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Resumo 

 

Em março de 2017, a figurinista da Rede Globo Suslem Tonani publicou uma denúncia 

na coluna #AgoraÉQueSãoElas, do jornal Folha de São Paulo, na qual afirmava ter sido 

assediada pelo colega de emissora José Mayer. O texto ganhou destaque nas redes 

sociais e motivou a criação da campanha “Mexeu com Uma, Mexeu com Todas 

#chegadeassédio”, na qual atrizes e demais mulheres envolvidas na produção artística 

protestavam contra o assédio no meio. Este artigo busca analisar, a partir do método 

perspectiva proposto por Malini (2016), a configuração da rede #chegadeassédio no 

Twitter, evidenciando os principais atores e pontos de vista presentes na rede 
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Introdução 

“Qual mulher nunca levou uma cantada? Qual mulher nunca foi oprimida a 

rotular a violência do assédio como „brincadeira‟? (...) Do „como você se 

veste bem‟, logo eu estava ouvindo: „como a sua cintura é fina‟, „fico 

olhando a sua bundinha e imaginando seu peitinho‟, „você nunca vai dar 

para mim?‟. (...) Quantas vezes tivemos e teremos que nos sentir despidas 

pelo olhar de um homem, e ainda assim – ou por isso mesmo – sentir medo 

de gritar e parecer loucas? (...) Em fevereiro de 2017, dentro do camarim da 

empresa, na presença de outras duas mulheres, esse ator (...) colocou a mão 

esquerda na minha genitália. (...). Elas? Elas, que poderiam estar no meu 

lugar, não ficaram constrangidas. Chegaram até a rir de sua „piada‟ (...). 

Eu? Eu me vi só (...), mas segui na engrenagem, no mecanismo 

subserviente. (...) Chega. Acusei o santo, o milagre e a igreja. (...) Sinto no 

peito uma culpa imensa por não ter tomado medidas sérias e árduas antes. 

(...) Dá medo, sabia? Porque a gente acha que o ator renomado (...) vai 

seguir impassível, porque assim lhe permitem”. 

 

O trecho acima é formado por fragmentos do texto escrito por Susllem Tonani e 

publicado em 31 de março de 2017 no blog #AgoraÉQueSãoElas
4
 , da Folha de São 
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Paulo. Nele, a figurinista da Rede Globo acusa o ator José Mayer, figura carimbada em 

produções da mesma emissora, de assediá-la ao longo de oito meses em pleno local de 

trabalho. Em poucas horas a denúncia já havia repercutido amplamente por diferentes 

redes sociais. Seja no Instagram, no Twitter ou no Snapchat, atrizes e demais 

profissionais envolvidos na produção de peças teatrais ou audiovisuais encabeçaram um 

movimento não somente de apoio à denúncia feita pela figurinista, mas também com o 

intuito de expressar repúdio e pedir um basta ao assédio contra a mulher no meio 

artístico. 

 

Figura 1: Drica Moraes, Luisa Arraes, Tainá Muller, Cissa Guimarães, Astrid Fontenelle e Alice 

Wegmann - atrizes da Rede Globo, emissora de José Mayer, posam com camisetas estampadas pelo nome 

da campanha. 

 

Denominado como “Mexeu com Uma, Mexeu com Todas #chegadeassédio”, o 

movimento reuniu nomes de peso no cenário nacional da dramaturgia, como Camila 

Pitanga, Drica Moraes e Dira Paes, e recebeu apoio de figuras públicas, como a 

expresidente Dilma Roussef (PT), bem como de militantes do movimento feminista e 

usuários indignados com o comportamento do ator. Este trabalho tem como objetivo 

investigar a configuração da rede do movimento #chegadeassédio no Twitter para, a 

partir disto, possibilitar a compreensão futura de semelhanças estratégicas entre esta e 

outras campanhas online de cunho feminista ocorridas durante a dita “Primavera das 

Mulheres” no Brasil 

 

 

                                                                                                                                               
4
 Disponível em: http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/31/jose-mayer-meassediou/. 
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Gênero, violência simbólica e redes 

Conforme apresenta Scott (1992), entender o gênero como uma categoria de 

análise histórica significa repensar as maneiras pelas quais as distinções entre feminino 

e masculino se legitimam. Uma análise de gênero, portanto, requer uma atenção aos 

processos que fabricam tais significações, deslocando o olhar do poder unificado para as 

relações desiguais e os discursos produzidos nos campos de forças sociais. Deste modo,  

a categoria „gênero‟ é percebida como uma unidade própria das relações sociais, 

constituída primordialmente por diferenças entre os sexos que significam as relações de 

poder.  

Os estudos feministas de gênero, por sua vez, propõem a desnaturalização da 

percepção. As diferenças percebidas entre feminino e masculino, salvo aquelas 

estritamente biológicas, são produtos de construções sociais que atuam desde o 

momento do nascimento durante todo o período de vida. Tais construções são 

reproduzidas por meio de representações que se constituem como um conjunto de 

signos que permeiam a realidade social. As representações sociais são um instrumento 

por meio do qual se determinam os locais e papéis de cada gênero em uma sociedade, 

além das visões que se constroem sobre tais especificações: 

Isto é, enquanto categoria teórica, as representações possibilitam pensar o 

social, a partir do pressuposto de que as imagens ou as ideias construídas 

sobre os sujeitos e suas práticas não constituem a leitura exata da dinâmica 

de determinadas realidades concretas e nem são o seu oposto, mas 

decorrem do consenso acerca dos significados e consentimentos que 

organizam e identificam a vida coletiva. (BUENO, 2001) 

Segundo Sardenberg (2011), configura-se violência de gênero como todas os 

constrangimentos e/ou agressões de ordem física, moral, psicológica, emocional, 

institucional, cultural ou patrimonial, cuja base seja a organização social dos sexos e 

voltada contra indivíduos em razão de seu sexo ou orientação sexual.  

Sob essa perspectiva, tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas da 

violência de gênero. Entretanto, são mulheres as principais vítimas dessa expressão da 

violência. Para Sardenberg (2011), isso se dá devido à ordem patriarcal e machista 

dominante, inscrita e executada no seio de não somente nossas instituições sociais, mas 

também dos nossos sistemas de crenças e universo simbólico. 
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O caso de Tonani, além de explicitar diferentes formas de violência de gênero 

contra a mulher, traz alguns questionamentos: qual mulher nunca sofreu algum tipo de 

assédio? Ainda, qual mulher nunca naturalizou tal prática sob o manto de “brincadeira” 

ou apenas por entender que “as coisas são como são”?  Por que muitas vezes não 

recebemos o apoio de outras mulheres ou, pior, por que estas muitas vezes fazem vista 

grossa ao assediador? E, principalmente, por que é tão difícil quebrar esse ciclo? 

Para Chartier (1995 apud SOIHET, 2008), é importante neste momento retomar 

a tese do sociólogo francês Pierre Bourdieu, segundo o qual “a construção da identidade 

feminina teria se pautado na interiorização pelas mulheres das normas enunciadas pelos 

discursos masculinos; o que corresponderia a uma violência simbólica que supõe a 

adesão dos dominados às categorias que embasam sua dominação” (CHARTIER apud 

SOIHET, 2008, p. 8).  

Deste modo, entender a submissão feminina como uma forma de violência 

simbólica auxilia a compreensão das relações de dominação histórica, cultural e 

linguisticamente construídas e a naturalização destas. O conceito de violência simbólica, 

portanto, é particularmente rico para os estudos de gênero, visto que estes buscam 

justamente discutir os modos marcados por relações de poder nas concepções de 

masculino e feminino e a desnaturalização destas.  

Para Bourdieu (1989), existe aquilo que denominou por poder simbólico, “esse 

poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 

querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 

7). É o poder que está escondido nas entrelinhas, quase ou até mesmo invisível, e que é 

a base pelo qual se fundamentam uma série de ações e outros poderes.  

O poder simbólico se manifesta através do que Bourdieu chamou de sistemas 

simbólicos: a arte, a religião, a língua; e também dos símbolos, instrumentos de 

integração social. Juntos, os sistemas simbólicos e os símbolos operam sua função como 

instrumentos de imposição ou legitimação da dominação, contribuindo assim para a 

garantia da dominação de uma classe sobre a outra, ou seja, para a violência simbólica, 

e contribuindo, colaborando para a domesticação dos dominados e incorporação da 

dominação por estes. 

Retomando Sardenberg (2011), a ordem patriarcal está inscrita no seio de nosso 

universo simbólico, se impregnando por nossa cultura de maneira muitas vezes 

silenciosa. O machismo, portanto, seria uma forma de poder simbólico fundamentado 
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por sistemas simbólicos patriarcais dirigidos à mulher, contribuindo para a garantia da 

dominação e delimitando a violência simbólica de gênero. Assim,  

A violência de gênero se expressa com força nas nossas instituições sociais 

(...) e, de maneira mais sutil, embora não menos constrangedora, na nossa 

vida cultural. (...) Ouvimos piadinhas, canções, poemas, ou vemo-nos 

diante de contos, novelas, comerciais, anúncios, ou mesmo livros didáticos 

(ditos científicos!), de toda uma produção cultural que dissemina imagens e 

representações degradantes (...). Essas imagens acabam sendo interiorizadas 

por nós (...) muitas vezes sem que nos demos conta disso. Elas contribuem 

sobremaneira na construção de nossas identidades/subjetividades, 

diminuindo, inclusive, nossa auto-estima (SARDENBERG, 2011, p. 2) 

 

Entretanto, conforme frisa Soihet (2008), ainda que o poder simbólico contribua 

para a dominação de uma classe em relação à outra e para a assimilação dos sistemas 

simbólicos dominantes por parte dos dominados, isso não significa a exclusão de 

manifestações de resistência, bem como os modos como os dominados se utilizam das 

representações impostas para seus próprios fins. 

 O ciberespaço, como o espaço material, é passível de territorialização humana, 

ou seja, de uma ligação com o espaço que não é feita de modo determinista, mas sim a 

partir de um conjunto de relações dinâmicas e construção de vivências. No entanto, é 

importante ter em mente que o ciberespaço e as interações que podem ali ocorrer não 

estão descolados dos espaços e territórios materiais. Portanto, como afirma Leal (2015), 

os processos comunicativos no ciberespaço devem ser entendidos dentro de seus 

respectivos contextos sociais sem desconsiderar as novas possibilidades trazidas pela 

apropriação humana de um novo território: 

“Deve-se olhar a tecnologia a partir da perspectiva de observar as 

continuidades e descontinuidades dos modos de subjetivação e práticas 

sociais entre os antigos ambientes de sociabilidade e os novos espaços 

virtuais. Portanto, não se trata somente de avaliar os efeitos da comunicação 

política no ambiente virtual, mas, em uma abordagem cultural, entender as 

novas práticas de interação como condições para e sinais de uma mudança 

estrutural de como conduzimos nossa política, de como a opinião pública se 

forma” (LEAL, 2015, p. 6). 

 

Castells destaca a importância da autocomunicação no processo de ocupação do 

ciberespaço e sua influência na dinâmica dos movimentos sociais contemporâneos, pois 

é ao compartilhar dores e esperanças na internet que os indivíduos sentem a segurança 
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necessária para conectar-se entre si e formar redes, deixando de lado opiniões pessoais 

ou filiações organizacionais para reivindicar o direito de fazer história – a própria 

(CASTELLS, 2013). As possibilidades da autocomunicação são uma maneira particular 

de resistência quando aplicadas à lógica de gênero, visto que um dos modos de 

dominação do machismo enquanto sistema simbólico é a perpetuação do silêncio das 

mulheres ao desvalorizar suas vozes. 

Nesse contexto, a territorialização do ciberespaço e as consequentes novas 

práticas comunicacionais podem ser avaliadas como elementos cruciais para o 

surgimento de novas performances e ampliação do leque de repertórios dos movimentos 

sociais na contemporaneidade (PEREIRA, 2010).  

 

Metodologia 

Proposto por Malini (2016), o método perspectivista de análise de redes sociais 

busca identificar e compreender as expressões compositivas da rede, entendendo-as 

como rastros digitais que denotam pontos de vista coletivos formadores de partes da 

rede que, quando sobrepostos, compõem uma globalidade.  

A abordagem perspectivista exibe a noção de pontos de vista que surgem de 

relações de atração e repulsão dispostas em aglomerações grupais, sendo estas 

determinados por pontos de vista compartilhados entre os sujeitos que as compõem. Ao 

assumir uma perspectiva, própria ou outrém, o sujeito revela seu ponto de vista sobre 

certo tema e revela ao pesquisador pistas quanto os posicionamentos e padrões 

comportamentais coletivos presentes em rede e que imprimem novos sentidos aos 

acontecimentos sociais.  

Neste sentido, toda rede é entendida como uma sobreposição de camadas de 

redes, cada qual formada por pontos de vistas particulares sobre um determinado 

fenômeno, que vão tanto concentrar quanto dissociar relações entre si no tempo. Tal 

concepção abarca, portanto, o posicionamento de atores e seus pontos de vistas como 

também pistas acerca do posicionamento e padrões de comportamento coletivos 

Assim, para a compreensão e visualização dos múltiplos pontos de vista quanto à 

campanha “Mexeu com Uma, Mexeu com Todas”, foi realizada uma análise da rede 

desta presente no Twitter. Para a coleta dos dados, foi utilizado o script Ford
5
, 

tecnologia de extração e mineração de dados desenvolvida pelo Laboratório de Imagem 

                                                 
5
 A mineração (MINE), a filtragem (SIFT) e a análise (PARSE) foram feitas a partir de diferentes scripts 

desenvolvidos pelo Labic e englobados num Wrapper em Python para automatização do processo. 
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e Cibercultura da Universidade Federal do Espírito Santo (Labic-Ufes).  

Os termos utilizados foram aqueles percebidos como palavras-chave da 

discussão: #chegadeassedio, #mexeucomumamexeucomtodas, #machistasnaopassarao, 

José Mayer e a frase Mexeu com uma Mexeu com Todas. Ao total, foram 

contabilizados 173.449 tweets, entre retweets e menções, de quase 88 mil usuários sobre 

o tema entre os dias 27 de março e 05 de abril de 2017.  

A data inicial da coleta antecede a publicação do texto de Tonani devido a 

particularidade do script utilizado, que captura até 10 dias anteriores à data de 

realização da coleta, feita no dia 05 de abril de 2017. Após averiguação do dataset, no 

entanto, constatou-se que a quantidade de tweets entre os dias 27 (data inicial) e 31 de 

março (data de publicação do relato) era ínfima, não alterando o curso da análise. 

Para a visualização da rede foi utilizado o software de código aberto Gephi
6
. 

Neste trabalho, foram aplicadas duas métricas essenciais para a compreensão a partir do 

método perspectivista: Grau de Entrada (Weighted In-Degree) e Modularidade 

(Modularity Class). O primeiro cálculo, visualizado por meio do tamanho dos nós, 

demonstra os perfis de maior popularidade com base na quantidade de ligações 

recebidas por ele. Isso significa que, quanto maior o nó, maior é o número de RT‟s 

recebidos ou menções feitas a ele. O segundo cálculo, visualizado pelas cores conferidas 

aos nós, identifica por meio das conexões as diferentes comunidades presentes no 

dataset
7
. Dessa forma, os clusters

8
, como são denominados os agrupamentos, definem-

se por um conjunto de nós de mesma cor que apontam relações de aliança entre pontos 

de vista. 

Além disso, como recurso auxiliar, utilizou-se tagclouds (Figuras 2 e 3), que 

demonstram um panorama das palavras e hashtags mais recorrentes entre os usuários, e 

a Mandala Textual
9
 (Figura 4), que mostra os cinco termos mais relacionados às dez 

palavras mais frequentes na rede, apresentando assim quais as maiores co-ocorrências 

de termos presentes em um certo dataset. 

 

 

                                                 
6
 Gephi é um programa de código aberto para análise de rede e visualização de grandes dados, utilizado como 

principal ferramenta para examinar redes no Twitter, Facebook e outros sites sociais. O download pode ser feito em 

www.gephi.org. 
7
 Para maiores informações quanto ao algoritmo adotado pelo software, ver: Blondel, Guillaume, 

Lambiotte, Lefebvre (2008). 
8
 Termo para designar os agrupamentos formados entre os nós, sendo portanto as comunidades de perfis 

interligados em um determinado dataset. 
9
 Extensão do script Ford desenvolvida pelo Labic/Ufes. 

http://www.gephi.org/
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A campanha #chegadeassédio 

 

               Figura 2: grafo representativo da campanha #chegadeassédio no Twitter entre os dias 27 de 

março e 05 de abril. 

 

O grafo acima (Figura 2) representa os 173.449 tweets, entre retweets e 

menções, referentes ao universo da campanha #chegadeassédio. Em um olhar imediato, 

percebe-se que, diferentemente de outras hashtags virais, a participação de perfis 

humorísticos e veículos de imprensa não foi dominante na rede. Ainda que presentes – 

representados pelos clusters azul escuro e amarelo, respectivamente –, há uma 

predominância de ligações feitas aos perfis dos clusters rosa e azul claro.  

Em geral, os clusters atuaram guiados por uma linha de pensamento uniforme: o 

apoio à campanha e o tratamento com seriedade à denúncia e combate de assédio no 
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ambiente artístico e de trabalho. Até mesmo perfis humorísticos, representados pelo 

agrupamento azul escuro, deixaram as piadas de lado e assumiram posicionamentos em 

apoio à campanha e pela punição do ator José Mayer, em um misto de choque e 

decepção. Um único cluster, em branco, encabeçado pelo humorístico @Joaquinvoltou, 

deu ao tema um tratamento predominantemente humorístico, mas em uma visão geral o 

caso de assédio não foi pivô de uma grande controvérsia entre os usuários do Twitter, 

que prontamente apoiaram a causa de Tonani e a campanha #chegadeassédio. 

Sendo uma iniciativa encabeçada por atrizes da Rede Globo, são elas quem 

aparecem como uns dos destaques da organização da rede – Camila Pitanga, Leandra 

Leal e Tais Araújo tomam a frente, mas muitas outras, como Cissa Guimarães e Jéssica 

Ellen, também tiveram contribuíram, formando o cluster azul claro. Além delas, 

destaca-se a forte presença da cantora Pitty, declaradamente feminista, e do 

apresentador do Jornal Hoje (também da Rede Globo) Evaristo Costa.  

Entretanto, este é o cluster cujos nós de maior popularidade estão ligados 

diretamente à campanha #chegadeassédio. Ainda que tenham relação com a denúncia 

realizada por Tonani, visto que a campanha nasce a partir dela, a temática do grupo gira 

em torno da movimentação contra o assédio no meio artístico, sendo abafadas as 

menções ao ator José Mayer, colega de emissora, e priorizadas o levantamento de 

questões contrárias ao assédio. 

Nota-se ao observar o grafo, porém, que o destaque maior está para o cluster 

rosa, e especificamente para dois atores: o jornal Folha de São Paulo (@folha), 

veiculador da denúncia, e Raquel Keshi (@keshi), historiadora e feminista.  Após a 

repercussão inicial do artigo nas redes sociais, a Folha de São Paulo decidiu retirá-lo do 

ar sob a alegação de desrespeitar princípios editoriais da publicação – segundo 

declaração do jornal, a denúncia não havia sido devidamente averiguada pelo time 

editorial antes de ser publicada.  

A decisão, entretanto, fez reverberar ainda mais a denúncia de Tonani, como 

mostra a predominância dos termos “apagou”, “post” e “folha” (Figura 3), e culminou 

no esforço dos usuários em disseminar as palavras da figurinista. Keshi viralizou ao 

publicar um tweet contendo prints da postagem original e, mencionando o perfil 

@folha, provocava:  

A @folha apagou o post que denunciava José Mayer. NÃO TEM 

PROBLEMA, a gente printa. (segue) 
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Figura 3: tagcloud com os termos mais recorrentes no dataset 

 

As menções ao perfil da Folha de São Paulo foram tantas que o perfil da 

publicação se deslocou, na visualização da rede, do agrupamento formado por outros 

veículos midiáticos, em amarelo. Tais ações mostram a determinação dos usuários em, 

ainda que apoiando a campanha #chegadeassédio num amplo espectro, não deixar 

esquecida a denúncia específica de Tonani, buscando justiça para a figurinista e punição 

para o ator José Mayer, além de abrir portas para o debate quanto à valorização (ou não) 

da palavra feminina em denúncias de assédio e a atuação vista como negativa da mídia 

tradicional que, segundo os usuários, busca abafar as vozes e experiências das mulheres. 

A alta recorrência dos termos “José Mayer”, “assédio” e “figurinista”, como 

mostra a Figura 3, bem como a co-ocorrência dos termos assédio/josé mayer/brincadeira 

e josé/figurinista/sexual/admitiu vista na Mandala (Figura 4) reforça que a rede no 

Twitter não deixou que o caso passasse despercebido em meio às muitas declarações e 

fotos de celebridades sobre a campanha #chegadeassédio. 
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Figura 4: Mandala Textual, modelo de visualização de termos com maior co-ocorrência em um 

determinado dataset. 

 

Em paralelo às declarações de repúdio, adesão de atrizes à campanha 

#chegadeassédio e informações sobre o assédio sofrido por Tonani, o tema central das 

discussões na rede, outras duas questões também tiveram destaque: o pedido de 

desculpas divulgado pelo ator e a relação do caso de Tonani a outros recentes 

envolvendo personalidades famosas e violência contra a mulher. 

A carta de desculpas enviada por José Mayer, na qual o ator utiliza a diferença 

geracional como uma das justificativas para a não-interpretação de seus atos como 

assédio, não repercutiu bem, levando com que até mesmo Danilo Gentilli e Flávio 
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Bolsonaro se posicionassem contra os dizeres do ator. O ator Caio Blat, ao contrário, 

posicionou-se de maneira inclinadamente favorável a José Mayer e sofreu rechaço na 

rede, sendo também um dos termos de destaque na tagcloud de termos (Figura 3). 

A campanha também impulsionou a denúncia coletiva de outros casos de assédio 

envolvendo personalidades em evidência. Bem como as palavras, as hashtags mais 

populares da rede (Figura 5) revelam a terceira e uma das maiores discussões dentro do 

#mexeucomumamexeucomtodas: o caso de assédio envolvendo Emilly Araújo, campeã 

da décima sétima edição do reality show Big Brother Brasil, também da Rede Globo.  

 

 

Figura 5: tagcloud com as hashtags mais recorrentes no dataset 

 

Durante o mesmo período, diversos espectadores já apontavam para a violência 

psicológica praticada por um dos participantes, Marcos Harter, contra sua namorada na 

edição, Emilly Araújo, e aproveitaram a popularidade da campanha para chamar 

atenção da emissora quanto à necessidade de intervenção e punição para o cirurgião 

plástico. Harter acabou expulso do programa dias após a realização da campanha por 

conta das acusações.  

A presença do programa na rede mostra-se pelos termos “marcos” e as hashtags 

#foramarcos, #redebbb, #bbb e #chegadededonacara, fazendo alusão ao ato praticado 

por Marcos contra outra participante, Emilly Araújo. Além dele, a decisão da Justiça de 

Minas Gerais em acatar a denúncia contra Victor Chaves, da dupla sertaneja Victor e 

Léo, foi celebrada na rede como uma vitória na luta contra o assédio. 
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Conclusão 

Em denúncias de violência contra a mulher, em especial aquelas que envolvem 

uma maior carga de assédio psicológico ou moral, é preciso frisar que a discussão sobre 

gênero passa necessariamente pela compreensão das maneiras, por mais sutis que sejam, 

em que as relações de poder são marcadas nas diferenças percebidas entre os sexos. 

Como sintetiza Costa (2015), a violência simbólica é a propulsora de outras 

violências, estando seu perigo presente justamente em sua sutileza. O questionamento 

de Tonani em sua denúncia publicada na Folha aborda em diversos momentos tais 

sutilezas presentes em situação de assédio: o descrédito e deboche à denúncia por outras 

mulheres, o medo em ser vista como louca, a possível impunidade do agressor e a culpa 

em “seguir na engrenagem”, sem conseguir quebrar o ciclo de assédio.  

Entretanto, a territorialização do ciberespaço possibilita cada vez mais maneiras 

de resistência à violência simbólica patriarcal, como as mulheres brasileiras vem 

mostrando desde 2015 na chamada Primavera das Mulheres, como Tonani fez ao 

utilizar um espaço da mídia tradicional para relatar seu assédio e também como fizeram 

os diferentes grupos de usuários no Twitter durante a campanha #chegadeassédio.  

A estruturação da campanha #chegadeassédio teve bastante semelhança àquela 

feita pelo movimento Não Mereço Ser Estuprada
10

, com a utilização de bordões e foco 

nas imagens de pessoas, de uma maneira ou de outra, estampadas por ele. Entretanto, a 

configuração da rede assemelhou-se àquela feita durante a campanha 

#EstuproNãoÉCulpaDaVítima
11

, onde o fator de denúncia a um caso específico de 

violência predominou em relação aos outros temas presentes na rede.  

Tais comparações e conclusões abrem caminho para um estudo mais amplo 

quanto às estratégias de ação coletiva do movimento feminista no ciberespaço, bem 

como à realização de um panorama das temáticas de maior presença durante a 

Primavera das Mulheres no Brasil e, consequentemente, as maiores preocupações do 

movimento feminista latino-americano. 

 

 

                                                 
10

 Ver: BORTOLON, B. MALINI, M. MALINI, F. Gênero e Ativismo Online: um estudo de caso da campanha Não 

Mereço Ser Estuprada no Facebook. Disponível em: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-

3524-1.pdf 

 
11 Ver: ZIGONI, L. BORTOLON, B. MALINI, M. 32 contra todas: análise da rede de denúncia e solidariedade no 

Twitter. Disponível em: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-1926-1.pdf 

 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3524-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3524-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-1926-1.pdf
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