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RESUMO

Neste artigo, pretendemos refletir a teoria e as práticas do midiativismo a partir de 
três páginas do Twitter, @FministaCansada, @NAOKAHLO e @mocamachista_, 
que se destacam pela manifestação feminista em suas publicações. Teremos como 
operadores teórico-analíticos conceitos advindos da Análise do Discurso para que 
possa dar conta da complexidade do assunto. A tentativa é de buscar os possíveis ethé 
discursivos mobilizados nos tweets dessas páginas feministas. Também iremos tra-
zer a questão dos imaginários sociodiscursivos que mobilizam tais perfis. Ademais, 
lançaremos olhar sobre as cenas de enunciação que são compostas essas páginas e as 
diferenças que as cenografias digitais podem trazer. Essas estratégias utilizadas pelos 
sujeitos ativistas no twitter serão analisadas em meio a essa nova dimensão das tex-
tualidades. Iremos observar, então, o teor dos conteúdos pautados pelo ativismo que 
buscam fortalecer os coletivos.
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Novas textualidades e Midiativismo: 
uma análise de páginas feministas do 

Introdução

Com o apogeu da Internet, a condição de acesso e de manifestação em am-
bientes digitais facilitou o ingresso para que cidadãos comuns pudessem ser agentes 
de ativismo. Diante disso, pretendemos entender neste artigo que, inseridos em um 
contexto de imersão nas redes sociais, em destaque para o nosso corpus do Twitter, 
existe uma nova forma de questionamento midiático fora das mídias convencionais e 
ditas alternativas. É nesse ambiente que se desenvolve o midiativismo. 

Percebemos que tal conceito seria a intensificação das práticas midiáticas utili-
zados por sujeitos que buscam uma forma independente das grandes mídias para se 
manifestar. Como se debruça Andrade (2016), temos o sujeito midiativista como um 
“[...] especialista-mediador a servir aos intentos da militância, dentro da configura-
ção das lógicas da mídia que porta” (p. 101). Nesse contexto de reivindicação coletiva 
e diante de um problema social que se relaciona ao gênero, foram criados coletivos 
de mulheres que buscam combater o machismo, com uma tentativa de pensar o femi-
nismo para além do sujeito mulher. Nessa perspectiva, retomamos as ideias de Judith 
Butler em Problemas de gêneros para discutir outra posição, de que o sexo é natural e 
o gênero é socialmente construído. Essa é a premissa que Butler convoca e que reper-
cute em nosso corpus selecionado. 

Assim, iremos abordar três páginas feministas do Twitter, Femi-
nista Cansada (@FministaCansada), Não me Kahlo (@NAOKAHLO) e 
Moça, você é machista (@mocamachista_), que evidenciam as novas práti-
cas de midiativismo e nos permite pensar que esses coletivos se apoiam em 
um interesse comum, de uma conscientização social ativista que marcam a re-
sistência. Destacamos que nossas discussões terão alguns pressupostos teórico- 
-metodológicos da Análise do Discurso francesa, sobretudo da Teoria Semiolinguís-
tica proposta por Patrick Charaudeau, em que pretendemos discutir os conceitos de 
ethos, imaginários sociodiscursivos e, sobretudo, como reflete Maingueneau (2015), a 
dimensão das novas práticas específicas do universo digital e das novas textualidades. 

Por isso, traçaremos um percurso neste artigo que se inicia pela revisão teórica 
do conceito de midiativismo, com a contribuição dos pesquisadores Andrade (2016), 
Assis (2006) e Bittencourt (2015). Em seguida, iremos discorrer sobre as novas for-
mas de textualidades geradas pelo ambiente digital, momento em que também lan-
çaremos o olhar sobre as cenas de enunciação que são compostas essas páginas e as 
diferenças que as cenografias digitais podem trazer, por meio das pesquisas de Main-
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gueneau (2015). Também iremos trazer a questão dos imaginários sociodiscursivos 
que mobilizam tais perfis do Twitter, buscando os possíveis ethé discursivos que esses 
coletivos feministas evocam. Por fim, traremos as análises das três páginas, pensando 
nas estratégias discursivas utilizadas pelos sujeitos ativistas no twitter em meio a essa 
nova dimensão das textualidades e das práticas midiáticas. 

1 Algumas palavras sobre o midiativismo e o sujeito midiativista

Embora pareça-nos emblemático o conceito de midiativismo, partimos da pró-
pria nomenclatura (mídia + ativismo) para pensar esse sintagma que tem a sua sig-
nificação atrelada aos sujeitos ativistas que compartilham ideologias e exploram as 
novas práticas comunicacionais como amparo às repercussões de seus ideais e ações. 
Percebe-se, com Andrade (2016), um compromisso primeiro do midiativismo em ser 
“[...] um ativismo social direcionado” (p. 98), objeto de uma luta da democratização 
da comunicação. Tendo como corpus o coletivo Mídia Ninja, Andrade (2016), em 
consonância às reflexões de Jordan (2002), aponta para a noção híbrida do midiati-
vismo, que tem, por um lado, a função de informação, mediação, e por outro, uma 
transgressão solidária. Tal noção se associa ao ativismo, com sujeitos que se unem 
por sentimentos comuns de contestação sobre uma determinada circunstância políti-
ca. Nesse sentido, os ativistas estão dispostos a levantar uma causa e trabalhar para 
que alguma mudança aconteça. Podemos entender o sujeito ativista como um agente 
engajado, que desafia o sistema em sua conjuntura política, econômica e social, bus-
cando uma mudança nas pequenas atitudes. 

As diversas formas de abordagem do midiativismo foram propiciadas, sobre-
tudo, pela Internet. Os novos modelos de interação social são uma ferramenta que 
orienta de outra forma as práticas dos sujeitos na sociedade. Por esse motivo, algu-
mas críticas são colocadas em torno desses coletivos, entre elas, o fato da discussão se 
estabelecer apenas de forma verticalizada, sem embasamento teórico sobre os temas; 
outras críticas refletem que algumas interações reforçam certos estigmas. É com base 
nesses pressupostos que iremos refletir até que ponto há uma abordagem no lugar co-
mum ou não diante de reflexões que fogem às lógicas das mídias e passam a reprodu-
zir uma vertente que serve a um “especialista-mediador” (ANDRADE, 2016, p. 102). 

Voltando ao percurso teórico em torno do termo midiativismo, percebe-se a 
tentativa de caracterizá-lo atrelado ao papel e ao lugar do sujeito que enuncia. Segun-
do Andrade (2016):

[...] o midiativista é um sujeito, portador de uma vontade solidária, que empreende 
ação direta transgressiva-intencional e vê a capacidade de intervenção social dele lo-
calizada sendo potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista, 
por meio de um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar infor-
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mação, marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. 
Decorre dessa postura o midiativismo e não o contrário, compreendendo mais o 
lugar do indivíduo do que das instituições, grupos ou coletivos. (p. 101-102).

Percebe-se que essas narrativas são marcadas por sujeitos ativistas que, em seu 
contexto de midiatização, refletem o que Bittencourt (2015) se refere como “espalha-
mento de conteúdo”. Esse efeito seria a imediaticidade com que um acontecimento é 
divulgado, caracterizado pela pesquisadora como um caráter de instantaneidade que 
converge os mecanismos de participação e potencializa a visibilidade dos conteúdos. 
Com essa noção de espalhamento, percebe-se como os coletivos unem produção e 
circulação, de modo que seus conteúdos tenham maior visibilidade e alcance. Pode-se 
pensar, então, como movimentos atuantes de “[...] identidades coletivas, constituídas 
no âmbito das mobilizações sociais em rede” (BITTENCOURT, 2015, p. 93).

2 Novas textualidades

Em Discurso e análise do discurso, Maingueneau (2015) reflete como a Análise 
do Discurso, que se difundiu a partir dos anos 60, tem um novo desafio face às novas 
particularidades de suportes e, sobretudo, com os meios digitais. As novas tecnolo-
gias da Comunicação fizeram aparecer novas práticas, específicas do universo digital, 
e modificou profundamente o modo tradicional do exercício do discurso. Para tanto, 
o autor inicia a reflexão sobre multimodalidade, afirmando que a comunicação é 
multimodal e mobiliza diversos canais simultaneamente. O que está sendo problema-
tizado e ligado à multimodalidade é o fato de que a porção dos enunciados escritos 
com elementos icônicos crescem sem cessar. Isso afeta também a noção do texto e, 
por isso, Maingueneau (2015) o denomina “iconotexto”, termo usado para represen-
tar as produções semióticas em que imagem e fala são indissociáveis. Ele cita o exem-
plo dos emoticons, que passam a ter um caráter simbólico e altamente comunicativo. 

Reflete-se que, atualmente, a imprensa tradicional é obrigada a privilegiar a 
encenação, com o uso de diagramações baseadas no fenômeno da hiperestrutura, 
fazendo explodir um texto em diversos textos menores, de modo a formar uma espé-
cie de mosaico de módulos heterogêneos, dispostos sobre uma página dupla. Segun-
do Maingueneau (2015), a dimensão icônica traduz-se em dois níveis: de um lado, 
enunciados verbais acompanham os textos; e, de outro, o conjunto de imagens e de 
enunciados verbais constituem uma forma trabalhada de si mesma. Quando se refere 
à multimodalidade, temos o ápice de seu desdobramento com o surgimento da Web. 
Isso porque se modificou a concepção com que podemos ter da discursividade, parti-
cularmente, dos gêneros do discurso. Se os gêneros são estruturados pela hierarquia 
dos planos de cena da enunciação, é para eles que o desenvolvimento do texto se 
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acelera, promovendo a distinção dos gêneros na Web. Relembramos que a cena da 
enunciação é composta por:

A cena englobante, corresponde ao tipo de discurso, ela confere ao discurso um 
estatuto pragmático: literário, religioso, filosófico...
A cena genérica, é a do contrato associado a um gênero, a uma “instituição discur-
siva”: o editorial, o sermão, o guia turístico, a visita médica...
A cenografia, ela não é imposta pelo gênero, mas constituída pelo próprio texto: um 
sermão pode ser enunciado por meio de uma cenografia professoral, profética etc. 
(MAINGUENEAU, 2004, p.75 grifos do autor).

No sistema tradicional, temos a seguinte forma: cena englobante → cena genéri-
ca → cenografia. Se nessa forma clássica temos a cena genérica ao centro, na Web, essa 
cena é enfraquecida. O motivo é porque as unidades de comunicação são da mesma 
natureza, trata-se de sites da Web, submetidos às restrições técnicas. Essa homoge-
neização é reforçada pela necessidade de poder circular por hiperlinks de um site a 
outro. Produzem-se, assim, cenas genéricas planas, sem grandes alterações. Contu-
do, é a cenografia, a encenação da informação que tem o papel-chave; ela mobiliza 
os recursos multimodais (imagem fixa ou móvel, som) e as operações hipertextuais 
(MAINGUENEAU, 2015). Se, por um lado, há o enfraquecimento da cena genérica e 
da cena englobante, por outro, há o aumento da cenografia digital, que tem pouco em 
comum com a cenografia verbal. Haverá, então, dois tipos de cenografias nos sites: “– 
verbal: uma enunciação apenas, a carta de um amigo para outro [...] – digital: reveste 
a cenografia verbal, ou seja, uma carta ganhará uma imagem na tela, um suporte de 
operações, um constituinte da arquitetura do site” (p. 162). Essa cenografia digital 
pode ser analisada por três componentes:

– iconotextual: o site mostra imagens e ele mesmo constitui um conjunto de imagens 
na tela;
– arquitetural: o site é uma rede de páginas acionada de uma determinada maneira;
– procedural: cada site é uma rede de instruções destinadas ao internauta. (MAIN-
GUENEAU, 2015, p. 162).

Essa cenografia digital resulta da composição desses três componentes, que po-
dem convergir ou divergir. A Web, portanto, desestabiliza a hierarquia de informa-
ções presentes em uma página (o que seria informação principal de paratexto). Não 
se pode abranger com uma só olhada o conjunto da página. Na maior parte dos sites, 
uma página da tela não é um texto, mas um mosaico de módulos heterogêneos do 
ponto de vista enunciativos e modal, já que são sinais, propagandas, slogans. Esses 
módulos não são textos, nem mesmo fragmentos de textos, mas outros espaços (pá-
ginas do mesmo site, um vídeo, uma propaganda). Por isso “[...] não se pode falar de 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

779

microtextos, de textos curtos, mas de uma subversão generalizada da lógica do texto. 
Assiste-se, assim, uma profunda transformação da relação entre o fragmento e a to-
talidade” (MAINGUENEAU, 2015, p. 163).

Dando continuidade ao ambiente digital que estão imersos esses coletivos ati-
vistas, partiremos das noções de ethos e de imaginários sociodiscursivos para perceber 
as estratégias que essas páginas do Twitter se utilizam para ser agentes de ativismo. 

3 As imagens de si e os imaginários sociodiscursivos

Utilizaremos o conceito de ethos, a partir da reflexão que Maingueneau retrata 
em A propósito do ethos, publicado em 2008, para abordarmos as possíveis imagens 
discursivas que os coletivos feministas apresentam. Essa noção, também associada à 
intuição, é de difícil trato conceitual: “[...] a ideia de que, ao falar, um locutor ativa 
em seus destinatários uma certa representação de si mesmo, procurando controlá-la, 
é particularmente simples, e até trivial” (MAINGUENEAU, 2008, p. 12). 

Problematizando a questão, o autor inicia seu texto com a conceituação de 
Aristóteles, que, escrevendo a Retórica, trouxe a tríade do ethos, pathos e logos. Essas 
três provas empregadas pelo orador para persuadir seu auditório são caracterizadas 
por: i) ethos: o caráter do orador; ii) pathos: paixões despertadas no ouvinte; e iii) 
logos: o próprio discurso. Para Maingueneau (2008), “[...] os ‘argumentos’ corres-
pondem ao logos, as ‘paixões’ ao pathos, as ‘condutas’ ao ethos” (MAINGUENEAU, 
2008, p. 14, grifos do autor). E propõe que o ethos consistiria em causar uma boa im-
pressão na construção de seu discurso, passar uma imagem de si que possa convencer 
o auditório. Para isso, o orador pode se valer de três qualidades fundamentais: “[...] 
a phoronesis, ou prudência, a aretè, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência” (ARTIS-
TÓTELES, 2011 apud MAINGUENEAU, 2008, p. 13).

Inspirados pelo filósofo grego, alguns estudiosos, como Barthes, apresentam a 
ideia de que ethos seria a manifestação de traços de caráter, em que o orador mostra-
ria ao auditório em busca de boa impressão. Ducrot, por sua vez, apresenta o ethos 
retórico, embora associado a um locutor, como algo caracterizado por uma dimen-
são exterior do discurso. “Não se trata de traços estritamente ‘intradiscursivos’, mas 
de dados exteriores à fala propriamente dita (mímicas, trajes...)” (MAINGUENEAU, 
2008, p. 14). Sendo assim:

Tudo o que, na enunciação discursiva, contribui para destinar a imagem do orador 
a um dado auditório. Tom de voz, fluxo da fala, escolha das palavras e dos argu-
mentos, gestos, mímicas, olhar, postura, aparência... todos signos, de elocução e 
de oratória, indumentários ou simbólicos, pelos quais o orador dá de si mesmo 
uma imagem psicológica e sociológica. (DECLERCQ, 1992 apud MAINGUENE-
AU, 2008, p. 14).
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Podemos ressaltar, então, que o ethos não é uma representação estática e bem 
delimitada, mas algo construído no momento da fala do locutor e com uma série de 
atravessamentos:

a) uma noção discursiva se constrói por meio do discurso, não sendo uma 
“imagem” do locutor exterior a sua fala;
b) é fundamentalmente um processo interativo de influência com e sobre o ou-
tro;
c) noção híbrida (sociodiscursiva), um comportamento socialmente avaliado 
que não pode ser apreendido fora de uma situação de comunicação.

Mais além, como retrata Maingueneau (2008), o ethos implica uma maneira de 
se mover no espaço social. Daí a noção de “fiador”, uma caracterização do corpo do 
enunciador construído pelo destinatário a partir de índices liberados de enunciação, 
que pode se manifestar numa multiplicidade de tons. Assim, “tom” tem a vantagem 
de valer tanto para o escrito, como para o oral.

Já o conceito sobre imaginários, amplamente abordado por Charaudeau no 
artigo Les stéréotypes, c’est bien. Les imaginaires, c’est mieux, é utilizado nesta pes-
quisa1, a fim de nos apropriarmos do que o pesquisador denomina de imaginários 
socioculturais. Os imaginários são transmitidos por meio do discurso, podendo ser 
assim estruturadas: “saberes de crença” e de “conhecimento”. É a partir desses sabe-
res que se organizam sistemas de pensamentos.

Os “saberes de conhecimento” tendem a ser uma verdade fora da subjetivida-
de do sujeito, ou seja, repousa na existência dos fatos no mundo, na explicação dos 
fenômenos. Pode ser subdivido em: “ciência”, que se baseia nos procedimentos de 
observação, de experimentação e de cálculo, a fim de que se aplique ao mundo de 
modo tal como ele é; e de “experiência”, que também se baseia e constrói explicações 
sobre o mundo, mas não tem garantia de serem provadas, portanto não possui proce-
dimentos nem instrumentos. É como se um indivíduo que vivenciou (domínio do ex-
perienciado) pudesse compartilhar esse conhecimento sem ter um aparato científico. 
Portanto, diferenciamos os saberes de conhecimento exemplificando-os:

a) A terra gira em torno do sol (saber de conhecimento – ciência).
b) O sol se levanta e se põe (saber de conhecimento – experiência);

Há outro tipo de saberes, elencando por Charaudeau (2007), denominados de 
crença, que se relacionam na atribuição de sentido que damos ao mundo, na forma 

1 Discussão já iniciada em Gomes, 2015.
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de julgamentos dos fenômenos, pensamento e comportamento. A diferenciação geral 
entre esses saberes se deve, sobretudo, ao fato de que na crença o domínio é de um 
“nós-verdadeiro”, uma vez que exige adesão do sujeito. Esse nós que pretende substi-
tuir o “ele-verdadeiro” do saber de conhecimento está associado ao olhar do sujeito 
centrado no mundo, não em seu ponto de vista. No saber de crença, esse raciocínio 
inverte-se. Aqui, não há interesse em saber se o sol levanta ou se põe ou se a terra gira 
em torno do sol, mas se é melhor trabalhar, por exemplo, no nascer do sol ou ao pôr 
do sol. Nesse sentido, entramos para o domínio do valor, que interioriza um saber e, 
ao mesmo tempo, o desejo compartilhado.

A construção do “saber de crença” dá origem a outros dois: “revelação” e “opi-
nião”. O de “revelação” supõe um lugar exterior ao sujeito, em que uma “verdade” 
não pode ser provada nem verificada, apenas devem existir textos que testemunhem 
essa verdade quase que transcendentalmente ligados a um caráter sagrado, evocando 
valores. Já os saberes de “opinião” se centralizam no sujeito, que se apropria de um 
saber e o compartilha a partir de suas percepções subjetivas. É pessoal e partilhado, 
por isso, podem ser subdivididos em opinião comum (tende a generalizar e pretende 
ser compartilhada, o exemplo poderia ser o ditado popular), opinião relativa (está 
contra ou a favor de uma opinião) e opinião coletiva (valores identitários formados 
por um grupo social).

4 Twitter @FministaCansada, @NAOKAHLO e @mocamachista_

Como ressaltamos na introdução deste artigo, escolhemos três páginas femi-
nistas para relacionarmos a prática midiativista, as estratégias discursivas mobiliza-
das nos perfis e os possíveis ethé discursivos em seus tweets. A página Feminista Can-
sada tem em seu perfil a seguinte descrição: “Feminismo e humor. Lutando contra o 
sexismo, racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, classismo. Gosta de sapatos” 
(online)2. Ao atrelar temas que, de certa forma, estão ambientados dentro de uma 
mesma formação discursiva, com pautas de esquerda, quebra-se a expectativa ao afir-
mar que gosta de sapatos, em que entendemos o humor que também caracteriza esse 
enunciador.

2 Disponível em: <https://twitter.com/fministacansada>. Acesso em: 10 nov. 2017.
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FIGURA 1 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017. 

Este é um coletivo de mulheres que tem suas páginas do Twitter, Facebook e 
Tumblr posts com publicações voltadas a um público de esquerda, com ideologias 
marcadas pelo combate ao machismo e contra a opressão às mulheres. Com relação 
à prática midiativista, há uma interação entre os participantes do coletivo com os 
diversos usuários da rede social, por isso se caracteriza por ter uma narrativa baseada 
na colaboração. Vale ressaltar que a página se utiliza de ReTweets3, nos quais obser-
vamos a replicação de conteúdo de outras páginas voltadas a um discurso também 
ativista. 

No exemplo a seguir, observamos o perfil MST Oficial e Escola Sem Partido, 
que demonstra a diversidade das pautas de conteúdo colocadas no Feminista Cansa-
da, servindo ao ativismo e à busca de uma intervenção social. Esse movimento reme-
te-nos à noção de espalhamento, como nos afirma Bittencourt (2015). Os coletivos 
unem-se para que os conteúdos tenham maior visibilidade e alcance, já que tais ques-
tões se imbricam e se unem a um objetivo em comum de contribuir para que usuários 
e engajados nessas questões possam (re)aprender em conjunto. 

3 Replicar algo que foi publicado agora em sua página. 
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FIGURA 2 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017. 

Ressaltamos a cenografia digital da página como ferramenta fundamental ao 
pensar o midiativismo e as estratégias utilizadas para captar um internauta. Por meio 
de recursos “iconotextuais”, com o uso de imagens que ratificam o que é enunciado; 
“arquiteturais”, a página é projetada de uma outra forma que a mídia tradicional 
pouco explora; e por características procedurais, são ativados outros recursos imagé-
ticos e audiovisuais. 

Selecionamos alguns tweets publicados no dia 16 de novembro de 2017 em que 
o tema central é o aborto. Diante dessa questão polêmica, percebemos alguns saberes 
de crença, baseados na opinião, ao afirmarem: “o corpo é meu; o útero é meu, por-
que o direito ao meu corpo é só meu e de ninguém mais” (online). Em alguns tweets, 
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notamos o saber de conhecimento, ao concluírem: “O direito ao aborto é um direito 
humano, porque sua autonomia corporal é um direito humano” (online). Dessa for-
ma, sabemos que há deslizamento enunciativo, pois existe um enunciador que se co-
loca em primeira pessoa, mas sabemos da existência de um coletivo que fala em nome 
de várias para outras inúmeras mulheres com opinião semelhante e, possivelmente, 
contrárias, tal como se coloca em um tweet “[...] gente que me segue e é contra a lega-
lização do aborto. Cês gostam de sofrer?” (online). Percebemos, portanto, pautas que 
são direcionadas a esse posicionamento e são categóricos e reticentes a um possível 
questionamento.

FIGURA 3 – Página @FministaCansada

Fonte: Twitter, 2017.
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Embora haja práticas midiativistas na página Feminista Cansada, ressaltamos 
que são poucas as publicações do próprio coletivo, servindo mais de compartilha-
mento de outros internautas e de outras páginas, o que nos faz também (re)pensar 
que não seria mais uma tentativa de distribuição de conteúdo em vez de um olhar 
crítico.

Já o coletivo Não me Kahlo é composto por um grupo de mulheres com inte-
resse em agregar pessoas que têm objetivo de “[...] aprofundar os assuntos sobre o 
feminismo, compartilhar ideias, histórias e também promover ações que busquem a 
luta por direitos das mulheres e a efetivação dos direitos já conquistados” (online)4. O 
coletivo, além do Twitter, tem páginas no Facebook, Instagram, Tumblr, Youtube e, 
por último, criaram um blog para que usuários possam compartilhar suas histórias. 
Em seu site, no subtópico “quem somos”, observamos quatro feministas que contri-
buem de forma ativa nas redes.

FIGURA 4 – Página @NAOKAHLO

Fonte: Twitter, 2017.

4 Disponível em: <http://www.naomekahlo.com/sobre>. Acesso em: 10 nov. 2017.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

786

O coletivo tem em seu perfil da Não Me Kahlo a seguinte descrição: “Femi-
nismo nas redes” (online). O próprio nome, trocadilho com a artista Frida Kahlo, 
já demonstra que se trata de uma abordagem feminista. Diferentemente da página 
Feminista Cansada, esta destaca-se pela narrativa ser feita por quase todos os tweets 
do próprio coletivo. Existe uma colaboração entre usuários, mas as postagens cola-
borativas são poucas. Não me Kahlo utiliza-se de outros recursos, como “memes”5 
e hashtags, que se inserem nessa nova dimensão das textualidades que discutíamos a 
partir das reflexões de Maingueneau (2015). Observamos que, mais uma vez, a ceno-
grafia com que esses tweets são colocados, sobretudo em novos gêneros que surgem, 
em destaque para os “memes”, permite que a ideia de espalhamento do conteúdo seja 
distribuída por diversos dispositivos. 

Com relação ao conteúdo dos tweets, destacamos o quanto é significativo ter 
uma mídia ativista que vai na contramão ao que os grandes grupos divulgam. Diante 
de um acontecimento, a vinda da filósofa Judith Butler no Brasil, foram noticiados 
os protestos com a chegada da autora. Dessa forma, mostraremos, a seguir, como o 
coletivo tem a contribuição de argumentar essas reações, informando a seu público o 
outro lado da filósofa.

FIGURA 5 – Página @NAOKAHLO

Fonte: Twitter, 2017.

Assim, percebemos nesses tweets a repercussão de um imaginário baseado em 
um saber de crença, oriundo da opinião, um imaginário que coloca a feminista e 

5 Entendemos tal termo como um gênero discursivo constituído de formas significativas de construção de 
significados de ver e agir em sociedade.
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filósofa no papel de bruxa, em que relembramos do acontecimento de “caça às bru-
xas” na Idade Média. A mudança é de que antes tal julgamento era feito pela igreja 
e, hoje, pela população. Por isso, o papel de Não me Kahlo em repercutir esse mo-
vimento de outra forma, criticando quem não conhece sua obra e que faz esse tipo 
de julgamento. Percebemos, então, a postura favorável a um posicionamento pró- 
-Butler e o ethos de que legitimam e dão credibilidade às ideias feministas.

O coletivo Moça, você é machista foi criado pelas irmãs Andréa Benetti e Ma-
rília Freitas Rossi e também por dois irmãos transexuais, Victor e Erick Vasconcellos. 
Apesar de terem deixado para trás os nomes civis femininos, os cabelos longos e as rou-
pas de mulher, eles trouxeram a vontade de buscar a igualdade entre os gêneros e incor-
poraram isso ao universo de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros (LGBTs)6. A ideia 
do nome permite-nos inferir um saber de conhecimento, baseado na experiência, de que 
o machismo também existe na própria mulher, que, muitas vezes, reproduz o comporta-
mento opressor do gênero oposto. Por isso, a ideia do coletivo de ter um movimento em 
que a potência interativa e descentralizadora das redes e sistemas midiáticos digitais 
possa ressignificar a democracia e a própria ideia de “[...] resistência, além de conferir 
à internet o papel de meio de expressão, atividade e afeto”. (ANTOUN, 2001 apud 
ANDRADE, 2016, p. 102).

Neste tweet, podemos apontar a repercussão gerada pelo projeto “Cura Gay”, 
também conhecido pelos nomes Terapia da Reorientação Sexual, Terapia de Con-
versão ou Terapia Reparativa7, com objetivo de extinguir a homossexualidade de 
um indivíduo.

FIGURA 6 – Página @mocamachista_

Fonte: Twitter, 2017.

Ora, tal decisão preconceituosa demonstra-nos o quão necessário é colocar 
em evidência os assuntos relacionados ao gênero e à orientação sexual. O tweet, iro-

6 ‘Moça, você é machista’: trans criam maior página feminista do país. Disponível em: <https://www.geledes.
org.br/moca-voce-e-machista-trans-criam-maior-pagina-feminista-do-pais/>. Acesso em: 8 nov. 2017.
7 Entenda o projeto Cura Gay. Disponível em: < https://examedaoab.jusbrasil.com.br/noticias/376191509/
entenda-o-projeto-da-cura-gay>. Acesso em: 8 nov. 2017.
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nicamente, reflete o imaginário de que “gay é doente”, seguindo a perspectiva dos 
parlamentares que esboçaram esse projeto. Temos, portanto, o papel do coletivo de 
ser agente de ativismo, com visadas de informação e de opinião, e nos passa a imagem 
de que é possível, apesar de tamanho retrocesso, ironizar o sistema público de saúde 
e das próprias escolhas políticas que tentam uniformizar o pensamento e as escolhas 
de gênero. 

Como a multimodalidade faz parte da estrutura que os coletivos incorporam, 
passaremos a um exemplo em que são usados diversos recursos iconotextuais e pro-
cedurais que caracterizam essa página:

FIGURA 7 – Página @mocamachista_

Fonte: Twitter, 2017.

Observamos que esse tweet utiliza-se do recurso da hashtag como demarcação 
do seu coletivo, de modo que o usuário possa acessar no link e visualizar todas mar-
cações com o mesmo signo. Mas, ancorada pela indagação de Bittencourt (2015), nos 
questionamos: o uso da hashtag é uma forma de gerar visibilidade ou uma forma de 
diferenciar o conteúdo produzido pelos coletivos daquele veiculado pelas mídias de 
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massa? No caso do perfil Moça, você é machista, percebemos uma espécie de assina-
tura coletiva, em que todos assinam o trabalho. 

No entanto, percebemos que esses coletivos, embora traçam uma ruptura no 
modo de mostrar o ativismo com potência de resistência e descentralização, algumas 
vezes acabam repercutindo poucas publicações de usuários, como a grande mídia 
estabelece. 

Palavras ativas e finais

Tentamos abordar, de forma sucinta, o teor das páginas do twitter que cons-
tituem os coletivos, os quais atuam abordando pautas diversas, e em nosso corpus 
específico, o feminismo. Fizemos um percurso teórico e prático do midiativismo que, 
muitas vezes, simboliza resistência, com o objetivo de contribuir para a (trans) for-
mação das pessoas. 

Em um caminho discursivo, podemos pensar três tipos de mobilização a partir 
de seus tweets, a primeira página, Feminista Cansada, percebemos o ethos irônico 
desde a descrição da página; em Não me Kahlo, nota-se um ethos de credibilidade, 
pautado por reflexões de filósofos que enriquecem as narrativas; por fim, a página 
Moça, você é machista, em que há um ethos de diversidade de assuntos e dos próprios 
colaboradores. 

Reiteramos que, esses coletivos, ao trazer à tona temáticas, muitas vezes, si-
lenciadas pela grande mídia ou não conseguem ter a devida repercussão conseguem 
colaborar para que informações e pautas de minorias consigam ter voz.
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