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RESUMO

No artigo, refletimos sobre o caráter acontecimental de modos emergentes de ati-
vismo em ambientes digitais. O objeto empírico é a produção discursiva acerca da 
mobilização “Eu não mereço ser estuprada” (ENMSE). Partimos de uma perspec-
tiva teórica que considera a existência do processo de midiatização, caracterizado 
pela interpenetração entre os campos sociais, atravessados por lógicas de uma cultura 
midiática. Os acontecimentos na sociedade midiatizada também se modificam e en-
contram nas redes digitais um novo espaço para sua constituição discursiva. Partin-
do desse enfoque conceitual, destacamos as processualidades do midiativismo em 
ENMSE, por meio de um estudo de caso com enfoque midiático-comunicacional, em 
que se utilizam técnicas de mapeamento online, observação encoberta não participa-
tiva para a coleta de dados e leitura semiológica dos discursos. A análise aponta que 
ações de midiativismo digital são centrais para impulsionar a produção discursiva 
que constitui o ENMSE. Organizadas ou não em coletivos, as midiativistas tensio-
nam a narrativa construída pela mídia tradicional. Elas não apenas criticam discur-
sos hegemônicos, como também articulam ações singularizadas que organizam sua 
forma de midiativismo, tais como, a produção/circulação de material e criação de es-
paços de discussão acerca do acontecimento, agendando sua inserção midiática – não 
só jornalística, mas também em programas televisivos e telenovelas. Por circular na 
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ambiência midiatizada, essas ações constituem-se por meio de fragmentos e descon-
tinuidades, acoplando lógicas de sistemas diversos, que se afetam e geram derivações, 
com sentidos que – além de fugir às trajetórias da circulação midiática tradicional – 
propõem outras lógicas de ativismo digital.

PALAVRAS-CHAVE: Midiatização. Acontecimento. Ativismo. Mobilização.

Para citar este capítulo:

DIAS, Marlon; BORELLI, Viviane. Processualidades do midiativismo no aconte-
cimento “Eu não mereço ser estuprada”. In: BRAIGHI, Antônio Augusto; LESSA, 
Cláudio; CÂMARA, Marco Túlio (orgs.). Interfaces do Midiativismo: do conceito à 
prática. CEFET-MG: Belo Horizonte, 2018. P. 838-859.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

840

Processualidades do midiativismo no acontecimento 
“Eu não mereço ser estuprada”1

As últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento da comunicação di-
gital, pela intensificação do acesso às novas tecnologias digitais e pela proliferação de 
redes de informações e indivíduos interconectados. As reconfigurações desse cenário 
impõem desafios ao exercício interpretativo. Para fugir de determinismos, acredita-
mos que um dos caminhos possíveis é interrogar os modos como essas tecnologias se 
relacionam à vida social, transformando-a e sendo transformadas pela inventividade 
dos atores sociais a partir de suas distintas apropriações. 

No campo de estudos da Comunicação, esse esforço é reconhecido em pesqui-
sas que se contrapõem a teorias funcionalistas de transmissão unilateral de mensa-
gens e empreendem investigações acerca das atividades dos atores sociais e suas rela-
ções com as mídias. Hoje é mais nítido o fato de que os atores não apenas realizam 
um trabalho de reconhecimento do conteúdo, a partir de diferentes mediações, mas 
também produzem e põem em circulação outros conteúdos. 

A interlocução ocorre, assim, nesses ambientes comunicacionais em que se 
constroem novas formas de significação e práticas sociais orquestradas em torno da 
ideia de conexão. Em vista disso, as práticas efetuadas na Internet passaram a ten-
sionar os modelos tradicionais de sociabilidades. Ademais, também colaborou na 
intensificação e na reestruturação das atividades políticas e econômicas e na ressigni-
ficação (compressão ou alargamento) do tempo e do espaço.

Consideramos que esse cenário de mutações está atrelado ao processo de mi-
diatização da sociedade (VERÓN, 2014; FAUSTO NETO, 2006; 2008). Esse processo 
aponta para a emergência e o desenvolvimento de fenômenos técnicos transforma-
dos em meios e a consequente alteração dos processos sociotécnicos e discursivos 
de produção, recepção e circulação de mensagens. Ainda em curso e incompleta, a 
midiatização marca a passagem de uma sociedade dos meios para uma sociedade 
midiatizada.

Na sociedade dos meios, a mídia ocupa um lugar central e possui “autonomia 
relativa” frente aos demais campos sociais (FAUSTO NETO, 2008), desempenhando 
o papel de mediação da realidade social. Ao pensarmos uma sociedade midiatizada, 
ou “em vias de midiatização”, não se ignora a centralidade do campo das mídias 
(RODRIGUES, 1999), sobretudo a partir da segunda metade do século XX, tam-
pouco se desconsidera a mediação que a mídia realiza a partir de seu lugar legítimo 

1 Este texto é parte da dissertação A circulação de sentidos em “Eu não mereço ser estuprada”: uma leitura 
do acontecimento midiatizado, defendida no POSCOM/UFSM em 2016. A pesquisa foi financiada pela Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
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e legitimado de tradução de conceitos e problemáticas (GIDDENS, 1991). O que se 
aponta, em relação a essa passagem, é a maneira como agora as lógicas de mídia 
organizam discursivamente o funcionamento de outros campos sociais, afetando a 
sociedade, os sujeitos e suas práticas.

Frente ao cenário exposto, identificamos determinados acontecimentos que 
irrompem atrelados a lógicas da midiatização. Nesta pesquisa, nosso esforço é rela-
cionar esses dois conceitos – acontecimento e midiatização – e, de modo transversal, 
compreender o caráter processual de um acontecimento que emerge e se desenvolve 
sob injunções das mídias e dos atores sociais midiatizados. Verón (2005) já assinalava 
que a midiatização das sociedades nos levaria, muito possivelmente, a funcionamen-
tos significantes cada vez mais complexos, afastando a hipótese de uma uniformidade 
social. 

Dada a extensão do formato deste artigo, focamos nossa análise em um ponto 
que acreditamos ser chave para a compreensão do que aqui concebemos como “acon-
tecimento midiatizado”: seu caráter processual; ou seja, o modo como sua consti-
tuição se dá por meio de processualidades tecnodiscursivas de diferentes ordens e 
sob protocolos distintos. Por meio de distintas e singulares estratégias discursivas, os 
atores investem em interações a fim de visibilizar suas ações, conectar-se com quem 
partilha desse mesmo espaço digital e produzir suas próprias interpretações acerca 
do acontecimento. Ao priorizarmos a processualidade do acontecimento, focamos 
a análise na correlação entre a construção do acontecimento pelas instituições mi-
diáticas e as ações de midiativismo digital dos atores sociais que impulsionam essa 
produção discursiva. 

Levando em conta a pluralidade de terminologias que se ocupam em explicar 
as práticas midiáticas alternativas2, sinalizamos que nossa opção pelo termo midiati-
vismo se ancora na compreensão de um conceito inscrito numa perspectiva que con-
sidera os modos como atores sociais se apropriam de tecnologias midiático-digitais 
para intervenção ativista. Tal intervenção é realizada por práticas que visam romper 
com (e estabelecer resistência a) estruturas consolidadas de difusão vertical e unila-
teral de informações.

O objeto empírico sobre o qual nos debruçamos é a produção discursiva acerca 
da mobilização “Eu não mereço ser estuprada” (ENMSE), articulada sobretudo por 
atores em redes digitais. Tendo a midiatização como orientação teórico-epistêmi-
ca, o artigo destaca as processualidades do midiativismo em ENMSE, por meio de 
um estudo de caso com enfoque midiático-comunicacional (BRAGA, 2008; FORD, 
1999), em que utilizamos técnicas de mapeamento online e observação encoberta não 
participativa para a coleta de dados. Para a leitura desse material, inspiramo-nos na 
análise semiológica proposta por Verón (2005). 

2 Ao analisar o discurso midiativistas da Mídia Ninja, Braighi (2016) aprofunda a discussão sobre terminolo-
gias correlatas e busca delimitar algumas bases para a compreensão do conceito de midiativismo.
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1 “Eu não mereço ser estuprada”

Em 27 de março de 2014, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
divulgou uma pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social3, intitulada 
“Tolerância social à violência contra as mulheres”4, um estudo realizado no ano ante-
rior que consistia na aplicação de um questionário sobre como a população brasileira 
percebia a violência contra as mulheres. O resultado de uma resposta em específico 
causou espanto – tanto que as instituições jornalísticas divulgaram a pesquisa do 
Ipea com foco nesse dado. O tópico era o seguinte: “Mulheres que usam roupas que 
mostram o corpo merecem ser atacadas”. Das 3.810 pessoas entrevistadas, 65% res-
pondeu que concordava total ou parcialmente com a afirmação.

No mesmo dia, atores sociais reagiram nas redes digitais, indignados com o 
resultado da pesquisa e denunciando o que os dados apontavam: o machismo e a 
culpabilização da vítima pelo abuso sofrido. As reações das pessoas encontraram um 
ponto de coesão quando a jornalista Nana Queiroz publicou em seu perfil pessoal 
na rede social Facebook uma foto na qual aparece em frente ao Congresso Nacional, 
em Brasília, seminua, cobrindo os seios e com a frase “não mereço ser estuprada” 
escrita nos braços (FIGURA 1). A personagem que desencadeia o protesto utiliza 
estrategicamente o mesmo verbo enunciado pela pesquisa do Ipea: “merecer”, o que 
discursivamente busca atrelar e promover conexões com aquilo que fora dito.

Figura 1 – Foto de Nana Queiroz, que se tornou símbolo do protesto.

Fonte: Facebook/Reprodução

3 Segundo o relatório do Ipea (2014, p. 2), “O Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) é uma 
pesquisa domiciliar e presencial que visa captar a percepção das famílias acerca das políticas públicas im-
plementadas pelo Estado, independentemente destas serem usuárias ou não dos seus programas e ações”. A 
pesquisa abrangeu todas as unidades da federação, sendo realizada em 3.809 domicílios, em 212 municípios, 
entre maio e junho de 2013.
4 Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.
pdf>. Acesso: 11 nov. 2017.
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Após a publicação de sua foto, a jornalista criou um evento5 no Facebook, em 
que convidava mulheres a publicarem em seus perfis pessoais fotos semelhantes à 
dela: “A ideia é que a gente tire a roupa e se fotografe, da cintura para cima, com um 
cartaz tampando os seios com os dizeres ‘Eu também não mereço ser estuprada’ e 
postemos, todas juntas, ao mesmo tempo, online” (online). As mulheres deveriam 
tirar suas fotos vestindo o que lhes deixasse à vontade, como exemplificava Nana 
na publicação que incentivava a participação: “[...] de burca, de roupa de futebol ou 
de biquíni” (online). A partir do enunciado escrito no próprio corpo, Nana propõe 
discursivamente como as outras participantes podem se inserir no protesto: “eu tam-
bém”, ou seja, ela assume a liderança do ato e convida as demais a se somarem à cau-
sa por meio do advérbio “também”. Dessa forma, ela demarca discursivamente o seu 
lugar nessa cadeia significante: Nana desencadeia um ato discursivo que depois toma 
rumos incertos e percorre fluxos distintos a partir da apreensão e ressignificação por 
outros atores sociais. 

A partir da publicação de Nana, desencadeou-se uma série de ações que se rela-
cionavam à mobilização insurgente. A disseminação do conteúdo não se restringiu ao 
compartilhamento da foto da jornalista: pessoas passaram a publicar em seus perfis 
fotos (com ou sem roupas) expressando a frase “Eu não mereço ser estuprada” e al-
gumas derivações (“Ninguém merece ser estuprada”, “Nenhuma mulher merece ser 
estuprada”, “Eu não mereço ser estuprad@”); blogueiros discutiram o tema em seus 
blogs e em sites de rede social; o protesto foi tema de debates em grupos e fóruns na 
Internet, especialmente os relacionados às temáticas do feminismo; pulularam char-
ges, “memes” e textos que aclamavam e outros que criticavam a atitude da jornalista. 

Logo, instituições jornalísticas pautaram o protesto e deram a ele seus próprios 
contornos narrativos. Nana Queiroz surge, então, como ator central da mobilização, 
tomando para si um lugar de fala autorizado a se pronunciar sobre o protesto. A 
jornalista passou a ser convidada a participar de programas de televisão e a conceder 
entrevistas para outros veículos, a fim de explicar suas motivações. “Eu não mereço 
ser estuprada” foi pauta não só na mídia brasileira, mas também internacional, e um 
dos principais focos das matérias jornalísticas tornou-se o potencial das redes sociais 
digitais para mobilizações desse tipo.

Casos como esse são cada vez mais comuns na contemporaneidade. Cresce o 
número de mobilizações – em suas mais diversas intenções, de correntes que visam 

5 Conforme o Glossário de Termos do Facebook, um evento é um recurso que permite que “[...] você orga-
nize e participe de reuniões no mundo real com as pessoas do Facebook” (FACEBOOK, 2017). No caso em 
questão, o recurso é usado para outros fins, afinal, o evento não tinha a finalidade de reunir pessoas em lugar 
físico, mas sim de fazer com que o maior número de pessoas aderisse à proposta do protesto e publicasse 
fotos semelhantes à de Nana Queiroz em seus perfis. Vemos, então, que os atores sociais se apropriam de 
um recurso do site de modo diferente do proposto, corroborando a ideia de que a inventividade dos atores 
modifica os usos e a própria tecnologia.
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o entretenimento a campanhas coletivas globais de caráter social – engendradas no 
âmbito das redes digitais, articuladas pelo suporte das tecnologias da comunicação. 
Cria-se nesse ambiente das redes sociais o que Recuero (2014, p. 17) chama de uma 
“conversação em rede”, ou seja, uma “[...] nova ‘forma’ conversacional, mais pública, 
mais coletiva”. Essa conversação, que nasce da interação de indivíduos interconec-
tados, é o que constrói a rede social. Para além de questões estritamente ligadas ao 
aparato tecnológico, compreende-se que são os atores sociais que, a partir de sua 
inventividade, modos de apropriação e estratégias discursivas singulares, constroem 
um corpo significante (PERUZZOLO, 1994).

Percebemos, assim, que uma mobilização amparada por discursos característi-
cos dos movimentos feministas se articulava na rede. Essa mobilização surge espon-
taneamente a partir das interações entre os atores sociais midiatizados, em torno de 
problemáticas e necessidades que se mostram comuns a todos que passam a consti-
tuir a mobilização (CASTELLS, 2013). Urge pensarmos, então, a Internet como um 
ambiente comunicacional que articula sentidos para a organização de ações coletivas 
a partir das trocas entre os atores no sistema de relações sociais.

Ao mesmo tempo, percebemos que a mobilização analisada irrompe como um 
acontecimento, visto que possui a capacidade de romper com a normalidade, ou seja, 
“[...] nos incita a reconstruir esse nosso quadro de vida momentaneamente perturba-
do pela ocorrência inesperada” (REBELO, 2006, p. 17). Ao romper a “normalidade”, 
o acontecimento inquere narrativas que o expliquem e o organizem em quadros de 
referência já postos – por isso, quando esse acontecimento é pautado pelo discurso 
jornalístico, há tendência a resgatar ocorrências passadas semelhantes, na tentativa 
de inscrevê-lo numa cronologia reconhecida. Essa construção narrativa do aconte-
cimento dará sentido às problemáticas instauradas por ele, em um movimento de 
interpretação que Quéré (2005) denomina “poder hermenêutico do acontecimento”.

Quéré (2005), aliás, também pensa ser requisito para a constituição do acon-
tecimento a singularidade e a ruptura. Além disso, é marcante no pensamento do 
autor a importância que ele dá ao campo da experiência, pois, para ele, os sentidos 
sobre o acontecimento só são constituídos se forem capturados pela experiência. As-
sim, ao passo que irrompe uma descontinuidade, o acontecimento possui um poder 
de afetação. Isso significa que “[...] um acontecimento acontece a alguém; ele não é 
independente nem autoexplicativo, não são suas características intrínsecas que fazem 
o seu destaque, mas o poder que ele tem de afetar um sujeito – uma pessoa, uma 
coletividade” (FRANÇA, 2012, p. 13). Logo, aquilo que não afeta os domínios de 
nossa vida não pode ser considerado um acontecimento: será um simples fato, cuja 
existência possa nos ser conhecida, porém, não seremos tocados por ele.

Relacionamos a reflexão de França (2012), ancorada no pensamento de Quéré 
(2005), ao nosso objeto de estudo, a produção discursiva acerca da mobilização “Eu 
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não mereço ser estuprada”. Sua potência acontecimental está não apenas na ruptura 
da normalidade do cotidiano de uma rede social digital, mas, sobretudo, no fato de 
afetar as pessoas que participam dessas redes, ao ponto de fazê-las ingressar na mobi-
lização, pintarem seus corpos, tirarem suas roupas, mostrarem para os demais atores 
que elas não concordavam com a culpabilização da mulher pelo abuso sofrido e, mais 
do que isso, ofertar sentidos que não se restringem à mobilização em si, mas que vão 
além e remetem a um movimento histórico de luta e combate à opressão.

Compreendendo o ENMSE como um acontecimento, esforçamo-nos para en-
tender o modo como as injunções de lógicas midiáticas tornam esse acontecimento 
singular em um acontecimento midiatizado. Para tanto, na sequência, discutimos a 
processualidade do acontecimento com base em dados coletados em um mapeamento 
de sites de instituições jornalísticas, bem como a observação de um grupo de discussão 
no Facebook, o “Eu não mereço ser estuprada [OFICIAL]”, durante o primeiro mês 
do protesto (abril de 2014). Por entender que o acontecimento se constrói por meio de 
discursos, privilegiamos a análise do processo de enunciação dos dados, amparada pela 
análise semiológica dos discursos sociais (VERÓN, 2005). Atentamos que a pesquisa 
foi realizada seguindo o método do Estudo de Caso, adaptado a partir da conjunção 
entre as propostas de Braga (2008) e Ford (1999), que nos ajudam a pensar o aconteci-
mento como caso midiático-comunicacional, com particularidades de sua inscrição e 
constituição pelas instituições midiáticas e pelos atores sociais midiatizados.

2 A processualidade do acontecimento

Qualquer texto, mesmo que panorâmico, sobre a história do feminismo faz 
menção à figura da dramaturga e ativista francesa Olympe de Gouges – pseudônimo 
de Marie Gouze (1748-1793). Graças a seus escritos sobre os direitos das mulheres, 
Olympe é considerada uma das precursoras do feminismo, mesmo quando o termo 
ainda inexistia. Sua obra mais conhecida é a Declaração dos direitos da mulher e da 
cidadã (1791)6, um escrito-resposta à maneira como a mulher foi subjugada frente 
à conduta autoritária masculina e à falta de equidade na relação homem-mulher ex-
pressas na Declaração dos direitos do homem e do cidadão. As peças e panfletos que 
Olympe escrevia revelavam sua indignação com o fato de as mulheres terem partici-
pado de momentos importantes da Revolução Francesa – como a queda da Bastilha e 
a marcha das mulheres de Paris a Versalhes, que fez com que a família real retornasse 
à capital francesa – e que, mesmo assim, isso não lhes tenha garantido maiores direi-
tos. Por seus escritos revolucionários, Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1793.

O que acabamos de descrever é um cenário acontecimental, que tem seu ápice 
com a morte de Olympe. Um acontecimento que, se trazido para tempos de uma so-

6 O texto traduzido está disponível na íntegra no endereço: <http://goo.gl/gesHVy>. Acesso: 5 jun. 2017.
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ciedade em processo de midiatização, seria possivelmente construído com o trabalho 
enunciativo dos meios de comunicação atuais e teria a intensa participação dos atores 
sociais midiatizados. Certamente nosso objetivo não é traçar quadros comparativos 
entre o caso em análise neste trabalho e a história de Olympe de Gouges, afinal, mui-
tas são as diferenças entre esses acontecimentos, separados por mais de dois séculos, 
e isso foge a nossa proposta. Entretanto, acreditamos que fazer esse resgate nos ajuda 
a compreender o que entendemos por acontecimento midiatizado.

Em um de seus últimos textos, Verón (2014) provoca-nos a pensar a midiatiza-
ção por uma perspectiva semioantropológica, entendendo-a como a exteriorização 
dos processos cognitivos na forma de dispositivos materiais. Por esse viés, os fenôme-
nos midiáticos seriam uma característica universal de todas as sociedades humanas. 
Segundo o autor, as grandes transformações que aconteceram no decorrer da história 
da humanidade trariam a marca da adoção de um dispositivo técnico-comunicacio-
nal pelas comunidades. Assim, o ponto inicial da midiatização, para o autor, situa-se 
na indústria da pedra, no período neolítico, com a exteriorização de processos men-
tais na materialidade dos utensílios.

Da pedra lascada à invenção da prensa por Gutenberg, chegamos à impressão 
de panfletos com discursos feministas que circulavam por uma Paris revolucionária, 
marcada pela cultura patriarcal que estruturava (e ainda estrutura) as sociedades oci-
dentais. Pensemos nessas folhas volantes como a materialidade em que se exteriori-
zavam signos de um trabalho enunciativo de indignação. O acontecimento que é tido 
como precursor da consciência feminista ocidental é marcado pela circulação dessas 
folhas, que não estavam sob a égide da imprensa tradicional daquela época. Pelo con-
trário, quando da morte de Gouges, a imprensa noticiou:

Olympe de Gouges, nascida com imaginação fértil, confundiu seu delírio por uma 
inspiração da natureza. Ela quis ser um homem do estado. Ela assumiu projetos de 
pessoas pérfidas que querem dividir a França. Parece que a lei puniu essa conspiradora 
por ter se esquecido das virtudes que pertencem a seu sexo (ARRUDA, 2014, online).

Logo, um historiador da mídia, se tomasse a morte de Gouges como referente 
para um estudo sobre as mídias da época, deveria olhar cuidadosamente não apenas 
para o que os jornais construíam discursivamente, mas também para o que circulava 
nas folhas volantes. Pensando com Nora (1974), a construção desse acontecimento 
está intrinsecamente relacionada à mídia que lhe é contemporânea, no caso, a im-
prensa (jornais e panfletos). O caso, assim, possui um caráter midiático, atuando 
dentro de dinâmicas sócio-históricas próprias, mas está distante de ser caracterizado 
como um acontecimento midiatizado – mesmo que exista tal dispositivo.

Da invenção da imprensa aos dias de hoje, chegamos a um tempo histórico 
marcado pela presença constante da mídia no cotidiano das pessoas, a sociedade 
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dos meios (FAUSTO NETO, 2008). Os acontecimentos que se sucedem nesse espaço 
temporal trazem consigo a marca das mídias que os construíram. Ou seja, com o 
aprimoramento desses dispositivos técnicos, temos o trabalho dos meios de comuni-
cação na narração dos acontecimentos e as pessoas tendo acesso aos acontecimentos 
da vida por meio dessa construção midiática (VERÓN, 1995). Concordamos com 
França (2012), quando a autora fala que não há um lugar único para este “aconte-
cer”, tampouco a mídia seria a única responsável por sua construção. É interessante 
notar, porém, que a mídia tem uma importância singular na existência simbólica dos 
acontecimentos.

O que separa acontecimentos como a morte de Gouges ou outros eventos que 
ocorreram já no século XX, característicos da sociedade dos meios, e um aconteci-
mento como o “Eu não mereço ser estuprada”, já situado nessa passagem para uma 
sociedade midiatizada, é que o engendramento de ENMSE se dá sob injunções da 
midiatização, numa negociação de sentidos constante entre práticas de instituições 
midiáticas e ações midiativistas. Enquanto, em décadas passadas, os acontecimen-
tos estavam fadados a existir simbolicamente no espaço-tempo de sua permanência 
como pauta jornalística, atualmente, percebemos que a organização da sociedade em 
redes interconectadas e a proliferação de ambientes midiático-digitais possibilitam 
que os acontecimentos não tenham sua “morte” decretada pelo tempo restrito que 
permanecem dentro dos quadros noticiosos da mídia tradicional. A isso se relacio-
nam a intensificação do processo de midiatização e a complexificação das redes tec-
nológicas e simbólicas de relações constituídas e atravessadas pelas diversas mídias e 
dispositivos, que afetam a própria constituição de alguns acontecimentos, os quais já 
se desenvolvem em plataformas de natureza narrativa e midiática.

Certamente, a dinâmica de circulação midiática tradicional potencializa os 
efeitos de sentidos dos acontecimentos, mas estes já não são mais reféns do trabalho 
dos meios consolidados. É isso que percebemos analisar o ENMSE. O acontecimento 
circula, e a mobilização constitui-se com relativa independência da mídia tradicional, 
mas ainda dentro de um campo de negociações com os meios, a fim de garantir sua 
visibilidade social também por meio desses espaços midiáticos consolidados. As ins-
tituições jornalísticas, no entanto, não detêm mais o estatuto narrativo desse aconte-
cimento e o que podem fazer é, dentro de seu trabalho enunciativo, enquadrá-lo em 
seus regimes de significação. É o que podemos perceber ao olhar alguns dos títulos 
das matérias jornalísticas, apresentados abaixo (QUADRO 1).
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Quadro 1 – Títulos das matérias jornalísticas no primeiro dia do protesto.

Veículo 
jornalístico

Título Data da 
publicação

Zero Hora Para 65%, mulher de roupa curta merece ser 

atacada, mostra pesquisa do Ipea

27 mar. 2014

Folha de S.Paulo Para 65%, mulher que mostra o corpo 

merece ser atacada, diz pesquisa

27 mar. 2014

Estadão 65% dos brasileiros acham que mulher de 

roupa curta merece ser atacada

27 mar. 2014

O Globo Para 65%, mulher com roupa que mostra 

corpo merece ser atacada

27 mar. 2014

R7 Mais da metade dos brasileiros acredita que 

mulher dá motivo para ser estuprada

27 mar. 2014

Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir da análise dos títulos das matérias jornalísticas, inferimos que os ve-
ículos de mídia tradicional seguem ainda critérios muito semelhantes de seleção de 
“fatos noticiáveis” – tanto é que a maioria das matérias enuncia que as mulheres que 
usam roupas que mostram o corpo merecerem ser atacadas. Quando práticas midia-
tivistas surgem em resposta às pesquisas e às matérias, as instituições jornalísticas 
voltam a abordar o caso, mas com o foco em uma personagem selecionada, Nana 
Queiroz, e no protesto insurgente no ambiente digital (QUADRO 2). 
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Quadro 2: Títulos das matérias jornalísticas sobre o desenvolvimento do protesto.

Veículo 
jornalístico

Título Data da 
publicação

Zero Hora Movimento #NãoMereçoSerEstuprada 
protesta contra resultado de pesquisa

28 mar. 2014

Folha de S.Paulo Após pesquisa, mulheres pretendem tirar a 
roupa em rede social

28 mar. 2014

O Globo Protesto ‘Não mereço ser estuprada’ 
movimenta Facebook após resultado de 
pesquisa

28 mar. 2014

Estadão Protesto na web crítica ‘cultura do estupro’ 29 mar. 2014

Yahoo Campanha ‘Não mereço ser estuprada’ faz 
sucesso na internet

31 mar. 2014

Fonte: Elaborado pelos autores.

A oferta discursiva do jornalismo é constantemente tensionada pelas midiati-
vistas, que também narram o acontecimento – ao mesmo tempo em que o constroem 
– por meio de seus relatos nos sites de redes sociais. O acontecimento midiatizado é, 
assim, composto por processos transnarrativos, fazendo com que o jornalismo pre-
cise negociar com os atores e encarar as reações de crítica midiática que se efetivam 
cada vez mais nesse ambiente onde circulam discursos construídos por muitos enun-
ciadores.

Frente a esse cenário, percebemos que o acontecimento em análise se constitui 
pela inscrição narrativa de três instâncias: 1) as instituições não midiáticas (Ipea e sua 
pesquisa), 2) as instituições midiáticas (mídia tradicional e consolidada) e 3) atores 
sociais midiatizados (a jornalista Nana Queiroz e atores envolvidos na mobilização, 
sobretudo no grupo de discussão no Facebook). Tendo como referência o atravessa-
mento de lógicas que demarcam essas instâncias, compreendemos alguns fluxos de 
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circulação do acontecimento e entendemos que cada uma das instâncias abarca falas 
produzidas em circuitos diferentes e sob protocolos discursivos diversos, ou seja, a 
partir de lógicas discursivas singulares que demarcam pluralidades significantes.

A pesquisa do Ipea enuncia um quadro sobre a violência contra a mulher e, dis-
cursivamente, mostra a surpresa frente aos paradoxos apontados pela leitura dos da-
dos7. O relatório do Instituto é lançado em um contexto específico, quando ocorrências 
sobre violências de gênero ocupam maior espaço na topografia dos (tele)jornais e sites 
noticiosos. O sistema midiático, ao tomar conhecimento da pesquisa do Ipea, utiliza o 
relatório como fonte de informação para a construção de notícias cujo foco central é 
a percentagem de brasileiros e brasileiras que concordam com a afirmação “mulheres 
que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas”. No mesmo dia em que 
a notícia é divulgada, os atores sociais passam a se mobilizar, via redes sociais na Inter-
net. A divulgação dos resultados da pesquisa é, portanto, o propulsor do protesto, que 
tem a jornalista Nana Queiroz, inicialmente, como figura central. 

A proliferação de fotos que constituem o ENMSE mostra a diversidade de apro-
priações da frase-símbolo do protesto e também os diferentes modos de inserção das 
midiativistas na mobilização emergente (FIGURA 2). Tomamos o protesto ENM-
SE como mobilização, visto que as pessoas que o constituíram compartilhavam de 
um objetivo em comum e estavam unidos por sentimento de indignação e esperança 
(CASTELLS, 2013). Os atores produzem midiaticamente ofertas discursivas acerca 
da mobilização e as fazem circular em circuitos difusos.

 

7 Em 4 de abril de 2014, o Ipea lançou uma nota oficial corrigindo os dados divulgados na semana anterior. 
Segundo a nota, houve um erro na elaboração dos gráficos e a percentagem estava trocada: 26% (e não 65%) 
dos entrevistados concordavam com a afirmação de que mulheres que usam roupas curtas merecem ser ata-
cadas. De qualquer modo, os outros dados da pesquisa continuavam denotando o quanto o machismo estru-
tura as relações sociais e o modo como a vítima de abusos é posta no lugar da culpa. Ademais, a correção dos 
dados não minimizou a força da mobilização que, então, já havia crescido e em circulado nas mais diversas 
ambiências midiáticas. A errata está disponível em: <http://goo.gl/1UP8IL>. Acesso: 2 nov. 2017.
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Figura 2 – Imagens de apropriação do enunciado ‘Eu não mereço ser estuprada’

Fonte: Google Imagens.

Enquanto observadora desses sistemas, a mídia tradicional faz leituras sobre 
a mobilização e, baseada em seus critérios de noticiabilidade, produz discursos que 
também constroem o acontecimento. Atuando como um redutor de complexidades, 
o sistema midiático oferta uma narrativa que tem Nana Queiroz como ator central. 
Assim, a instituição midiática utiliza-se de lógicas discursivas criadas por Nana para 
também enunciar sua participação no protesto. Exemplo disso são as imagens de 
famosos em programas televisivos (como Altas Horas e Encontro, da Rede Globo)8 
com cartazes do ENMSE ou ainda a reportagem veiculada no programa Fantástico9, 
que finaliza com a gravação do momento em que a repórter é fotografada ao lado de 
Nana com um cartaz do protesto.

8 Disponível em: <https://goo.gl/uPExoL> e em <https://goo.gl/21U1f4>. Acesso em: 3 nov. 2017.
9 Disponível em: <https://goo.gl/jFbfpr>. Acesso: 3 nov. 2017.
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Enquanto Nana Queiroz é protagonista da mobilização nas coberturas midiá-
ticas, nos outros ambientes de circulação, sobretudo nas redes digitais, a autoralidade 
da mobilização é disputada constantemente – sintomático de ações midiativistas. A 
análise sinaliza que é impossível marcar um ponto que concentre a autoralidade de 
um acontecimento midiatizado, visto que essa autoralidade se pulveriza entre vários 
atores e instâncias. Isso ficou perceptível com a diversidade de apropriações e embates 
travados entre os atores nas discussões na rede e, especialmente, no grupo de discus-
são “Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]”, que foi o ambiente escolhido para 
identificar estratégias discursivas que os atores investiam nas interações.

Se há disputas em relação à autoralidade da mobilização, do mesmo modo 
há intensas disputas pela inteligibilidade que se quer dar ao acontecimento. Essas 
lógicas que dinamizam o acontecimento se encontram em uma rede discursiva de cir-
cuitos interacionais que se complexificam. Os campos sociais legitimados buscam se 
manter como referência de inteligibilidade, mas esse sistema é abalado por disputas 
de sentido dinamizadas em processualidades tecnodiscursivas inseridas em variados 
fluxos e que deslocam o protagonismo de um único ponto.

O processo analítico dos fluxos do acontecimento que abarca as ações de mi-
diativismo possibilita compreender aspectos da construção do acontecimento que 
ficariam nas bordas de uma análise que contemplasse apenas a cobertura midiática 
do caso. Entender que os atores sociais exerceram uma função fulcral na construção 
do acontecimento direcionou o nosso olhar para o grupo de discussão, em que foi 
possível identificar movimentos de circulação diferentes daqueles já identificados na 
análise do macroambiente. 

Por meio da observação sistemática, compreendemos que a movimentação do 
caso ganhava novos contornos em decorrência da circulação que havia dentro do gru-
po “Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]” no Facebook. A partir dessa obser-
vação, elencamos quatro tipos de informações mais recorrentes: a) relatos de abuso/
violência contra a mulher, b) crítica ao tratamento midiático a pautas relacionadas 
às mulheres, c) articulação de mobilizações e manifestações públicas, e d) compar-
tilhamento de artigos, vídeos e imagens para discussão. Por meio dessa tipificação, 
foi possível separar os enunciados e criar categorias que nos ajudaram a identificar 
estratégias discursivas e compreender como os atores produziam seus discursos.

No QUADRO 3, destacamos alguns enunciados coletados nas postagens no 
grupo de discussão, identificadas a partir de estratégias discursivas e classificadas 
dentro de categorias que nos ajudaram a pensar a análise dos enunciados10. Ratifi-
10 Em Dias (2016), encontra-se a análise aprofundada de um conjunto maior de enunciados e dessas estratégias 
discursivas. A presença dessa amostra neste artigo é para situar o leitor do conteúdo desses enunciados, bem 
como para sinalizar alguns caminhos de análise (a partir das categorias e estratégias) que nos fazem chegar 
às conclusões apresentadas sobre o próprio processo de construção do acontecimento midiatizado, que se dá, 
sobretudo, por meio da produção discursiva desses atores sociais, que organizam suas ações midiativistas.
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camos que criação de categorias se deu, sobretudo, pelo fato de elas oportunizarem 
uma melhor sistematização e organização da análise em torno de eixos. Entretanto, 
o imbricamento entre elas era inevitável. 

Quadro 3 – Enunciados coletados no grupo de discussão sobre a mobilização.

Categorias Enunciados exemplares Estratégias 
discursivas

Mobilização

Vai rolar manifestação de rua em Salvador!! Bora 
lá pessoal!

Chamamento

Vamos todxs publicar fotos do Eu não mereço ser 
estuprada no seu Facebook!! Eu já fiz a minha

Incitação

Pedagogização

Não, feminismo não é o contrário de machismo. 
Machismo é uma ideologia que considera a 
mulher como inferior ao homem. Feminismo é 
um movimento social criado pelas mulheres que 
sofrem com esse machismo e desejam acabar 
com ele para que as mulheres tenham os mesmos 
direitos dos homens. [...]

Explicação

faz parte da luta feminista combater o machismo 
-- que gera a cultura do estupro. Desculpa, 
mas este discurso nasceu dentro do movimento 
feminista. Qualquer um que concorde com ele 
deve ser bem-vindo, mesmo que não se intitule 
feminista, porém querer que o grupo não seja 
feminista não faz o menor sentido.

Marcação 
identitária
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Categorias Enunciados exemplares Estratégias 
discursivas

Sororidade

Não, meu bem, não tenha medo. Tenha força! Pra lutar a 
todo momento e poder ajudar a cada uma dessas meninas 
e também meninos que são violentados constantemente 
mentalmente e fisicamente.

Aconselhamento

J., parabéns! É uma raiva imensa que a gente sente. Às 
vezes dá pra revidar, às vezes não dá (se a cantada vem, por 
exemplo, de um chefe ou de um cliente. Mas saber que a 
culpa não é sua é incrível.

Empoderamento

Experiência

Fui abusada ainda jovem, dentro da família. [...] Conto essa 
história porque não aguento guardar pra mim uma dor que 
é gigante. Por muito tempo me senti culpada e não falei pra 
ninguém

Expurgação da dor

Vamos ajudar esse pai que precisa de nós nesse momento 
delicado. Por favor, alguém???

Ajuda

Midiatização

Vc não viu que a Nana Queiroz, que começou a 
campanha saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, no 
Blog do Sakamoto, na Folha de SP e a matéria está 
saindo em diversos idiomas? Francês, inglês e español? 
Olha a matéria do Fantástico: [LINK]

Visibilidade

Lixo de jornalismo! Depois de tudo o que ela revela, 
o jornalista termina a reportagem com “Durante o 
evento, a atriz estava com um vestido superdecotado, 
que acabou mostrando parte dos seus seios.” E daí???!! 
Qual a intenção disso?

Resistência à 
oferta midiática 
tradicional

Veja só denunciaram minha foto... Contra nudez.. 
Vou postar de novo.. Eu ñ mereço ser estuprada...sou 
dona do meu corpo...

Discordância do 
sistema

Fonte: Elaborado pelos autores.
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As categorias propostas pela análise das estratégias discursivas apontam para 
alguns modos de organização das práticas das midiativistas. “Mobilização” e “Peda-
gogização” conectam-se pela necessidade de incitar a ação dentro (e para além) do um 
movimento social, ao mesmo tempo em que é necessário explicar, por vezes didatica-
mente, os motivos que os unem e as principais pautas pelas quais o coletivo luta. “So-
roridade” e “Experiência” estabelecem uma conexão forte, afinal, ambas se relacionam 
com relatos de dor e posterior acolhimento e aconselhamento com a reafirmação da 
força da mulher e expurgação do sentimento de culpa. Já a categoria de “Midiatização” 
se tornou central por perpassar as demais categorias, afinal o fenômeno da midiati-
zação reconfigura os processos de mobilização social, os modos de se legitimar como 
movimento social, os vínculos entre os atores e as maneiras de enunciar a dor a partir 
de ações midiáticas. Não desconsideramos o fenômeno macro da midiatização ao no-
mear a categoria, mas entendemos que alguns de seus mecanismos poderiam ser eluci-
dados por meio de estratégias discursivas que se relacionassem, sobretudo, às diversas 
apropriações do “Eu não mereço ser estuprada” e das críticas aos sistemas midiáticos 
– movimento este só possível devido a ações midiativistas de resistência.

O acontecimento midiatizado, portanto, constitui-se a partir de distintas lógi-
cas midiáticas advindas de diferentes pontos. Por circular na ambiência midiatizada, 
o acontecimento vai se constituindo por meio de fragmentos e descontinuidades, aco-
plando lógicas de sistemas diversos, que se afetam e geram derivações, com sentidos 
que fogem às trajetórias da circulação midiática discursiva. Com isso, o acontecimen-
to midiatizado caracteriza-se por ocorrer em um ambiente em que, cada vez mais, 
ocorre o esmaecimento das instâncias da produção e da recepção.

Esse acontecimento deixa rastros na rede, retorna a partir de novas significa-
ções, é apropriado a novas causas. Durante um ano de observação do grupo de dis-
cussão, identificamos dois momentos em que a frase-símbolo “Eu não mereço ser 
estuprada” retorna já em referência a outro fato, ressemantizando-se. O primeiro 
deles é uma discussão entre os deputados federais Jair Bolsonaro (PP-RJ) e Maria do 
Rosário (PT-RS)11. O segundo caso é a vinda ao Brasil de Julien Blanc, suíço radicado 
nos EUA que se autointitula “consultor em conquistar mulheres”12.

No episódio envolvendo os parlamentares, temos uma discussão que toma for-
ma no âmbito político, ganha repercussão por um vídeo divulgado nas redes sociais 
digitais e é impulsionado pela cobertura jornalística. Em novembro de 2003, em uma 
discussão no Salão Verde do Congresso Nacional, Bolsonaro afirmou que não es-
tupraria Maria do Rosário, pois ela “não merecia”. A discussão foi gravada pelas 
câmeras da RedeTV. Já em 2014, em nova discussão no plenário, Bolsonaro retorna 
a dizer que não estupraria a deputada porque ela não merecia. A nova discussão fez 

11 Disponível em: <https://goo.gl/njrooX>. Acesso: 3 nov. 2017.
12 Disponível em: <https://goo.gl/EHhVvN>. Acesso: 5 nov. 2017.
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ressurgir nas redes o vídeo gravado pela emissora13. O vídeo, assim como as matérias 
jornalísticas que cobriram o caso, passa a circular também no grupo de discussão 
“Eu não mereço ser estuprad@ [OFICIAL]”, e uma manifestação é organizada em 
repúdio à fala do deputado. O ENMSE volta a ser uma frase de protesto de pessoas 
que respondem, agora, não à pesquisa do Ipea, mas sim a Bolsonaro14.

De forma semelhante, a frase “Eu não mereço ser estuprada” ressurge como 
grito contra a vinda de Blanc ao Brasil. O suíço daria palestras, nas quais ensina 
táticas de como assediar mulheres. Logo que as mídias tradicionais veicularam in-
formações sobre a vinda de Blanc ao país, movimentos feministas organizaram-se, 
inclusive com a participação de membros do grupo de discussão “Eu não mereço ser 
estuprad@ [OFICIAL]”, formularam petições e fizeram circular textos em repúdio ao 
suíço. Como desfecho, o Itamaraty proibiu a entrada de Blanc no Brasil.

Ambos os casos se relacionam à mobilização “Eu não mereço ser estuprada”, 
visto que ela retorna não mais como protesto contra a pesquisa do Ipea, mas sim con-
tra Bolsonaro e Blanc. “Eu não mereço ser estuprada” torna-se símbolo de uma luta 
maior, desloca-se do caso que o originou e passa a nortear mobilizações subsequentes 
que se relacionam ao combate à cultura do estupro. A partir de distintas estratégias 
discursivas, o acontecimento ressurge e se ressignifica, estabelecendo uma conexão 
entre as práticas dos atores que se vinculam à frase-símbolo.

Algumas considerações

França (2012) sinaliza que os acontecimentos possuem uma dupla vida. A pri-
meira no nível da sua existência, na realidade da vida cotidiana. A segunda refere-se a 
sua existência simbólica, a partir da narração do acontecimento, quando ele se trans-
forma em discurso – que ocorre tanto numa situação de comunicação interpessoal 
quanto pela construção jornalística. A autora frisa que não existe lugar definido para 
os fatos que vão acontecer a alguém ocorrerem, tampouco existe esse lugar definido 
para a sua materialização em discurso. 

Seguindo o pensamento de França, é possível pensar nas redes sociais digitais 
como lócus para a existência dupla do acontecimento, afinal, é no ambiente digital 
que o acontecimento irrompe, acontece a alguém, bem como é no espaço das redes 
digitais que ele também é narrado, a partir da apropriação dos atores sociais que 
agem sobre os discursos ali postados e o ressignificam. Não só o jornalismo se utiliza 
desse espaço para narrar o acontecimento e fazer circular suas interpretações sobre 
ele, mas também é o espaço de embate, em que os atores se mobilizam e narrativizam 
o acontecimento por meio de suas vivências.

13 O vídeo está disponível em: <https://goo.gl/VnJGPX>. Acesso: 5 nov. 2017.
14 Disponível em: <https://goo.gl/eQ852m>. Acesso: 5 nov. 2017.
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A oferta discursiva do jornalismo pode ser confrontada e questionada com ou-
tros discursos enunciados pelos atores sociais. A reverberação advinda desses am-
bientes complexos de relações desestabiliza o jornalismo e o faz repensar os modos 
de apreensão desses processos transnarrativos, que têm agora a atuação daqueles que 
tradicionalmente ocupavam o lugar estático da recepção. Dessa forma, as mutações 
na constituição dos acontecimentos ganham força quando pensadas num contexto 
de midiatização. Por conta disso, nomeamos esses acontecimentos engendrados em 
ambiências digitais e que circulam nas “mãos” dos atores sociais de acontecimento 
midiatizado.

Pensar o acontecimento midiatizado implica o movimento de relacionar a for-
ça que o adjetivo midiatizado impõe na caracterização desse acontecimento. Desse 
modo, marcamos também a distinção entre acontecimento midiático e midiatizado, 
posto que o primeiro é frequentemente relacionado a ocorrências pautadas, agen-
dadas e modeladas pela narrativa midiática tradicional, enquanto o segundo não se 
encontra sob a égide das regulações da mídia tradicional. Não excluímos a participa-
ção notável dos meios de comunicação de massa no acontecimento midiatizado, que 
também o apreendem e o narram. No entanto, esse tipo de acontecimento sinaliza 
um fenômeno maior: sua constituição se dá essencialmente pela apropriação de múl-
tiplos atores, que tomam o acontecimento para si e produzem outros sentidos acerca 
dele – daí a inserção nesta perspectiva das ações de midiativismo. 

O acontecimento midiatizado constrói-se na sobreposição de camadas, a par-
tir da narração dos atores sociais midiatizados, das instituições midiáticas e das não 
midiáticas. Por conta desse caráter, é que podemos pensar o “Eu não mereço ser estu-
prada” por um viés de acontecimento, afinal, sua constituição corresponde às lógicas 
já apontadas ao longo deste texto.

É notável que o acontecimento é tramado com a natureza da cultura midiática 
e digital, a partir de apropriações que se efetivam graças à inventividade dos atores 
sociais. Usando os recursos da tecnologia digital, os atores fazem emergir discursos 
acerca da mobilização. Ela irrompe no tecido social e se desenvolve em meio a múl-
tiplos circuitos. Irrompe uma descontinuidade, que convoca sentidos interpretativos 
múltiplos. Esses sentidos também são múltiplos, porque cada ator reconhece o ENM-
SE de um lugar singular, ou seja, o poder de afetação do acontecimento depende da 
experiência dos atores envolvidos e do que intencionam produzir discursivamente 
para colocar em circulação.

A análise identifica que ações de midiativismo digital são centrais para impul-
sionar a produção discursiva que constitui o ENMSE. Essas midiativistas, organiza-
das ou não em coletivos, tensionam a narrativa do acontecimento construída pela 
mídia tradicional, que se vê obrigada a negociar. Essas mulheres não apenas criticam 
esses discursos hegemônicos, como também articulam uma série de ações singulari-
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zadas que organizam a sua forma de midiativismo, tais como, a produção/circulação 
de material e criação de espaços de discussão acerca do acontecimento, agendando 
sua inserção na mídia. 

A referência de inteligibilidade do acontecimento deixa de pertencer a campos 
sociais já legitimados e passa a ser dinamizado por processualidades tecnodiscursivas 
que se abrem a diferentes fluxos, deslocando o protagonismo da ação de uma úni-
ca instância. Por circular na ambiência midiatizada, essas ações vão se constituindo 
por meio de fragmentos e descontinuidades, acoplando lógicas de sistemas diversos, 
que se afetam e geram derivações, com sentidos que – além de fugir às trajetórias da 
circulação midiática discursiva tradicional – propõem novas lógicas de articulação e 
ativismo digital.
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