveis à reeleição de Donald Trump.
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animados infantis como Peppa Pig e a personagem Miss Piggy do Muppet Show entre
outras comparações grotescas ao corpo de porcos feitas através de montagens de
imagens. Algo comum que foi bastante observado é como os elementos lúdicos nas
imagens compartilhadas se apresentam na maioria das vezes num discurso
sexualizado promovendo mais uma vez, comparações com outras parlamentares, em
especial as da oposição, o que consolida a disputa de interesses com foco na imagem,
sobretudo da beleza entre essas mulheres.
A partir da fala da própria deputada Joice Hasselmann: ‘bolsonarismo não ser
uma direita de verdade’, o trabalho também questionou os valores da mulher para o
bolsonarismo e “como a direita bolsonarista tem posicionado as mulheres em suas
estratégias?”. Foi possível concluir que Joice Hasselmann chega a discorrer sobre o
comportamento do governo de direita em relação à oposição de esquerda: “nem
aqueles que faziam fake news na esquerda fizeram algo parecido com o que estão
fazendo”, e logo depois declara que o governo Bolsonaro não é ‘uma direita
verdadeira’, pois não respeitam os valores da família e da mulher. O que posiciona
Joice distante dos interesses ideológicos do bolsonarismo a partir de uma comparação
com os grupos da esquerda. Evidenciando, pelas diferenças das outras direitas
políticas no país, que se trata de uma extrema direita criada a partir do movimento altright e se segmenta em contraposição ao institucional (PRADO, 2021). Apesar disso,
a categoria ‘mulher’ articulada por Joice movimenta-se no cerne de comportamentos
formadores do conservadorismo político brasileiro, onde o bolsonarismo ataca
projetos progressistas através da defesa de um “[...] ideário saudosista masculino da
família tradicional heteronormativa patriarcal” (SOLANO, 2019. p.318). Para Joice
Hasselmann, a categoria é articulada como alegação aos ataques recebidos por
colegas e eleitorado, já que suspostamente deveria estar inserida nos valores que
defendem. Contudo, a deslealdade de uma mulher para os grupos pró bolsonarismo
apresenta um incômodo reativo, no qual cabe a uma percepção de desaprovação por
suas ações, levando-a a outra categoria de mulher. No caso, classificada próxima às
parlamentares da oposição com o revés de já ter estado na categoria de mulher ideal,
quando anteriormente era aliada
3.4 O ódio ao feminino e a ameaça ao masculino
Os ataques à traição são categorizados a partir de uma validade imoral ao
comportamento da deputada Joice. A disputa política é permeada por mudança de
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alianças e aproximações por interesses por parte dos envolvidos, podem ser indicadas
como um ‘exagero’ à crítica de sua mudança de interesses mesmo ainda mantendo
seu posicionamento ideológico partidário e permanecendo no partido em que foi eleita.
A ‘traição’ de Joice está relacionada à sua falta de lealdade diretamente ligada aos
valores femininos, onde os deslizes às mulheres nessas relações resultam em
julgamentos da sua moralidade. É devido a esses ataques de traição que são
desencadeados diversos outros ataques como o de sua competência profissional e
confiança de sua fala, já que se trata da parlamentar que ‘traiu os homens que a
colocaram no cargo’.
Há também um constante questionamento do mérito de sua trajetória como
parlamentar e depreciação do trabalho presente em todas as fases, mesmo antes da
ruptura. Esses questionamentos surgem quase sempre a partir de comparações com
outros colegas homens, sendo o mais citado, seu colega Deputado Eduardo
Bolsonaro, o que segundo os argumentos de ‘incentivo’ e ‘design’ de Badouard; Mabi
e Guillaume (2016), resultantes da maior vigilância do cotidiano da deputada através
da plataforma do Instagram. Como um dos resultados dessa vigilância cotidiana,
houve uma maior frequência de associação de seu sucesso político devido à família
Bolsonaro, resultando numa incessante cobrança de reconhecimento, ou seja, uma
espécie de prestação de contas, o que promoveu a ofensa de traidora. É importante
destacar que a deputada já possui críticos ao seu trabalho antes da ruptura com o
governo bolsonarista, porém o que desencadeia uma onda de ódio a sua imagem e
fala nas redes sociais é o momento qual critica seu colega e filho do presidente,
deputado Eduardo Bolsonaro. Nesse momento ainda é possível observar uma defesa
de Joice ao presidente, e alguns eleitores também se dividem.
A intolerância à traição fez com que Joice fosse alvo de ataques, uma vez visto
que a deputada constituiu parte de seu grupo de aliados no passado. A violência aqui
se caracteriza como um projeto de afastar o ‘novo inimigo’, um exercício na ‘política
dos antagonismos’ (SOLANO, 2019), através de ataques ‘desmoralizantes’. Essa
tentativa de afastamento do inimigo também pode ser observada a partir do tweet
“deixe de seguir a pepa” do seu colega Eduardo Bolsonaro. Que investe
constantemente do papel de troll para conseguir mobilização nas redes, maior número
de visualizações do conteúdo compartilhado, likes e seguidores (PRADO, 2021).
Nesse caso, os desdobramentos de violência no digital, segundo Lumsden & Morgan
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(2015) possuem influência da própria mídia no investimento do discurso de ‘don’t feed
the trolls’39. Tantos os conselhos para que ela não dê atenção às ofensas, quanto na
tentativa de silenciamento pelo próprio pedido de Eduardo no tweet, se consolidam
como uma violência simbólica contra Joice.
Os ataques ao corpo aparecem logo após a ruptura com seus aliados, e se
estabelecem até o final das análises. E mesmo após transformações de seu corpo é
possível notar mudança nas formas de como essa violência é praticada contra sua
imagem. No dia 19 de julho de 2020, a deputada apresenta uma foto no Instagram na
qual grandes dúvidas sobre sua veracidade, os comentários que mais ganham
destaque são os que duvidam de ser a própria Joice. Devido aos questionamentos de
“como conseguiu aquele corpo?”, “tão pouco tempo, só pode ser plástica”, “é com isso
que você gasta o dinheiro público”, logo, os ataques a Deputada passam de gorda à
corrupta. A constante insistência de discursos apontando inverdades da fala da
deputada indicam o objetivo danos a sua confiabilidade como parlamentar. Esse
período se destaca quando o discurso violento muda drasticamente, e um dos fatores
que ocasiona esse marco é mais uma vez seu emagrecimento e consequentemente,
a apresentação e um corpo diferente do que era atacado até então. O que leva a uma
reelaboração dos ataques que antes eram motivados aos discursos de ódio
gordofóbicos, retornando especialmente a comparação com a personagem de
desenho animado ‘Peppa Pig’.
Um dos pontos altos dos resultados das análises dos comentários é que a
misoginia nas redes quase sempre está relacionada ao discurso sexualizado investido
de outros tipos de ódio (LINABARY & BATTI, 2019; MANTILLA, 2015) que no caso da
deputada foram mais comuns a gordofobia pelos ataques ao seu corpo e a homofobia,
aos ataques ideológicos, sobretudo quando defendia pautas femininas. Tal como
Connell (2016) afirma, “práticas sociais não acontecem sem corpos” (p.17), os tipos
de violência simbólica a partir de representações do corpo prejudica a deputada antes
e após seu emagrecimento, em diferentes formas, porém com discursos de mesmo
39

Do inglês, não alimente os trolls. Expressão bastante utilizada como alerta ou conselho para
que usuários não respondam as provocações dos trolls nos comentários. A expressão recorda que
trolls agem a fim de desestabilizar suas vítimas através de argumentação baixa ou mal-intencionada.
Muitos trolls participam do que é conhecido como flamewar, ou seja, discussões mais acirradas na
internet, carregadas de comentários de ódio e xingamentos, ‘inflamadas’ no sentido literal. Os trolls não
têm necessariamente o objetivo de finalizar um tópico de discussão baseado em coerência, logo
aconselha-se que não ‘os alimente’ para que o ciclo se termine ali.
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objetivo: a descredibilidade de seu trabalho a partir da desmoralização de sua
imagem. Portanto, mais uma vez é possível observar que essas disputas que ofendem
o corpo a partir das relações de gênero entre pró-bolsonaristas e a ex-aliada são
questões que estão relacionadas diretamente às configurações da masculinidade
desses grupos.
A mudança corporal interfere na forma que o discurso de ódio chega à
deputada, nesse momento a ligação que o corpo tem com a credibilidade de seu
trabalho fica mais evidente. Surgem matérias e entrevistas na mídia que associam seu
emagrecimento com credibilidade política na campanha à prefeitura de São Paulo com
manchetes que dão a Joice a ‘conquista’ do corpo magro. Nessa fase também é
possível destacar como a disputa política de parlamentares vai além das propostas
de interesses meramente políticos e se evidencia a partir de boatos e comparações
de beleza com outras mulheres da oposição.
Segundo Ging; Siapera e Chemaly, (2019), na maioria das vezes, a vítima de
violência digital opta por uma mudança de comportamento e discurso para evitar
maiores constrangimentos e ataques de haters40, algo que não foi observado no caso
da deputada, pelo contrário, Joice manteve seu discurso contra o bolsonarismo ao
longo de todos os eventos analisados. Tal observação leva a questionar se essa
constante levou a sustentação dos ataques, pois segundo Mantella (2015), uma das
formas mais frequentes de escolher vítimas na internet a partir do que a autora chama
de ‘gendertrolling’ é identificar mulheres que defendem suas opiniões nesses espaços,
o que poderia explicar a constante renovação de ofensas a partir de outros novos
contextos que surgiram. Nesse caso, os ataques ao corpo que aparecem logo após a
ruptura de seus aliados, se estabelecem até o final das análises, porém por outras
narrativas, em especial a de assédio sexual.
Outro ponto que merece destaque são as indicações de violência no digital. Foi
visto que as ‘novas’ terminologias podem acabar prejudicando em vez de favorecer
casos de mulheres que sofrem abusos nesses espaços (GING; SIAPERA e

Haters, do inglês, ‘odiadores’. O termo difere-se dos trolls no universo da internet, porém
não é uma categoria fixa. O hate é expresso, na maioria das vezes, por comentário nas plataformas
digitais carregado de críticas negativas, geralmente xingamentos e insultos que vão contra a opinião
do hater, não há o espaço para debate. Bastante observado em fandoms de músicos, atores, séries,
filmes, programas de TV e times de futebol. E em episódios de ‘cancelamentos’ nas redes sociais.
40

98

CHEMALY, 2019. p.8). Assim como as autoras afirmam, o ‘abuso digital’ pode ser
subestimado frente às outras formas de violência em espaços offline, como por
exemplo, o assédio online sofrido por Joice foi desprezado e minimizado através dos
comentários, algo que pode ser visto nas falas sobre o enfrentamento à violência que
tem sofrido. O assédio na rede frente ao fora da rede possui mais chances de ser
desconsiderado como potencialmente prejudicial.
Foi possível observar que a misoginia contra a deputada Joice Hasselmann,
está em maior parte, na tentativa de desmoralizá-la através da abordagem de seus
valores pela caracterização de papeis femininos. Portanto, os ataques são associados
diretamente às tentativas de desmoralização da parlamentar frente à sua ruptura com
o bolsonarismo que por sua vez, se utilizou de argumentos para defesa de seus fiéis
aliados através da austeridade extrema de seus valores. Esse comportamento faz
parte da racionalidade da política neoliberal presente em décadas dos segmentos
conservadores do país (ROSSI & DWECK, 2018).
Sendo assim, foram vistas algumas das disputas que tornam possível indicar a
produção de desigualdade de gênero no campo político. No caso de Joice
Hasselmann, o problema começa na disputa em poder participar da vida pública, e só
num segundo momento, há o problema da desigualdade do exercício de poder entre
seus pares. Essa estratégia é bastante comum para que mulheres estejam em redes
distantes da arena de discussões políticas mesmo com participação (BIROLI, 2018;
MELO & THOMÉ, 2018; RESTREPO, 2018). O que é observado é o exercício da
violência não apenas como controle, mas como tentativa de exclusão nesses espaços.
Ou seja, a prática de violência contra mulher deve ser observada não apenas como
forma de controle e dominação do grupo privilegiado, mas também como uma
tentativa de manutenção de afastamento da mulher na vida pública (KROOK;
RESTREPO, 2016; MATOS, 2021).
3.5 A violência sem partido
Os ataques sofridos por Joice quanto parlamentar demonstram, dentre outros
pontos, como se organizam algumas das complexidades de violência que são
possíveis de serem observadas num espaço dominado por homens. A investigação
através das redes sociais permitiu uma averiguação cotidiana de eventos que muitas
das vezes são ‘invisíveis’ devido a naturalização de opressões contra mulheres.
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Colocando a arquitetura das plataformas digitais aqui utilizadas para um papel
significativo nas dinâmicas da violência. No caso do Instagram, a vigilância do usuário
promovida pelos recursos da plataforma possibilitou que os ataques pudessem ser
observados e realimentados através de likes além de serem compartilhados em outras
redes.
O sexismo presente no comportamento bolsonarista nessas plataformas foi
diretamente associado ao movimento da alt-right pela própria construção dessa nova
direita o que oportuniza os ataques misóginos e antifeministas nas redes. Muitas das
vezes esse comportamento é investido de uma comunicação lúdica, repleta de humor,
aproximando ao comportamento dos trolls. Um dos pontos mais intrigantes da
pesquisa é perceber como há ligação de um tema tão estafante como a violência no
cotidiano de mulheres na política com o humor nas redes. Um humor que ofende,
opressivo decorrente do argumento contra o politicamente correto que geralmente é
utilizado em congruência à defesa da liberdade de expressão pelos grupos pró
bolsonaristas.
O estudo ter partido do caso de uma parlamentar que teve sua adesão na
política pela adesão a um governo de extrema direita, e logo então romper a partir de
um escândalo fez com que a violência sofrida por ela pudesse ser investigada pela
dimensão além da disputa dos pólos ideológicos. “Bolsonaro de saias” como Joice
Hasselmann era conhecida no início de seu mandato carrega até hoje o estigma da
traidora por grupos pró bolsonaristas, algo que não aconteceu no mesmo nível que
outros colegas que também romperam no mesmo período, como o seu colega, o
deputado federal Alexandre Frota. Entretanto, é importante destacar a ‘traição’ por si
só não é o problema que norteou os ataques a honra da deputada, o problema está
no significado da traição de uma mulher. Em outras palavras, a traição de um homem
nesse caso é tolerável e até mesmo desejável quando se trata de uma causa que se
denomine justa, pois está associada à racionalidade da disputa de interesses no jogo
político, já a traição de uma mulher remete o oposto, ao descontrole de suas emoções,
que por sua vez é um comportamento desprezado no terreno político que os homens
dominam. Não pela ausência de emoções, mas pela ideia que é negada às mulheres
da capacidade de exercer seus cargos políticos de forma tão racional quanto os
homens. Ou seja, toda violência contra mulher nesse campo, contesta sempre
primeiro o papel da mulher e somente depois seus feitos.
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Essa verificação da lógica de violência no espaço público, onde a categoria
mulher está anterior ao trabalho na política institucional, dá uma pista de como as
práticas de violência devem ser combatidas. O caso da Deputada Joice Hasselmann
permitiu observar que a defesa dos ataques muitas das vezes ultrapassavam o próprio
posicionamento ideológico. Foram compartilhados tweets, chamadas, podcasts e
dezenas de respostas de repulsa ao comportamento agressivo por outras
representantes de diversas filiações partidárias em apoio a Joice. Manuela D’ávila
(PT-RS) chegou a compartilhar uma carta aberta de solidariedade em suas redes
sociais repugnando às agressões sofridas por Hasselmann. A repercussão da carta
logo recebeu críticas da esquerda pela defesa de uma mulher de direita, já no outro
lado, também houve crítica da direita contra a Joice que endossaram as ofensas de
natureza ofensiva ideológica como o xingamento de comunista pela defesa de uma
representante do PT.
No final de 2020, a deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) sofreu
importunação sexual por um colega durante uma sessão de votação orçamentária na
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O caso logo ganhou
repercussão na mídia e foi mais uma vez rompeu barreiras partidárias em defesa da
parlamentar com a união e criação de frentes de denúncias de assédio para mulheres
parlamentares serem acolhidas. A própria Joice, ‘mulher de direita’ que não acreditava
em machismo no início de sua carreira afirmou que violência política de gênero não
tem partido: “O assédio sexual não tem ideologia e partido. A Isa Penna foi assediada
dentro do trabalho. Isso é uma pauta feminina, não feminista”. São argumentos como
esses que entram em confronto com os interesses políticos que estão sendo
disputados, e dão espaço às questões de estranheza às mulheres em exercício
político. Como se parlamentares mulheres antes de poderem de fato discutirem a
atividade fim a que foram eleitas, tivessem que a todo tempo, exaustivamente
defenderem seu pertencimento a esses espaços.
Apesar de não ter sido objeto da pesquisa, foi conferido que apesar da violência
contra a deputada Joice Hasselmann, o comportamento de uma parcela de
comentários analisada no Instagram não foi essencialmente contra sua participação
na política, pois foi observado o incentivo dos usuários na plataforma durante a
primeira fase de sua carreira. O Governo Bolsonaro possui uma base religiosa
fundamentada no período de alianças estabelecido pelos novos atores políticos
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defensores da família, e está relacionada à participação de mulheres em cargos de
liderança. Com isso, seu discurso ganha notoriedade através das fake News com
pautas como a distribuição do ‘kit gay’ nas escolas e a falácia da ‘ideologia de gênero’,
elementos que se tornam fundamental à retórica da extrema direita no Brasil. Não à
toa, a advogada e pastora evangélica Damares Alves, do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, pode ser considerada a ministra mais estável no
cargo do governo Bolsonaro, e ilustra bem a interseção entre o direito e a religião, ou
seja, o que Vaggione (2020) chama de “juridificação da moralidade”.
A existência de conflito por interesses políticos é algo substancial num Estado
democrático e existem regras e normas que sendo cumpridas, constrangem o conflito,
porém o que é feito com as formas de conflitos que não são visíveis a todos? Ou até
mesmo os conflitos que não são considerados conflitos? As ciências sociais, o campo
dos estudos de gênero é tradicionalmente marcado por disputas entre diferenças e
desigualdades, e no campo político, as complexidades da vida social muitas das vezes
apresentam indícios de conflitos desiguais entre sujeitos nas disputas de poder entre
seus pares. Esses estudos devem ser feitos a partir da interseção desses campos,
para que só então essas práticas desiguais de conflito na política possam ser
caracterizadas por abuso que fere o direito de mulheres.
No mais, a importância do estudo está além de indicar a violência presente na
esfera da direita, está na tentativa de através dela, compreender a retórica de alguns
mecanismos que levam sua prática ser levada como algo que impossibilita, prejudica
e até mesmo mata mulheres que ocupam posições de poder na vida pública no Brasil.
A violência contra essas parlamentares deve ser reconhecida, antes de tudo como um
tipo de violência contra mulheres e não apenas naturalizada como parte das disputas
políticas, possibilitando, assim, o reconhecimento de práticas pungentes que
complexificam o percurso de um caminho mais justo, menos desigual e efetivamente
democrático para o país.
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