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RESUMO

O objetivo deste artigo é analisar como as redes sociais na internet têm contribuído 
para o impulsionamento e articulação dos movimentos feministas. Para isso, pro-
põe-se empregar a Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), nos posts do Facebook da 
ONG Think Olga referente a campanha Mexeu com uma, mexeu com todas #chega-
deassédio. Ressalta-se, portanto, que tal problemática possui implicações e desembo-
ca nos campos das teorias de gênero e do ativismo midiático. Inicia-se essa discussão 
apontando as nuances das articulações em rede. No segundo momento deste traba-
lho, é realizada uma contextualização sobre a luta feminista na rede e nas mídias 
sociais. Este estudo tem uma abordagem, principalmente, qualitativa, mas também 
recorre a aspectos quantitativos que formam uma relação de complementaridade. Os 
resultados desses conteúdos foram analisados considerando os diversos aspectos des-
ses sujeitos em processo, que possuem múltiplas identidades de articulação: jovens, 
mulheres e militantes. Observa-se que as mulheres têm utilizado as mídias digitais 
como meio mobilizador e no caso da campanha “Mexeu com uma, mexeu com todas 
#chegadeassedio” não poderia ser diferente. O ativismo digital converteu-se em um 
elemento essencial para difundir as informações, trocar opiniões, coordenar estraté-
gias e realizar ações, colaborando para o aumento da consciência de gênero e possi-
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bilitando o desenvolvimento de uma postura política de confronto frente à opressão, 
ao assédio e à dominação.
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Mexeu com uma mexeu com todas:
feminismo em rede no combate ao assédio sexual

Introdução

O movimento feminista nunca esteve tão vivo, mobilizado e atuante como no 
início deste século. Tanto no contexto brasileiro, quanto no mundial, os feminis-
mos vêm mudando cotidianamente a cada conquista, enfrentamento e demanda, em 
uma dinâmica impossível de ser acompanhada por quem não vivencia suas entranhas 
(COSTA, 2005).

A diversidade manifestada pelo movimento feminista estabelece a complexida-
de do sujeito que faz parte dele, a mulher. Interrogando-se, assim, teorizações sobre 
um sujeito abstrato e original apartado daquilo que o diferencia na contingência. 
Admitir essa complexidade acarreta analisar o feminismo considerando-o como mul-
tifacetado, inviabilizando definições de movimento feminista que sejam excessiva-
mente estagnadas (SILVA, 2016).

A internet e, principalmente, as redes sociais1 possibilitaram uma maneira mais 
rápida e dinâmica de intercâmbio de ideias e, especialmente, consolidaram-se como 
veículo de diálogo com amplos setores da sociedade sobre diversas pautas dos femi-
nismos contemporâneos, gerando novos processos experienciais. A rede também re-
presentou um suporte importante ao movimento, permitindo a convocação das ma-
nifestações de rua e a disseminação de informações sobre acontecimentos, por meio 
das opiniões e da cobertura jornalística feita por manifestantes e grupos de imprensa 
alternativa.

No panorama atual, em sociedades com certo nível de adoção de tecnologias 
digitais, os mundos online e offline estão profundamente interligados e não podem 
ser dissociados dos movimentos sociais (CASTELLS, 2015). As mídias sociais têm 
sido um espaço para o qual confluem muitas mobilizações, inclusive as de vários 
coletivos feministas, além de campanhas relacionadas à pauta no contexto brasileiro 
contemporâneo. 

É o caso do Think Olga, fundada em abril de 2013, a partir da criação de um 
site, pela jornalista Juliana de Faria, que decidiu por buscar um tipo de solução para a 
ausência de espaço que se deparava na mídia tradicional e se arriscou em um projeto 
novo, que olhasse para as mulheres de uma maneira distinta, no qual pudesse trans-

1 Essa afirmação pode ser comprovada empiricamente em algumas reportagens, a saber: 
<http://ondda.com/noticias/2016/10/o-impacto-do-feminismo-nas-redes-sociais>. Acesso em: 10 set. 2017. 
<http://epoca.globo.com/ideias/noticia/2014/02/bnova-lutab-das-mulheres.html>. Acesso em: 12 set. 2017. 
<http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/redes-sociais-potencializam-o-movimento-feminista/>. Aces-
so em: 16 set. 2017. 
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formar a realidade da agressão e do assédio sexual que, historicamente, assombra a 
sociedade e que permanece até os dias de hoje. A Olga, como também é chamada, 
ainda conta com a colaboração de outras profissionais.

A Olga nasceu dessa vontade de criar uma conversa mais honesta com as mulheres, 
um papo livre de frases prontas, debates feitos no automático, estereótipos e infor-
mações desatualizadas. E essa capacidade de enxergar e se dirigir à mulher como 
um ser pensante e de direitos, com seriedade e sem ser condescendente é o mais im-
portante para mim. Não só como jornalista e criadora da Olga, mas também como 
mulher (FARIA, 2016, online).

Em novembro de 2015, o Think Olga transformou-se em uma ONG com a fi-
nalidade de criar um conteúdo que reflita a complexidade das mulheres e de garantir 
que elas façam suas escolhas de maneira informada e consentida. 

A Olga desenvolve diferentes tipos de projetos, campanhas, ferramentas, arti-
gos e conteúdos específicos sobre a pauta feminista em diferentes ambientes virtuais 
– site, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. Com campanhas como 
#PrimeiroAssédio e Chega de Fiu Fiu, a organização vem contribuindo para repensar 
e aprofundar o debate sobre a ressignificação do retrato da mulher na sociedade, nos 
meios de comunicação e nas relações interpessoais.

Nesse sentido, esta pesquisa objetiva analisar como as redes sociais na internet 
têm contribuído para o impulsionamento e articulação dos movimentos feministas. 
Para isso, propõe-se empregar a Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), nos posts 
do Facebook da ONG Think Olga referente à campanha Mexeu com uma, mexeu 
com todas #chegadeassédio, iniciada em abril de 2017, poucos dias após a figurinista 
Susllem Tonani ter escrito o texto José Mayer me assediou, publicado originalmente 
no blog #AgoraÉqueSãoElas2, do jornal Folha de S.Paulo. Ressalta-se, portanto, que 
tal problemática possui implicações e desemboca nos campos das teorias de gênero e 
do ativismo midiático.

Inicia-se essa discussão apontando as nuances das articulações em rede. Para 
tanto, ancoramo-nos em autores como Maciel (2012), Castells (2013) e Braighi (2016; 
2017). Buscamos relacionar, a partir desses pesquisadores, como se dão as articula-
ções em rede dos movimentos sociais, denotando as origens da utilização dos dispo-
sitivos técnicos e tecnológicos contra os sistemas e discursos hegemônicos. 

No segundo momento deste trabalho, é realizada uma contextualização sobre a 
luta feminista na rede e nas mídias sociais, com esse fim nos apoiamos em Natansohn 

2 O relato foi inicialmente tirado do ar. Após o devido trabalho de apuração e investigação do jornal e o 
esforço da redação de escuta do “outro lado”, as palavras de Suslem Tonani foram colocadas de volta.  Dis-
ponível em: <http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/2017/03/31/jose-mayer-me-assediou/>. Acesso 
em: 8 out. 2017.
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(2013), Ureta (2005), De Miguel e Boix (2013) e Tomazetti (2015). Importante salien-
tar que no Brasil, um país latino-americano de proporções continentais, a questão 
das mulheres abrange uma variedade de ordens de gênero, cujas lutas estão asso-
ciadas às heranças de uma sociedade colonial, escravocrata e patriarcal. Realiza-se, 
portanto, uma análise do sujeito do feminismo a partir da perspectiva do “sul” de 
Connel e Pearse (2016), que reconhece a diversidade de vozes e experiências internas 
à presença política das mulheres e que favorece a reformulação de novas formas de 
analisar as questões de gênero.

Este estudo tem uma abordagem, principalmente, qualitativa, mas também re-
corre a aspectos quantitativos que formam uma relação de complementaridade (LO-
PES, 2001). O foco dessa abordagem encontra-se nos processos, na interpretação de 
fenômenos e na atribuição de significados, considerando que existe entre o mundo 
real e os sujeitos uma relação dinâmica, que não pode ser explicada apenas em nú-
meros.

Os resultados desses conteúdos foram analisados, considerando os diversos as-
pectos desses sujeitos em processo (CONNEL; PEARSE, 2016), que possuem múlti-
plas identidades de articulação: jovens, mulheres e militantes. Observa-se que as mu-
lheres têm utilizado as mídias digitais como meio mobilizador e no caso da campanha 
Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassedio não poderia ser diferente. O 
ativismo digital converteu-se em um elemento essencial para difundir as informações, 
trocar opiniões, coordenar estratégias e realizar ações, colaborando para o aumento 
da consciência de gênero e possibilitando o desenvolvimento de uma postura política 
de confronto frente à opressão, ao assédio e à dominação. 

1 Midiativismo e suas nuances

Segundo Braighi (2017, p. 8), o midiativismo deriva-se de uma ação do midiati-
vista e que “[...] tampouco o sujeito ativista com mídia faz-se pelo direcionamento de 
qualquer instituição, grupo ou coletivo. O comportamento é (deve ser) de deliberação 
própria”. Para o autor, quando determinado sujeito se torna midiativista, significa 
dizer que ele busca um “bem comum”. São pessoas que buscam e intervêm dentro 
da sociedade com um objetivo comum e que utilizam as tecnologias de informação 
e comunicação a fim de “[...] amplificar conhecimento, espraiar informação, mar-
car presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa” (BRAIGHI, 
2017, p. 5). 

Importante ter em conta, antes de nos debruçarmos no conceito de midiati-
vismo, que, apesar de tal palavra ser nova, suas aplicações são antigas. Existe muito 
antes das articulações em rede que facilitaram a difusão das mensagens e a articu-
lação dos movimentos sociais. Seriam organizados, como aponta Castells (2013), a 
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partir da utilização de qualquer meio de comunicação que estivesse disponível, como 
panfletos, boatos e imprensa. 

Interessante perceber que o autor destaca a articulação entre as pessoas como 
essencial para a prática dos movimentos sociais e que essas articulações exigem uma 
motivação emocional que provoca a indignação. O autor diz que:

Os movimentos sociais em rede de nossa época são amplamente fundamentados 
na internet, que é um componente necessário, embora não suficiente, da ação co-
letiva. As redes sociais digitais baseadas na internet e nas plataformas sem fio são 
ferramentas decisivas para mobilizar, organizar, deliberar, coordenar e decidir. Mas 
o papel da internet ultrapassa a instrumentalidade: ela cria as condições para uma 
forma de prática comum que permite a um movimento sem liderança sobreviver, 
deliberar, coordenar e expandir-se. (CASTELLS, 2013, p. 133-134). 

É nesse sentido que é possível trazer à tona movimentos como Primavera Ára-
be3, Los Indignados4, Occupy Wall Street5 e Jornadas de Junho6. Cada um desses 
movimentos constituiu-se em uma nova forma de luta social, e para cada um existem 
diversas análises que buscam o entendimento de como as redes sociais foram determi-
nantes para esse tipo de articulação. O próprio Castells (2013) detalha e descreve bem 
a revolução que se iniciou no Egito e os movimentos sociais deflagrados na Espanha 
e nos Estados Unidos. 

As primeiras formas concretas de midiativismo iniciaram suas articulações a 
partir das ações globais promovidas pela Ação Global dos Povos (AGP) contra reu-
niões realizadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC). A partir do ano 
de 1998, foram às ruas de diversas cidades em diversos países do mundo, milhares de 
pessoas para protestar contra as ações da organização. Tratava-se de um movimento 
que reuniu diversos estratos e levantes populares que se reuniram em prol de um bem 
comum (MACIEL, 2012; BRAIGHI, 2016). 

Os dois autores destacam o potencial da internet e seu papel de articuladora 
quando apropriada para realizar trocas de informações e movimentações políticas. 
“A forma organizativa em rede e o uso de instrumentos de comunicação para articu-
lar as lutas em caráter global possibilitaram que inúmeros protestos ocorressem não 
só nas cidades em que se realizavam as reuniões da cúpula” (MACIEL, 2012, p. 75). 

3 Os protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África a partir de 18 de dezembro de 2010.
4 Iniciado em 15 de maio de 2011 na Espanha, chamados por alguns meios espanhóis de Movimiento 15-M, 
Los indignados e Spanish revolution.
5 As manifestações começaram em 17 de setembro de 2011, no Zuccotti Park, no distrito financeiro de Man-
hattan, na cidade de Nova York.
6 Os protestos no Brasil em 2013, também conhecidos como Manifestações dos 20 centavos, Manifestações 
de Junho ou Jornadas de Junho, foram várias manifestações populares por todo o país iniciados em abril de 
2013 até julho de 2013.
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Em 1999, quando ocorreu reunião da OMC em Seattle, foram às ruas milhares de 
pessoas para protestar. 

Com os números e a força política trazida pelos sindicatos, com os lobbies e os da-
dos fornecidos pelas ONGs, que há anos vinham estudando os impactos das políti-
cas neoliberais e com um surpreendente movimento de ação direta que bloqueou as 
ruas de Seattle, impedindo o tráfego dos delegados, conseguiu-se um clima político 
que possibilitou que as demandas de alguns países de terceiro mundo que eram con-
tra as medidas ultraliberais da OMC fossem ouvidas. Esse foi o cenário do fracasso 
da rodada do milênio. (ORTELLADO, 2002, online). 

Surgem a partir daí os Centros de Mídia Independente, conhecidos mundial-
mente como rede Indymedia, que atuam simultaneamente em âmbito local, nacional 
e também internacional, por meio das tecnologias da informação e comunicação. 

Em sua tese, Braighi (2016) realiza a diferenciação entre os conceitos de mídia 
alternativa, mídia livre, mídia radical, jornalismo de guerrilha e midiativismo. O pri-
meiro seria o comprometimento com a ação comunitária, sendo a atuação voltada 
para priorizar as vozes à margem da sociedade. Segundo o pesquisador, na mídia al-
ternativa existe um maior envolvimento das comunidades. A mídia livre não se utili-
zaria apenas da internet para atuar, seria a apropriação de todo e qualquer veículo de 
comunicação que represente as minorias, já o midialivrismo seria a prática do ativis-
mo. Nesse sentido, Malini e Antoun (2013) destacam que o midialivrista é aquele que 
narra acontecimentos sociais de forma diferente do que é apresentado pelos veículos 
de comunicação tradicionais. 

A mídia radical consiste no discurso mais agressivo contra os sistemas sociais 
impostos, essa radicalidade existente “[...] só poderia ser exercida efetivamente por 
aqueles que são afetados pelos problemas para os quais se buscam as causas” (BRAI-
GHI, 2016, p. 85). Já o jornalismo de guerrilha consistiria em ações comunicativas 
que se posicionam perante realidades sociais opressoras, empreendendo “resistência 
simbólica”. 

O autor ainda destaca a linha tênue existente entre o midialivrismo e o midia-
tivismo. Para ele, o “[...] midiativismo se apropria das demandas e comportamentos 
da Mídia Livre” (BRAIGHI, 2016, p. 106). 

O midiativismo não se trata de uma vivência passiva, mas na intervenção que gera 
(ou pretende gerar) mudança, trazer o novo, a partir de cinco marcas que são faci-
litadas pelo uso de dispositivos técnicos – e sua manipulação com intentos claros, a 
saber, conforme já colocado antes: amplificar conhecimento, espraiar informação, 
marcar presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa. (p. 629-
630). 
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Importante, entretanto, diferenciar o ativismo em rede do midiativismo. En-
quanto o primeiro necessita da internet para existir, o segundo vale-se em prol do ati-
vismo (BRAIGHI, 2016, 2017). Nesse sentido, são vários os movimentos sociais que 
fazem uso do midiativismo, e os movimentos feministas não fogem a essa tendência.

2 A luta feminista na internet e nas mídias sociais

Em encontro com as possibilidades comunicativas na era digital, os feminismos 
passam a identificar no ambiente virtual um local de práticas e expressões coletivas, 
antes desconhecidas, com novas significações e endereçamentos múltiplos. Assim, 
na expectativa de produzir espaços alternativos de visibilidade, no qual as mulheres 
poderiam protagonizar posicionamentos ao se transformarem no papel de autoras, 
produtoras e transmissoras de conteúdo, já nos anos 1990, diversos grupos feminis-
tas, conscientes das imensas potencialidades das redes digitais, suas contradições, 
complexidades e de sua natureza mais política que técnica, lançam-se na disputa pelo 
terreno comunicativo da internet (NATANSOHN, 2013).

Com a responsabilidade de um devir político na área comunicacional, o espaço 
da internet foi requerido oficialmente pela primeira vez no ano de 1995, no Simpósio 
Internacional sobre a mulher e os meios de comunicação, organizado pela UNESCO, 
em Toronto, no Canadá. Ureta (2005) expõe que as feministas manifestaram uma 
reflexão preliminar sobre a relevância de sua presença na internet, com o propósito 
de atingir um maior número de mulheres informações que auxiliassem e as apoiassem 
no desenvolvimento de práticas diárias. 

Também em setembro do mesmo ano, na IV Conferência Mundial sobre a Mu-
lher, realizada em Pequim, na China, as feministas apresentaram a necessidade de 
“[...] estimular e reconhecer as redes de comunicação das mulheres, entre elas as re-
des eletrônicas e outras novas tecnologias aplicadas à comunicação, como meio para 
difusão de informação e intercâmbio de ideias” (URETA, 2005, p. 386). Pela primeira 
vez, uma equipe de 40 mulheres, de 24 países, assegura a formação e apoio a 1.700 
usuárias, criando um espaço eletrônico com informações sobre as ONGs presentes 
no evento, em 18 idiomas, contabilizando 100.000 visitas em sua página na web (DE 
MIGUEL; BOIX, 2013). Ineditamente, sem estarem presentes fisicamente, mulheres 
de todo mundo puderam fazer o rastreamento online dos trabalhos da conferência e 
expressaram suas opiniões em tempo real. Foram os correios eletrônicos que permiti-
ram o acesso à informação para todo o mundo, sem depender dos meios de comuni-
cação tradicionais (DE MIGUEL; BOIX, 2013).

Tomazetti (2015) afirma que esses encontros inspiraram inúmeras ações e pos-
sibilidades para a criação de redes feministas na internet. Entre as primeiras expe-
riências, ressalta-se o site espanhol Mujeres em red7, criado em 1997, com o auxílio 
7 Disponível em: <http://www.mujeresenred.net/>. Acesso em: 22 out. 2017.
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dos servidores alternativos da APC mujeres8. Atualmente, o site é respeitado mun-
dialmente, estabelecido a partir de publicações e reuniões de textos e reflexões sobre 
direitos humanos e feminismo, além de reconhecimento e compartilhamento de re-
cursos para o empoderamento da mulher por meio de listas de E-mails e fóruns de 
debate (DE MIGUEL; BOIX, 2013).

É também nos anos 90 que surge o chamado ciberfeminismo, “[...] um movi-
mento iniciado pela experimentação do feminismo junto a arte virtual” (TOMA-
ZETTI, 2015, p. 491). Provocado pelo entendimento da utilização das tecnologias 
para práticas enunciativas e relacionado à união entre mulher, mundo digital e arte, 
o ciberfeminismo tornou-se uma prática múltipla que está disseminada atualmente 
por várias partes do mundo; dentre as manifestações precursoras, destaca-se o grupo 
australiano VeNuS Matrix, que inicia em 1991 e cujas integrantes vêm do mundo da 
arte “[...] são pioneiras na utilização, no início dos anos 90, do termo para apresentar 
seus trabalhos de experimentação entre o sujeito feminino, a arte e a virtualidade” 
(DE MIGUEL; BOIX, 2013, p. 55).

A existência do feminismo na internet posiciona o movimento politicamente 
em um período de outras possibilidades impulsionadas pela constituição de vínculos 
solidários entre mulheres e feminismos de todo mundo (TOMAZETTI, 2015). Ureta 
(2005) observa que o espaço social e virtual estimulados pelas redes digitais permitiu 
vivências de ativismos mais livres e ressaltou probabilidades de desenvolvimento de 
outros canais de comunicação e trocas informativas, expandidas para além dos con-
textos localizados entre as mulheres e suas comunidades.

No Brasil, as experiências da utilização na internet são variadas e caracteri-
zam a presença do feminismo em diferentes segmentos, desde sites, blogs até fóruns 
e mídias sociais. Entre os blogs feministas, pode-se destacar Blogueiras feministas9, 
local que abarca textos e discussões sobre diversos conteúdos atrelados à luta das 
mulheres, produzido por uma rede de blogueiras de várias partes do país; o Escreva 
Lola Escreva10, que publica matérias reflexivas de pautas imprescindíveis para o femi-
nismo, além de textos sobre a política nacional e questões de gênero; o site da Marcha 
Mundial das Mulheres (MMM)11, que se configura como um espaço de auto-organi-
zação do movimento na internet, apresentando informações, conteúdo e agendas das 
marchas das mulheres no mundo.

Além disso, há também as mídias sociais – Facebook, Twitter, Instagram, Tum-
blr, entre outras – que possuem em suas redes nós feministas com segmentos diversifi-
cados “[...] de organização ativista, de reflexão, de conteúdo irônico, provocativo, de 
8 Disponível em: <https://www.apc.org/es/about/programmes/programa-de-derechos-de-las-mu-
jeres>. Acesso em: 15 ago. 2017.
9 Disponível em: <http://blogueirasfeministas.com/>. Acesso em: 16 ago. 2017.
10 Disponível em: <http://escrevalolaescreva.blogspot.com.br/>. Acesso em: 26 set. 2017.
11 Disponível em: <http://www.marchamundialdasmulheres.org.br>. Acesso em: 4 ago. 2017. 
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prática institucional, de movimentos mundiais, e assim a lista de nuances continua” 
(TOMAZETTI, 2015, p. 492). É fundamental frisar que as práticas de ativismo femi-
nista ultrapassam a presença em somente um espaço na internet, estando em vários 
ambientes comunicacionais da rede, como é o caso da ONG Think Olga.

Assim, constroem-se redes de comunicação sobre as reflexões de gênero na in-
ternet e fora dela, nas quais os vínculos entre conteúdos produzidos em blogs, sites 
e mídias sociais (online e offline) passam expandir a agenda e configurar meios de 
organização política. A intensidade dos campos de ação é visível e a convergência 
entre as dinâmicas e práticas tradicionais com o universo digital e suas possibilidades 
é indicativa da análise e autocrítica feminista a respeito dos espaços em que fortificam 
as estruturas de ação e dominação (TOMAZETTI, 2015).

Conforme Natansohn (2013), no entorno tecnológico, o feminismo centra-se 
em atestar e implantar políticas de inclusão das mulheres no meio digital, conside-
rando uma possibilidade para a teoria e prática feminista em resposta a demandas 
sociotécnicas. Segundo a autora, o que está em prova nessa área é o alcance político 
e social da cultura digital como modo de existir na sociedade contemporânea, sendo 
um espaço onde se ampliam lutas por poder e por enunciação de distintos grupos 
sociais. Porém, a análise e a utilização desse ambiente devem prever o seu reconheci-
mento como um lugar de não neutralidade de gênero. Para Natanshon (2013), assim, 
é importante pensar o protagonismo da mulher além da apropriação da tecnologia, 
mas unido a isso a iniciativa de construção de saberes programáticos a essas mesmas 
ferramentas e plataformas tecnocientíficas.

[...] estamos assistindo a uma lenta, mas constante, tomada de consciência sobre 
a necessidade de usar os recursos organizacionais da rede e adquirir competências 
tecnológicas. Há uma grande quantidade de sites e recursos na web de organiza-
ções pelos direitos das mulheres e outras minorias. Contudo, são poucos os projetos 
orientados às tecnologias digitais com enfoque de gênero e, esta neutralidade não 
faz senão discriminar minorias que não se integram espontaneamente ao mundo 
digital. (NATANSOHN, 2013, p. 26).

Consequentemente, na perspectiva comunicacional, a relação entre o feminis-
mo e a internet requer dedicação para análise e interpretação, pois aumenta os espa-
ços de ação do movimento, do mesmo modo consente o dimensionamento de ques-
tões virtualmente enriquecidas por meio de fenômenos localizados. Como é o caso 
da Marcha das Vadias, realizada em um país específico e por meio de um fato local, 
e que é disseminada para inúmeras partes do globo a partir da apropriação das redes 
digitais para a publicização e orquestragem, primeiro, da repulsa com o episódio que 
precedeu; segundo, para organização de uma prática reivindicatória propriamente 
feminista; e terceiro, por meio de vínculos solidários e de identificação coletiva com o 
desenvolvimento das políticas de gênero (TOMAZETTI, 2015).



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

870

No caso do Brasil, as mídias digitais também representam um instrumento de 
luta, por meio do ativismo midiático (CASTILHO; ROMANCINI, 2017). A cultura 
do estupro, por exemplo, foi confrontada nas redes a partir de uma campanha que 
começou depois da divulgação de uma pesquisa realizada, em 2014, pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em que uma quantidade representativa de 
brasileiros concordou, total ou parcialmente, que mulheres que mostram o corpo 
“merecem ser atacadas”. A notícia provocou comoção nas redes sociais e houve di-
versas mobilizações digitais sobre o tema, mas a que adquiriu mais relevância foi a 
campanha iniciada pela jornalista Nana Queiroz, em Brasília, que publicou uma foto 
no Facebook em que cobre os seios desnudos com um braço e coloca o outro na parte 
superior da cabeça, e neles escreve os dizeres: “Não mereço ser estuprada” e convi-
dou outras mulheres a publicarem suas fotos com a mesma frase. A iniciativa recebeu 
apoio e adesão de milhares de mulheres, celebridades e até mesmo da ex-presidenta 
Dilma Rousseff, por meio de sua conta no Twitter (BORTOLON; MALINI; MALI-
NI, 2015). Foram mais de 40 mil usuários confirmados. (DIAS; BORELLI, 2014).

O grande número de adeptas ao movimento inspirou várias ramificações da 
campanha. Motivas pelo sucesso, outras mulheres mobilizaram-se para reunir as fo-
tos e relatos apresentados, dando início à fanpage Eu não mereço ser estuprada, ativa 
até hoje. Esse espaço configurou-se como um lugar de luta de questões de gênero, 
reunindo ativistas e usuários comuns de todo o país, em que o conteúdo superou a 
performance imagética das fotos (BORTOLON; MALINI; MALINI, 2015). Também 
em 2014, o movimento global #HeForShe foi abraçado localmente pela campanha de 
solidariedade da ONU Mulheres, tendo certo impacto e servindo de mote para diver-
sas manifestações de rua desde 2015 (CASTILHO; ROMANCINI, 2017).

Desse modo, percebe-se que as mídias sociais são um espaço que confluem vá-
rias mobilizações, coletivos feministas e campanhas relacionadas à causa. Estudos 
recentes têm analisado algumas fanpages e os aspectos de mobilização, destacando 
algumas vezes as articulações entre os ambientes online e offline; entre as pesquisas, 
é possível citar Moça, você é machista12 (ROCHA; SILVA, 2016), Marcha das Vadias 
do Rio de Janeiro13 (NAME; ZANETTI, 2013) e o Marcha das Vadias de São Paulo14 
(GOMES-FRANCO; COLUSSI, 2016).

Em suma, percebe-se, que no Brasil também acontece uma propensão das mu-
lheres encontrarem na internet um espaço que seja concomitantemente um fórum de 
discussão e um caminho para o ativismo feminista. Assim, a internet converteu-se 
em um elemento essencial para difundir as informações, trocar opiniões, coordenar 
estratégias e realizar ações. Castilho e Romancini (2017) afirmam que é questionável 

12 Disponível em: <https://www.facebook.com/MocaVoceEMachista/>. Acesso em: 9 set. 2017. 
13 Disponível em: <https://www.facebook.com/MarchaDasVadiaw
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/MarchaDasVadiasSP>. Acesso em: 9 set. 2017.  
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o quanto a utilização da internet, por si só, constitui o início de uma “quarta onda” 
feminista, contudo, é “[...] cada vez mais claro que a internet tem facilitado a criação 
de uma comunidade global de feministas [...]. A internet criou uma cultura em que 
sexismo ou misoginia podem ser ‘gritados’ e desafiados” (MUNRO, 2013, p. 23, tra-
dução nossa)15.

3 Análise dos posts do Think Olga: Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassedio

Com 173.287 mil curtidas no Facebook16, a fanpage da ONG Think Olga co-
loca-se num lugar de articulação entre sujeitos sociais, em que é possível enxergar as 
suas conversações. Criada concomitantemente com o site, em abril de 2013, pela jor-
nalista Juliana de Faria, também com o objetivo de lutar pelo empoderamento femi-
nino por meio da informação. Na mídia social, apesar de contar com a participação 
das outras integrantes, a luta é protagonizada pela publicitária Luíse Bello, gerente 
de conteúdo, planejamento das ações ciberativistas e a mais antiga colaboradora da 
organização.

Em uma entrevista para Philo TV, Bello (2016) aponta que a maneira de 
transformar as dificuldades em algo positivo é lutar pelas mudanças. Afirma que 
as mulheres têm que escrever suas próprias histórias, para não conhecermos a 
trajetória percorrida de forma secundária, uma vez que é um hábito recorrente o 
silenciamento de suas vozes. Para ela, ter mulheres produzindo conteúdo, falando 
sobre suas conquistas e dividindo suas versões sobre os fatos, são uma das formas de 
empoderar outros sujeitos, para finalmente, trilhar um caminho para igualdade de 
gênero. Ressalta-se que as publicações na fanpage da ONG seguem em sua maioria 
as postagens realizadas no site. 

A organização apenas permite “reações”17, “comentários” e “compartilhamen-
tos” nas publicações inseridas na sua linha do tempo. Novas publicações de conteúdo 
são elaboradas exclusivamente pela Olga. Algumas campanhas são criadas de manei-
ra que as seguidoras e os seguidores possam narrar suas próprias histórias por meio 
do uso de hashtags. Pode-se afirmar que o Think Olga é um enunciador que dispõe 
aos sujeitos tanto uma forma de receber o conteúdo, quanto uma maneira de criação 
das suas narratividades, propiciando visibilidades de si e do outro, construindo e re-
construindo suas subjetividades.

Rocha e Silva (2015, p. 3) afirmam que “[...] independente dos meios de comu-
nicação serem massivos ou não, o receptor é sempre ativo e sempre constrói narrati-
15 Tradução nossa para: “[...] increasingly clear that the internet has facilitated the  of  a global community 
of  feminists [...]. The internet has created a culture in which sexism or misogyny can be ‘called out’ and 
challenged.”
16 Último acesso realizado em 23 de agosto de 2017.
17 Curtir, amei, haha, uau, triste, grr.
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vas a respeito dos outros recepcionados”. A narrativa composta pelo receptor da te-
lenovela, por exemplo, distingue-se daquela formada pelos sujeitos das comunidades 
do Facebook, já que existe um modo de interagir com a narrativa, repartindo o espa-
ço com o emissor do conteúdo, o que não acontece com a telenovela. Desse modo, 
corrobora-se com as autoras que acreditam que essa interatividade que ocorre na 
Olga permite formas de narratividades, e não de narrativas. Visto que a narratividade 
consiste em um processo pelo qual o receptor constrói ativamente a história a partir 
da postagem fornecida (ROCHA; SILVA, 2015). Assim, constata-se que não é possível 
continuar nessa demanda sem levar em consideração que os sujeitos dialogam entre si 
e a partir da Olga vivenciam suas experiências também no mundo offline e moderno.

No dia 31 de março de 2017, a figurinista da Rede Globo Suslem Tonani pu-
blicou no blog #AgoraÉQueSãoElas, do jornal Folha de S.Paulo, uma denúncia na 
qual afirmou ter sido assediada, em seu local de trabalho, pelo ator José Mayer, ao 
longo de oito meses. Em poucas horas, a denúncia já havia repercutido por diferentes 
redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Atrizes, profissionais envolvidas 
em peças teatrais e audiovisuais encabeçaram um movimento não apenas de apoio à 
denúncia da figurinista, mas também com o intuito de expressar repúdio e pedir um 
basta ao assédio contra a mulher.

Nomeado de Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio, o movimento 
reuniu atrizes como Camila Pitanga, Drica Moraes, Dira Paes, Drica Moraes, Luisa Ar-
raes, Tainá Muller, Cissa Guiamarães, Astrid Fontenelle e Alice Wegmann, que vestiram 
camisetas com esses dizeres em protesto à permanência do ator na emissora. A campanha 
também recebeu o apoio de figuras públicas, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, bem 
como militantes, coletivos e ONGs feministas, como é o caso do Think Olga.

Figura 1: Drica Moraes, Luisa Arraes, Tainá Muller, Cissa Guimarães, Astrid Fontenelle 
e Alice Wegmann posam com as camisetas estampadas com o nome da campanha

Fonte: Reprodução/Instagram, 2017. 
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Com a propagação da campanha na internet, José Mayer foi pressionado a 
voltar atrás de sua primeira declaração quanto ao caso, em que afirmou não ter co-
metido o abuso, dizendo que a figurinista estava confundindo a personalidade dele 
com a de Tião, o vilão que o ator deu vida em A lei do amor, novela que esteve no ar 
no horário das 21h daquela emissora.

No dia 4 de abril de 2017, Mayer assumiu o acontecido publicamente, em uma 
carta pública lida no Jornal Hoje18, embora minimize o problema chamando-o de 
“erro”. No comunicado, o ator, que se encontra afastado de suas atividades na emis-
sora, diz que desculpa não é o suficiente e utiliza a diferença geracional como uma 
das justificativas para a não interpretação de seus atos como assédio.

As organizadoras da campanha decidiram vender a camiseta e continuar espa-
lhando a mensagem de combate ao assédio sexual, em parceria com a loja DiMona19, 
que já conhecia o trabalho da ONG Think Olga com a Chega de Fiu Fiu20, que luta 
para combater o assédio sexual, esse foi o elo necessário para firmar a parceira. Em 
que parte do lucro da venda das camisetas foi direcionada para que a ONG possa dar 
continuidade a esse trabalho.

A campanha Mexeu com uma, mexeu com todas é, sem dúvidas, prova dessa 
articulação em rede. Quando, se não pela apropriação das mídias sociais, seria pos-
sível unir diversas pessoas em prol de uma causa. Salienta-se, ainda, a força que a 
campanha teve quando se percebe que ela vai além dos espaços digitais e transborda 
para as articulações em ambientes físicos, constata-se isso quando vemos a venda das 
camisetas. E quando, percebendo a proporção do movimento, o ator José Mayer vai 
a público com uma nova declaração assumindo o assédio. 

O primeiro post publicado pela ONG em sua fanpage foi no dia 31 de março 
de 2017, o conteúdo recebeu 455 reações, 70 compartilhamentos e 10 comentários21. 
Esse texto que fala sobre o caso do assédio é reflexo de como, quando apropriadas, as 
redes sociais contribuem para a articulação dos movimentos feministas. Ao retratar o 
acontecido e expressar sua opinião a respeito, o Think Olga deixa claro que atitudes 
como esta não devem ser mais permitidas, e o número de interações prova que a opi-
nião desse grupo feminista não é isolada. 

Cinco dias depois, em nova publicação sobre o caso, a ONG declara ser mais 
uma a adotar a campanha Mexeu com uma, mexeu com todas #chegadeassédio e 

18 Disponível em: <https://extra.globo.com/famosos/acusado-de-assedio-jose-mayer-admite-em-car-
ta-que-errou-pede-desculpas-21158359.html>. Acesso em: 15 jul. 2017. 
19 Disponível em: <https://camisadimona.com.br/lojas>. Acesso em: 2 set. 2017. 
20 A primeira campanha desenvolvida pela organização, em abril de 2013, foi a Chega de Fiu Fiu. O seu 
objetivo é informar o quão nocivo é o assédio sexual em espaços públicos, tornando-se um problema de se-
gurança e mobilidade urbana. A campanha online cresceu, rendendo reconhecimento e batendo recordes de 
financiamento coletivo no Cartase. Atualmente, está tornando-se um documentário que possui a finalidade 
de educar contra o assédio.
21 Dados coletados em 10 de abril de 2017
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convoca todas as mulheres a participarem dessa ação. Para tanto, incentiva a compra 
das camisetas que refletem o combate ao assédio sexual. O post sobre a campanha 
em questão foi publicado em 5 de abril, tendo 740 reações, 105 compartilhamentos e 
20 comentários22. Esses números, e o conteúdo das mensagens deixadas no post, ex-
pressam o engajamento que diversas pessoas tiveram ao tomar conhecimento do caso 
e de como refletem na utilização da mídia na expressão do ativismo. 

A ação tratou de uma intervenção que buscou a mudança da realidade que 
diversas brasileiras enfrentam e que pôde ser constatada nesse caso específico de as-
sédio. Foi possível constatar, por meio da campanha e de sua adesão em diversas 
vertentes, as marcas deixadas pelo midiativismo e que são apresentadas por Brai-
ghi (2016; 2017). Buscou-se com a apropriação dos dispositivos técnicos amplificar 
o conhecimento sobre o caso e sobre tal situação que diversas mulheres enfrentam, 
espraiar a informação e, aqui, não apenas do caso em si, mas de como é possível se 
defender desse tipo de situação. 

O empreendimento da resistência é possível constatar quando as atrizes da pró-
pria emissora Globo encabeçam a campanha e passam a contar com a ajuda de diver-
sas outras frentes da sociedade e de movimentos feministas para divulgar sua causa. 
Salienta-se, ainda, essa ideia de que a própria luta contra o caso foi aderida quando 
as camisetas passaram a ser vendidas e o retorno das vendas seria direcionado para 
a campanha da ONG Think Olga, fato que podemos constituir como uma estrutura 
de defesa das ativistas. 

Considerações finais

A apropriação dos espaços midiáticos surge como um ambiente de luta políti-
ca, decisivo e estratégico. A rede proporciona um novo dimensionamento dos modos 
de organização de diversos movimentos sociais, como os feminismos. 

Segundo Freire (2009), a mídia constitui um excelente campo a ser analisado. O 
registro diário da comunicação possibilita de forma contínua e sistemática uma série 
de informações sobre valores, ideologias, relações e práticas sociais que compõem a 
realidade. Assim, verifica-se que o ambiente virtual é essencial não apenas pela tec-
nologia, mas também pelas possibilidades de expressões que permeiam tanto atitudes 
políticas, quanto as pautas morais e práticas culturais (MARTÍN-BARBERO, 2013).

Observando o ambiente digital e concebendo-o como um lugar que produz 
significados, percebe-se que essas ações se transformam em politicidades. Define-se 
politicidades, como um “quê-fazer” que provem da vida cotidiana, das práticas estra-
tégias de vinculação e participação (CERBINO, 2002 apud ROCHA; SILVA, 2015). 
É partir dessas politicidades e da elaboração destas que as seguidoras e os seguidores 

22 Dados coletados em 10 de abril de 2017.
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constroem narratividades e não narrativas (ROCHA; SILVA, 2015). Pensando, então, 
na relação com ambiente digital, afirma-se que a fanpage da Olga é um meio narrati-
vo que fornece matérias em que é possível construir histórias e subjetividades.

Nesse sentido, podemos pensar também na campanha Mexeu com uma, mexeu 
com todas #chegadeassédio, iniciada com o assédio sofrido por uma funcionária da 
Rede Globo por um colega de trabalho. O que se pretendeu analisar foi como as arti-
culações em rede (e nesse caso, articulações também fora da rede) contribuíram para 
engajamento nessa campanha e para discussões sobre a temática. Vimos, assim, que 
mídias sociais têm sido de grande importância no desenvolvimento dos movimentos 
sociais e que a elas é possível, sim, se transbordar e partir para as conversações fora 
do digital. 
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