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RESUMO 

 
Os grupos minoritários se encontram, no decorrer da história, em desvantagem nas diversas 

facetas da vida social, visto que vivemos em uma sociedade patriarcal onde imperam ideais de 

masculinidade e feminilidade. Nesse contexto, a presente pesquisa busca compreender como os 

grupos de mulheres feministas e militantes constroem espaços de resistência na mídia on-line. 

Em especial, nossos objetivos são (i) analisar as estratégias discursivas que são utilizadas pelas 

mulheres que se declaram feministas e militantes na busca de igualdade de gênero na sociedade, 

ou seja, como esse espaço de luta é concebido, e (ii) identificar as estratégias discursivas que 

colaboram para a construção do ethos da mulher contemporânea como resistência política. Esta 

dissertação analisa 02 perfis individuais de figuras públicas do Facebook, Djamila Ribeiro e 

Márcia Tiburi, e dois ambientes de representatividade coletiva, sendo eles, um blog Não me 

Kahlo e uma Revista on-line, AzMina, entendendo-os como objetos midiáticos de grande 

visibilidade. É um trabalho de cunho qualitativo e documental. O quadro teórico metodológico 

foi construído com base nos princípios da Análise do Discurso: introduzimos BRANDÃO 

(2014); BENVENISTE (1989); BAKHTIN (2006); MAINGUENEAU (1997). Em seguida, o 

aporte teórico escolhido para discussões a respeito do ethos baseia-se em AMOSSY (2005, 

2018) e CHARAUDEAU (2016). Além disso, trazendo um panorama do movimento feminista, 

o texto se apoia em BEAUVOIR (2006, 2016) e TIBURI (2018), e, por fim, para compreender 

os movimentos sociais em rede, nos estudos de CASTELLS (2017). Por meio da Análise do 

Discurso, buscamos compreender como a mídia on-line, como plataforma de propagação do 

discurso, auxilia na construção de novas realidades, neste caso a identidade e a imagem da 

mulher e do feminino. É possível dizer, de modo a sintetizar que, as mulheres buscam, através 

de seus discursos, uma nova forma de serem representadas socialmente, desempenhando papel 

de mulher ativa, desconstruindo o padrão hegemônico de mulher passiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Análise do Discurso. Mídias Digitais. Feminismo. Ethos Discursivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Minority groups have been facing disadvantages in several aspects of social life throughout 

history, since we live in a patriarchal society where ideas of masculinity and femininity are 

predominant. In this context, this research seeks to understand how groups of feminist and 

militant women construe spaces of resistance on online media. Our objectives are (i) to analyze 

the discursive strategies used by the women who regard themselves as feminists and militants 

in the quest for gender equality in society, that is, how this space of resistance is conceived, and 

(ii) to identify the discursive strategies that contribute to construing the contemporary woman’s 

ethos as political resistance. This thesis analyzes 2 individual profiles of public figures on 

Facebook, Djamila Ribeiro and Márcia Tiburi, and two environments of collective 

representativeness, namely a blog, Não me Kahlo, and an online magazine, Az-Mina, 

understanding them as media objects of high visibility. It is a documental and qualitative work. 

The theoretical framework was developed based on the principles of Discourse Analysis: we 

introduced Brandão (2014); Benveniste (1989); Bahktin (2006); Maingueneau (1997). 

Hereupon the theoretical framework chosen for the discussions on ethos is based on Amossy 

(2005, 2018) and Charaudeau (2016). Furthermore, bringing a panorama of the feminist 

movement, the text relies on Beauvoir (2006, 2016) and Tiburi (2018), and lastly, in order to 

understand the online social movements, on the studies of Castells (2017). Through Discourse 

Analysis, we sought to understand how online media as a platform for discourse propagation 

assists in the construction of new realities, in this case, identity and image of women and the 

feminine. In short, it is possible to say that women seek, through their discourses, a new way 

of being socially represented, playing the role of active women, deconstructing the hegemonic 

patterns of women as passive.  

Keywords: Discourse Analysis. Digital Media. Feminism. Discursive Ethos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um período de emergência de novas reflexões acerca das desigualdades 

originadas das relações assimétricas de poder em sociedade. O debate é acentuado pela latente 

percepção de que o direito de sermos tratados/as como iguais, independentemente de cor, raça 

e gênero, estabelecido pela Declaração de Direitos Humanos, não vigora satisfatoriamente. A 

todo ser humano é concedida a possibilidade de contribuir para a formação de uma sociedade 

mais igualitária em relação à formação ética, política e crítica. Entretanto, os contrastes nas 

relações de poder nem sempre permitem que esse direito seja garantido a todos/as 

indiscriminadamente.  

Como consequência de tais disparidades, os grupos minoritários se encontram, no 

decorrer da história e ainda no século XXI, em desvantagem nas diversas facetas da vida social 

tais como financeira, educacional, política e relacionadas à área da saúde. Na modernidade 

recente, um dos meios utilizados pelos grupos de maior vulnerabilidade para que suas vozes 

sejam ouvidas tem sido a mídia alternativa. Com o advento da internet, diversas plataformas 

on-line asseguram a liberdade de expressão, permitindo que estes grupos tenham espaço para 

se expressar, seja através do Facebook, blogs, revistas e jornais on-line ou plataformas de vídeos 

como Youtube.  

Este trabalho dedica espaço às vozes feministas, reconhecendo-as como grupo de 

minorias. Em especial, busca por mulheres que se declaram militantes e que, por meio da 

internet, encontraram espaço de resistência. As plataformas de comunicação on-line tornaram-

se instrumentos de luta, pois fornecem espaço para construção de um novo discurso, ou, como 

chamaremos aqui, contradiscurso, que mobiliza estratégias enunciativas para combater e resistir 

aos discursos hegemônicos propagados. A mídia alternativa configura-se, portanto, como uma 

possibilidade de fomentar a igualdade.  

Nesta seara, nos lançamos ao feminismo, enquanto movimento de grande visibilidade 

social e crescente ascensão mundial, desde a década de 60. Esse tem buscado estratégias para 

desestabilizar a estrutura social dominante/hegemônica, pautada nos valores do patriarcado, 

resultando na supremacia masculina e na inferiorização da mulher. O feminismo pauta-se nos 

direitos humanos e, dessa maneira, se identifica como um movimento social que busca a 

igualdade de gênero na sociedade. O uso do termo “movimento social” justifica-se por 

acreditarmos que a parcela da sociedade em situação de vulnerabilidade se organiza em grupos, 
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os quais se identificam, discutem e lançam luz a temas que são considerados relevantes para a 

equidade social. 

Neste sentido, a dominação é sustentada por meio da ideologia.  Entendemos ideologia 

como “um instrumento de dominação de classe porque a classe dominante faz com que suas 

ideias passem a ser ideias de todos” (BRANDÃO, 2014, p. 21). As ideologias tornam-se 

hegemônicas quando alcançam um grau de estabilidade que as faz parecer essenciais, naturais, 

obvias e imutáveis. Estas se tornam sedimentadas no pensamento cotidiano, de modo a parecer 

que sempre estiveram ali.  Nesse ponto, elas se tornam senso comum, pois estão presentes desde 

a formação das estruturas da sociedade, são enraizadas através da cultura, da religião e das 

instituições dominantes. Diante de determinadas ideologias, os grupos detentores do poder 

tendem a naturalizá-las, tornando-as hegemônicas. 

 

As hegemonias, e principalmente os discursos hegemônicos, configuram-se 

como formas de naturalização, reafirmação e engessamento de relações 

desiguais de poder, do estabelecimento, manutenção e contestação da 

dominância social de grupos sociais particulares: atingir a hegemonia acarreta 

uma medida de sucesso em projetar alguns discursos particulares como 

universais. Hegemonias universalizam sentidos particulares com vistas a 

atingir e manter dominação, e isto é um trabalho ideológico.  (SOUZA, 2017, 

p. 15) 

 

Diante desse cenário, como alterar a estrutura social dominante? Há possibilidade de 

mudança? O patriarcado e o machismo podem ser rompidos? Sim. “A capacidade do ser 

humano de transformação ou contestação de hegemonias e ideologias, de mudança social e 

discursiva, depende da reflexividade e da agência das pessoas” (SOUZA, 2017, p. 15). As 

hegemonias estão num constante processo de reafirmação de si mesmas, o qual é interceptado 

pela possibilidade de agência, que são variáveis. O conceito de agência foi cunhado por Giddens 

(2003) e significa a possibilidade de inovar. Para o autor, ser agente é ter a capacidade de agir 

de modo diferente do usual, se reelaborando e transformando o que parecia ser imutável, 

essencial, hegemônico. A agência está intimamente ligada à reflexividade. Segundo Giddens 

(2003, p. 03), “reflexividade deve ser entendida não meramente como ‘autoconsciência’, mas 

como o caráter monitorado do fluxo contínuo da vida social”. Ao refletirmos sobre nossos atos, 

nos é permitido atuar de outro modo, de forma “a intervir no mundo, influenciar um processo 

ou estado específico de coisas, que é engessado pelas hegemonias ideológicas” (SOUZA, 2017, 

p. 18). 
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Além disso, as ideologias e hegemonias são, na verdade, desestabilizadas pelo alto fluxo 

de informações, pela mobilidade constante de discursos e pessoas. A translocalidade da 

modernidade recente (MOITA LOPES, 2017) nos transformou e nos transforma todos os dias 

em seres cambiantes, fragmentados. A Web 2.0 possibilitou a integração, em um mesmo 

espaço, de uma multiplicidade de pessoas, informações, culturas, crenças, imaginários sociais 

e ideologias. Esse acesso a tamanha diversidade corroborou o aumento da expressão da 

reflexividade. “Em particular, a linguagem da mídia de massa é detalhadamente analisada como 

um espaço de poder, de lutas, e também como um espaço onde a linguagem é aparentemente 

transparente” (WODAK, 2004, p. 231). 

 Assim, através das redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, e das diversas 

plataformas on-line, como os blogs, é possível reivindicar direitos negados, denunciar as 

injustiças e violências da sociedade, apontar posicionamentos a respeito das temáticas que 

perpassam o âmbito social. As mídias digitais proporcionam grande alcance e visibilidade aos 

debates atuais, de modo que a circulação das ideias e a articulação de grupos pertencentes a 

movimentos como o feminismo cresceram visivelmente. A luta hegemônica, que antes 

acontecia localmente, tornou-se global e a busca por mudança social e pela distribuição 

igualitária de poder deixou de acontecer isoladamente e passou a ser um ato contestatório 

reconhecido. 

Nesse contexto, a mulher atual busca espaço para debate, participação na política e nas 

decisões públicas. Nas plataformas que suportam os movimentos feministas, a mulher, mesmo 

individualmente, se identifica como parte desse movimento, manifestando-se através das 

postagens e interações nos ambientes coletivos. Ambientes esses que são locais de informação, 

produção de conhecimento, espaço de debate e compartilhamentos das experiências vividas, 

além de caracterizarem-se como meios de denúncia de repressões sofridas no ambiente privado 

e social. A internet é uma importante ferramenta de comunicação que se encontra, cada dia, 

mais inserida na vida da população devido ao seu fácil acesso, seja através do celular, tablet ou 

notebook. 

Pretendemos, nesta pesquisa, analisar as estratégias discursivas que são utilizadas pelas 

mulheres que se declaram feministas e militantes na busca de igualdade de gênero na sociedade, 

para modificar uma estrutura social enrijecida, ou seja, como esse espaço de luta é concebido 

nos veículos midiáticos on-line, além de identificar as estratégias discursivas que colaboram 

para a construção do ethos da mulher contemporânea como resistência política. Os objetos 
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discursivos que compõem essa pesquisa são 01 (um) blog, Não me KAHLO; 01 (uma) revista 

on-line, AzMina; 02 (duas) páginas pessoais do Facebook, Djamila Ribeiro e Márcia Tiburi.  

O delineamento de tais objetivos levou em conta a concepção de linguagem que aponta 

para sua dimensão social. Quando se trata do contexto midiático, compreender os aspectos da 

vida social que implicam a desigualdade só se torna possível através da análise dos discursos. 

Devemos ter sempre em conta que as questões sociais são também questões que permeiam o 

discurso. É preciso considerar que os locutores dos discursos escolhidos para compor o corpus 

dessa dissertação agem de acordo com a situação social na qual estão inseridos e conforme os 

papéis sociais que estão representando no momento da enunciação. De alguma forma, todos 

esses locutores imaginam um alocutário para suas falas, seja individual ou coletivamente, de 

forma consciente ou inconscientemente. O discurso sempre pressupõe o outro. 

Atualmente, algumas vertentes dos estudos na área da Análise do Discurso têm-se 

dedicado a analisar como as escolhas enunciativas podem orientar os discursos conferindo a 

eles caráter preconceituoso, sexista e/ou racista.  

Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e como 

forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de conflito, de 

confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez 

que os processos que a constituem são histórico-sociais. Seu estudo não pode 

estar desvinculado de suas condições de produção. (BRANDÃO, 2014, p. 11) 

 

As relações desiguais de poder existentes no interior das interações sociais são 

produzidas por meio da linguagem e reproduzidas, também, pela linguagem. As lutas sociais 

envolvendo relações desiguais de poder ocorrerão no discurso ou através dele. Nesta pesquisa, 

as redes sociais são consideradas forte instrumento de poder. A título de exemplificação, como 

recentemente vivenciamos a disseminação massiva de fakenews que circularam durante o 

período de campanha eleitoral, propagando diversas notícias falsas sobre candidatos, partidos 

e afins, com o intuito de difamar o adversário.  

Com a análise dos corpora espera-se que as mulheres, através das redes sociais, possam 

mostrar pontos de vista que não se manifestam na mídia tradicional, proporcionando novos 

meios de pensar sua situação e as batalhas diárias que vivenciam. Segundo Fagnani (2016, p. 

85) “o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo”. Estudar feminismo é 

perceber a necessidade de debates críticos e igualitários, ocasionados pela falta de visibilidade 

da mulher construída historicamente. Por isso, propõe-se analisar as estratégias discursivas dos 

sujeitos enunciadores, a fim de projetar a imagem da mulher e identificar as estratégias 

discursivas que colaboram para a construção do ethos da mulher contemporânea nos veículos 

midiáticos on-line.  
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A temática feminista é relevante, por ser recorrente nos dias atuais, havendo um 

aumento considerável de matérias na mídia a respeito desse assunto - todos os dias nos 

deparamos com tirinhas, charges, reportagens, debates, palestras, noticiários e documentários a 

respeito do tema. Dessa forma, entende-se que, por parte da população, em especial das 

mulheres, há interesse em compreender a forma como a estrutura social se solidificou e tentar 

modificá-la. Essa busca pelo conhecimento, muitas vezes, se realiza através de pesquisas nas 

plataformas on-line, muito comuns no nosso dia a dia. Por isso, o corpus selecionado se mostra 

relevante na construção de uma nova ideologia na sociedade, visto que os corpora são de largo 

alcance midiático e com grande número de pessoas que acompanham essas plataformas 

diariamente.  

Buscamos apontar os principais tópicos de nosso trabalho. Apresentamos as nossas 

justificativas para o andamento da pesquisa, assim como um breve panorama sobre o 

movimento feminista em rede e as relações desiguais de poder que, muitas vezes, são 

produzidas por meio da linguagem. Nos capítulos que seguem, apresentaremos o arcabouço 

teórico utilizado para a realização da presente dissertação. Primeiramente, segue a 

fundamentação teórica, que se divide em: Capítulo I: Estudos da Linguagem, nesta primeira 

parte nos debruçamos sobre os estudos da enunciação, pontuando a relação dialógica entre 

linguagem e sociedade, buscando compreender as relações entre os enunciados e os 

acontecimentos; bem como a linguagem como uma forma de ação. Seguimos traçando as 

contribuições referentes ao estudo do ethos discursivo, principalmente pelo viés de Ruth 

Amossy (2018) e Patrick Charaudeau (2016), compreendido como a imagem de si que o 

enunciador busca construir no ato de linguagem. No segundo capítulo, pontuaremos como 

nossa estrutura social enraizou uma ideologia que é prejudicial às diferentes classes sociais, 

raça e gênero; além da reflexão sobre a desigualdade nos papéis de gênero socialmente 

impostos, para conceder destaque às diferentes manifestações nas redes sociais que estão cada 

dia mais presentes na vida dos brasileiros. Em seguida, apresentaremos nosso suporte 

metodológico para a realização de nossas análises, e, por fim, os resultados das análises, que 

apontaram um novo perfil da mulher contemporânea, diferente do propagado na mídia 

convencional. 
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CAPÍTULO 1: ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

1.1. ENUNCIAÇÃO  

 

A língua está intrinsecamente relacionada à vida social em sua totalidade; o que inclui 

os sujeitos participantes e as intenções dos envolvidos nas práticas cotidianas. O discurso é um 

modo de prática social por não se constituir individualmente, mas resultar das práticas coletivas. 

Este, portanto, não é fixo, modifica-se de acordo com a interação entre grupos sociais e seus 

respectivos posicionamentos sócio-históricos.  

Reconhecemos, neste trabalho, a ideia de discurso como o uso dialógico da linguagem 

para produzir sentido, o que pode construir e modificar as ações e as estruturas de uma 

sociedade. 

Essa visão da linguagem como interação social, em que o Outro desempenha 

papel fundamental na constituição do significado, integra todo ato de 

enunciação individual num contexto mais amplo, revelando as relações 

intrínsecas entre o linguístico e o social. (...) Dialógica por natureza, a palavra 

se transforma em arena de luta de vozes que, situada em diferentes posições, 

querem ser ouvidas por outras vozes. (BRANDÃO, 2004, p. 09) 

 

O discurso não deve ser visto como algo acabado e imutável, pois é um fenômeno 

intertextualmente orientado, o que nos leva a crer que é constituído de outros dizeres, outros 

discursos, em outras situações de enunciação. Entretanto, apesar de um texto sempre estar 

embebido de outro texto que o precede, é importante relembrar que a enunciação não é um 

fenômeno que se repetirá. Pois, toda enunciação se faz nova, já que é produzida em um contexto 

diferente; assim, esse fenômeno nunca ocorre duas vezes de modo idêntico. Na repetição, a 

fidelidade absoluta ao texto original se perde todas as vezes diante da inovação contextual. O 

discurso carrega consigo conteúdos possivelmente já conhecidos, contudo, a enunciação é nova 

pelo aspecto da historicidade, por isso, cada vez que essa ocorre, um sentido novo emerge no 

discurso. Brandão (2014, p. 08) afirma que  

 

visando a formulação de uma teoria do enunciado, Bakhtin atribui um lugar 

privilegiado à enunciação enquanto realidade da linguagem: “A matéria 

linguística é apenas uma parte do enunciado; existe também uma outra parte, 

não verbal, que corresponde ao contexto da enunciação.”.  

 

As relações entre o elemento linguístico e o social estão compreendidas nessa 

perspectiva de linguagem como interação social. Assim, a possibilidade de se estudar a 

linguagem apenas em relação às suas estruturas internas pode não alcançar completamente 
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todas as características da língua, justamente por não reconhecer seu caráter social.  Os signos 

estudados de forma isolada não são suficientes para a compreensão das questões discursivas 

que perpassam o social. 

O discurso pode ser concebido como conjunto de práticas de linguagem que orientam e 

possibilitam a criação de enunciados específicos e a produção de sentidos. É através dele que a 

realização e a significação dos acontecimentos se manifestam. A linguagem é fundamental em 

nossa vida. Por meio dela, refletimos a ponto de ser possível entender quem somos, afinal, 

através dela evidenciamos, mesmo que inconscientemente, nossa identidade.  

Benveniste (1989) considera que a subjetividade se constitui na e pela linguagem através 

da enunciação. Para esse autor, existem duas categorias comuns presentes em todas as línguas: 

a de pessoa e de tempo/espaço, mesmo que venham a se distinguir na forma como aconteçam, 

elas estão sempre presentes. Reconhecendo aqui a primeira categoria, a de pessoa, podemos 

dizer que o eu só existe porque nos colocamos em relação ao outro, de modo que a subjetividade 

se constrói numa relação de intersubjetividade. Nesse sentido, vale ressaltar a emergência do 

sujeito no discurso (na enunciação), pois sem o “sujeito” não há enunciação, bem como as 

categorias contextuais de tempo e espaço que são necessárias para sua realização, pois não se 

enuncia no vácuo. A categoria de tempo existe para que o “sujeito” possa se localizar. Fiorin 

traz a ideia de que passado e futuro não podem ser medidos, “assim, anterioridade e 

posterioridade são pontos de vista para trás e para frente em relação ao momento do fazer 

enunciativo. O eixo ordenador do tempo é, pois, sempre o momento da enunciação.” (FIORIN, 

2016, p. 126). 

Benveniste (2006, p. 73, grifos do autor) salienta que  

são estes pontos de referência que dão a posição objetiva dos acontecimentos, 

e que definem também nossa situação em relação a estes acontecimentos. Eles 

nos informam no sentido próprio onde estamos na vastidão da história, qual o 

nosso lugar em meio à sucessão infinita dos homens que viveram e das coisas 

que aconteceram.  

 

O autor recorre ao argumento de que só existem as categorias de passado e futuro, 

porque nos situamos com base no presente, sem este seria impossível que existissem as demais, 

afinal o que se vive é sempre o agora.   

Cada vez que se enuncia se instaura um novo agora. O locutor, no processo de 

enunciação, é aquele que ocupa a instância de produção. A categoria de pessoa se faz essencial, 

ao considerar que o eu só existe em relação ao tu, pois nos colocamos como “sujeitos” no 

momento da fala, dizer algo implica dizer a alguém. Benveniste (1989) aponta o eu e o tu como 
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pessoas do discurso, pois, ao seu modo de ver, o ele não deve ser considerado pessoa, mas o 

referente de que se fala. Durante o processo de enunciação deve ser avaliado todo processo que 

envolve a situação de comunicação, a intenção do locutor e o que o interlocutor compreende. 

No fenômeno da enunciação, o eu se dirige para o tu através de enunciados acerca de 

determinados objetos (ele). Ele é reconhecido como objeto de referenciação, uma vez que é 

sobre o que ou quem se fala.  

 Nesse sentido, no momento da enunciação, a linguagem é posta em ação em função de 

todo o contexto que diz respeito às condições de produção discursiva. Assim, alguns fatores são 

essenciais para a realização da enunciação, e toda enunciação contém os elementos primeiros 

que são locutor, alocutário e referência.  

Cada enunciação é um ato que serve o propósito direto de unir o ouvinte ao 

locutor por algum traço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, 

a linguagem, nesta função, manifesta-se-nos, não como um instrumento de 

reflexão mas como um modo de ação. (BENVENISTE, 1989, p. 90) 

 

Enquanto Benveniste enfatiza a emergência do sujeito em seu discurso, a partir das 

categorias constitutivas de tempo-espaço e pessoa e de seus índices formais manifestados na 

superfície lingüístico-enunciativa, para Bakhtin (2006, p. 114) “a enunciação é o produto da 

interação de dois indivíduos socialmente organizados”. Esse último autor ressalta as 

determinações históricas do discurso. Toda enunciação se processa em uma situação de 

interação social concreta, cujos interlocutores assumem determinadas identidades e objetivos 

discursivos, compartilham certos universos referenciais e dominam um conjunto de regras 

constitutivas das práticas de linguagem em que se inserem.  

Quando nos colocamos em um discurso, imaginamos um outro com quem e/ou para 

quem falamos. Benveniste (1989) e Bakhtin (2006) compartilham a ideia de que, ao 

considerarmos que no processo da enunciação existe um interlocutor e é a ele que se direciona 

o discurso, a maneira pela qual nos comunicamos depende de quem é o interlocutor e o que 

representa para o locutor. Além disso, existe todo um conjunto de saberes e valores 

sociohistóricos que são supostamente partilhados e que determinam as formas de interação entre 

os interlocutores. Nesse sentido, Bakhtin (2006, p. 118) afirma que “a situação e os participantes 

mais imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais 

profundos da sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais e duráveis 

a que está submetido o locutor”. 

Ao existir o reconhecimento recíproco dos interlocutores como parceiros da interação, 

surge a ideia de contrato, visto que a pessoa do eu se dirige ao tu e espera deste o que pode ser 
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considerado uma “contrapartida”. Esse fenômeno de contrapartida pode ser ilustrado pela 

“tomada de palavra”, em que o outro se vê, então, no papel de responder ao seu locutor e, 

consequentemente, os papéis se invertem, pois o alocutário passa a ser o locutor, que se 

transforma no alocutário, no processo de interlocução. Para Maingueneau (1997, p. 27), o termo 

discurso refere-se à linguagem na medida em que esta faz sentido para sujeitos inscritos em 

jogos de interação, em certas posições sociais e em conjunturas históricas determinadas. 

Segundo o autor: 

Cada “gênero” presume um contrato específico pelo ritual que define. Vale 

dizer que "um discurso não é delimitado à maneira de um terreno, nem é 

desmontado como uma máquina. Constitui-se em signo de alguma coisa, para 

alguém, em um contexto de signos e de experiências”. (MAINGUENEAU, 

1997, p. 34, grifos do autor) 

 

O processo de interação se realiza através da linguagem e o que o determina é o contexto 

em que está inserido; cada situação comunicativa se caracteriza por um conjunto de parâmetros 

psicossociais específicos. Nessas relações contratuais, os interlocutores antecipam expectativas 

e lidam com elas em sua enunciação, de modo que esse processo pode ser denominado como 

coconstrução do sentido. Assim, a Análise do Discurso busca compreender as relações entre os 

enunciados e as suas condições de produção/interpretação, pois entende que os signos por si só 

não têm sentido discursivo. Ademais, o que o locutor diz é apenas uma parte do que 

efetivamente pretende dizer, já que a construção discursiva sempre pressupõe o implícito, o não 

dito, e os pressupostos também são considerados importantes para a construção dos sentidos. A 

enunciação é, pois, um ato singular de produção e interpretação de um enunciado em 

circunstâncias históricas determinadas, o qual estabelece uma relação dialógica entre os 

interlocutores.  

Além disso, a linguagem bem como a enunciação têm se mostrado fonte de poder nas 

relações sociais, e como já afirmado, não deve ser considerada como elemento puramente 

linguístico, pois é capaz de construir nossas identidades e também de reproduzir ou modificar 

nossa forma de organização social. Afinal, as palavras causam algo nos sujeitos que são capazes 

de transformar o ambiente por meio de ações, logo, o uso das palavras realiza ações. 

  

 

1.2. LINGUAGEM E PODER 
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O fenômeno da enunciação implica realizar ações por meio do discurso, que podem 

funcionar como forma utilizada pelo locutor para convencimento do outro, uma maneira de 

demonstrar poder e ação sobre o interlocutor. O locutor apresenta em seu texto estratégias 

discursivas para agir sobre o outro, ou pelo menos a intenção de ação sobre ele e se define em 

relação ao outro através da palavra, o que representa nossos pensamentos, nossas crenças e 

ideologias. É por meio da linguagem que agimos em grupo, por isso a reconhecemos como forte 

instrumento de poder, atuando de maneira individual ou coletiva, dependendo do objetivo de 

quem enuncia. Maingueneau (1997) considera a linguagem uma forma de ação. Para o linguista 

“cada ato de fala (batizar, permitir, mas também prometer, afirmar, interrogar, etc.) é 

inseparável de uma instituição, aquela que este ato pressupõe pelo simples fato de ser realizado” 

(MAINGUENEAU, 1997. p. 29, grifo do autor). 

O controle do discurso se aplica em todas as camadas e nas mais diversas áreas. Não 

somos livres para fazer, pensar ou agir do modo que queremos, pois são as instituições como 

mídia, escola, a polícia, a igreja, etc. que controlam nossos discursos de acordo com o interesse 

que detêm.  Esse poder, chamado de poder simbólico, é adquirido através do acesso concedido 

pelas instituições ao discurso público, são elas que controlam o que pode ou não ser acessível 

a todos, a mídia controla o que vai transmitir, seja através de rádios, jornais impressos ou 

diferentes plataformas on-line.  

O poder é relevante e importante para a construção e manutenção da estrutura social e 

seus diferentes estratos de dominação. O que Van Dijk (2015) considera um aspecto negativo 

é o abuso do poder, que não se manifesta somente através da força física, mas também da fala, 

que por meio da comunicação pode influenciar a maneira de determinados grupos agir e pensar, 

isto é, “afetando a mente das pessoas (...) tendo em vista o interesse do grupo dominante” (VAN 

DIJK, 2015, p. 88). Os Estudos Críticos Discursivos veem a dominação como este abuso de 

poder.  

Dessa forma, mesmo ao apresentar as diversas maneiras discursivas para apontar como 

ocorre a dominação na sociedade, existem também formas não discursivas de fazê-la, que agem 

de maneira naturalizada como, por exemplo, o abuso da autoridade policial, a prioridade ao 

masculino nos cargos de tomadas de decisões, etc. “O que está envolvido aqui é a manipulação 

de modelos mentais de eventos sociais através do uso de estruturas discursivas específicas, 

como estruturas temáticas, manchetes, estilo, figuras retóricas, estratégias semânticas, etc.” 

(VAN DIJK, 2015, p. 89) 
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Quando a manipulação se realiza de forma a naturalizar as relações que são 

estabelecidas na sociedade, e os envolvidos na situação não percebem, consideramos o discurso 

eficaz. Além de alcançar o que as pessoas pertencentes a grupos dominantes pretendem, ainda 

o faz de maneira que pareça ser naturalizada para os grupos dominados, convencendo-os de que 

determinada estratégia é a adequada e fazendo com que eles mesmos lutem pela vontade do 

grupo dominante. “Para que a manipulação tenha sucesso, falantes precisam possuir o modelo 

mental dos receptores e (a falta de) seu conhecimento, suas ideologias, emoções, experiências 

prévias, e assim por diante.” (VAN DIJK, 2015, p. 256). 

Os grupos dominantes agem de acordo com seus interesses, e isso reflete na estrutura 

social e nas práticas cotidianas. Para Van Dijk (2015, p. 48) “uma ideologia proporciona 

coerência às atitudes sociais que, por sua vez, codeterminam as práticas sociais.” E acrescenta 

que as ideologias “englobam uma (re)construção da realidade social dependente de interesses.”.  

Cada gênero discursivo tem condições de produções específicas e determinada pessoa 

é, em cada situação de enunciação, legitimada a proferi-la. “O poder é a situação que permite a 

alguém decidir mudar alguma coisa na ordem do mundo, agindo sobre o outro ou sobre um 

grupo” (CHARAUDEAU, 2016, p. 14).  Com base na teoria Semiolinguística do Discurso, 

Charaudeau (2016) apresenta o que considera como 03 (três) elementos necessários para que 

se tenha poder: legitimidade, autoridade e potência.  

A legitimidade define quem está autorizado a falar, se faz necessário ser legitimado pela 

sociedade a ocupar determinadas posições enquanto sujeitos discursivos, essa legitimidade é 

conferida através do outro, que reconhece o sujeito e lhe confere poder. Por meio dela que é 

conferida potência e autoridade. Para Charaudeau (2013, p. 65) “o mecanismo pelo qual se é 

legitimado é o reconhecimento de um sujeito por outros sujeitos, realizado em nome de um 

valor que é aceito por todos.” Ainda, segundo o autor, esse ser de palavra é sempre duplo, pois 

é constituído por sua legitimidade enquanto ser social e ser discursivo, sendo assim, as duas se 

interpelam.  

A legitimação é realmente o resultado de um reconhecimento, pelos outros, 

daquilo que dá poder a alguém de fazer ou dizer em nome de um estatuto (ser 

reconhecido em função de um cargo institucional), em nome de um saber (ser 

reconhecido como sábio), em nome de um saber- fazer (ser reconhecido como 

especialista). Não se confundirá, portanto, legitimidade e credibilidade: a 

primeira determina um “direito do sujeito de dizer ou de fazer”, a segunda 

uma “capacidade do sujeito de dizer ou de fazer”. Questionar a legitimidade é 

questionar o próprio direito e não a pessoa; questionar a credibilidade é 

questionar a pessoa, uma vez que ela não apresenta provas de seu poder de 

dizer ou de fazer. (CHARAUDEAU, 2013, p. 67) 
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Charaudeau discute a diferença entre legitimidade e autoridade, pois, para o autor, se a 

legitimidade é uma relação que remete somente ao Eu, a autoridade se estabelece na relação 

Eu/Tu. (CHARAUDEAU, 2013, p. 68, grifos do autor). Há, implícito no processo de 

comunicação, uma espécie de acordo que determina quem é autorizado ou não, e essa 

autoridade é conferida pelo outro. Em nossa sociedade, a maneira como essa se realiza pode 

ser através do voto, elegendo determinado candidato a nos representar e dessa forma tomar 

decisões que nos afetam diretamente. Outro exemplo são os concursos que legitimam os 

aprovados. 

A legitimidade dos enunciadores no discurso feminista midiático é conferida pela 

formação acadêmica que eles adquirem, reafirmada nas ações enquanto sujeitos sociais e pelas 

experiências sobre as temáticas sobre as quais discorrem. Por fim, a legitimidade pode ser 

confirmada ou questionada em função do próprio discurso dos sujeitos, através do qual se 

constrói ou não a credibilidade através da imagem que se busca construir. 

A autoridade se estabelece no momento em que define se o sujeito é digno de ser ouvido 

ou não, e, por fim, a potência que são os meios de ação. A manipulação ocorre através das 

palavras e, por isso, a manipulação pública acontece através do discurso em nossa esfera social, 

em especial no discurso dominante. A potência é o que confere força a esse discurso, são as 

ações que se realizam por meio da palavra, de modo que, para Charaudeau (2013, p. 68) “ela 

coloca o sujeito em uma posição que lhe permite obter dos outros um comportamento (fazer-

fazer) ou concepções (fazer pensar e fazer dizer) que eles não teriam sem sua intervenção”. 

Sendo assim, consideramos que esses três elementos estão ligados a questão de poder. 

Acreditando na força do poder da linguagem é que se realiza essa pesquisa, na busca de 

que a análise do discurso nos favoreça a reconhecer as identidades dos sujeitos, as relações de 

dominação e subordinação que lhes são conferidas. Para que a análise fosse possível, foi 

necessário determinar o espaço discursivo em que a mulher se coloca, para quem ela fala e 

quais são seus objetivos no processo de enunciação. Diante isso, pretendemos considerar de 

que maneira ela se coloca no discurso, identificar sua voz para, então, descrever o ethos e 

observar através de quais estratégias o sujeito feminino se manifesta. 
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1.3.  O ETHOS  

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa. Assim, 

deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma apresentação de 

si. (AMOSSY, 2018, p. 09) 

 

Todos nós, ao proferirmos algo, passamos uma imagem ao nosso interlocutor, 

consciente ou inconscientemente. A imagem que o sujeito constrói de si no momento da 

interação discursiva é a apresentação de si que, por sua vez, pode ser formada pela oratória, os 

gestos, a corporalidade, etc. O orador tem necessidade de “se adaptar a seu auditório, portanto, 

de fazer uma imagem dele e, correlativamente, de construir uma imagem confiável de sua 

própria pessoa, em função das crenças e valores que ele atribui àqueles que o ouvem.” 

(AMOSSY, 2018, p. 19). Charaudeau (2013) entende o ser de palavra como um ser duplo, que 

é construído com base no seu discurso e na legitimidade de ser social, essas identidades 

discursivas e sociais fusionam no ethos. Nas palavras desse autor,  

Toda construção do ethos se faz em uma relação triangular entre si, o outro, e 

um terceiro ausente, portador de uma imagem ideal de referência: o si procura 

endossar essa imagem ideal; o outro se deixa levar por um comportamento de 

adesão à pessoa que a ele se dirige por intermédio dessa mesma imagem ideal 

de referência. (CHARAUDEAU, 2013, p. 137, grifos do autor) 

 

A partir dessa relação triangular, a imagem de si é projetada. Entretanto, essa imagem 

discursiva pode não ter correspondência com o indivíduo enquanto ser social, ela depende da 

intenção do orador no discurso. “O orador adapta sua apresentação de si aos esquemas coletivos 

que ele crê interiorizados e valorizados por seu público-alvo.” (AMOSSY, 2018, p. 126). Ele, 

então, se prepara de acordo com seu auditório, cria imagens acerca do que acredita que seu 

interlocutor deseja ouvir e as coloca em prática em seu discurso. Em contrapartida, o auditório, 

ao observar o tema a ser desenvolvido, cria imagens sobre o orador, e essas imagens se 

confirmam ou não no momento da ação discursiva. “É o conjunto de características que se 

relacionam à pessoa do orador e a situação na qual esses traços se manifestam que permitem 

construir sua imagem.” (AMOSSY, 2018, p. 127).  O ethos é, então, essa imagem construída 

no discurso, é “o resultado de uma encenação sociolinguageira que depende dos julgamentos 
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cruzados que os indivíduos de um grupo social fazem uns dos outros ao agirem e falarem.” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 118) 

A atividade da argumentação objetiva, em linhas gerais, produzir o efeito de persuasão. 

Desde Aristóteles, as provas retóricas se traduzem pelas categorias do ethos, do pathos e do 

logos, as quais se relacionam de forma integrada nas práticas discursivas. A dimensão do ethos 

está relacionada à imagem do orador; a dimensão do pathos se refere às emoções e afetos 

projetados no auditório, enquanto a dimensão do logos diz respeito à racionalidade dos 

argumentos constitutivos do próprio discurso. O orador, ao dizer algo, projeta uma imagem de 

si, que é considerada o seu ethos. “Não há, pois, ato de linguagem que não passe pela construção 

de uma imagem de si. Desde o instante em que se fala, aparece, transparece, emerge de si, uma 

parte do que se é através do que se diz.” (CHARAUDEAU, 2016, p. 72).  Vemos que “o ethos 

é uma imagem do autor, não o autor real; é um autor discursivo, um autor implícito” (FIORIN, 

2015, p. 70), é a imagem que o autor constrói de si ao proferir um discurso. No entanto, para 

que a legitimidade do orador seja validada pela sua credibilidade, é necessário que o auditório 

as reconheça por meio do discurso. 

Maingueneau (2015) ressalta que o ethos não é dito explicitamente no discurso, ele é 

mostrado, e é percebido pelo auditório à medida que a enunciação se constrói. E acrescenta que  

 

a distinção entre ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha 

contínua, uma vez que é impossível definir uma fronteira nítida entre o ‘dito’ 

sugerido e o puramente ‘mostrado’ pela enunciação. O ethos efetivo, 

construído por tal ou qual destinatário, resulta da interação dessas diversas 

instâncias. (MAINGUENEAU, 2015, p. 18-19, grifos do autor) 

 

Há diversas linhas de estudo do ethos, cada qual com características específicas das 

disciplinas que o abordam. Nesta pesquisa, analisa-se o ethos pelo viés da análise do discurso, 

especialmente de linha francesa, com vistas a estudar os discursos de mulheres feministas 

contemporâneas. Toda vez que o enunciador profere algo, constrói uma imagem de si e do 

auditório e, ao projetá-lo, define o que acredita ser melhor para convencê-lo do que se pretende. 

“O pathos é a disposição do sujeito para ser isto ou aquilo. Por conseguinte, bem argumentar 

implica conhecer o que move ou comove o auditório a que o orador se destina” (FIORIN, 2015, 

p. 73). A ideia de pathos, assim como a do ethos, não necessita ser uma imagem real, ela 

depende do auditório que o orador tem em mente, reconhecendo que cada indivíduo (ou o 

auditório para o qual se fala), tem experiências e crenças que o caracterizam e que podem ser 

divergentes de outro, o que faz com que cada auditório perceba determinada identidade de uma 

certa maneira. Compreendendo que as pessoas são influenciadas por suas emoções, o que o 



24 

 

 

 

enunciador pretende, na maioria das vezes, é suscitar emoções no auditório que lhe sejam 

favoráveis. Retomando a abordagem precursora de Aristóteles em sua obra Retórica, 

Charaudeau afirma: 

 

A tradição retórica chama de ethos, que, face ao logos e ao pathos¸ é o que 

permite ao orador parecer “digno de fé”, credível e amável, demonstrando 

ponderação (phronesis), simplicidade sincera (arrêté) e amabilidade (eunoia). 

O ethos não corresponde ao estado psicológico real do orador ou do auditório, 

mas “aquilo que o público crê que os outros têm na cabeça”. Trata-se de 

cruzamento de olhares: olhar do outro sobre aquele que fala, olhar daquele que 

fala sobre a maneira pela qual pensa que o outro o vê. O ethos resulta de uma 

sábia alquimia entre o que está no fundo do ser, seu comportamento, sua 

linguagem e o olhar dos outros que depende das circunstâncias nas quais 

percebem o orador. O ethos está sempre em movimento e em construção. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 72) 

 

Charaudeau (2016) aponta a condição de sinceridade, a condição de saber e a condição 

de desempenho como parte do ethos. O orador precisa viver de forma coerente com o que afirma 

em seus discursos, agir à maneira que prega, no seu cotidiano, e suas atitudes devem ser 

condizentes com suas crenças. O orador e suas vozes estabelecem uma esfera de credibilidade, 

que é conferida por seus leitores ou seguidores; é fundamental que aja de acordo com seu 

discurso para que continue conferindo-lhe legitimidade.  

“O orador que mostra em seu discurso um caráter honesto parecerá mais digno de 

crédito aos olhos de seu auditório.” (EGGS, 2018, p. 29). Esse ethos é percebido nas escolhas 

realizadas pelo orador, por isso, Aristóteles apresenta as qualidades de um orador (phrónesis, 

areté e eúnoia), que são prudência, virtude e benevolência, respectivamente. Essas são 

características que fazem com que sejamos dignos de respeito, de fé, e nos tornam credíveis. Se 

contemplamos essas três dimensões, mais fácil será de convencer o auditório do que 

pretendemos, são essas três características que fazem com que o auditório tenha confiança no 

orador. Pois, ao se pronunciar, o/a orador/a afirma ser isto ou aquilo. 

 

Os oradores inspiram confiança, (a) se seus argumentos e conselhos são 

sábios, razoáveis e conscientes, (b) se são sinceros, honestos e equânimes e 

(c) se mostram solidariedade, obsequidade e amabilidade para com seus 

ouvintes. (Ret. II, 1378ª 6, apud EGGS, 2018, p. 37, grifos do autor)  

 

É crucial que o enunciador conheça seu enunciatário para que o processo de persuasão 

resulte em sucesso. “No entanto, há um auditório não especializado que, poderíamos com 

Bakhtin, denominar auditório médio, que é aquele que acredita nos valores dominantes num 

dado tempo numa determinada formação social” (FIORIN, 2015, p. 74). A elaboração do 
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enunciador, o que vai ser dito para seu público em mente é determinado pelo que acredita que 

seja esse auditório médio, o que ele espera ouvir.  

Nos veículos midiáticos selecionados, o pathos diz respeito às pré-disposições afetivas 

dos alocutários e às emoções que o locutor pretende suscitar neles, visto que as publicações são 

passíveis de aprovação ou rejeição por parte de seus interlocutores, bem como o número de 

“reações”, comentários e compartilhamentos que as postagens apresentam. Essa relação é 

dialógica, assim como o locutor cria uma ideia de seu auditório, acerca do que deve ser dito, e 

de quais estratégias são essenciais para persuadir determinado público; o auditório, à mesma 

maneira, cria a imagem do locutor, antes mesmo que este profira algo. 

Brandão (2014, p. 08) considera o/a locutor/a e o/a alocutário/a como elementos ativos 

do processo de enunciação. Criamos imagens para buscar elaborações que vão parecer mais 

adequadas. “A persuasão não se cria se o auditório não puder ver no orador um homem que tem 

o mesmo ethos que ele. Persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos 

característico do auditório, para lhe dar a impressão de que é um dos seus que ali está” 

(MAINGUENEAU, 2015, p. 15). 

Ruth Amossy (2018) chama de ethos prévio, o que Maingueneau, por sua vez, prefere 

considerar ethos pré-discursivo.  

 

No discurso, as relações entre esses lugares, objetivamente definíveis, acham-

se representadas por uma série de "formações imaginárias" que designam o 

lugar que destinador e destinatário atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem 

que eles fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro. Dessa forma, em todo 

processo discursivo, o emissor pode antecipar as representações do receptor 

e, de acordo com essa antevisão do "imaginário" do outro, fundar estratégias 

de discurso. (BRANDÃO, 2014, p. 44) 

 

Frequentemente, essa ideia pré-concebida é construída na sociedade por meio de 

representações culturais. “Pensar o real por meio de uma representação cultural preexistente, 

um esquema coletivo cristalizado. Assim, a comunidade avalia e percebe o indivíduo segundo 

um modelo pré-construído da categoria por ela difundida e no interior da qual ela o classifica” 

(AMOSSY, 2018, p. 125-126). O público para o qual o enunciador se dirige, já estabeleceu 

uma ideia dele antes mesmo que ele profira algo. 

Talvez se possa dizer que o status de que goza o orador e sua imagem pública 

delimitam sua autoridade no momento em que ele toma a palavra. Entretanto, 

a construção da imagem de si no discurso tem, em contrapartida, a capacidade 

de modificar as representações prévias, de contribuir para instalação de 

imagens novas e de transformar equilíbrios, contribuindo para a dinâmica de 

campo. A cena da enunciação construída pelo discurso não é puramente 

imaginária. (AMOSSY, 2018, p. 138) 
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Muitas vezes, o ethos discursivo tenta romper com o ethos pré-estabelecido, que pode 

ser negativo para o orador, e esse busca um ethos positivo em seu discurso, ou, em 

contrapartida, o locutor pode buscar reafirmar esse ethos pré-discursivo estabelecido. “O ethos 

prévio ou pré-discursivo condiciona a construção do ethos discursivo e demanda a reelaboração 

dos estereótipos desfavoráveis que podem diminuir a eficácia do argumento” (AMOSSY, 2018, 

p. 148).  

Entretanto, não basta que o/a locutor/a atenda às expectativas do auditório em relação 

ao seu discurso. É essencial, como já discutido, que esteja garantida a legitimidade. Cada 

indivíduo, na situação de comunicação, é legitimado a ocupar determinados cargos e proferir 

certos discursos. A função social que o locutor ocupa na sociedade é de extrema importância 

para que seu discurso seja ou não legitimado pelo público alvo. “A eficácia da palavra não 

depende do que ela enuncia, mas daquele que a enuncia e do poder do qual ele está investido 

aos olhos do público” (AMOSSY, 2005, p. 121). 

A enunciação é um ato implícito e explícito e aqueles nela envolvidos, nas suas relações 

com os outros, desenvolvem diversos papéis sociais e discursivos. Há mecanismos linguísticos 

que deixam marcas no discurso que apontam quando o locutor se coloca, revelando seus 

posicionamentos, crenças e suposições, a depender do que está sendo enunciado. E se há mais 

de uma voz em seu discurso (polifonia), é possível que uma voz seja percebida mesmo que essa 

não se enuncie de forma direta. 

Acreditamos que a Análise do Discurso é um campo de estudos que pode contribuir para 

as questões que envolvem o feminismo, situadas em meios digitais. Ele revela a vontade e, até 

mesmo, uma necessidade de mudança na estrutura social que se instaurou. As novas mídias 

permitiram que novas vozes fossem ouvidas, ou, pelo menos, estabeleceram um lugar de fala 

para essas vozes que não podiam se manifestar. A liberdade que as mídias proporcionam, 

trazem à tona a “dualidade” de ideias; afinal há espaço para grupos que são, por diversas razões, 

discriminados na sociedade. 
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CAPÍTULO 2: O FEMINISMO E OS MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE 

 

2.1. O MOVIMENTO FEMINISTA 

A emergência do movimento feminista ventilou a reflexão sobre a desigualdade 

implícita nos papéis de gênero socialmente impostos. O feminismo está centrado na necessidade 

de pensarmos o patriarcado como uma estrutura que se perpetua e propaga a imposição de 

papéis definidos de maneira essencial e naturalizada, como se fôssemos seres fixos, rígidos, e 

houvesse uma forma única de performatividade das identidades de gênero. O feminismo 

proporciona espaço para debater não somente o papel da mulher na sociedade, mas também 

fornece oportunidade de fala para aqueles/as que se identificam como mulher, a fim de que 

essas diversas vozes tenham espaço de “existência” na estrutura social. Somos “sujeitos e 

assujeitados a um mundo patriarcal que o feminismo vem questionar. Um mundo conservador 

que se abala com a mais leve pluma de crítica.” (TIBURI, 2018, p. 11) Nas palavras de Márcia 

Tiburi o feminismo é 

 

o desejo por democracia radical voltada à luta por direitos daqueles que 

padecem sob injustiças que foram armadas sistematicamente pelo patriarcado. 

Nesse processo de subjugação, incluímos todos os seres cujos corpos são 

medidos por seu valor de uso: corpos para o trabalho, a procriação, o cuidado 

e manutenção da vida, para a produção de prazer alheio, que também 

compõem a ampla esfera do trabalho na qual está em jogo o que se faz para o 

outro por necessidade de sobrevivência. (TIBURI, 2018, p. 12) 

 

Os termos mulher, feminino e fêmea são dotados de caráter pejorativo em nossa esfera 

social. A força física vem sendo tradicionalmente entendida como argumento para justificar a 

inferioridade feminina. Essa ideia de ser o homem superior à mulher se justifica pela sua 

estrutura corpórea, esse corpo físico biologicamente estabelecido. As mulheres comparadas aos 

homens são, em sua maioria, fisiologicamente menores, seus músculos menores e suportam 

menos peso, por isso, consideradas mais frágeis. Acreditamos que o ser humano não deve ser 

definido por sua aparência física, essa crença valoriza apenas o estético, e desconsidera 

características como caráter, inteligência, bravura que são atributos admiráveis.   

 

O machismo é um sistema de crenças em que se aceita a superioridade dos 

homens devido à sua masculinidade. No entanto, se a masculinidade aparece 

em uma mulher, ela é rechaçada e criticada. O machismo reserva a 

masculinidade para si e age contra as pessoas que não são masculinas. A 

feminilidade, por sua vez, é um caráter reservado às mulheres e, quando 

manifestada por homens, é tratada como um erro da natureza. (TIBURI, 2018, 

p. 63) 
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Nos anos 60, o movimento feminista deslanchou, a luta pela igualdade se aguçou nas 

sociedades, e as mulheres começaram a ter coragem de ir à busca de seus direitos. A situação 

trabalhista foi o foco das reivindicações do movimento na época, a diferença salarial era 

desproporcional, e muitos empregos ainda eram negados às mulheres. 

O feminismo é um fenômeno social que tem seu percurso marcado por batalhas árduas, 

conquistas de direitos e reconhecimento na sociedade, e a trajetória da mulher é definida pela 

subordinação ao homem.  

O feminismo que dissertamos  

Ressurge em torno da afirmação de que o “pessoal é político”, pensado não 

apenas como uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um 

questionamento profundo dos parâmetros conceituais do político. Vai, 

portanto, romper com os limites do conceito de político, até então identificado 

pela teoria política com o âmbito da esfera pública e das relações sociais que 

aí acontecem. Isto é, no campo da política que é entendida aqui como o uso 

limitado do poder social. (COSTA, 2005, p. 02, grifos do autor) 

 

Na sociedade, homens e mulheres nunca estiveram em situação de igualdade e, aqui, 

não se restringe somente à realidade brasileira1, em que os homens ocupam cargos mais 

importantes e decisivos, e a diferença salarial entre os sexos se comparada, em alguns setores, 

é alarmante.  As oportunidades de crescimento nunca foram iguais em vários âmbitos (político, 

empresarial ou industrial), os espaços, historicamente, foram dedicados aos homens que sempre 

detiveram o poder. 

O feminismo questionou a distinção entre dentro-fora, público-privado e abriu 

para contestação política arenas da vida social como família, sexualidade, 

trabalho doméstico. Questionou também a noção de que os homens e as 

mulheres eram parte da mesma identidade, definida como humanidade; a 

questão começou a ser explorada pelo ponto de vista da diferença sexual. 

(CASTRO E PRADO, 2012, p. 247) 

 

Historicamente,  

O sujeito vivido como uma identidade única e imutável é substituído por uma 

noção de sujeito pós-moderno, cuja identidade é construída historicamente e 

não biologicamente e por este motivo pode estar em constante mudança. Desse 

modo, “a identidade torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” 

(HALL, 2000, p. 13. apud CASTRO E PRADO, 2012, p. 247) 

                                                 
1 Para percurso histórico do movimento social feminista especificamente no Brasil, ler: COSTA, Ana 

Alice Alcantara. O Movimento Feminista no Brasil: Dinâmicas de uma Intervenção Política. 

Revista Gênero. 2005. Disponível em: <http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/ 

article/viewFile/380/285>. Acesso em: 24 de dezembro de 2018. 
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Essa diferença sexual estabelecida historicamente se justifica pelo fato de que “quando 

duas categorias humanas se acham presentes, cada uma delas quer impor à outra sua soberania” 

(BEAUVOIR, 2016, vol. 01, p. 95). Uma forma encontrada pelos homens de se tornarem 

superiores foi privar às mulheres o acesso à educação, as quais, durante muito tempo, não 

puderam recebê-la. A educação é fundamental para a construção do sujeito político, mesmo 

assim “no Brasil, as meninas passaram a poder frequentar as escolas elementares a partir de 

1827, e a educação superior, a partir de 1879” (PRADO e FRANCO, 2013, p. 210 apud 

SERIDÓRIO et al, 2015, p. 157). Elas não frequentavam a escola, não participavam das 

negociações no mundo fora do lar, sendo alijadas das relações educacionais e sociais. 

Impossibilitadas de estudar, sua mão de obra era mais barata e o capitalismo se 

aproveitou para escravizá-las, e as desigualdades salariais se perpetuam até o século XXI, como 

também o preconceito de gênero em certas carreiras que foram historicamente definidas como 

masculinas ou femininas. “O direito ao estudo é fundamental para qualquer pessoa (...). Só esse 

direito pode nos livrar do sistema de violência física e simbólica que pesa sobre quem é marcado 

como mulher.” (TIBURI, 2018, p. 20-21). Devido a essas diferenças, nos encontramos em 

situações em que ser homem ou mulher determina carreiras profissionais.  

A mulher moderna afirma sua independência e busca traçar um futuro diferente de suas 

histórias passadas, por meio da igualdade social. No entanto, as condições de trabalho entre as 

identidades de gênero são bem diferentes, a desigualdade salarial ainda é espaço de luta e a 

mulher carrega as obrigações impostas pela sociedade.  A situação de igualdade deve existir 

nas relações econômicas, trabalhistas, jurídicas e familiares. É necessário combater esse 

persistente desequilíbrio que proporciona uma relação de superioridade e inferioridade entre os 

sujeitos. “A igualdade só se poderá restabelecer quando os dois sexos forem juridicamente 

iguais, mas essa libertação exige a entrada de todo sexo feminino na atividade pública” 

(BEAUVOIR, 2016, vol. 01, p. 85). 

No cenário recente, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o salário atual 

da mulher é em média 24% inferior ao do homem. “As mulheres continuam recebendo em todo 

mundo um salário diferente pelo mesmo tipo de trabalho e têm menores probabilidades que os 

homens de receber uma pensão, o que resulta em grandes desigualdades em termos de recursos 
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ao longo da vida.”2 No que tange ao espaço no mercado de trabalho, mesmo aquelas que o 

conquistaram, têm a chamada “dupla jornada”, que é o cuidado do lar e a responsabilidade pelos 

filhos. Se trabalham fora de casa, na maioria dos casos, o trabalho doméstico continua sendo 

sua responsabilidade, não é compartilhado, sem mencionar o fato de ser o serviço doméstico 

não remunerado. Elas são, na realidade, “escravas do lar”. (TIBURI, 2018, p. 14), pois 

continuam aprisionadas à ocupação do serviço doméstico.   

Se considerarmos a desigualdade racial, a discrepância dos dados é ainda maior, pois as 

mulheres são duplamente discriminadas e esses fatos refletem profundamente no estilo de vida 

delas.  

 

Segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência 

Social em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

de 2016, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de 

trabalho, seguidas pelos homens negros (31,6%), mulheres brancas (26,9%) e 

homens brancos (20,6%). Ainda segundo a pesquisa, mulheres negras eram o 

maior contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico. 

(RIBEIRO, 2017, p. 40). 

 

Além disso, a luta do movimento feminista não é somente pela questão empregatícia. 

Até hoje, os padrões esteticamente estabelecidos, padrões de beleza racistas, paradigmas 

impostos, o preconceito racial e de gênero são os temas mais debatidos no interior dos 

movimentos. Com o auxílio das redes sociais, esses debates vêm expandindo-se e adquirindo 

força na sociedade; essa foi uma das formas encontradas para propagação de ideias e notícias 

diferentes da mídia conservadora, que controla como e qual informação deve ser divulgada. A 

necessidade de estudar e lutar pela igualdade de gênero, combater a cultura do assédio, na qual 

a mulher é submetida em casa, no trabalho, na rua, nos mais diversos ambientes, tem caráter 

emergente.  

Refletimos, ainda, sobre a imposição social de a mulher ter que ser sempre bonita, bem 

vestida, de acordo com os padrões estéticos, precisa ter um bom casamento e quando rotulada 

como feia é geralmente associada à maldade (BEAUVOIR, 2006). A sociedade percebe o corpo 

da mulher como objeto a ser consumido, basta observar os anúncios publicitários, 

principalmente aqueles voltados ao público masculino, como propagandas de bebidas 

alcoólicas, em que o destaque conferido à mulher, sempre representada como bela, tem como 

                                                 
2
Disponível em <http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/04/desigualdade-de-genero-no-mercado-de-trabalho-

persiste-diz-onu.>Acesso em: 07 de abril de 2018. 
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objetivo vender os produtos divulgados. Além de serem padrões sexistas, são racistas, pois o 

grupo oprimido não se vê representado em capas de revistas, anúncios publicitários, etc. Nesse 

caso, há apagamento e desvalorização das mulheres nestas identidades construídas, bem como 

a importância que a sociedade confere ao vestuário feminino, que não é imposto ao homem por 

não ser julgado pelo mesmo aspecto. 

A menina, ao nascer, está destinada à servidão. Ela é ensinada a ser feminina, num 

sentido doutrinário muitas vezes relacionado à futilidade, à realização dos desejos masculinos, 

a cuidar bem do lar, ser dócil, se assentar de maneira correta, as pernas sempre fechadas e o 

sorriso presente ao realizar as tarefas domésticas. 

As mulheres são convencidas, por meio de uma combinação perversa entre 

violência e sedução, que a família e o amor valem mais do que tudo, quando, 

na verdade, o amor de devoção à família serve para amenizar a escravidão, 

que, desmontada, faria bem a todos, menos àquelas que realmente preferem 

uma sociedade injusta porque se valem covardemente de seus privilégios. 

(TIBURI, 2018, p. 19) 

Além disso,  

Ela aprende que para ser feliz é preciso ser amada; para ser amada é preciso 

aguardar o amor. A mulher é a Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve, 

a que recebe e suporta. Nas canções, nos contos, vê-se o jovem partir 

aventurosamente em busca da mulher, ele mata dragões, luta contra gigantes; 

ela se acha encerrada em uma torre, um palácio, um jardim, uma caverna, 

acorrentada a um rochedo, cativa, adormecida: ela espera. Um dia meu 

príncipe virá... Someday he’ll come along, the man I love... Os refrãos 

populares insuflam-lhe sonhos de paciência e esperança. A suprema 

necessidade para a mulher é seduzir um coração masculino; mesmo intrépidas, 

aventurosas, é a recompensa a que todas as heroínas aspiram, e o mais das 

vezes não lhes é pedida outra virtude senão a beleza. (BEAUVOIR, 2016, vol. 

02, p. 37, grifo da autora) 

 

Observa-se, como exemplo, a introdução da menina, e não do menino, nas tarefas 

domésticas e, também, a superioridade do pai em relação aos filhos e a esposa. “A hierarquia 

dos sexos manifesta-se a ela primeiramente na experiência familiar” (BEAUVOIR, 2016, vol. 

02, p. 132) No contexto familiar, pai e mãe não estão em situação de igualdade, salvo em alguns 

casos. O homem é superior à esposa e todos têm a obrigação de respeitá-lo. Outro aspecto que 

se diferencia na criação dos filhos é o fato de que aos meninos ensinamos que devem explorar 

sua sexualidade, enquanto a menina deve se conservar virgem até o casamento.  

Constantemente o casamento é considerado a salvação da mulher, os homens buscam 

uma carreira profissional através dos estudos, entretanto, ainda, para muitas mulheres é 

ensinado o zelo pelo lar, pois estão destinadas a essa ‘carreira’. É como se a história das 

mulheres fosse dissociada da história política e econômica; a elas cabe a história das famílias. 

Infelizmente, esse quadro se perpetua até hoje, e muitas mulheres veem no casamento sua 



32 

 

 

 

libertação. Além do mais, o marido, historicamente, é superior por conhecer o mundo, ter tido 

outras experiências que não as do ambiente doméstico, ser intelectualmente superior por 

entender de negócios. O homem tem oportunidade de estudo, ler jornais, entende de comércio, 

etc, entretanto, “a situação privilegiada do homem vem da integração de seu papel 

biologicamente agressivo em sua função social de chefe, de senhor; é através dessa situação 

que as diferenças fisiológicas adquirem todo sentido.” (BEAUVOIR, 2016, vol. 02, p. 128). 

Em contrapartida, nem todas as mulheres estão satisfeitas com o casamento que lhes foi ou é 

imposto. Pelo contrário, lhes assombra o futuro que as espera, afinal, a partir de então, sua tarefa 

é cuidar do lar e executar os serviços domésticos com alegria. Representam a esposa, a 

cozinheira, a lavadeira, a passadeira e a mãe.  

Até o presente, “a maternidade, em particular, só é respeitada na mulher casada; a mãe 

solteira permanece um objeto de escândalo e o filho é para ela um pesado handcap” 

(BEAUVOIR, 2016, v. 02, p. 191).  No entanto, se a mulher opta por não ter o filho, ela é, 

igualmente, julgada e punida pela sociedade, e essa, por sua vez, sente-se mal, culpada, 

rancorosa. Muitas vezes, o próprio pai é quem a convence de abortar a criança (ou a abandona), 

fazendo-se necessário refletir se é somente a mãe quem comete o aborto. A mesma sociedade 

que julga a mãe que aborta, é aquela que ainda hoje denuncia práticas anticoncepcionais com o 

objetivo de controlar a natalidade, “... a pobreza, a crise de habitação, a necessidade de a mulher 

trabalhar fora de casa figuram entre as causas mais frequentes do aborto” (BEAUVOIR, 2016, 

p. 283). 

Os pensamentos do patriarcado são partilhados por muitas pessoas e instituições, que é 

a ideia do homem sempre visto como superior, e a mulher inferior. A ordem patriarcal “constrói 

privilégios para os homens e subordinação para as mulheres, enquanto grupos” (CONNEL, 

2016, p. 60).  O feminismo convida todos/as a pensarem de que forma podemos modificar a 

sociedade e crenças consideradas naturais. Além de auxiliar no autorreconhecimento, é um 

movimento que não nasceu e nem morre conosco, ele se perpetua. Tornamo-nos feministas por 

ouvir histórias e tomar conhecimento de fatos que muito nos assombram, mulheres que 

sofreram os mais diversos tipos de opressão, e tiveram seus direitos retirados, sofreram e sofrem 

violências de tipos física, moral e/ou sexual, que fazem com que repensemos a estrutura e as 

ações que nos rodeiam. O sexo é considerado trabalho para muitas mulheres e até mesmo uma 

obrigação se pensarmos nas esposas que devem se entregar a seu parceiro contra a vontade.   

 

As mulheres não podem exercer o poder político, econômico e o do 

conhecimento, se são vítimas da violência. Os homens exercem o poder e a 

violência contra as mulheres. Por isso, o movimento feminista é também uma 
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luta contra a violência exercida na intenção de destruir as mulheres quando se 

encontram na posição de indesejáveis para o sistema, ou seja, quando não 

servem sexual, maternal ou sensualmente, quando não produzem, não 

consomem e também quando criticam esse estado injusto. Esse estado de 

coisas só será transformado se nos dirigirmos à produção de uma consciência 

feminista verdadeiramente radical. (TIBURI, 2018, p. 96-97) 

 

Se “o patriarcado é uma forma de poder.”, o “feminismo é um contradispositivo” 

(TIBURI, 2018, p. 40). O feminismo aparece como uma espécie de mecanismo de contrapoder. 

É um movimento com características de mudanças sociais; os problemas de uma se tornam de 

todas, à medida que as consequências são refletidas na forma como as mulheres, de um modo 

geral, vivem. Esse movimento tem a função social de modificar estruturas rígidas e se reflete 

em uma nova maneira de ver o mundo, uma maneira positiva e que busca igualdade. 

O feminismo surge como contraposição ao sistema, mas também como 

promessa. Contra uma visão de mundo pronta, o feminismo é como a dialética 

negativa, que visa à superação de um estado social injusto e que não teme 

desaparecer depois que tenha cumprido sua função histórico-social.  (TIBURI, 

2018, p. 44) 
 

O feminismo é desconstrutivo, descontrói elementos misóginos: “A misoginia é o 

discurso de ódio especializado em construir uma imagem visual e verbal das mulheres como 

seres pertencentes ao campo do negativo.” (TIBURI, 2018, p. 39). Existe a multiplicidade de 

vozes e cada voz é autorizada a falar em determinado contexto, que é, por sua vez, determinado 

por raça, gênero, orientação sexual, classe social, constituindo diferentes formas de viverem a 

opressão. Portanto, ser branco ou negro determina o espaço social de cada um, bem como o 

espaço de fala, pois “grupos subalternos não têm direito a voz, por estarem num lugar no qual 

suas humanidades não foram reconhecidas” (RIBEIRO, 2017, p. 74). Só teme o feminismo 

aquele que colabora com a cultura do machismo.   

Em relação ao feminismo, à medida que a pesquisa foi se corporificando, 

compreendemos os diferentes tipos de opressões vividos pelas mulheres, pois elas contam com 

particularidades que se divergem entre si. Refletimos a intersecção de opressões, tirando o olhar 

do individual para o coletivo, e por meio desse “olhar para o outro”, a pesquisa se constitui, 

assumindo as particularidades e questionando o universalismo da mulher branca, entendendo 

as diferenças entre elas. 

A seguir, aprofundaremos melhor a importância desses papéis que têm se construído na 

rede on-line, considerando que esse ambiente tem se tornado local de debates e resistência a 

discursos dominantes, “o espaço virtual tem sido um espaço de disputas de narrativas, pessoas 

de grupos historicamente discriminados encontram aí um lugar de existir.” (RIBEIRO, 2017, 
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p. 86). Os meios digitais propiciam espaço de debate para mulheres, negros, pessoas em 

situação de rua, indígenas, ciganos, entre outros grupos que se sentem oprimidos e sem lugar 

de fala nos ambientes de privilégio, como as instituições.  

 

2.2. MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE 

 

Aproximamos ou afastamos de certos grupos de acordo com nossas preferências, gostos, 

estilos ou crenças, que se desenvolvem em contato com o ambiente coletivo, proporcionando 

uma pluralidade de identidades.  

 

Rapidamente, sem que nos demos conta, nos tornamos um Eu-Nós, pois desde 

que entramos em relação com os outros coloca-se para nós o problema de 

saber quem somos diante do outro grupo, e passamos o tempo todo ora a nos 

diferenciar por pertencer a um grupo diferente do outro, ora a nos identificar 

com ele. Nossa identidade depende do grupo no qual vivemos. 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 27) 

 

Quando isso ocorre é que nos identificamos ou nos sentimos inseridos como 

pertencentes àquela determinada classe social, grupo ou categoria. Os suportes de comunicação 

têm grande influência nos processos de construção de novas formas de relações sociais: 

 

O desenvolvimento dos meios de comunicação trouxe profundas 

transformações no modo como os sujeitos entendem as relações sociais e com 

isso transformou a natureza da produção e circulação das formas simbólicas – 

expressões linguísticas, gestos, ações, obras de arte, etc. – no mundo moderno. 

Segundo Thompson (1995), os meios de comunicação e a mídia em si criam 

novas formas de ação e interação entre os indivíduos e novos tipos de relações 

sociais. (CASTRO e PRADO, 2012, p. 241 e 242) 

 

Os “movimentos sociais em rede” (CASTELLS, 2017) têm sua importância cada vez 

mais reconhecida como uma das principais formas de construção de posicionamentos 

identitários, inclusive em termos de manifestação de insatisfação por grande parte da sociedade. 

É inegável a relevância das redes sociais e seus impactos políticos no país, a exemplo dos 

discursos contra a corrupção, que tem sido um tema recorrente no cenário brasileiro. O Brasil 

é apontado como o 4º no ranking internacional de usuários da internet; atrás dos Estados 

Unidos, Índia e China.3 O documento “Economia da Informação 2017: Digitalização, Comércio 

e Desenvolvimento apontou que o Brasil tinha 120 milhões de usuários de Internet em 2015, 

ficando atrás dos EUA, com 242 milhões, da Índia, com 333 milhões, e da China, com 705 

                                                 
3 Disponível em <https://nacoesunidas.org/brasil-e-o-quarto-pais-com-mais-usuarios-de-internet-do-mundo-diz-

relatorio-da-onu/> Acesso em: 23 de março de 2018. 
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milhões.”, além de ser o país da América Latina que mais usa as redes sociais. Esses índices 

podem ser observados conforme tabela abaixo: 

 

 
Fonte:< https://canaltech.com.br/redes-sociais/brasil-e-o-pais-que-mais-usa-redes-sociais-na-america-latina-70313/>  

Acesso em: 23 de março de 2018. 

 

Com o advento da internet, as mídias on-line se tornaram uma plataforma de importante 

divulgação de notícias, pensamentos e ideais aos quais a mídia convencional não dedica espaço. 

A Mídia Ninja é um exemplo de mídia independente. “É essa conexão entre o ciberespaço 

público, ignorando a controlada mídia convencional, e o espaço público urbano, cuja ocupação 

desafia a autoridade institucional que está no cerne dos novos movimentos sociais” 

(CASTELLS, 2017, p. 171). Um dos principais fatores que colaboram para maior efervescência 

dos movimentos sociais é a indignação social, sendo que, muitas vezes, diversos desses 

movimentos não têm uma liderança organizada.  

Entretanto, a internet tem um efeito viral, que espalha de forma muito veloz os dados 

postados e é, então, que esses movimentos ganham voz, espaço e, consequentemente, força na 

sociedade. “Embora esses movimentos geralmente se iniciem nas redes sociais da internet, eles 

se tornam um movimento ao ocupar o espaço urbano, seja por ocupação permanente de praças 

públicas, seja pela persistência das manifestações de rua.” (CASTELLS, 2017, p. 192, grifo do 

autor). Esse tipo de movimento é característica da população contemporânea que conta com a 

facilidade de acesso através de smartphones, tablets ou computadores. 

 

Os movimentos são simultaneamente locais e globais. Começam em contextos 

específicos, por motivos próprios, constituem suas próprias redes e constroem 

seu espaço público ao ocupar o espaço urbano e se conectar às redes da 

internet. Mas também são globais, pois estão conectados com o mundo inteiro, 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/brasil-e-o-pais-que-mais-usa-redes-sociais-na-america-latina-70313/
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aprendem com outras experiências e, de fato, muitas vezes são estimulados 

por essas experiências a se envolver em sua própria mobilização. 

(CASTELLS, 2017, p. 193, grifo do autor) 

 

Em contrapartida, tem-se vivenciado a experienciação do discurso de ódio que 

veiculados nessas redes sociais. É possível identificar discursos opressores, ofensivos, que 

agridem diversos setores da sociedade e não somente a mulher. Como consequência, muitas 

vezes, essa agressão ultrapassa os limites do campo on-line, e é na esfera off-line que agressões 

físicas se realizam. Temos a falsa ideia de que temos o direito de agir contra o outro e vivemos 

em um clima constante de intolerância. Em consequência disso, vivemos uma época em que se 

tira a vida do próximo, agride-se o outro através de guerras, brigas, violência física, sexual e 

simbólica. As redes se mostram forte plataforma de disseminação do ódio. Discursos desse tipo 

se manifestam nas relações como de gênero, religiosa, política, etc. Em contraponto, deparamo-

nos com a omissão dos mecanismos de justiça, pois não há limite para as pessoas que propagam 

esse tipo de discurso, e o sentimento de impunidade faz com que todos se sintam no direito de 

agir arbitrariamente em relação ao outro.  

No que tange à problemática de gênero, uma das principais questões 

levantadas na cultura contemporânea é de que vivemos uma transformação 

das velhas identidades acentuadas pelas posições que homem e mulher 

ocupam na sociedade. A ascensão da mulher no mercado de trabalho, assim 

como a visibilidade dos homossexuais e a crescente preocupação do homem 

com a aparência, (fazendo surgir uma nova categoria sexual: os 

metrossexuais) colocam em discussão as velhas identidades de gênero 

baseadas no pensamento que define mulher-privado e homem-público. 

(CASTRO E PRADO, 2012, p. 246) 

 

Contudo, mesmo reconhecendo as redes como forte plataforma de disseminação de 

ódio, podemos refletir se as mídias alternativas são também uma forma de resistência a esses 

discursos, muitas vezes, implantados pelas instituições que detêm um poder hegemônico e não 

estão de acordo com as ideologias alternativas ou subversivas que se propagam nas redes. 

Compreendemos que diante dessas formulações, a mídia possui influência 

fundamental na construção da identidade feminina, haja vista que faz parte do 

contexto social e cultural da modernidade. Por apresentar seus modelos de 

representação, provoca no receptor um processo de “identificação/projeção” 

– nos termos de Morin (1987) com isso, as mulheres em contato com os 

produtos culturais da mídia se identificam com o que representam e projetam 

sua identidade em torno disso. Segundo Almeida, a mídia deve ser vista como 

uma esfera poderosa de construção de sentidos e atua, sobretudo, através das 

construções de gênero. (CASTRO e PRADO, 2012, p. 248) 

 



37 

 

 

 

Somos seres influenciados por vários outros, e é dessa forma que se constroem nossos 

posicionamentos ideológicos e identitários, o que, por sua vez, torna possível também a 

emergência de um discurso manipulador, que ‘joga’ estrategicamente com esses 

posicionamentos em função de interesses e de abuso de poder. Como já foi dito, os diversos 

suportes midiáticos protagonizam, em grande extensão, a produção de redes de manipulação. 

Charaudeau (2016) denomina “superdramatização” a forma como a mídia escolhe veicular as 

informações, dando preferência às notícias que causam maior impacto emocional. Essa 

dramatização, a maneira como a notícia é veiculada, faz parte do processo de manipulação. “O 

discurso manipulador recorre a argumentos de ordem moral ou afetiva” (CHARAUDEAU, 

2016, p. 69). 

Por outro lado, a rede on-line tornou-se um essencial meio de denunciar diferentes 

formas de opressão (vividas pelas minorias), tornando a interação entre os interlocutores mais 

ágil e proporcionando um meio de organização dos discursos alternativos que têm a mesma 

identidade. Essa forma de organização incomoda, em especial, os grupos que detêm o poder 

hegemônico, os quais lançam mão de estratégias para desarticular os discursos de resistência, 

com vistas à manutenção e a reprodução e suas formas de dominação. 

 

As relações de poder são constitutivas da sociedade porque aqueles que detêm 

o poder constroem as instituições segundo seus valores e interesses. O poder 

é exercido por meio da coerção (o monopólio da violência, legítima ou não, 

pelo controle do Estado) e/ou pela construção de significado na mente das 

pessoas, mediante mecanismos de manipulação simbólica. As relações de 

poder estão embutidas nas instituições da sociedade, particularmente nas do 

Estado. Entretanto, uma vez que as sociedades são contraditórias e conflitivas, 

onde há poder há também contrapoder- que considero a capacidade de os 

atores sociais desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade com 

o objetivo de reivindicar a representação de seus próprios valores e interesses. 

Todos os sistemas institucionais refletem as relações de poder e seus limites 

tal como negociados por um interminável processo histórico de conflito e 

barganha. A verdadeira configuração do Estado e de outras instituições que 

regulam a vida das pessoas depende dessa constante interação entre poder e 

contrapoder. (CASTELLS, 2017, p. 20) 
 

Falamos em contrapoder ao considerar “o que vem da instância cidadã.” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 158). O processo para que aconteça esse contrapoder se mostra 

“pela emergência de uma opinião (coletiva), depois, eventualmente, por uma forma de ação de 

reivindicação” (CHARAUDEAU, 2016, p. 158, grifos do autor). As plataformas de 

comunicação on-line se tornaram locais de vozes para aqueles que desejam manifestar sua 

opinião ou de um coletivo, e, muitas vezes, são legitimadas por um grupo maior que compartilha 

da mesma ideia ou contradiscurso. Com a facilidade de propagação desse discurso, as 
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manifestações tomam formas e refletem no ambiente off-line, como nas ruas, por meio de 

manifestações, reivindicações, entre outros. 

 

A empatia no processo de comunicação é determinada por experiências 

semelhantes às que motivaram o acesso emocional inicial. Em termos 

concretos, se muitos indivíduos se sentem humilhados, explorados, ignorados 

ou mal representados, eles estão prontos a transformar sua raiva em ação, tão 

logo superam o medo. (CASTELLS, 2017, p. 29) 

 

Destacamos a relevância de se entender a relação entre poder e sociedade, em especial 

as formas de se adquirir poder através da linguagem. “A construção de significados na mente 

das pessoas é uma fonte de poder mais decisiva e estável. A forma como as pessoas pensam 

determina o destino de instituições, normas e valores sobre os quais a sociedade é organizada.”. 

(CASTELLS, 2017, p. 20) O que confere força a um movimento social muitas vezes está ligado 

aos aspectos relacionados à emoção, que faz com que os indivíduos se liguem entre si através 

da comunicação. A rede on-line permite que milhares de pessoas se conectem por um mesmo 

vínculo, o que faz com que se espalhem muito rapidamente os dados ou discursos presentes no 

ambiente virtual.  

Procuramos apresentar, no referencial teórico, os conceitos por nós utilizados para a 

realização desta pesquisa. Num primeiro momento, estabelecemos as relações entre o 

linguístico e o social para compreendermos como se estabelece o controle do discurso, 

considerado como forma de poder.  Como teoria central de análise, o estudo do ethos discursivo, 

adotamos as contribuições de Ruth Amossy (2018) e Patrick Charaudeau (2016). Pontuamos as 

principais contribuições dos estudos feministas em um breve percurso teórico, articulado a 

considerações sobre os movimentos sociais nas plataformas digitais. O próximo capítulo tratará 

dos procedimentos metodológicos seguidos desde a definição do corpus até a identificação das 

principais categorias e procedimentos de análise. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Os objetos discursivos que fazem parte do corpus que compõe essa pesquisa apresentam 

como lugares de origem 01 (um) blog, Não me KAHLO4; 01 (uma) revista on-line, AzMina5 e 

02 (duas) páginas pessoais do Facebook. A escolha metodológica se deu por serem instrumentos 

considerados plataformas de largo alcance midiático, além de apresentarem diferentes gêneros 

textuais, entendendo que esta diversidade auxilia no reconhecimento da heterogeneidade do 

perfil feminino. Esta pesquisa é de cunho qualitativo e documental, visto que a análise baseia-

se puramente em textos.  

Parte da amostra foi coletada da página on-line do Facebook de Djamila Ribeiro, 

filósofa, feminista, engajada nos estudos das relações raciais, e de Márcia Tiburi, filósofa, 

escritora, professora e ativista política. Mulheres inseridas em diferentes contextos sociais, 

personagens públicas de grande visibilidade e que se declaram feministas. A primeira conta 

com o número de 144. 061 (cento e quarenta e quatro mil, sessenta e uma) pessoas que 

acompanham suas publicações, e a segunda, 114.683 (cento e quatorze mil, seiscentos e oitenta 

e três). Com o relevante número de seguidores, suas publicações abrangem largo alcance 

nacional e internacional, de modo que reconhecemos que o discurso delas, de alguma forma, 

pode vir a causar efeitos nos interlocutores que acompanham suas publicações nos suportes 

midiáticos. 

A escolha do blog e da revista on-line se justifica pela representatividade coletiva desses 

perfis, entendendo que esse tipo de plataforma não é realizado por um sujeito único, mas por 

um conjunto que, no ambiente virtual, é conhecido como “colaboradores/as”, além da 

notoriedade dessas plataformas. Em relação aos perfis do Facebook, podemos identificar um 

perfil individual, apontando os ethé dessas mulheres selecionadas. A análise do blog se realiza 

em conjunto com as páginas do Facebook. Através da interação dessas redes sociais é possível 

identificar o tipo de público que acompanha essas páginas, tornando possível estabelecer um 

breve perfil desses/as interlocutores/as através da interação pela presença de alguns comentários 

nas postagens selecionadas.  

Após a seleção dos textos da amostra, agrupamos os mesmos objetivando descobrir 

quais temáticas são mais recorrentes em cada um, a fim de verificar qual o posicionamento e a 

imagem que a mulher projeta de si, além de refletir sobre o papel que as páginas analisadas 

                                                 
4 <https://www.naomekahlo.com/> 
5 <https://azmina.com.br/> 
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pretendem cumprir e quais são os possíveis efeitos que geram em seus usuários. As perguntas 

que norteiam essa pesquisa são: Por meio de quais estratégias discursivas se constrói a 

representatividade feminina nos veículos midiáticos on-line? Qual o ethos da mulher 

contemporânea como resistência política? Como se concebe o espaço da luta feminista nas 

estratégias discursivas analisadas? 

Como recorte temporal, selecionamos, do blog e da revista on-line, as postagens 

referentes ao período de 06 (seis) meses, de 01 de julho a 31 de dezembro de 2017, observando 

quais temáticas apareceram, para, em seguida, selecionar aquelas que mais foram recorrentes. 

Em relação às páginas do Facebook, as publicações são diversas no mesmo dia, e, por isso, 

propomos analisar as postagens com mais reações de audiência pública manifestadas através de 

curtidas ou compartilhamentos nesse mesmo período, sendo selecionadas 04 (quatro) postagens 

de cada mês, terminando cada perfil pessoal com 24 análises. O conteúdo foi copiado por meio 

de prints, que é a captura de telas.  

Em seguida, através de gráficos, identificamos as temáticas mais recorrentes no 

corpora, agrupando o blog e a revista on-line nas seguintes categorias: site, data da postagem, 

título, temática abordada, o número de acesso ou reações. Em relação às páginas pessoais do 

Facebook, as postagens foram categorizadas em nome do dono da página, data da postagem, 

temática abordada, número de curtidas e número de compartilhamentos, que podem ser 

observados nos anexos. A partir de então, analisamos o ethos discursivo dessas mulheres, para 

responder às questões levantadas.  

Os critérios de seleção de postagens utilizados no momento da coleta de dados dos perfis 

pessoais do Facebook se manifestam respectivamente em: a) publicação com maior número de 

curtidas, b) prioridade para publicações com elementos narrativos (o que foi compartilhado sem 

qualquer comentário da autora ou apenas a foto sem qualquer tipo de descrição é descartado, 

por não ser útil ao nosso objetivo de análise, visto que pretendemos analisar os discursos dessas 

mulheres) e c) a diversidade de elementos, algumas postagens são apenas “respost” com 

elementos que já foram citados em outra postagem selecionada e já constam nas análises, a 

partir de então, dá-se prioridade àquelas com temáticas diversificadas.  

Optamos por analisar o blog Não me Kahlo e a revista on-line AzMina em uma mesma 

seção. Consideramos que essa escolha metodológica auxilia a compreensão das características 

dessas plataformas que apresentam um ethos coletivo; no entanto, entendemos o feminismo 

como transdisciplinar, logo separamos as análises por tópicos que salientam as 

transversalidades.  
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Para que pudéssemos analisar a construção dos ethé da mulher contemporânea nos 

ambientes midiáticos, foi preciso que compreendêssemos a estrutura e a organização dessas 

plataformas. A princípio, acreditávamos que os blogs respeitassem algum tipo de regularidade 

em relação ao número de postagens mensais ou semanais. A fim de identificarmos qual seria, 

elaboramos um gráfico com o panorama de publicações mensais, e constatamos que as 

plataformas on-line analisadas não apresentam periodicidade em relação às datas ou ao volume 

mensal de publicações. Observe o fluxo de publicações ilustrado: 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Na cor azul estão representados os números de publicações de Não me Kahlo; e de 

vermelho, a revista on-line Azmina. O blog Não me Kahlo conta com 1.232.701 (um milhão, 

duzentos e trinta e dois mil, setecentos e um) seguidores em sua página de Facebook e apresenta 

um total de 66 postagens no período de julho a dezembro de 2017. Há uma queda representativa 

em relação às postagens da revista, ponderando o fato de que no mês de julho o total de 

publicações foi de 17, aumentando no próximo mês para 18, sofrendo decréscimo nos meses 

seguintes para 15, 09, 06, finalizando com 01 publicação em dezembro. É possível que o 

declínio de postagens esteja relacionado às festas de fim de ano e aos períodos de férias 

regulares, resultando um mês em que as colaboradoras se mostraram menos atuantes.  

Em relação à revista on-line Azmina, no período analisado, houve 67 postagens, a 

plataforma contém 129.743 (cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e três) seguidores. 

Se compararmos ao blog, não há queda tão severa de postagens, mas há presença desse 

fenômeno. Observa-se que no mês de julho o fluxo de publicação é de 16 postagens, passando 

para 18, e mantendo-se entre 11 e 09 nos meses seguintes. A totalidade de publicações é 

aproximada nas duas redes sociais on-line, 66 e 67 respectivamente, no entanto compreendemos 
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que mesmo apresentando essa similaridade, o fluxo de postagens pode divergir de uma página 

para outra.  

Em artigos dedicados a discutir a periodicidade ideal de um blog, notamos que não há 

um número definido para caracterizá-la, é necessário observar fatores, como público alvo, 

objetivo, qualidade das postagens, etc. Um blog necessariamente deve conter foco editorial, 

público-alvo e periodicidade definidos.6 Nas páginas on-line, a periodicidade é de 1 ou mais vezes 

por semana, com exceção no mês de dezembro de 2017. O público alvo desses canais de 

comunicação são mulheres, de diferentes raças, classes sociais e idades, justamente por 

apresentarem temáticas relacionadas aos interesses do movimento feminista: desafios, reflexões, 

notícias e divulgações voltadas a esse público.   

Outra característica da plataforma on-line é ser composta por diversos gêneros textuais, 

entre eles; entrevistas, artigos científicos, notícias, relatos, resenhas, etc. A diversidade destes 

gêneros é reflexo da heterogeneidade de autores/as, cada um/a com determinado nível de 

escolaridade e formação e que se vê representado/a no gênero textual no qual se sente mais à 

vontade para escrever. 

As análises a seguir se iniciam nos perfis pessoais do Facebook, para em seguida 

apresentar os perfis coletivos, que foram divididos pelas temáticas que aparecem com mais 

frequência. 

  

                                                 
6Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/blog/qual-a-melhor-frequencia-para-postar-em-um-blog/> 

Acesso em: 07 de janeiro de 2019. 

https://resultadosdigitais.com.br/blog/qual-a-melhor-frequencia-para-postar-em-um-blog/
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CAPÍTULO 4: AS IMAGENS DA MULHER CONTEMPORÂNEA NOS AMBIENTES 

MIDIÁTICOS ON-LINE 

A proposta da presente pesquisa é analisar e identificar os ethé referentes à mulher 

contemporânea; para isso, é preciso considerar o ethos pré-discursivo. Quanto as ideias relativas 

à mulher, os estereótipos e representações sociais são diversos: são estereotipadas como 

passivas, pertencentes apenas ao ambiente doméstico, sendo dessa forma, vistas como 

incapazes de ocupar cargos e posições da esfera pública, por terem suas experiências restritas 

ao que tange o ambiente privado. A mulher, de maneira geral, se caracteriza por ser emotiva e 

sensível, características que podem vir à atrapalhar seu discernimento nas tomadas de decisões, 

deixando-se levar pelas suas emoções. Logo, por meio da análise discursiva, buscamos 

identificar a presença ou ausência desses estereótipos apontados, procurando esclarecer se, no 

nível do discurso, esses elementos se manifestam. Observaremos a construção discursiva desses 

enunciadores no ato de linguagem que, por meio de elementos prévios e discursivos, formarão 

a imagem de si.  

As mulheres analisadas nesta parte são conhecidas pela manifestação de opiniões e 

críticas sobre diversos assuntos como política, filosofia e feminismo. Essa imagem se constrói 

com base em seus discursos baseados no pensamento filosófico, no qual outros valores se 

manifestam como liberdade, igualdade e justiça. O ethos prévio dos enunciadores é um suporte 

para os ethé discursivos, portanto, ao longo das análises algumas considerações sobre o ethos 

prévio poderão ser realizadas. Em geral, são mulheres militantes ativistas, comprometidas com 

as causas do movimento feminista. 

 

4.1. AS IMAGENS DE SI NOS AMBIENTES MIDIÁTICOS ON-LINE 

PESSOAIS.  

 

4.1.1. A IMAGEM DE MÁRCIA TIBURI NA PLATAFORMA ON-LINE 

FACEBOOK 

 

Márcia Tiburi é filósofa, professora e escritora. No ano de 2018 se candidatou a 

governadora do estado do Rio de Janeiro, obteve 447.376 votos (5,85% dos votos válidos)7, 

                                                 
7 Disponível em <https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/governador/marcia-tiburi/> 

Acesso em: 28 de novembro de 2018. 

https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/candidatos/rj/governador/marcia-tiburi/
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mas não foi eleita. Para ilustrar ethos pré-discursivo de Márcia, observamos a seguir o trecho 

da apresentação da autora em sua página inicial, na seção denominada História. 

1) Marcia Tiburi é professora, nascida no interior do Rio Grande do Sul e residente no Rio de 

Janeiro, estado pelo qual é apaixonada. Graduada em Filosofia (PUC-RS) e em Artes Plásticas 

(UFRS), aos 23 anos conquistou o Mestrado e aos 29 o Doutorado em Filosofia (UFRS). Foi a 

primeira mulher a lecionar em duas Universidades onde trabalhou. Mudou sua história 

através da educação e a defende enfaticamente como uma das principais formas de transformar 

o estado do Rio de Janeiro. Como professora e militante, lutou, e luta, pelos direitos das 

mulheres e de todos os cidadãos e cidadãs. Desde 2016, participa de atos públicos em defesa da 

democracia e da justiça, denunciando o golpe contra o povo brasileiro. Seus discursos e artigos 

ganharam ressonância em todo o Brasil pela coragem e firmeza com que se posiciona e 

luta. (TIBURI, Márcia. 2018, trecho retirado do Facebook, grifos nossos) 

 

Nesta descrição em 3ª pessoa, a filósofa se vale da estratégia de falar bem de si para 

reforçar uma imagem positiva, baseada em valores sociais considerados dignos. Para colaborar 

na construção de sua credibilidade, a autora descreve sua trajetória. Essa imagem é estabelecida 

a partir de valores como justiça e igualdade.  

Nessa descrição, Márcia Tiburi está relacionada aos substantivos professora, escritora, 

militante e política. Muito recorrente em sua descrição, no excerto acima, o verbo lutar aparece 

03 (três) vezes, acompanhado de outros verbos de ação, como conquistar, defender e mudar, 

dos quais ela própria é agente. Notamos, a todo momento, a intenção de trazer ao/à leitor/a a 

ideia de mulher ativa. Primeiro ao conquistar o mestrado e o doutorado, em seguida por quebrar 

padrões, ao ser a primeira mulher a lecionar em duas universidades. Essa forma de adjetivação 

auto-elogiosa é usada como estratégia de ênfase da informação, destacando tratar-se de uma 

mulher que se afirma como sujeito que rompeu com os estereótipos tradicionais associados ao 

lugar da mulher. 

Adiante, é apresentada como “professora e militante, lutou e luta, pelos direitos das 

mulheres e de todos os cidadãos e cidadãs”. O termo “militante” retorna à ideia de luta, aquela 

que combate, que defende a causa, em seu caso, “das mulheres e de todos os cidadãos e 

cidadãs”. O adjetivo militante tem sido muito recorrente entre as feministas e pessoas que 

batalham pelos direitos das minorias, é com frequência que indivíduos com características 

semelhantes são considerados militantes. Outro ponto a ser analisado é o uso dos verbos no 

pretérito. Por meio deles, se constrói a imagem de alguém que lutou e luta pela igualdade de 

gênero e valores nos quais acredita. 

Márcia se coloca na posição ativa, desconstruindo o padrão hegemônico de mulher 

passiva. Durante décadas, a mulher foi colocada no lugar de expectadora de sua própria vida, 
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de modo que as decisões sobre si e sobre sua família eram delegadas ao marido. Como provedor, 

o homem era ativo e podia exercer seu poder sobre a esposa e filhos.  

Destarte, o termo “patriarcado” representa a supremacia masculina engendrada no seio 

da família, no qual o papel do pai é de completa dominação. O sociólogo francês Pierre 

Bourdieu (2002) observa que a dominação masculina é possibilitada pelo mecanismo do 

patriarcado que atribui padrões de comportamento aos gêneros: aos homens cabem ser fortes, 

viris, potentes e as mulheres devem ser delicadas, apagadas, frágeis e belas. Este é um dos 

padrões de performatividade de gênero quebrado logo na apresentação de Tiburi. Seu texto 

desnaturaliza esta concepção engessada de mulher frágil e submissa, e imprime uma noção de 

mulher empoderada, protagonista de sua própria história.  

Em suas postagens, a autora opta pelo discurso direto, escreve de forma sucinta, e com 

legendas curtas. Das 24 postagens analisadas, nenhuma ultrapassa 04 linhas, e a predominância 

é de postagens de uma ou duas linhas. As publicações são exclusivamente relacionadas ao 

âmbito profissional, e não fazem referência à sua vida pessoal. Deste modo, Márcia 

desestabiliza uma feminilidade tradicional, tensiona a concepção de que à mulher estão 

destinadas as questões do lar, privadas, íntimas e subjetivas, enclausuradas na vida pessoal. Ao 

privilegiar representações de si que contemplam sua vida profissional, a filósofa destaca o 

âmbito público, objetivo, social.  

Assim, a atitude de Tiburi de vincular conteúdo composto por informações completas 

para obter o livro que divulga, onde encontrar determinado artigo ou assistir à palestra em 

questão, também demonstram sua intenção de mostrar-se empoderada. Observe os excertos 

abaixo: 

2) Meu curso sobre Simone de Beauvoir na Passagens- Escola de filosofia, dias 18 e 19 de agosto. 

Inscrições no site. (TIBURI, Márcia. 11 de agosto de 2017) 

3) Adorno e o Facismo. Quintas à noite, a partir de 09 de novembro. Matrículas em 

www.escolapassagens.com.br (TIBURI, Márcia. 01 de novembro de 2017) 

 

Márcia cria, então, a imagem de alguém que defende a causa que acredita, além de 

colaborar com a construção de sua credibilidade com o auditório. A filósofa demonstra também 

se preocupar com as dúvidas sobre seus textos ou aulas por parte de seus interlocutores:  

4) Pessoal, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam sempre como ser um escritor. Pensando 

nisso, eu e meu colega Evandro Affonso criamos o Laboratório de Escrita Criativa, agora no 

Rio de Janeiro. Vamos juntos? Vagas limitadas e inscrições abertas no link -

>http//goo.gl/jPFgST . (TIBURI, Márcia .06 de julho de 2017, grifos nossos) 
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5) Respondendo algumas questões sobre o Ridículo Político para o Correio do Povo. Postei no 

blog da Revista CULT: (TIBURI, Márcia. 04 de agosto de 2017, grifo nosso) 

 

Nos trechos anteriores, a autora cria um alinhamento com sua audiência, verificado ao 

observar a abordagem que faz em “Pessoal, tudo bem?”. Na verdade, ela não espera que as 

pessoas respondam seu comentário dizendo como estão, apenas usa da introdução de maneira 

informal para abordar o tema que deseja, a divulgação de seu curso. A escritora se mostra 

comprometida e preocupada com as questões levantadas por seus leitores. Percebe-se isso com 

o uso da expressão “pensando nisso”, que torna possível compreender que se preocupou com 

as observações de seus interlocutores, e age “Respondendo algumas questões” aos interessados 

nos assuntos, o que resulta na construção do ethos de credibilidade em relação ao seu trabalho. 

Mais especificamente, associado ao ethos de credibilidade, observa-se o ethos de expert, por 

exemplo, quando afirma que “muitas pessoas” lhe perguntam como ser um escritor. A autora 

se vale de estratégias discursiva como informações enciclopédicas, para conferir um viés de 

credibilidade e legitimidade aos seus discursos. Além disso, inferimos que, se ela escrevesse 

mal, esse tipo de questionamento, a respeito dos métodos de escrita, não seria levantado. 

Chama-nos a atenção, o uso da expressão “muitas pessoas”, o que nos permite deduzir que esse 

questionamento não partiu de algumas pessoas, mas de várias, o que motivou a criação do 

laboratório.  

A competência, reconhecida por meio da eficiência, da seriedade, do comprometimento, 

da credibilidade que emergem nos excertos anteriores refletem caraterísticas profissionais que 

são, hegemonicamente, esperadas de homens. Nesses excertos, a autora busca construir um 

ethos de seriedade e competência e um pathos de confiança e persuasão no leitor. Segundo 

Souza (2017), o discernimento entre o masculino superior e a feminilidade inferior encontra 

lugar nas expectativas sobre os papéis de gênero desempenhados desde a infância. De acordo 

com a linguista, a menina deve apresentar-se para ser contemplada, “enquanto objeto que 

representa”, o sucesso feminino consiste em ser considerada bela, para estar adequada para um 

homem. Hegemonicamente, qualidades femininas centram-se na aparência da mulher, “então 

devem ser belas, delicadas, sensuais, atraentes”.  Enquanto isso, em relação aos homens e 

meninos, as qualidades que se destacam são a inteligência, a eficiência, o comprometimento 

profissional, as habilidades físicas e as capacidades cognitivas.  

Nota-se também a locução usada por Tiburi no excerto (4) “Vamos juntos?” - ela 

frequentemente convida seus leitores a se engajarem. Observe as passagens que seguem: 
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6) Simone de Beauvoir, a filósofa, a escritora, a feminista. Venham para o curso dos dias 18 e 19 

de agosto na Passagens- Escola de Filosofia. Inscrições em www.escolapassagens.com.br 

(TIBURI, Márcia. 18 de julho de 2017, grifo nosso) 

  

7) Se puderem, leiam. (TIBURI, Márcia. 18 de agosto de 2017, grifo nosso) 

 

8) As Pensadoras, a partir de 13/09. Venha! (TIBURI, Márcia. 04 de setembro de 2017, grifo 

nosso) 

 

9) Começa em novembro. Inscrevam-se no site da www.escolapassagens.com.br (TIBURI, 

Márcia. 16 de outubro de 2017, grifo nosso) 

 

Através do uso das formas verbais alocutivas destacadas em negrito, Márcia Tiburi 

convida a todos que a acompanham nas redes sociais a participarem de seus cursos e palestras. 

A escolha dos verbos ler, vir e inscrever são convites aos leitores que se interessam pelas 

temáticas a serem abordadas para que possam ter acesso ao local ou site divulgados. 

Acreditamos que, ao incluir o leitor, o efeito de alinhamento vai além de causar empatia; ele 

representa o posicionamento de uma pessoa privilegiada, uma vez que Tiburi é professora 

universitária que detém o título de doutora em um país de educação tão precária e com índices 

de analfabetismo ainda bastante altos, buscando demonstrar a intenção de colocar-se à 

disposição, criando uma tendência ao diálogo, à abertura, e, portanto, diminuindo a diferença 

social e acadêmica que se coloca entre ela e seus possíveis leitores. O alinhamento, de certo 

modo, implica numa pretensa diminuição das relações desiguais de poder originadas por 

situações sociais distintas.  

No exemplo (7), observe que a autora usa também a expressão “se puderem”, a 

modalização também auxilia na criação desse alinhamento, a construção indica que há uma 

empatia de Márcia para com seus leitores, que têm as mais diversas realidades; há uma ideia de 

partilha, e não de imposição, que denotaria uma relação desigual de poder.  Esse ethos de 

solidariedade com seus interlocutores é construído por meio do respeito e é mostrado em outra 

passagem:  

10) Da queridíssima Laerte, segundo ela, a partir de um trecho de Uma Fuga Perfeita é sem Volta. 

Laerte, vc é linda demais. Obrigada pelas pedras preciosas. (TIBURI, Márcia. 26 de julho de 

2017, grifos nossos) 

Neste caso, a autora se mostra respeitosa às diversidades. Como é de conhecimento, 

Laerte Coutinho é do sexo masculino, e identifica-se como transgênero. Márcia Tiburi mostra 

ter um certo grau de intimidade com a cartunista, percebemos isso com o uso de “queridíssima”, 

que denota afeto, se sente à vontade, fazendo uso do pronome você abreviado, usando apenas 

“vc”, e afirmando que ela é “linda demais”. Acreditamos que “linda demais”, se refere tanto ao 

http://www.escolapassagens.com.br/
http://www.escolapassagens.com.br/
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exterior quanto ao interior de Laerte, pois faz referência à tirinha que acompanha o comentário, 

e como sabemos, a cartunista cria charges e tirinhas de acordo com o contexto social e suas 

vivências.  

O discurso em primeira pessoa é característico desse tipo de plataforma, e a escritora, 

além de fazer uso do comportamento elocutivo, faz uso frequente do pronome possessivo meu: 

11) Meu artigo no The Conversation, sobre o Queer Museu e o caso Santander Cultural. (TIBURI, 

Márcia. 22 de setembro de 2017, grifo nosso) 

 

12) Meu curso de Introdução à Filosofia online: (TIBURI, Márcia. 12 de dezembro de 2017, grifo 

nosso) 

 

O artigo publicado em Inglês (11) reafirma o ethos de expert, funcionando como 

instrumento que reforça o ethos de credibilidade conferido à autora. Observando o pronome 

possessivo, temos o exemplo (2), já apresentado. Essa discussão sobre o uso do pronome se 

aprofundará um pouco mais adiante, na análise do perfil de Djamila Ribeiro. Interessante notar 

que, primeiramente, a Filósofa posta o curso, como pode ser revisto no exemplo (6), nesta 

publicação a interação por parte dos interlocutores é manifestada apenas por reações do 

Facebook, são ao todo 516 reações. Em seguida, como pode ser observado em (2) “Meu curso 

sobre Simone de Beauvoir na Passagens- Escola de filosofia, dias 18 e 19 de agosto. Inscrições 

no site. (TIBURI, Márcia. 11 de agosto de 2017)”, cuja publicação conta com 1,1 mil reações 

e 121 compartilhamentos. Concluímos que surte algum efeito no/a interlocutor/a ao citar que o 

curso será ministrado pela filósofa, pois o número de curtidas e compartilhamentos sofre 

aumento considerável, o que faz com que essa postagem atinja um número ainda maior de 

pessoas. Logo, na publicação  

13) Lançamento de Estado Pós-Democrático, livro novo do Rubens. Livro do ano! (TIBURI, 

Márcia. 21 de setembro de 2017, grifo nosso) 

 

A legenda é breve, porém a observação em destaque traz uma marca de pessoalidade ao 

comentário, pois permite inferir que ela “aprova” o livro e todo o conteúdo, e, como acima 

comentamos, por seu caráter influenciador nas mídias, a postagem pode vir a convencer outras 

pessoas a adquiri-lo.   

Como suas postagens apresentam muitos vídeos, é certo que eles podem contribuir para 

uma análise mais completa e até mesmo apresentar novos ethé que não se manifestaram nos 

excertos analisados. O que predomina em sua página são postagens de cursos de filosofia, 

artigos e livros, o que nos leva a reforçar o ethos de expert, já exemplificado, mostrando-se 
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especialista na área à qual se dedica. As informações que ela opta por postar são sempre 

completas, pois apresentam o quê, onde, para quem e como. Sua fala representa seu papel social 

de professora e filósofa. Através de seus textos, a autora “luta” contra estruturas sociais 

enrijecidas e colabora com discussões da atualidade, como o exemplo do artigo do caso do 

Queer Museu e o Santander, muito propagados na mídia. Ela ainda reforça a figura de 

profissional competente, quando se mostra cientes dos assuntos. Quanto aos gêneros 

discursivos é possível afirmar que a autora é versátil, pois há presença de palestras, artigos e 

livros em suas atividades profissionais. Vale fazermos uma breve reflexão sobre as imagens 

que acompanham as publicações, destacando-se que em suas fotos ou vídeos, a autora aparece, 

frequentemente, à frente de prateleiras de livros, reafirmando o ethos de expert, além de 

contribuir para a legitimidade e credibilidade de seu discurso.  

Se pensarmos sucintamente nos interlocutores da escritora, constata-se que há 

predominância de filósofos, o que remete à citação de Maingueneau (2015, p. 15) “a persuasão 

não se cria se o auditório não puder ver no orador um homem que tem o mesmo ethos que ele: 

persuadir consistirá em fazer passar pelo discurso um ethos característico do auditório, para lhe 

dar a impressão de que é um dos seus que ali está”. Pensando nisso, se procuramos nos 

relacionar com grupo com que nos identificamos, de certa forma esses interlocutores têm 

interesse nos discursos de Márcia Tiburi como profissional. Seu auditório interage com ela, 

predominantemente, pelas reações oferecidas na plataforma on-line, depois por 

compartilhamentos, e por fim, com comentários, que são menos recorrentes. Quando os 

comentários aparecem são elogios, dúvidas, através dos quais os interlocutores utilizam do 

recurso de marcar outra pessoa que provavelmente terá interesse naquela publicação ou 

questionamentos sobre a temática abordada. Entretanto, para tratarmos desses aspectos mais 

sistematicamente, seria necessário fazer uma análise mais detalhada do pathos, o que não é o 

objetivo dessa pesquisa, mas que pode ser sugestão para pesquisas futuras. 

 

4.1.2. A IMAGEM DE DJAMILA RIBEIRO NA PLATAFORMA ON-LINE 

FACEBOOK 

 

Djamila Ribeiro é filósofa, feminista e engajada nos estudos do feminismo negro. Suas 

postagens são dos âmbitos pessoal e profissional. Na análise, percebemos que a dimensão 

pessoal não é o que predomina em sua página, mas é recorrente. Esse fenômeno, considerado 
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acima no perfil de Márcia, rompe com a concepção da mulher ligada apenas ao ambiente 

doméstico. As duas mulheres analisadas se dissociam desse estigma, mostram-se empoderadas 

e se destacam no âmbito público e social, espaços que não eram destinados a elas. No discurso 

de Djamila, há presença de trechos que descrevem sua trajetória de vida e, frequentemente, 

desconstroem a ideia da mulher frágil, remodelando esse perfil.  

O uso do pronome pessoal eu e o pronome possessivo meu são bastante frequentes, e 

acredita-se que, neste contexto, é significativo: 

1) Facebook me lembrou que há três anos eu publicava meu primeiro texto na Carta Capital. Eu 

tinha 33 anos, estava no mestrado, escrevia para o Blogueiras Negras (...) (RIBEIRO, Djamila. 

11 de julho 2017, grifos nossos) 

2) É emocionante segurar, tocar e ver meu primeiro livro publicado! Em breve será enviado para 

todas e todos que adquiriram na pré venda.(RIBEIRO, Djamila. 04 de outubro de 2017, grifo 

nosso) 

Com uso do pronome “meu”, as autoras destacam que as obras e textos são de sua 

autoria. Historicamente, as mulheres eram proibidas de escrever, sendo assim, faziam uso de 

pseudônimos, e, frequentemente, alguns homens se apoderavam de seus trabalhos e levavam 

todo o mérito de suas obras. Atualmente, expressões como “eu publicava meu primeiro texto” 

e “meu primeiro livro” mostram que elas se encontram na posição de agentes, escrevem e 

muitas vezes vivem de seus livros, peças, músicas, etc. O fato de elas assumirem a autoria de 

suas obras é empoderador e relevante na vida das mulheres, que podem ter seus trabalhos 

reconhecidos, em especial, no caso de Djamila, mulher e negra, duplamente discriminada, fruto 

de uma sociedade historicamente racista, que negou e ainda nega direitos e oportunidades 

igualitárias às diferentes raças. 

É importante notar que o texto escrito em primeira pessoa é característica da plataforma 

digital Facebook, e contribui para construção da imagem que o autor pretende transmitir a seu 

interlocutor; assim como o uso de gírias e emoticons, que o usuário da plataforma pode colocar 

em seus textos. Observam-se os trechos em destaque abaixo.  

3) Só ano passado, escrevi três prefácios, 2 artigos publicados em livros, 3 artigos para a revista 

Cult e várias outras paradas que já fiz. (...) (RIBEIRO, Djamila. 22 de agosto de 2017, grifo 

nosso) 

4) Bora curtir os niver das migas tudo.  (RIBEIRO, Djamila. 26 de agosto de 2017, grifo nosso) 

5) (...)  então posso afirmar que representatividade branca só prejudica o rolê? (RIBEIRO, Djamila. 

03 de novembro de 2017, grifo nosso) 

Djamila compartilha momentos pessoais com seus seguidores, de maneira informal, 

utilizando da estratégia para estabelecer proximidade. 
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6) Em outubro vou passar uma semana na Noruega para encontros com governos e sociedade civil. 

(RIBEIRO, Djamila. 22 de outubro de 2017) 

 

Ao apresentar seu dia a dia e trajetória nos discursos, percebemos que essa estratégia 

faz com que o público se sinta mais próximo da filósofa, sabendo onde ela está e a que se dedica 

no meio acadêmico em determinado momento. Esses elementos auxiliam na construção do 

ethos de expert, no sentido de que seus seguidores acompanham seu desenvolvimento 

acadêmico (se é graduada, mestre, doutora, etc) e conhecem suas produções e obras.  

Os interlocutores sempre a elogiam e compartilham suas ideias, interagem com a 

escritora principalmente por meio das reações que o Facebook disponibiliza, que são curti, 

amei, uau, grrr, triste e haha. Durante as análises, percebemos o ethos de identificação, no que 

tange à exaltação por parte de seus interlocutores, o fenômeno é recorrente nas postagens, 

percebe-se que eles a identificam como influenciadora e fonte de inspiração.  Os comentários 

que contêm elogio e observações positivas são os que mais surgem; termos como: “orgulho”, 

“linda”, “representatividade” e “parabéns” são frequentes nos comentários. A trajetória e a 

visibilidade de Djamila são percebidas como conquista por parte das pessoas de origem negra, 

representando anos de luta por direitos iguais e visibilidade da cultura negra. Ao conquistar seu 

lugar de fala, propicia que muitas jovens possam conquistar também, ou saber que aquele lugar 

é um lugar possível para elas; seus interlocutores se sentem representados nos discursos, ao 

passo que a autora constrói o pathos de confiança e persuasão nos seus leitores. Seu auditório, 

na maioria das vezes, concorda com suas afirmações e faz uso de excertos de seus discursos 

para reafirmar seu posicionamento. A filósofa interage com seus seguidores através dos 

comentários que responde, fenômeno não muito recorrente nas análises de Márcia Tiburi (ao 

menos não no período em que analisamos). Djamila faz questão de agradecer os comentários, 

acrescentar, refutar, mostrando-se aberta às opiniões alheias e pronta para discutir os tópicos 

que forem necessários.  

7) Facebook me lembrou que há três anos eu publicava meu primeiro texto na Carta Capital. Eu 

tinha 33 anos, estava no mestrado, escrevia para o Blogueiras Negras, havia sido coordenadora 

de núcleo da Educafro, trabalhado na Casa de Cultura da Mulher Negra, na Liga dos Amigos 

e Estudantes Africanos. Já era mãe, mas já não tinha a presença física de mãe e pai, que foram 

para Orun em 2001 e 2002 respectivamente. Era casada, equilibrava os estudos com a vida 

em casa, tinha bolsa da Fapesp e havia, junto com outros colegas, fundado o Mapô- Núcleo de 

Estudos Interdisciplinar em Raça, Gênero e Sexualidade da Unifesp. Já havia sido professora 

de filosofia em uma escola estadual da periferia de Guarulhos e trabalhado como auxiliar de 

serviços gerais. Havia participado de 3 conferências internacionais e lavado o chão do CA 

para fazer eventos. (...) (RIBEIRO, Djamila. 11 de julho 2017, grifos nossos) 
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Nesse último trecho, nota-se a importância do enunciado para a construção da força 

argumentativa de sua imagem: a de alguém com atitudes pró-ativas louváveis. O relato de vida, 

expresso pelo uso dos verbos no passado, revela ações que projetam a imagem de uma pessoa 

honesta e trabalhadora. A escolha por estes usos refere-se a imagem de alguém que luta pela 

justiça e igualdade de gênero nas relações sociais. Observamos que, através desse relato, 

Djamila ressalta sua luta pelos valores nos quais acredita.  

Considerando o relevante número de ocorrências de relatos e experiências vivenciados 

pela filósofa em suas publicações, a maioria dos textos é em primeira pessoa, com 

predominância do tipo textual narrativo, uma estratégia discursiva que colabora para a 

construção dos ethé desejados. Identificamos que, no fragmento “que foram para Orun”, a 

filósofa revela sua herança religiosa. Em seguida, observa-se que ela opta por apresentar suas 

grandes conquistas, como “Havia participado de 3 conferências internacionais”, mas não 

esquece as mais simples ações que precisou realizar para conquistar seu lugar de fala, como 

“lavado o chão do CA para fazer eventos”. Além do mais, ao fazer questão de destacar sua 

trajetória, a autora constrói uma imagem de alguém “transparente”, que não tem nada a 

esconder, o que, consequentemente, colabora na construção de sua credibilidade para o 

auditório. O ethos de expert é, novamente, destacado, ao citar a participação em conferências 

internacionais.  

Como reflexos de um país escravocrata, até o presente, as condições de crescimento não 

são igualitárias, o negro ainda é excluído e impossibilitado de ascender socialmente com as 

mesmas condições que o branco. Apenas 34% dos alunos de ensino superior são negros8, em 

contraponto, 64% das pessoas que vivem em situação carcerária são negras. Os jovens, entre 

18 e 29 anos correspondem a 55% das pessoas privadas de liberdade9. 

A precariedade dos estudos, principalmente em locais mais pobres, é uma realidade 

brasileira, além da dificuldade de acesso às escolas e a baixa qualidade do ensino básico. Nos 

locais em que muitos desses jovens negros estão inseridos há desvalorização do ensino, eles/as 

precisam trabalhar para ajudar a sustentar a família, o que os impossibilita de dar continuidade 

à vida escolar. Para aqueles/as que conseguem concluir o ensino superior, o estudo representa 

                                                 
8 Disponível em: <https://www2.ufjf.br/noticias/2017/11/20/consciencia-negra-apenas-34-dos-alunos-de-ensino-

superior-sao-negros-no-brasil/> Acesso em: 27 de dezembro de 2018. 
9Disponível em: <https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-dos-presos-e-jovem-negra-e-de-baixa-

escolaridade,70002113030> Acesso em: 27 de dezembro de 2018.   
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oportunidade de uma vida melhor, eles/as buscam espaço na sociedade e oportunidades de vida 

diferentes das de seus antepassados. 

Um outro exemplo que é interessante analisar, são resultados que advêm do ethos de 

competência que a autora busca construir.  

8) (...) E, felizmente, os convites internacionais não param de chegar. Fora artigos publicados em 

inglês, alemão e até norueguês e convite para fazer parte da comissão científica de um seminário 

internacional. (RIBEIRO, Djamila. 22 de agosto de 2017) 

É confirmada a credibilidade que a autora vem estabelecendo durante sua trajetória, ao 

passo que a legitimidade também lhe é conferida. Prova disso “os convites internacionais não 

param de chegar”, ademais, seu trabalho está sendo reconhecido em outros países. Percebemos 

que, há um tom de orgulho em sua fala, orgulho do espaço que está conquistando e do 

reconhecimento que vem adquirindo. 

 A condição de simplicidade é manifestada pela autora para construir sua imagem, 

observada em seu discurso ao relatar a realização de ações prosaicas, como lavar o chão. Neste 

mesmo trecho são destacados os diversos papeis representados socialmente por ela, como mãe, 

esposa, filha, escritora, estudante, coordenadora e professora, os quais são desempenhados por 

mulheres que desejam ter uma vida profissional, no caso dela ser professora, e não 

exclusivamente se dedicar aos afazeres domésticos.  A condição de simplicidade é enfatizada 

em outra passagem de seu relato de vida: 

9) Nossa ceia foi simples no único restaurante aberto hoje. Eles não estavam preparados para tanto 

movimento, a comida demorou, veio fria, mas estamos felizes. Rimos e conversamos. Foi 

especial para mim não ter entrado no frenesi de fim de ano. Há anos isso me incomodava, mas 

só agora pude ter autonomia para outras decisões. Desde que meus pais faleceram, Natal meio 

que perdeu a graça. Foram incríveis anos em que passei com meus irmãos, mas desta vez, 

finalmente, pude realizar o desejo do simples. De não passar o dia cozinhando enquanto os 

homens viam futebol rs. Sem consumismo, a viagem foi o presente, passar o tempo juntas e 

construindo memórias. Estamos felizes. (RIBEIRO, Djamila. 24 de dezembro de 2017, grifos 

nossos.) 

 

O excerto “... de não passar o dia cozinhando enquanto os homens viam futebol rs,” 

expressa uma atitude crítica da enunciadora em relação a um estereótipo social relacionada ao 

papel da mulher, presente não somente no lar de Djamila, mas de muitas mulheres brasileiras. 

Esse estereótipo relaciona-se ao cenário das mulheres trabalhando, cozinhando e organizando 

a casa para a ceia de Natal, enquanto os homens geralmente estão descansando neste dia, ou, 

estão, até mesmo fora de casa, seja no trabalho ou com os amigos. Podemos inferir que a ceia, 
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na maioria das vezes, é de responsabilidade das mulheres que passam o dia na cozinha, para a 

noite todos juntos celebrarem o Natal.  

Entretanto, esse cenário não é característico apenas da data, mas recorrente durante 

todos os outros dias do ano. São milhares de horas que as mulheres dedicam por ano nas 

atividades domésticas. Segundo Angela Davis (2016) “ao que tudo indica, consomem, em 

média, de 3 mil a 4 mil horas do ano de uma dona de casa.”. O trabalho doméstico, além de ser 

árduo, repetitivo, desvalorizado foi e ainda é destinado às mulheres. “A ideologia do século 

XIX estabeleceu a dona de casa e mãe como modelos universais de feminilidade” (DAVIS, 

2016, p. 242) e concluímos que esses modelos, em alguma extensão, ainda se encontram 

instaurados em nosso meio social. 

No sistema capitalista que visa o lucro, o trabalho doméstico não remunerado não é 

reconhecido. Para Davis (2016, p. 241), “como as tarefas domésticas não geram lucro, o 

trabalho doméstico foi naturalmente definido como uma forma inferior de trabalho, em 

comparação com a atividade assalariada capitalista”. As mulheres que trabalhavam fora de casa 

recebiam salários muito baixos, suas atividades não eram valorizadas e a situação de trabalho 

era precária, desde então “o sexismo emergiu como uma fonte de sobrelucros exorbitantes para 

os capitalistas” (DAVIS, 2016, p. 242). Além da situação trabalhista, elas tinham como dever 

os cuidados do lar, como lavar, passar, varrer chão, cozinhar, etc. 

Na mesma passagem, a simplicidade é demonstrada em “nossa ceia foi simples no único 

restaurante aberto hoje. Eles não estavam preparados para tanto movimento, a comida demorou, 

veio fria, mas estamos felizes. Rimos e conversamos.”. Percebe-se que não houve o luxo de um 

restaurante requintado, elas (mãe e filha) optaram pelo que estava funcionando, revelando que 

não houve planejamento, mas o intuito de aproveitar o momento que estavam vivenciando. A 

comida, pelo relato da experiência não foi a melhor degustada por elas até aquele dia, mas a 

filósofa faz questão de destacar que o que tornou a noite especial foram as risadas e as 

conversas, em seguida reafirma estar feliz com a comemoração da data como tudo ocorreu, e 

mais uma vez seu discurso é marcado por reflexões das ações do dia a dia, mencionando 

criticamente o caráter consumista do sistema capitalista: “(...) sem consumismo, a viagem foi o 

presente, passar o tempo juntas e construindo memórias. Estamos felizes”.  Descartando o viés 

mercadológico associado às festas de final de ano na nossa sociedade capitalista de consumo, a 

autora faz questão de destacar que a viagem fora o presente, o tempo que compartilharam juntas. 
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Chama-nos a atenção, que nas análises de Djamila Ribeiro, o ethos de humanidade se 

manifestou, de modo que seus sentimentos são percebidos em diversas passagens. Nas palavras 

de Charaudeau (2013, p. 148) “O ethos de ‘humanidade’ é resultado de uma avaliação do ser 

humano em termos de sua capacidade de demonstrar sentimentos, compaixão para com aqueles 

que sofrem e também pela capacidade de confessar suas fraquezas e gostos.” .  

Os exemplos abaixo manifestam o ethos de humanidade, eles buscam ilustrar emoção, 

compaixão e solidariedade pelos oprimidos. Nos excertos selecionados observamos que esse 

ethos se manifestam em especial com relação ao povo negro, temática representativa nas 

análises do perfil de Djamila Ribeiro, que se debruça a discutir sobre o racismo e o feminismo 

negro.  

10) Estou acompanhando a repercussão da fala de D. Diva e pessoas brancas continuam não se 

pensando. Porque achar bonito o que ela disse só mostra o quanto nosso sofrimento não é levado 

em consideração. Emocionar-se, mas sem refletir que muitos de vocês causam essas dores na 

senhora que vocês hoje aplaudem, é a constatação de que vocês não entenderam nada. 

(RIBEIRO, Djamila. 30 de julho de 2017) 

11) Uma adolescente de apenas 16 anos, Raphaela Novisk, foi assassinada brutalmente dentro da 

escola por um rapaz que não aceitou seu "não". Rafaela levou 11 tiros no rosto do assassino, 

também jovem. Algo tão cruel e absurdo e ainda vivemos em tempos em que existe uma reação 

contrária muito forte aos estudos de gênero nas escolas, num país em que meninos são ensinados 

a não ouvir não.  (RIBEIRO, Djamila. 06 de novembro de 2017) 

12) Deixar o livro em 19,90 mais frete grátis, foi bem complicado e, por conta disso, temos 

dificuldade em fechar as contas. Mas nosso editor, Gustavo Abreu, acreditou no nosso projeto; 

era muito importante para nós manter o livro acessível. Também por isso fechamos parcerias 

para distribuir gratuitamente. (RIBEIRO, Djamila. 04 de dezembro de 2017,) 

 

A crítica em “Porque achar bonito o que ela disse só mostra o quanto nosso sofrimento não 

é levado em consideração”, é perceptível que a autora compartilha do sentimento de D. Diva, 

provavelmente por ter vivido experiências semelhantes à dela, relacionada a cor da pele, se 

mostrando solidária; e essa discussão é ainda mais aprofundada a seguir, quando abordaremos 

a temática do racismo nas publicações. No exemplo (11) a filósofa se solidariza com a família 

e amigos da vítima, Raphaela Novisk. Djamila não somente se solidariza com o público de 

baixa renda, como age de maneira a colaborar para que esse público tenha acesso a seus livros 

e publicações “... era muito importante para nós manter o livro acessível. Também por isso 

fechamos parcerias para distribuir gratuitamente”. 

Chegamos à análise do ethos mais representativo de suas postagens, o de militância nas 

causas do feminismo negro. Racismo e feminismo negro são as temáticas mais recorrentes de 

todo o corpus da página do Facebook de Djamila Ribeiro. Por meio das análises, percebemos 
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que a luta pelo povo negro é marcada em seu discurso que, ao descrever as situações do dia a 

dia, faz questão de citar a cor da pele. Seus argumentos não são vagos, são acompanhados de 

fatos históricos que comprovam seu ponto de vista, questionando a estrutura social estabelecida 

e fornecendo credibilidade a imagem que pretende passar.  

13) Tautologia do invisível 

Estou bebendo um café no aeroporto Santos Dumont, quando um garoto negro se aproxima e 

pergunta: "moça, pode comprar uma bala pra me ajudar?" Enquanto pego a carteira, um 

segurança, também negro, se aproxima e pede para o garoto sair. Foi gentil, mas pediu que o 

menino saísse. Comprei a bala e depois vi o garoto se afastar. O que os amantes de fórmulas 

simples vão dizer? "O negro oprime o próprio negro". O segurança cumpre ordens, o garoto, 

num país de 354 anos de escravidão e estruturalmente racista, sequer foi alçado à condição 

de humano. No fim do dia, provavelmente, tanto o segurança quanto o garoto vão pegar o 

mesmo ônibus para voltar pra casa rezando para não levar batida da polícia enquanto seus 

inquisidores fingem que os dois não são oprimidos pelo mesmo senhor. Enquanto isso, uma voz 

de mulher, em três idiomas, comunica no aeroporto para que os viajantes não deem dinheiro 

para as crianças porque o lugar delas é na escola. E os viajantes seguem seus destinos fingindo 

não perceber que só existiu capitão do mato porque existiu senhor de engenho. (RIBEIRO, 

Djamila. 18 de julho de 2017, grifos nossos) 

 

14) No Brasil, o ditado, "a grama do vizinho é mais verde", para questões raciais, pode ser entendido 

como "os racistas são os outros". Só isso explica a surpresa com a supremacia branca e a 

psicodelia argumentativa por parte de pessoas de esquerda querendo dizer que o que aconteceu 

na Virgínia/EUA é resposta aos "violentos movimentos identitários". Diria que isso é uma 

abominação cognitiva, pra não falar burrice e mau caratismo. Vamos por partes. O Brasil 

também é um país supremacista branco no que diz respeito a poder. Existe uma 

supremacia branca no judiciário, nos altos escalões das empresas, na política institucional, 

nas universidades públicas, no poderio das mídias, enfim, nos espaços de poder. Ao passo 

que a população negra é marginalizada, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado 

e nos últimos 10 anos aumentou em 54,8% o assassinato de mulheres negras, só para dar 

alguns exemplos. (...) (RIBEIRO, Djamila. 14 de agosto de 2017, grifo nosso) 

 

Utilizando de estratégias discursivas que apresentam informações e dados estatísticos,  

a autora conjuga o ethos de militante ao de expert, afinal, por meio dele, a autora constrói a 

persuasão com base na identificação com os negros e na credibilidade ao seu discurso, valendo-

se do conhecimento que é mostrado em sua fala. Sua opinião é embasada em dados e fatos, 

como neste último exemplo, o ponto de vista da pesquisadora é de que “o Brasil é um país 

supremacista branco no que diz respeito a poder”. Para comprovar seu argumento, ela se utiliza 

de dois exemplos significativos sobre os jovens e as mulheres: “Ao passo que a população negra 

é marginalizada, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado” e “nos últimos 10 anos 

aumentou em 54,8% o assassinato de mulheres negras.”. Nas palavras de Charaudeau (2016, p. 

119), “mostrar-se crível é mostrar ou apresentar a prova de que se tem esse poder.”. Os dados 
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contribuem para construção de um ethos positivo em relação a imagem que a autora deseja 

passar.  

Já no exemplo (13) a filósofa descreve o momento vivenciado e apresenta uma reflexão 

sobre a situação do negro no país. Localiza-se historicamente “num país de 354 anos de 

escravidão e estruturalmente racista”. Na sentença que segue, ela reflete sobre o significado de 

ser negro no país que ainda sofre consequências da escravidão. O negro, por exemplo, é alvo 

dos policiais, “rezando para não levar batida da polícia”. Para destacar ainda mais a discrepância 

desses dois mundos, do negro e do branco, ela finaliza seu texto com “Enquanto isso, uma voz 

de mulher, em três idiomas, comunica no aeroporto para que os viajantes não deem dinheiro 

para as crianças porque o lugar delas é na escola.”. Esse excerto aponta o abismo social em que 

vivem os brasileiros, a falta de estudos e oportunidades para as pessoas negras, além da tentativa 

de “tapar o sol com a peneira”, ao ignorar a situação das crianças no aeroporto. 

Além do racismo, a violência de gênero aparece como uma preocupação nos discursos 

de Djamila Ribeiro. Neste caso, a autora também faz uso de dados de pesquisas para comprovar 

seus argumentos, mostrando-se atualizada sobre o que acontece no ambiente contra o qual luta: 

o racismo, violência racial, violência de gênero, entre outros.  

15) Uma adolescente de apenas 16 anos, Raphaela Novisk, foi assassinada brutalmente dentro 

da escola por um rapaz que não aceitou seu "não". Rafaela levou 11 tiros no rosto do 

assassino, também jovem. Algo tão cruel e absurdo e ainda vivemos em tempos em que existe 

uma reação contrária muito forte aos estudos de gênero nas escolas, num país em que meninos 

são ensinados a não ouvir não. Aos defensores da tese da "ideologia de gênero" (sic), que 

fervorosamente se colocam contrários aos estudos de gênero nos planos de ensino, saibam que 

existe sangue nas mãos de vocês. Já existe uma ideologia de gênero imposta no Brasil. Uma 

ideologia que autoriza que a cada 5 minutos, uma mulher seja agredida pelo companheiro, que 

a cada 11, uma seja estuprada, a qual um rapaz se sente autorizado a assassinar com 11 tiros no 

rosto uma jovem que não o quis. Já existe uma ideologia violenta às mulheres e é justamente 

contra ela que lutamos quando percebemos a importância de debater esses temas na escola, para 

que possamos construir masculinidades alternativas à hegemônica; masculinidades que não 

sejam forjadas na violência e sangue de mulheres. (RIBEIRO, Djamila. 06 de novembro de 

2017, grifo nosso) 

 

A autora projeta de forma contundente seu ethos de militante, denunciando a violência 

se manifesta de diversas formas tanto física quanto simbólica. No fragmento acima é 

exemplificado o feminicídio, o Brasil é o 5º no ranking de mortes nestas circunstâncias, 

mulheres assassinadas, vítimas de maridos ou namorados e os números não param de crescer. 

Os padrões de comportamento associados aos gêneros fazem com que os homens acreditem 

que detêm poder e, assim, acreditam poder fazer o que desejarem com a vida do outro, 

especialmente se o outro for mulher, considerada o sexo frágil e indefesa. 
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Segundo Bourdieu (2012), a lógica da dominação masculina e da submissão feminina 

ocorre de maneira espontânea. Para o autor, essa forma de poder é exercida diretamente sobre 

os corpos:  

Os atos de conhecimento e de reconhecimento práticos da fronteira mágica 

entre os dominantes e os dominados, que a magia do poder simbólico 

desencadeia, e pelos quais os dominados contribuem, muitas vezes à sua 

revelia, ou até contra sua vontade, para sua própria dominação, aceitando 

tacitamente os limites impostos, assumem muitas vezes a forma de emoções 

corporais – vergonha, humilhação, timidez, ansiedade, culpa – ou de paixões 

e de sentimentos – amor, admiração, respeito –; emoções que se mostram 

ainda mais dolorosas, por vezes, por se traírem em manifestações visíveis, 

como o enrubescer, o gaguejar, o desajeitamento, o tremor, a cólera ou a raiva 

onipotente, e outras tantas maneiras de se submeter, mesmo de má vontade ou 

até contra a vontade, ao juízo dominante, ou outras tantas maneiras de 

vivenciar, não raro com conflito interno e clivagem do ego, a cumplicidade 

subterrânea que um corpo que se subtrai às diretivas da consciência e da 

vontade estabelece com as censuras inerentes às estruturas sociais. 

(BOURDIEU, 2012, p. 51, grifo do autor) 

 

Ainda segundo o autor francês, os efeitos da violência simbólica são duradouros por se 

confundirem com sentimentos, especialmente nas relações com laços familiares, o que explica 

os altos índices de violência doméstica. Para romper com esse círculo da violência simbólica, 

é necessário a transformação das estruturas, “particularmente da estrutura de um mercado de 

bens simbólicos cuja lei fundamental é que as mulheres nele são tratadas com objeto que 

circulam de baixo para cima.” (BOURDIEU, 2012, p. 55) 

No último exemplo, a autora ressalta o papel da escola na formação dos jovens e 

adolescentes, ao auxiliar na luta contra a violência, fazendo com que jovens reconheçam os 

ambientes em que a violência se manifesta e saibam como modificar esse cenário. A filósofa 

traz reflexões e convida outras mulheres a serem donas de si, agentes na sua própria existência, 

capazes de tomar decisões sem precisar sofrer violência justificada pelo seu sexo. 

Percebemos que, em sua maioria, as falas de Djamila Ribeiro são destinadas às pessoas 

brancas, que são referidas em seus discursos pelos termos: 

16) Tive a oportunidade incrível de conhecer D. Diva aqui em Paraty. Ela foi prestigiar o 

lançamento do Catálogo Intelectuais Negras Visíveis e fez uma pequena fala. Ao ser 

apresentada, uma mulher branca gritou alguma coisa para elogiá-la e depois calou-se ao ver a 

expressão de "para de passar vergonha" das mulheres negras ali. D. Diva estava falando, por 

que raios aquela mulher tinha que gritar, mesmo que para elogiar, chamando a atenção para 

si? Nós estávamos ali emocionadas com a presença dela, em silêncio para ouvi-la, atentas na 

mente e coração. Era um momento de celebração de mulheres negras, mas a branquitude não 

sabe sair de cena. Em nada atrapalhou a alegria do momento, mas fiquei pensando no quanto a 

branquitude não se emenda.Estou acompanhando a repercussão da fala de D. Diva e pessoas 
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brancas continuam não se pensando. Porque achar bonito o que ela disse só mostra o quanto 

nosso sofrimento não é levado em consideração. Emocionar-se, mas sem refletir que muitos de 

vocês causam essas dores na senhora que vocês hoje aplaudem, é a constatação de que vocês 

realmente não entenderam nada. Ainda se colocam no centro, quando a narrativa sequer é de 

vocês. Seguem não se pensando, quando sequer refletem sobre racismo. Mais uma vez, assim 

como a moça sem noção de ontem, não sabem os seus lugares. Achar bonito ou emocionar-se 

sem nada fazer já é jogo antigo. Já desvendamos essas táticas e não vamos mais gritar gol. 

Vamos tomar a bola. (RIBEIRO, Djamila. 30 de julho de 2017, grifos nossos) 

 

Em sua escrita, Djamila sempre destaca a raça ao descrever alguém ou alguma situação. 

Neste trecho percebemos que seu discurso generaliza o povo branco como único: “mas a 

branquitude não sabe sair de cena”, e “branquitude não se emenda”, no decorrer de sua fala, 

para responsabilizar o povo branco pela dor, passa a não generalizar, e aponta que “muitos de 

vocês causam essas dores na senhora que vocês hoje aplaudem.”. A autora chama atenção ao 

que ela denomina “branquitude” para repensarmos nossas ações e a forma como estamos 

agindo, se estamos colaborando para cenários como o exemplificado. Muitas vezes seu discurso 

é direcionado às pessoas de pele branca, como convite à reflexão, com a intenção de influenciar 

o leitor. Como uma mulher negra que adquiriu visibilidade e credibilidade neste espaço, sua 

fala representa o papel social que esse sujeito enunciador vive, inclusive toda a repressão. 

A escolha dos termos utilizados pela autora nos chamou a atenção; em relação às pessoas 

de pele negra, ela usa termos como “garoto negro, mulher negra, pessoa negra, mulher preta, 

cantores negros e segurança, também negro”. Em relação às pessoas de pele branca utiliza 

termos como “dessa galera, (d)aqueles, supremacia branca, mulher branca, branquitude, muitos 

de vocês, vocês e homem branco”. Percebe-se que ela mantém um distanciamento para se referir 

à população de pele clara. 

A filósofa se coloca, também, como sujeito político na estrutura social: 

17) (...) E muito importante: não serei candidata em 2018 e peço que respeitem minha decisão. 

Política não é só a institucional e venho fazendo desde que me entendo por gente, (...) 

(RIBEIRO, Djamila. 21 de setembro de 2017) 

 

Se nos importamos com diferenças raciais construídas historicamente, com violência 

sofrida todos os dias, seja simbólica ou física, com os direitos reprodutores, direitos trabalhistas, 

entre outros, somos seres políticos. Nosso posicionamento ideológico é político. O que envolve 

as relações sociais e as formas como se desencadeiam é político. O feminismo não está 

desvinculado da política, o caráter político está nas ações, atitudes do dia a dia, no nosso 

comportamento. 

Concordamos que 
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Ao afirmar que “o pessoal é político”, o feminismo traz para o espaço da 

discussão política as questões até então vistas e tratadas como específicas do 

privado, quebrando a dicotomia público-privado, base de todo o pensamento 

liberal sobre as especificidades da política e do poder político. Para o 

pensamento liberal, o conceito de público diz respeito ao Estado e às suas 

instituições, à economia e a tudo mais identificado com o político. Já o privado 

se relaciona com a vida doméstica, familiar e sexual, identificado com o 

pessoal, alheio à política. (...) Ao utilizar essa bandeira de luta, o movimento 

feminista chama a atenção das mulheres sobre o caráter político da sua 

opressão, vivenciada de forma isolada e individualizada no mundo do privado, 

identificadas como meramente pessoais. (COSTA, 2005, p. 02) 

 

Em outro enunciado, Djamila busca romper com ideias preconcebidas socialmente, que 

ligam o preto a coisas negativas, reflexos da escravidão que perpetuam ainda na 

contemporaneidade: 

18) (...) Só eu sei das minhas demandas e mulher preta não é bagunça. (...) (RIBEIRO, Djamila. 

21 de setembro de 2017, grifo nosso) 

A necessidade da assertiva, “mulher preta não é bagunça”, vem de uma estrutura social 

que liga o preto a aspectos negativos, expressões como “a coisa tá preta”, no lugar de a coisa 

está feia, “serviço de preto” ao invés de serviço mal feito, corroboram para que no dia a dia o 

negro seja associado ao negativo.  

Podemos perceber, através dos excertos, que a filósofa destaca sua trajetória para chegar 

aonde chegou, aponta suas lutas, os momentos em que teve reconhecimento e os que teve de 

trabalhar muito para conquistar seu espaço. Ela traz uma pessoalidade em seu discurso, que é 

manifestada nos momentos em que compartilha o que considera importante com seus 

seguidores, como o Natal, publicação de seu livro e experiências do dia a dia. A filósofa se 

baseia em fatos para justificar seus argumentos, em acontecimentos reais, através de 

comentários sobre notícias, matérias jornalísticas, filmes, aponta que sabe o que está falando, 

resultando no ethos de expert. Ao mesmo tempo, enfatiza também seu ethos de militante ao se 

identificar com as mulheres negras, denunciar a opressão que sofrem e defender a sua 

resistência ao poder hegemônico masculino e branco. 

Partiremos de algumas considerações sobre as análises anteriores antes de prosseguir 

para os perfis considerados coletivos. Ao compararmos os dois, observamos que, as autoras, a 

partir das perspectivas experienciais, “lutam” contra estruturas sociais enrijecidas que 

colaboram com discussões da atualidade: Márcia Tiburi se debruça sobre o feminismo e 

questões políticas e filosóficas, já Djamila Ribeiro dedica-se ao feminismo negro. Quanto aos 

gêneros discursivos há uma versatilidade por ambas, elas desempenham atividades 
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profissionais que envolvem diferentes práticas de linguagem, através da produção de palestras, 

artigos e livros.  

Em suma, essa construção de uma imagem positiva, percebida pelas suas 

particularidades discursivas, torna-se fundamental na construção de uma imagem como cidadã 

digna de crédito. Sem essa imagem de si, suas palavras estariam desprovidas de legitimidade e 

credibilidade diante do seu auditório. A legitimidade da imagem construída se efetiva pela 

credibilidade de suas ações. Desta forma, as filósofas comprometidas com os deveres ético-

morais de sua profissão e de cidadãs veem-se obrigadas a lutarem pelos seus ideais de justiça e 

igualdade, além de conscientizarem seu auditório da necessidade de sua participação na busca 

por esses ideais.   

Deste ponto em diante, prosseguimos com as análises referentes ao blog e a revista on-

line, considerados perfis coletivos, por não serem construídos por apenas um sujeito, mas vários 

colaboradores que alimentam a mesma plataforma. Algumas temáticas já presentes nos textos 

se aprofundam por serem frequentes nas demais publicações.  
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4.2. AS IMAGENS DOS AMBIENTES COLETIVOS MIDIÁTICOS ON-LINE, NÃO 

ME KAHLO E AZMINA. 

 

As duas plataformas, com perfil considerado coletivo, analisadas nesta pesquisa, foram 

a Revista AzMina e o blog Não Me Kahlo. Acreditamos que a inclusão dessas páginas resulta 

em perfis heterogêneos de artigos publicados, posto que há presença de uma pluralidade de 

vozes femininas em um mesmo ambiente virtual. Partimos do pressuposto de que esses 

ambientes on-line poderiam abordar divergentes temáticas e assim representarem diversas 

mulheres em seus discursos, além de identificarmos demais ethé que podem não ter sido 

representados nas análises dos perfis individuais.  

Como estratégia para chamar a atenção do/a leitor/a, grande parte dos textos são 

compostos por elementos multimodais, sempre relacionados à temática abordada. A partir da 

leitura do título e da imagem que o acompanha, o/a leitor/a conseguirá obter informações 

necessárias para prosseguir, se a postagem for de seu interesse. Além disso, ao final das 

postagens, há presença de notas que se adicionam ao perfil do/a autor/a. Estes textos criam um 

ethos pré-discursivo que é confirmado com a leitura completa dos artigos, pois são abordadas 

temáticas com que as mulheres se identificam ou vivenciam, por exemplo, se a autora é 

advogada, seus textos discutem leis, direitos ou deveres a respeito do tema escolhido; o mesmo 

ocorre quando é historiadora, lésbica, cigana, jornalista, etc.  

Nesta pesquisa, as mídias on-line, como ferramenta discursiva, são compreendidas 

como modo de empoderamento das mulheres. Por meio das narrativas midiáticas, as autoras 

buscam visibilidade tanto social quanto política, e o blog e a revista on-line fornecem esse 

espaço de voz e visibilidade.  

O ethos pré-discursivo do blog Não me Kahlo é construído a partir da intertextualidade 

com o nome da artista mexicana Frida Kahlo, conhecida por seu talento na fotografia e na 

pintura, em especial autorretratos, além de ter vivido uma vida de sofrimentos e um casamento 

conturbado. Além disso, o nome Não me Kahlo traz à tona a questão do silenciamento, a que 

durante muitos anos as mulheres foram submetidas. No contexto contemporâneo, a plataforma 

representa instrumento de voz às mulheres. Compreende-se que a questão central é, por meio 

do diálogo, atingir a emancipação feminina: 

Nossa missão é utilizar a força da informação para promover a 

autonomia feminina. 
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Para isso, nos propomos a fazer um conteúdo exclusivo e dinâmico, utilizando 

também as redes sociais como ferramenta para difundir conhecimento sobre 

questões de gênero. Além disso, organizamos e participamos de eventos 

offline com o mesmo propósito. 

Nós acreditamos que a informação não apenas diversificada, mas também 

colaborativa e crítica, garante condições necessárias para uma verdadeira 

mudança em prol da igualdade de gênero. (https://www.naomekahlo.com/) 

Neste sentido, o blog é uma ferramenta que colabora para discussões que procuram 

romper com padrões normativos, buscando fazer parte da construção de uma nova identidade 

feminina.  

Assim como o blog, a revista on-line AzMina tem como missão “Promover a equidade 

de gênero por meio da informação e da educação, considerando especificidades de raça, classe 

e orientação sexual.”. (AZMINA, 2019). Novamente a ideia da plataforma como instrumento 

de empoderamento é reafirmada pela revista na seção dedicada a explicar quem são: 

AzMina é uma instituição sem fins lucrativos cujo objetivo é usar a 

informação para combater os diversos tipos de violência que atingem 

mulheres brasileiras. Realizamos consultorias, palestras e debates para 

aprofundar a discussão sobre os direitos da mulher. 

A Revista AzMina é uma publicação online e gratuita para mulheres de A a 

Z. Nela, há jornalismo investigativo acessível, de qualidade. 

(https://azmina.com.br/sobre/quem-somos/) 

Neste ponto, compreendemos o nome da revista on-line, que é feita para mulheres de A 

a Z e faz referência a heterogeneidade de mulheres, que propõem uma plataforma que possa 

discutir e debater narrativas desses diferentes perfis. Além do mais, a expressão “mina” é uma 

forma reduzida de “menina”, muito utilizada na linguagem informal para se referir à mulher.  

Essas narrativas midiáticas apresentam publicações individuais, buscando proporcionar 

pontos de vista coletivos. Em suas narrativas, elas assumem pontos de vista que não são 

dominantes, bem como a responsabilidade de aprofundar as discussões que estão em 

efervescência, no que tange aos direitos das mulheres e à busca pela igualdade de gênero. Dessa 

forma, seus discursos são considerados de resistência e um contradiscurso às ideias normativas 

que nos permeiam no dia a dia.  

Um dos aspectos ao qual nos atemos no momento da categorização dos dados é referente 

às temáticas abordadas por essas redes sociais. Refletíamos se as temáticas são as mesmas, ou 

se diversificam muito do blog para a revista, visto que são diferentes autoras, com diversas 

experiências. Pontuamos as mais abordadas, uma vez que há grande multiplicidade e não há 

https://www.naomekahlo.com/
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espaço para categorizar todas individualmente. Contudo, ressaltamos os temas que foram de 

interesse comum para ambas nesse período. 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora 

2 

 

Nas análises, dois ethé se destacaram como predominantes: ethos de credibilidade e de 

identificação e, dessa forma dividimos o capítulo, para melhor compreensão por parte do leitor. 

No entanto, a partir desses dois ethé gerais, alguns subtipos se manifestaram, por isso, 

discorremos sobre eles, assim como as temáticas que mais se sobressaíram nos canais 

midiáticos analisados. Questões transversais ao feminismo se salientaram e, abaixo, nos 

dedicamos a discutir algumas delas. 

Conforme apresentamos anteriormente, a proposta da presente dissertação de mestrado 

é identificar e analisar os traços que caracterizam ethé utilizados na construção da imagem de 

si nos discursos da mulher contemporânea. Deste ponto em diante, seguiremos com as análises 

das páginas on-line, Revista AzMina e o blog Não me Kahlo. Embora Charaudeau (2013) utilize 

essas classificações para contemplar o discurso político, ao apresentarem-se dignas de crédito 

e seus valores se constituírem de acordo com os costumes da sociedade, as páginas analisadas 

constroem ethé de credibilidade e de identificação. Compreendendo-os dessa maneira, serão 

abordados nesta pesquisa pela mesma nomenclatura. 

 

4.2.1. ETHOS DE CREDIBILIDADE 
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A princípio, é importante notar que alguns aspectos gerais se destacaram na análise. Por 

exemplo, a categoria denominada divulgações culturais é a que se manifestou com maior 

periodicidade nas duas plataformas analisadas. As mídias funcionam como meios de 

propagação de livros, teatro, música, filmes, exposições culturais que são realizadas por 

mulheres ou que falam sobre elas. Esses eventos têm a função de manter as mulheres 

informadas sobre acontecimentos do âmbito social, que podem contribuir para uma formação 

mais consciente, que enriquecem culturalmente e ampliam o conhecimento das mulheres que 

acompanham as plataformas.  

Outro fator relevante em relação as temáticas que se sobressaíram durante o período 

analisado é que o fato de determinado conteúdo estar presente em alguns períodos pode apontar 

para discussões que estavam sendo debatidas pela sociedade na data de publicação, como 

alguma notícia, data comemorativa, aprovação de um projeto de lei que, direta ou 

indiretamente, influenciaram a vida das mulheres. Por exemplo, no mês de setembro de 2017, 

o blog Não me Kahlo optou por postagens relacionadas aos cuidados da saúde, em especial da 

saúde mental, visto que o dia 10 deste mês é considerado o Dia Mundial de prevenção ao 

suicídio. Também a temática da bissexualidade foi destacada, por ser o dia 23 do mesmo mês, 

data da Celebração da Bissexualidade. Consequentemente, a Revista AzMina, no mês da luta 

pela descriminalização do aborto, apresentou publicações destinadas às reflexões sobre o 

assunto, como artigos, sugestões de filmes e documentários.  

O blog conta com contribuições diversas e também com textos cuja autoria não é 

identificada. No entanto, concluímos que quando a autoria é desconhecida, a “assinatura” pode 

ser considerada como da equipe Não me Kahlo, afinal, se não houvesse uma prévia aprovação 

do texto, esse não estaria presente na página. As temáticas abordadas são diversas e pertencentes 

a diferentes âmbitos como política, saúde, lazer, maternidade, etc. em suma, são os temas que 

estão sendo discutidos ou debatidos no cenário atual que recebem destaque, todos os textos 

apresentam fortes opiniões sobre as temáticas. Em contrapartida, na Revista AzMina há em 

alguns artigos a presença do excerto que pode ser observado a seguir: 

1) *As opiniões aqui expressas são da autora ou do autor e não necessariamente refletem as da 

Revista AzMina. Nosso objetivo é estimular o debate sobre as diversas tendências do 

pensamento contemporâneo. 

 

Inferimos que a revista não se responsabiliza pela opinião pautada em determinados 

textos pelo/a colunista; isso é comprovado pelo uso do advérbio de negação em “não 

necessariamente refletem as da Revista AzMina”. No entanto, não deixa de reservar espaço 
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para debates que se revelam, segundo ela, “essenciais sobre diversas tendências do pensamento 

cotidiano”, mostrando-se aberta ao diálogo, receptiva às diferentes opiniões. 

Surpreendentemente, o blog não conta somente com postagens exclusivas de suas 

colaboradoras e nem, unicamente, com postagens inéditas. Esperávamos que a rede social 

contasse com colaboradoras fixas e que as postagens fossem somente de mulheres; ao contrário 

da hipótese inicial, há publicações de diversas pessoas, que não são necessariamente 

colaboradoras, mas são apresentadas por meio delas. Esse aspecto é considerado positivo por 

inferirmos que abrange um número maior de mulheres, uma diversidade maior de perfis, e pode 

conferir maior credibilidade para a plataforma. 

As postagens não são exclusivamente redigidas por mulheres, há presença de artigos de 

autoria masculina, porém se manifestam em um número bem menor, pois o foco do blog é 

destinar vozes a elas. A introdução do homem em um ambiente primeiramente entendido como 

exclusivamente feminino resulta na compreensão de que muitos homens estão preparados (ou 

abertos) para ouvirem as reivindicações do movimento feminista, passando a compreender e 

compartilhar das pautas levantadas no interior do grupo.  

2) Não estamos disputando espaço de fala, mas propondo um lugar para que homens tentem, 

juntos, discutir uma nova maneira de serem homens, avançando em novos entendimentos do 

que a masculinidade. (ALVES, Breno C. Um novo macho é possível? Sim, uma coluna feita por 

homens, AzMina, 31 de julho de 2017.) 

 

A ideia de oposição e rivalidade entre feminino x masculino é rompida em “Não estamos 

disputando espaço de fala”. A reciprocidade com as pautas do movimento se manifesta em 

“discutir uma nova maneira de serem homens”, apontando que reconhecem a estrutura 

heteronormativa e patriarcal como injusta para ambos os gêneros. Um homem participar 

ativamente como colaborador desse ambiente em rede permite-nos concluir que, mesmo sendo 

as mulheres o público alvo da página on-line, alguns homens têm acessado o conteúdo, e este 

grupo está aberto a ouvir e participar das discussões, de modo a enriquecer os debates.  

Não me Kahlo expõe artigos originalmente publicados em outras revistas; a seguir, 

trouxemos alguns exemplos. O número de postagens com essa característica é relevante, 

mostrando que elas buscam temáticas diversas e apresentam aos leitores outras fontes de 

informação, quando é o caso, essas últimas vêm após o título, acarretando maior credibilidade 

à imagem das colaboradoras: 
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3)  *Artigo originalmente publicado no site Literary Hub. Traduzido por Maria Gabriela Bandeira 

e revisado por Carol Ribeiro. (PRICE, Daniel. Como a crítica de uma leitora feminista mudou 

meu livro de ficção científica, Não me Kahlo, 06 de setembro de 2017) 

4) *Artigo originalmente publicado no Jacobin e traduzido por Roseane Rezende de Freitas com 

autorização da revista. (WEST, Erica. As armadilhas do feminismo radical, Não me Kahlo, 06 

de setembro de 2017) 

5) *Texto originalmente publicado na página do Instituto de Defensores de Direitos Humanos no 

Facebook. (LASEVITCH, Sabrina; BELINASO, Camila; DALL’OLMO, Sophie. A bárbarie 

veste toga, Não me Kahlo, 19 de outubro de 2017) 

 

Outra estratégia recorrente na plataforma digital é o uso de fatos que comprovam o ponto 

de vista das autoras conferindo o ethos de credibilidade aos seus textos e, consequentemente, 

reafirmando seus argumentos acerca do tema abordado. Além disso, quando usam termos que 

o/a leitor/a pode desconhecer, elas optam por trazê-los acompanhados da explicação. Essa 

preferência auxilia a compreensão dos artigos postados, e torna o texto mais acessível a 

todos/as, empoderando essas mulheres.  

6) É importante fazer um parênteses aqui para explicar o que é childfree: começou como um 

movimento que pretendia questionar a obrigação social de ter filhos que é imposta a todas as 

pessoas. No Brasil (não sei como é no resto do mundo), o movimento foi se modificando e hoje 

fala sobre não gostar de crianças, como se isso fosse uma coisa normal e aceitável- imagina falar 

que não gosta de pessoas negras ou com deficiência? (...) (PATROCÍNIO, Carol. Na internet 

virou cool odiar crianças. O que deu errado na nossa sociedade?, Não me Kahlo, 26 de julho de 

2017) 

7) Bifobia é o nome que se dá a formas de violência, preconceito e discriminação direcionadas à 

pessoas bissexuais. (LEÃO, Bruna. Bissexualidade não é doença, Não me Kahlo, 23 de 

setembro de 2017) 

8) (...) adultização da atriz mirim Millie Bobby Brown, que interpreta a personagem Eleven (em 

português, Onze). Adultização é o fim da infância de forma antecipada. (ALVAREZ, Rachel. A 

adultização de Millie Bobby Brown, Não me Kahlo, 02 de novembro de 2017) 

9) (...) E existe um nome para isso: interseccionalidade.  

O termo foi cunhado em 1989 pela advogada e ativista americana Kimberlé Crenshaw 
(mulher porreta envolvida com os movimentos Black lives Matter [vidas negras importam] e 

#SayHerName [diga o nome dela] nos EUA e que tive o privilégio de ouvir em duas palestras 

na faculdade onde curso mestrado). (...) 

Segundo a teoria interseccional, diferentes formas de exclusão não atuam de forma 

independente, mas estão relacionadas e não podem ser examinadas individualmente. (MUND, 

Sarah. Mulher, negra, trans: a vida real é uma somatória de opressões, AzMina, 04 de julho de 

2017, grifo da autora) 

 

O uso de termos como interseccionalidade, childfree, bifobia e adultização são 

incomuns à grande maioria de mulheres, em especial às que o site busca apoiar, as que não 

detêm tais conhecimentos, aquelas que possuem um nível inferior de escolaridade, pertencentes 

à classe baixa ou média. Na prática elas vivenciam e reconhecem o significado dessas 

expressões, mas, à primeira vista, os termos parecem-lhes desconhecidos e impedem a 

adequada compreensão daquele discurso pretendido. Quando acompanhada da explicação, a 
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mulher que até então desconhece a expressão, adquire o conhecimento, de modo que o 

entendimento se torne mais igualitário. Esse/a autor/a que prevê a possível dificuldade por parte 

do/a leitor/a, projeta uma imagem que resulta no ethos de competência, pois reconhece a 

necessidade de alcançar a/o outra/o (o interlocutor) em seu discurso, conferindo-lhe saber e 

conhecimento. Consequentemente, nestes últimos exemplos, o termo que primeiramente é 

apresentado na Língua Inglesa, o/a escritor/a opta por traduzi-lo. As citações anteriores não 

foram as únicas ocorrências em que há presença do fenômeno da tradução, durante a análise, 

demais trechos contaram com esse recurso. Em um dos artigos, a autora ressalta a importância 

de nomear e compreendermos os termos que até então eram desconhecidos ou inexistentes: 

10) Pode parecer extremamente otimista, mas o fato de darmos um nome permite que essas 

pessoas e suas realidades deixem de ser invisíveis e ganham representatividade. (MUND, 

Sarah. Mulher, negra, trans: a vida real é uma somatória de opressões, AzMina, 04 de julho de 

2017, grifo da nosso) 

Nesse excerto, ela discorre sobre a relevância de nomear fenômenos, características e 

situações, o que reforça nosso argumento da importância do/a interlocutor/a compreender as 

novas expressões que percorrem os textos e o meio em que vivemos. Afinal, é através do 

conhecimento que essas mulheres, ao se mostrarem empoderadas, poderão modificar a 

realidade em que vivem. 

Em algumas publicações há presença de parágrafos e, até mesmo, seções que foram 

dedicadas a contextualizar ou esclarecer a temática que se propôs a debater. Os canais de 

comunicação analisados se preocupam em transmitir a informação completa ao público. Para 

esse fim, algumas publicações, que explanam sobre certos debates e temáticas, dedicaram-se a 

explicar a respeito do que se pretende abordar, seja remetendo à história para que o leitor 

compreenda o processo sobre o qual se deseja discorrer, ou apresentando informações que 

julgam necessárias. 

11) Segundo leite (2003) a imprensa feminista foi inserida nos anos de 1970 na imprensa 

democrática, alternativa ou na imprensa nanica. Os jornais tinham formato de tabloides, com 

tiragem irregular e venda majoritária dentro da militância, apesar de também serem vendidos 

nas bancas. Além disso, tinham caraterísticas de esquerda e faziam oposição ao regime 

ditatorial. Esse tipo de jornalismo surge principalmente na fase de maior repressão. (DANTAS, 

Heloisa. Mulherio: a imprensa feminista na ditadura militar, Não me Kahlo, 11 de setembro de 

2017) 

12) Em novembro de 2016, O supremo Tribunal Federal (STF) decidiu descriminalizar o aborto no 

primeiro trimestre da gravidez por entender que os artigos do Código Penal que criminalizam o 

aborto são inconstitucionais. (DIAS, Samanta. Mapeamos as principais ameaças aos direitos 

reprodutivos no congresso, AzMina, 03 de julho de 2017) 

13) Ao analisar as publicações de Mulherio, pode-se ver que algumas problemáticas da década de 

1980 são extremamente atuais. Em sua edição de número zero, há uma notícia de Pilla (1981) 

sobre um congresso em que se debatia os direitos das empregadas domésticas. Entre as 
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reivindicações estavam a regulamentação do trabalho para receber salário mínimo, 13º salário, 

FGTS, férias e oito horas de trabalho por dia. A conquista só ocorreu em 2015, 34 anos depois. 

Outros assuntos ainda atuais como o trabalho infantil e a escravidão são também trazidos ao 

longo das edições. Algumas pautas trazidas pelo jornal são discutidas pelo feminismo partidário, 

e a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. (DANTAS, Heloísa. 

Mulherio: a imprensa feminista na ditadura militar, Não me Kahlo, 11 de setembro de 2017) 

O blog apresenta um panorama de antes e agora para o/a leitor/a, inserindo a dimensão 

da historicidade nos artigos que lhe cabem, como no exemplo (11), em que a autora procura 

contextualizar o/a leitor/a sobre as características da imprensa feminina no início, “a imprensa 

feminista foi inserida nos anos de 1970” e, a partir daí, continua descrevendo-a. O mesmo 

ocorre com o exemplo (13) que traz um panorama histórico do movimento feminista, “Ao 

analisar as publicações de Mulherio, pode-se ver que algumas problemáticas da década de 1980 

são extremamente atuais”; em seguida, são destacadas as reivindicações do grupo, comparando 

com a atualidade, que é apresentada na sequência em “A conquista só ocorreu em 2015, 34 anos 

depois”. Já no exemplo (12), a autora buscou informar sobre decisões judiciais relacionadas à 

descriminalização do aborto. Esse tipo de informação afeta diretamente a vida das mulheres, 

visto que por meio das informações disponibilizadas nas postagens, é possível que elas 

adquiram uma postura contra ou a favor dos debates levantados, além de apresentar pontos de 

vistas que podem não se manifestar no ambiente midiático de largo alcance, que geralmente são 

as fontes de mais fácil acesso.   

Ademais, os ambientes on-line, ao mesmo tempo em que se propõem a informar, 

possibilitando conhecimento, propiciam espaço para trocas de informações buscando interagir 

diretamente com os interlocutores. 

14) Ficou com alguma dúvida? Quer saber sobre algo específico? É só mandar a pergunta que a 

gente responde! (MUND, Sarah. Mulher, negra, trans: a vida real é uma somatória de opressões, 

AzMina, 04 de julho de 2017) 

15) Queremos saber de vocês quais as práticas de auto cuidado que praticam... contem pra gente no 

Facebook, assim podemos incluir elas aqui nos posts da Tenda Vermelha. (LUNA, Juliana. Uma 

maneira simples de prevenir doenças: o autoconhecimento, AzMina, 06 de setembro de 2017) 

16) (...) Dessas antologias citadas não constam poetas negras – você pode corrigir este dado e nos 

dar uma boa notícia. (ESCALEIRA, Bruna. Mulheres na literatura: a ‘força bruxa’ emerge para 

quebrar a hegemonia masculina, AzMina, 22 de agosto de 2017) 

 

Observe que nos exemplos acima, as autoras convidam aqueles/as que possam ter mais 

informações a contribuírem com a qualidade das postagens, ou corrigi-las se necessário, 

demonstrando, assim, que elas não se sentem detentoras de todo conhecimento, mas são 

receptivas à colaboração dos/as leitores/as e entendem que essas colaborações são de grande 
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valia para que esse conhecimento se propague ainda mais, resultando em uma relação recíproca 

de credibilidade entre leitor e escritor.  

Com o mesmo caráter de interação dos/as leitores/as, há presença de artigos com 

sugestões das seguidoras, divulgação de trabalhos que cercam o ambiente feminino e são 

realizados por elas, tendo como exemplos “As melhores contas feministas no Twitter, segundo 

nossas seguidoras” (Não me Kahlo), “Poeta mostra a história do Brasil sob a ótica de um 

útero”(AzMina), “5 mulheres gordas que amamos seguir” (AzMina), “8 filmes para debater a 

legalização do aborto”(AzMina) e “Liin da quebrada lança novo álbum: ‘Produzir música é 

construir pontes’”(AzMina). Ressaltamos que, nesses ambientes on-line, elas encontram espaço 

para divulgar seu trabalho que, muitas vezes, não lhes é concedido na mídia convencional. 

As mídias digitais conferem uma “licença” que permite aos/às escritores/as se 

manifestarem da maneira que se sentem mais confortáveis e preparados/as. Acreditamos que 

essa é uma das estratégias das plataformas que objetivam buscar proximidade com o/a leitor/a 

ao fazer uso de expressões e linguagem que não são, exclusivamente, do meio acadêmico, mas 

presentes no nosso dia a dia e de fácil compreensão para leitores/as dos mais diferenciados 

graus de escolaridade. 

Há uma gama de textos em que se destaca o uso da primeira pessoa, que se refere à 

imagem que o locutor pretende passar, que é a de sujeito agente. O comportamento elocutivo é 

característica recorrente, uma vez que a maioria são relatos de experiências dessas mulheres. 

Assim sendo, elas discorrem sobre fatos relacionados ao seu dia a dia, e, por isso, se colocam 

nos textos, posto que um dos objetivos é esclarecer quem são, como é a condição de vida dessa 

classe considerada minoria e o que elas fazem.  

17)  (...) e com isso não quero dizer que teremos que aguardar ainda o desfecho de um processo 

disciplinar, (...) (RANGEL, Bruna. “Ficou com a melhor parte, dependendo da vítima”, diz 

promotor sobre estupro coletivo, Não me Kahlo, 05 de julho de 2017, grifo nosso) 

18) Enquanto falam em “Direito penal midiático” inaugurado pela condenação do Lula, eu 

questiono essa seletividade no discurso garantista de juristas que vem ganhando força e 

popularidade, com a ajuda de portais de informação independentes e das redes sociais. 

(GERASSI, Carolina. “Direito penal midiático inaugurado com a condenação de Lula.” Será?, 

Não me Kahlo, 12 de julho de 2017, grifo nosso) 

19) Eu fui recentemente entrevistada pelo New York Times a respeito do meu trabalho e meus 

escritos como uma feminista trans. (...) (SERANO, Julia. Desconstruindo os argumentos de que 

“mulheres-trans-não-são-mulheres”, Não me Kahlo, 02 de agosto de 2017, grifo nosso) 

20) Olho pela janela. Começo a imaginar, a sonhar sobre como seria um vôo com mais pessoas 

negras brasileiras trabalhando ou como passageiras. Este comentário infeliz, este tratamento 

desigual provavelmente não existiria. (GÉNOT, Luana. Teste do pescoço: você já fez?, AzMina, 

09 de agosto de 2017, grifo nosso) 
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21) Quando digo que xenofobia também é uma violência de gênero, é pelo fato de reconhecer que 

nós mulheres de identidade étnica, estamos vulneráveis a sofrer duplamente: por nosso 

gênero e por nossa etnia.  (SOUZA, Rebecca. Xenofobia também é uma questão feminista, 

AzMina, 23 de agosto de 2017, grifo da autora, grifo nosso) 

O fato de essas vozes poderem emergir em meio a uma cultura de silenciamento, em 

especial das mulheres negras, é carregado de significados, resultado da visibilidade que elas 

adquirem, deixando de ser indivíduos silenciados, tornando-se seres políticos. Para Cestari 

(2015, p. 36) 

Esta reflexividade10 aparece para o sujeito como algo da ordem do necessário, 

pois fundamenta seu dizer e a necessidade de seu lugar de dizer, de sua voz, 

de sua visibilidade. E, apesar da heterogeneidade do que são as mulheres 

negras e a afirmação, por diversas vozes de mulheres negras, da pluralidade 

do ser mulher negra, a prática enunciativa produz como efeito uma 

homogeneidade, de modo a projetar imaginariamente um lugar a partir do qual 

o sujeito pode dizer, bem como um coletivo que legitima as vozes das 

mulheres negras. Deste modo, emergem identidades discursivas minoritárias 

ou excluídas de esferas de circulação legitimadas do discurso, que produzem 

como efeito o apagamento de suas contradições internas. Apesar deste efeito 

do nós político, a história e memória compartilhadas que justificam o nós são 

atualizadas na força performativa na luta política coletiva e podem se deslocar 

no que há de irrepitível e contingente no acontecimento da aparição do 

enunciado.  

Nesse sentido, a presença da escrita acadêmica demonstra que elas estão preparadas 

tanto para escrever quanto para ler uma forma de linguagem mais complexa e elaborada, 

resultando no ethos de competência; exprime também que elas estão cada vez mais interessadas 

em dar continuidade à educação. A presença das duas linguagens, formal e informal, é 

democrática, afinal se tornam canais de comunicação, acessíveis às pessoas de diferentes graus 

de escolaridade. A autora faz uso da estratégia da condição de simplicidade (CHARAUDEAU, 

2013, p. 97) ao tornar seu discurso mais acessível a todos, à massa, esse conjunto heterogêneo 

de pessoas. 

As plataformas on-line são ambientes que as próprias autoras usam para divulgação de 

seus projetos, projetando o ethos de seriedade. Algumas postagens apresentam a resenha crítica 

sobre o que está sendo divulgado, com o intuito de informar melhor o/a leitor/a e fornecer 

credibilidade aos seus trabalhos.  

22) Nós crescemos. Eu me tornei alguém que estuda Gênero- coincidência ou não, com essa minha 

raiz. Sou advogada, especialista em Ciências Criminais e escrevi um livro (que em breve será 

                                                 
10 Os lugares de enunciação são marcados pela reflexividade metaenunciativa – pelo dizer sobre quem 

diz, sobre quando diz, sobre o lugar de dizer, sobre a possibilidade de dizer e o silêncio. Nos enunciados 

reflexivos se nomeia e se interpreta a experiência de opressão em uma tomada de posição comprometida 

com a luta por sua transformação. (CESTARI, 2015, p. 36) 
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publicado!) sobre isso: sobre como a desigualdade (ou melhor, a inequidade) de gênero traz 

tantos efeitos nefastos, como, por exemplo, o superencarceramento de mulheres nos últimos 

anos. Tudo isso devido à imagem que se construiu no lugar que a mulher pode ter na sociedade. 

Meu livro se chama A violência de gênero atrás das grades, e será publicado pela editora jurídica 

Lumen Juris, com lançamento previsto para outubro! Eu não poderia deixar de fazer esse jabá. 

(CARRILHO, Iara G. A mãe da minha amiga, Não me Kahlo, 07 de julho de 2017) 

23) (...) Privilégio masculino é real. Em meu livro Whipping Girl, eu falo longamente sobre minhas 

experiências pessoais de tê-lo, e subsequentemente perdê-lo após a transição. (...) (SERANO, 

Julia. Desconstruindo os argumentos de que “mulheres-trans-não-são-mulheres”, Não me 

Kahlo, 02 de agosto de 2017) 

24) Complementando suas atividades acadêmicas, escreveu as obras Qur’an and woman: rereading 

the sacred text from a woman’s perspective (1999) e Inside the gender Jihad: women’s reform 

in Islam (2006), além de ter prestado consultoria para o documentário Muhammad: Legacy of 

Prophet (2002). Todavia, tornou-se bastante conhecida por muçulmanos no mundo ao 

problematizar uma das principais noções na comunidade muçulmana: a de autoridade. (SOUZA, 

Felipe. A justiça de gênero de Amina Wadud, Não me Kahlo, 29 de setembro de 2017) 

 

A mulher, durante muito tempo, esteve restrita à vida privada, a vida pública concernia 

somente ao homem, de modo que o espaço público garantia lugar de fala somente masculino, 

assim não era permitido à mulher ser escritora, pintora, cineasta, de modo que ela, muitas vezes, 

necessitou fazer uso de pseudônimo para propagar sua arte, ou, até mesmo usar uma imagem 

masculina que assinasse seu trabalho a fim de ter o devido reconhecimento. Mesmo assim, 

nestes casos, eram eles que recebiam todo o mérito. Em algumas situações, elas foram 

submetidas à violência e obrigadas a criar e verem suas histórias roubadas por eles. Através dos 

excertos anteriores, percebemos que hoje elas encontram espaço para se colocar, existir no meio 

intelectual, divulgar seus trabalhos, obras, pesquisas, etc. Ainda assim, este espaço não é 

igualitário; estamos longe de viver em uma sociedade em que homens e mulheres se deparem 

com oportunidades iguais. Mas os exemplos citados nos fazem crer que esse caminho longo 

que vem sendo percorrido está apresentando conquistas.  

No primeiro exemplo anterior (22), além da citação do livro, um artigo, do dia 03 de 

setembro de 2017, é dedicado inteiramente à divulgação do livro, intitulado “Bandida boa é 

bandida morta?”. Ademais, há presença de publicações de artigos que são exclusivamente para 

divulgação ou sugestão de obras escritas por mulheres referências na sociedade contemporânea 

e objetivam debater temas relevantes e recorrentes nos ambientes coletivos on-line. Por 

exemplo, o artigo “12 livros incríveis escritos por mulheres negras”, (Não me Kahlo) com 

sugestões de temáticas que perpassam por vários ambientes, como favela, apartheid, 

discriminação racial e sexual e educação, “Teatro também é literatura: quem são as dramaturgas 

do nosso tempo?” (AzMina) e “15 livros incríveis lançados por mulheres em 2017” (AzMina). 
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As plataformas privilegiam autoras do Brasil e fora dele, e as postagens são construídas com a 

interação dos/as leitores/as que sugerem os livros presentes na lista.  

Além da divulgação, há outros elementos que podem auxiliar na conscientização e 

conhecimento daqueles/as que acompanham o blog, como no artigo “Moda além da roupa”: 

25) Plataforma com foco em moda e sustentabilidade divulga reportagem sobre as condições das 

mulheres imigrantes na indústria da moda nacional. (Não me Kahlo, Moda além da roupa, 03 

de agosto de 2017) 

 

A plataforma convida o público a repensar as condições das mulheres imigrantes e a 

situação trabalhista das grandes marcas. Essas reportagens nos provocam a sair da nossa zona 

de conforto, refletir e repensar nossas ações cotidianas, além de apoiar marcas que respeitem 

seus trabalhadores e garantem direitos trabalhistas aos funcionários, projetando o ethos de 

virtude, ao considerarmos que a honestidade é uma característica que se destaca em diversos 

aspectos da vida, no caso apresentado, a moda. Abaixo segue outra passagem em que 

identificamos a presença do ethos de virtude, demonstrando a imagem de honestidade e respeito 

com as opiniões que podem vir a divergir daquela que expressam na página on-line:  

26) (...) Também temos plena consciência que não representamos a opinião de todas as mulheres e 

que expomos aquilo entendido como importante, a partir da nossa perspectiva. (ALGUMAS 

MULHERES PUBLICITÁRIAS, Não me Kahlo, 28 de julho de 2017) 

 

Além disso, não há somente exposição de fatos, mas reflexões que podem vir a 

contribuir para conscientização e, consequentemente, vir a mudar a realidade dos/as leitores/as. 

27) Se eu não leio mulheres, como vou pensar fora da caixa do machismo? Se eu não leio 

mulheres negras, como vou pensar fora do racismo estrutural, como vou pensar para além 

do patriarcado? Se eu não leio pesssoas trans, como vou pensar fora da camisa-de-força 

do binômio de gênero? Perguntas que nem sempre a crítica, editoras, prêmios literários e 

debates públicos estão preparados para responder.  
Quando você muda o enfoque de leitura e inclui as mulheres, não apenas altera o presente, 

mas a perspectiva do que seja tradição literária. O passado se torna um terreno movediço 

e incerto, tudo o que não se desejava pelos construtores da via de mão única no Brasil. 

(ESCALEIRA, Bruna. Mulheres na literatura: a ‘força bruxa’ emerge para quebrar a hegemonia 

masculina, AzMina, 22 de agosto de 2017, grifos da autora) 

A experiência é característica fundamental para construção dos textos. As escritoras, 

trazem exemplificações de histórias reais para dentro de seus artigos e apresentam outras 

possibilidades com o objetivo de refletir nas dificuldades que cada interlocutor possa estar 

passando. Nos enunciados, a opinião do blog, bem como das autoras, é apresentada de maneira 

explícita, elas se sentem à vontade para expressar seus pontos de vista, além disso, a licença 

das autoras para escreverem com liberdade é manifestada quando nos deparamos com alguns 
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casos em que o uso de outros recursos para destaque é utilizado, como negrito (já observado 

em outros exemplos durante o capítulo) e formatação em caixa alta: 

28) (...) Enquanto isso, a mídia vai informando a população de qualquer jeito.  

NÃO 

NÃO PODE.  

ESSE NÃO É O PROCEDER DE UM ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. (...) 

(CARRILHO, Iara. Bem-vindos à Campo Grande, Não me Kahlo, 04 de agosto de 2017) 

O uso do recurso da caixa alta busca ressaltar sua opinião, temos a impressão, no 

momento da leitura, de que a autora deseja estabelecer destaque aos trechos, como se proferisse 

mais alto ou com mais ênfase. 

Outra particularidade do site é o fenômeno da atualidade, Não me Kahlo e AzMina 

resultam em páginas on-line que consideramos atentas aos acontecimentos, além de 

concluirmos que os sites abordam temas atuais, que perpassam pela esfera social naquele 

determinado momento, e debates pertencentes ao âmbito público. 

29) Recentemente a notícia de uma decisão da Justiça Federal causou grande comoção popular. 

Contrariando a regulação do Conselho Federal de Psicologia (CFP), a decisão autoriza, em 

caráter limiar, o tratamento de gays, lésbicas e bissexuais com terapias de “reversão sexual”. 

(LEÃO, Bruna. Bissexualidade não é doença, Não me Kahlo, 23 de setembro de 2017, grifo 

nosso) 

30) No último dia 16 de maio, o senador Eduardo Amorim (PSDB), responsável por analisar se a 

proposta, apresentou seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 

recomendando sua aprovação. (DIAS, Samanta. Mapeamos as principais ameaças aos direitos 

reprodutivos no congresso, AzMina, 03 de julho de 2017, grifo nosso) 

31) Mudanças para incentivar a participação de mulheres na política podem ser aprovadas nesta 

semana. (DIAS, Samanta. A Reforma Política pode aumentar a participação das mulheres?, 

AzMina, 02 de outubro de 2017, grifo nosso) 

32) No dia 23 de setembro deste ano uma menina de 5 anos foi estuprada dentro de um 

supermercado em Porto Alegre. (...) (LEITE, Tainá. Nudez e pedofilia: onde está o real 

problema?, AzMina, 12 de outubro de 2017, grifo nosso) 

 

Além de tudo, os sites objetivam o incentivo à cultura, especialmente em lugares em 

que o acesso é limitado. A revista AzMina apresenta o artigo “Com quase nada, essas gêmeas 

viraram ícones de moda da favela e de todo o Brasil” buscando estimular as mulheres a lutarem 

por espaço em qualquer ambiente. No exemplo retratado, a moda é um espaço que apresenta 

dificuldades de se manifestar nas favelas, periferias, enfim, em lugares nos quais a condição 

financeira não é alta, pois é privilégio de pessoas que têm uma situação econômica elevada. O 

preconceito que está enraizado em nosso meio impede jovens de acreditar que podem alcançar 

certos espaços privilegiados na sociedade. A presença de artigos mostrando uma realidade 

diferente pode incentivar aqueles que precisam passar por um caminho mais difícil a alcançar 
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seus objetivos, empoderando quem tem talento, e fazendo com que acreditem na possibilidade 

de ascender socialmente, mesmo pertencendo a classes desprivilegiadas.  

Por fim, outro elemento nos sítios virtuais analisados é o fato das postagens serem frutos 

de longas pesquisas. Os/as autores/as utilizam estratégias discursivas como informações 

científicas, discurso de autoridade e resultados de pesquisas a fim de construir uma esfera de 

credibilidade diante de seu auditório. Observe: 

33) José* foi o primeiro de muitos motoristas que ouvimos para produzir esta série. Como a maioria 

de seus colegas, depois de tantos anos na estrada testemunhando cenas de exploração sexual, 

acabou se acostumando a vivenciá-las. Ele culpa a ausência do Estado, a pobreza e uso de 

drogas. José não conhece os índices de desigualdade social e miséria da região, mas presencia 

o desamparo da população que mora próxima às rodovias em suas viagens. De acordo com o 

mapeamento, os 1104 pontos críticos e de alto risco estão em 470 municípios brasileiros. Mais 

de 90% desses municípios possuem o IDHM  (índice que mede longevidade, educação e renda 

municipal) médio ou muito baixo (ou seja, entre 0,00 e 0,699). (AZMINA, As meninas de 

Minas, 11 de dezembro de 2017) 

34) Ao longo da produção da série investigativa sobre exploração sexual nas rodovias de Minas, a 

reportagem da revista AzMina se deparou com um termo frequente no vocabulário dos 

entrevistados. A menção “novinha” apareceu de forma estigmatizada repetidas vezes nos 

depoimentos de vários entrevistados. A antropóloga Camila Fernandes explica que “novinha” 

não é uma categoria nova. O termo está presente em todas as classes sociais e é uma forma de 

nomear adolescentes e meninas, comparando a figuras célebres e imaginárias, como, por 

exemplo, a Lolita.  (AZMINA, As meninas de Minas, 11 de dezembro de 2017) 

 

Excertos como “José* foi o primeiro de muitos motoristas que ouvimos para produzir 

esta série” apontam para uma pesquisa que ouviu um número variado de pessoas para construir 

a série, assim como em “A menção ‘novinha’ apareceu de forma estigmatizada repetidas vezes 

nos depoimentos de vários entrevistados”, que traz vozes de especialistas para dentro da 

pesquisa, como uma das fontes de investigação, a exemplo da expressão “A antropóloga Camila 

Fernandes explica (...)”. Esses aspectos resultam na construção do ethos de credibilidade das 

postagens, além de apresentar a seriedade e competência das páginas que buscam debater 

temáticas do âmbito dos estudos feministas. 

Entretanto, além de se utilizarem de estratégias discursivas que colaboram para criação 

da imagem de credibilidade das páginas analisadas, buscando trazer informação e 

conhecimento aos seus/suas interlocutores/as, as plataformas buscam ser locais de 

posicionamento identitário. Na próxima seção desta pesquisa, optamos por discutir o que 

Charaudeau (2013) classifica como ethos de identificação, no qual diversas imagens positivas 

se manifestaram como humanidade, inteligência e solidariedade. 
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4.2.2. ETHOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Como em grande parte dos textos os/as autores/as discorrem sobre experiências 

pessoais, ou fazem uso de exemplificações de posições identitárias para construir sua 

argumentação ou comprovar ponto de vista, é possível perceber o ethos de identificação em 

muitas postagens, que se destinam a alcançar o maior número possível de pessoas que 

acompanham a página. Para isso, muitos dos colaboradores se valeram do uso de experiências 

pessoais a fim de obter maior identificação por parte de seus interlocutores.  

Alguns subtipos se destacaram nesta categoria geral, entre eles o ethos de humanidade, 

que resulta da capacidade do ser humano em demonstrar seus sentimentos. 

1) Mas, gente, se nós fomos educadas a viver com medo, como faz? Medo de não conseguir um 

trabalho, medo de não conseguir estabilidade, medo de homem, medo de mulher, medo de ficar 

solteira, medo de casar, medo de ser rejeitada, medo de os peitos caírem, medo de a bunda cair, 

medo de ficar magra, medo de ficar gorda, medo de ser inteligente, medo de ser ignorante... 

medo, medo, medo de tudo. (LUNA, Juliana. Autocuidado: como reprogramar uma mente 

educada a viver com medo?, AzMina, 03 de outubro de 2017) 

2) Apesar de tudo isso me orgulho de cada minuto que me reafirmei como uma mulher romani, e, 

acreditem, o mundo cada dia me lembra dessa condição, seja de uma maneira boa seja de uma 

maneira ruim. (SOUZA, Rebecca. Sou uma mulher cigana, mas não sou estereótipo, AzMina, 

05 de outubro de 2017) 

3) Dos 10 anos de abuso incestuoso que sofri nenhuma marca ou cicatriz foi mais dolorida de curar 

do que a mágoa de achar que minha mãe não me amava o suficiente para acreditar que a culpa 

não era minha! (LEITE, Tayná. Nudez e pedofilia: onde está o real problema?, AzMina, 12 de 

outubro de 2017) 

É importante notar que os sentimentos recorrentes nos textos são negativos e positivos. 

O ethos de humanidade, se manifesta em diversas esferas das relações sociais, e podem 

contribuir para a construção de uma imagem positiva ou negativa. Sendo assim, o auditório 

decidirá se os sentimentos manifestados estão ou não de acordo com a figura que o enunciador 

deseja projetar. Os/As autores/as deixam transparecer o que sentem ou sentiam em 

determinadas situações, e ao compartilhá-las com o público, dividem também a compreensão 

com as pessoas que possam estar passando por situações similares.  

Nos exemplos, sentimentos como medo, mágoa e orgulho se destacaram, no entanto, 

em outras passagens também foi possível identificar o ethos de humanidade no discurso. É 

interessante analisar que, embora elas discorram sobre experiências individuais, as citações 

acima nos apresentam, a maneira pela qual a mulher sofre forte pressão social em relação ao 

corpo e as consequências para ela, enquanto alguém que se vê identificada como objetos 

simbólicos “cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em 
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permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem 

primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes 

disponíveis.”. (BOURDIEU, 2012, p. 82)  

Como resultado da eficácia da dominação, a aparência tem grande importância entre as 

pessoas, além de ser uma forma de manutenção de poder e dominação masculina que vê a 

mulher como objeto a ser consumido, “daí uma propensão, mais ou menos marcada, à 

autodepreciação e à incorporação do julgamento social sob forma de desagrado do próprio 

corpo ou de timidez.” (BOURDIEU, 2012, p. 83). Dessa forma, a grande mídia, a indústria da 

moda e da beleza se apoderam desse pensamento que valoriza o estético para enriquecer-se e, 

consequentemente, colabora com a propagação desse corpo ideal, em especial das mulheres, 

que, na maioria das vezes, se apoiam em padrões inalcançáveis de beleza. Sendo assim, 

retomamos o enunciado em que a autora reafirma seus medos, pois, mesmo consciente das 

armadilhas da dominação masculina, não deixa de ser afetada com as cobranças e as 

consequências desse modo de ver e viver o mundo, cercado de estereótipos e ideais a serem 

seguidos. Acreditamos que ao exteriorizar seus sentimentos por meio do discurso e deixar 

transparecer o ethos de humanidade, essa estratégia contribui de maneira positiva para 

construção da imagem que se pretende passar, daquela que, por ter vivenciado experiências 

parecidas, faz com que o auditório sinta-se representado. 

Entre as temáticas que mais se destacaram nas análises, diversos artigos se dedicaram a 

discutir sobre a violência. Por meio dos textos, percebemos que as plataformas digitais 

procuram mostrar e esclarecer os tipos de manifestações de violência (físicas, verbais, 

psicológicas, simbólicas) que perpassam nosso dia a dia de maneira muito naturalizada. Além 

do mais, buscam apoiar as mulheres que se identificam com as circunstâncias apresentadas, por 

meio de ilustrações (fictícias ou não) que tornam possíveis a identificação de cenários 

vivenciados por alguma leitora. As publicações recorrem aos/às especialistas que buscam 

esclarecer como funcionam leis que podem beneficiar aqueles/as que vivem em situação de 

conflito, apresentam auxílio através de divulgação de aplicativos e sites de denúncia e possuem 

informações como telefones úteis em momento de violência, entre outras formas de assistência. 

Esses canais auxiliam a construção de um pensamento mais crítico e o reconhecimento da 

violência em relação às situações que, aparentemente, são habituais.  

O que predomina nos textos do Não me Kahlo e é habitual em grande parte das 

publicações na Revista AzMina é a utilização de estratégias discursivas de denúncia, 
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principalmente da estrutura que nos é imposta, que gera muita violência, preconceito e 

desigualdades. Muitos dos exemplos denunciam as formas de agressão geradas pelo sistema 

machista e sexista que estamos inseridos/as:   

4) O que eu digo para essa mãe que, durante sua infância, foi doutrinada a pensar no casamento e 

na maternidade como prêmios e que, no alto de seus vinte e poucos anos, quando não menos, 

conseguiu esses prêmios e passou a precisar fazer o que fosse preciso para mantê-los, custasse 

a violência que custasse? (CARRILHO, Iara G. A mãe da minha amiga, Não me Kahlo, 07 de 

julho de 2017) 

5) Nem sempre uma mulher tem direito à fala, quanto mais à escuta: nossa sociedade ainda cala e 

emudece nossas mulheres. (LEÃO, Bruna. Está cheio de ar: filme busca ouvir histórias de 

relacionamentos abusivos, Não me Kahlo, 10 de julho de 2017) 

 

Em relação a esse último excerto, os sujeitos discursivos buscam construir estratégias 

que funcionam como denúncia, por meio de diversos exemplos. Os/as colaboradores/as se 

revelam comprometidos com suas convicções, e dessa forma, deixam transparecer as crenças e 

valores pelos quais acreditam. É possível a identificação do ethos de caráter e coragem diante 

dos problemas que afligem a sociedade. Nesse sentido, as mulheres buscam comprovar os 

argumentos que destacam nas publicações, como o de não terem direito à voz, o lugar de fala 

negado, enquanto que as decisões que as afetam diretamente e dizem respeito a seus corpos, 

são tomadas por homens: 

6) Para o ministro Luís Roberto Barroso, a criminalização do aborto no primeiro trimestre viola os 

direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o direito 

à integridade física e psíquica.  

O entendimento valeu apenas para o caso concreto julgado naquele momento, mas abriu 

precedente para o futuro. Na madrugada do dia 30 de novembro, depois de conversar com alguns 

líderes partidários, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), anunciou a 

instalação de uma comissão especial para analisar – e possivelmente reverter – a decisão do 

STF. Ele justificou que adotaria esse procedimento sempre que o STF legislasse no lugar da 

Câmara. (DIAS, Samanta. Mapeamos as principais ameaças aos direitos reprodutivos no 

congresso, AzMina, 03 de julho de 2017) 

Observamos que os citados nas decisões são todos do sexo masculino, através das 

sentenças “para eles”, “o presidente” e “ele justificou”. Exemplos como esses confirmam que 

a sociedade as emudece, não fornece direito a um lugar de fala, que é, predominantemente, 

ocupado por homens, homens brancos, homens de classe média alta ou alta. Desde sempre eles 

decidem sobre elas. Chama-nos a atenção que, em relação ao aborto, tema do exemplo anterior, 

na maioria dos casos, a mulher recebe toda a responsabilidade sobre o filho, visto que, em 

algumas situações, os pais não apoiam financeira ou emocionalmente, e elas se encontram 

sozinhas nesse cenário. 
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Nesse sentido, além de decisões que dizem respeito às mulheres serem, 

predominantemente, tomadas e elaboradas por homens, há também a decisão de instituições 

que as influenciam diretamente, uma vez que os cargos de poder pertencem aos homens. Isso 

posto, destacamos ainda que, quando colocada a palavra dele e dela em contraponto, a dele 

sobressai, na medida em que são os que ocupam grandes cargos no poder. Pertence a eles o ato 

de tomar decisões, são eles que aprovam ou desaprovam projetos de leis que, por sua vez, são 

criados por eles, em sua maioria. 

Com a finalidade de transformar esse cenário, em contraponto aos discursos que 

apresentam a perspectiva masculina a respeito de decisões que afetam a categoria feminina, a 

revista busca outros pontos de vista, especialmente de mulheres:  

7) Masra de Abreu, assessora técnica do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Cfemea, chama 

a comissão especial da PEC 181/2015 de “cavalo de troia”. “A PEC 58 (ou PEC181) tem um 

teor que a priori seria uma coisa positiva para as mulheres, mas que eles devem mudar o texto 

para inserir a defesa da vida desde a concepção, em um bojo que teoricamente passaria 

despercebido”, avalia.  

A deputada Érika Kokay (PT/DF) reagiu: apresentou uma questão de ordem questionando a 

legalidade de se incluir esse assunto na PEC. Para Érika, o assunto não tem correlação com o 

tema da licença maternidade em casos de bebês prematuros, e temas diferentes não deveriam 

ser tratados na mesma proposta de emenda à constituição. (DIAS, Samanta. Mapeamos as 

principais ameaças aos direitos reprodutivos no congresso, AzMina, 03 de julho de 2017) 

 

A fim de preencher a lacuna da falta de visibilidade das mulheres como, por exemplo, 

nos argumentos de autoridade, os ambientes coletivos buscam em seus artigos vozes de outras 

mulheres, em sua maioria, especialistas, que ocupam cargos de reconhecimento e relevantes 

nas tomadas de decisões; ao mesmo tempo, AzMina e Não me Kahlo rompem com a ideia de 

que elas não detêm conhecimento nas tomadas de decisões públicas, atribuindo, o ethos de 

inteligência a essas mulheres. Ao projetar a imagem desse tipo de ethos, o enunciador pode ter 

conquistado a admiração e respeito por parte do seu auditório. A opção dessas plataformas, por 

trazer vozes especialistas do sexo feminino permite inferir que elas são capazes e estão 

preparadas para participar de debates e decisões públicas, pensamento que não corresponde aos 

ideais do patriarcado. 

Abaixo, exemplificamos por meio dos excertos, diversas vozes especialistas trazidas 

pela revista, todas do sexo feminino. Por meio desses exemplos, é perceptível que há 

possibilidade de outras mídias recorrerem a elas como fonte de credibilidade, empoderando e 

convidando-as a participarem desse lugar de fala que durante muito tempo lhes foi negado. As 

especialistas citadas colaboram na construção de uma nova realidade, na qual elas são agentes.  
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8) “A ciência já mais que comprovou, com estudos empíricos, que o reforço positivo é a maneira 

mais eficiente de ensinar novos comportamentos e conseguir transformações de longo prazo em 

crianças e adultos”, afirma Lídia Weber, professora associada do Departamento de Psicologia 

da Universidade Federal do Paraná e autora de 11 livros sobre educação. (QUEIROZ, Nana. 

#homãodaporra: elogio ajuda ou atrapalha o feminismo?, AzMina, 30 de agosto de 2017) 

9) “As descobertas deste estudo são notícias boas para todos nós. Se tão pouco quanto 11 horas de 

treinamento da mente melhora nosso cérebro, essa atividade acessível a qualquer pessoa a 

qualquer momento pode nos ajudar a desfrutar de mais clareza mental e estabilidade emocional 

em nossas vidas”, disse a neurocientista Elena Antonova, do Instituto de Psiquiatria do Kings 

College London (Inglaterra). (LUNA, Juliana. Autocuidado: como reprogramar uma mente 

educada a viver com medo?, AzMina, 03 de outubro de 2017) 

10) É o que diz a defensora pública de Ananindeua Luciana Guedes: “A grande maioria das mortes 

de mulheres aqui é resultado da violência. (...)”(AGÊNCIA PÚBLICA DE JORNALISMO 

INVESTIGATIVO, O poder público só nos vê quando a gente tomba, AzMina, 25 de outubro 

de 2017) 

11)  (...) sobrecarrega a própria delegacia, conforme a delegada Janice Maia. (AGÊNCIA PÚBLICA 

DE JORNALISMO INVESTIGATIVO, O poder público só nos vê quando a gente tomba, 

AzMina, 25 de outubro de 2017) 

12) Para a gerente de Programas e Relações da Childhood Brasil, Eva Dengler, um dos pontos 

centrais da discussão é a “naturalização do problema”. (CÉLIO, Amanda. As meninas de Minas, 

AzMina, 11 de dezembro de 2017) 

13) Em maio de 2012, Elisa Costa, presidenta da Associação Internacional Maylê Sara Kalí, 

(AMSK) organização sem fins lucrativos com o objetivo de propagar a história, tradições e 

costumes dos Povos Romani no Brasil – teve conhecimento da situação das ciganas, através de 

um primo de Calins. (SARMENTO, Anaíra. A história do único acampamento cigano chefiado 

por mulheres, AzMina, 04 de dezembro de 2017) 

 

Percebemos que as autoras encontraram na escrita um meio de lutar contra as injustiças 

que denunciam, seus relatos abordam temas evitados durante muito tempo, diversos exemplos 

já foram observados e serão acrescidos. Sua argumentação ao ser construída se mostra 

embasada, ao trazer para os textos pesquisas, dados, e números comprovando suas 

reivindicações. As plataformas se utilizam do recurso de argumentos de autoridade, a fim de 

validar ainda mais seu discurso. A urgência da mudança de cenário e ações que são cobradas 

revelam mulheres empoderadas que ao adquirirem conhecimento buscam uma nova realidade 

para elas e para aquelas que necessitam. 

Na grande categoria de ethos de identificação, o ethos de solidariedade se projeta, 

construindo-se por meio da reciprocidade. Para Charaudeau (2013, p. 163) “A solidariedade 

caracteriza-se pela vontade de estar junto, de não se distinguir dos outros membros do grupo e, 

sobretudo, de unir-se a eles a partir do momento em que se encontram ameaçados.”. No 

exemplo que segue, elas partilham as ideias e os pontos de vista de mulheres objetificadas. Em 

uma visão geral, as análises resultam em perfis solidários com as adversidades vivenciadas ou 

não, os quais reconhecem no outro aspectos presentes na sociedade, como fome, desemprego, 

abuso, violência, baixa escolaridade, racismo e, por isso, lutam pelos direitos de todos/as. As 
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postagens buscam discutir sobre os estereótipos, que podem não coincidir com a realidade, a 

presença de relatos auxilia na conscientização de ações do dia a dia que pareceriam comuns às 

pessoas que não vivenciam determinadas situações. 

14) Muito se fala sobre a solidão e a objetificação da mulher negra. E isso ocorre conosco também. 

Muitas amigas muçulmanas contam que são bem mais assediadas com seus hijabs. Mulheres 

indígenas são consideradas pelo senso comum como inocentes e fáceis para o sexo. E mulheres 

romanis (ciganas)? 

Ah! essas são fogosas, sobrenaturais na cama, Carmens e Esmeraldas. 

Eu acabo sendo vista como a “Cigana”, e esse papel tem uma carga sexual extremamente forte.  

E isso não se limita às mulheres. Meu companheiro também é objetificado. Afinal, quem não 

quer um homem cigano com argola de ouro e olhos com kajal? (...) Afinal, para eles, “somos 

ciganos, e ciganos não tem isso de fidelidade, né?” . (SOUZA, Rebecca. Afinal, o que é o amor 

que os brancos tanto falam, AzMina, 13 de dezembro de 2017) 

 

Exemplos como o relatado acima corroboram a existência de uma violência simbólica 

exercida sobre grupos com culturas que diferem do padrão para certos círculos sociais. Para 

Melo e Rocha (2015, p. 101) “a deslegitimação de certas vidas é iniciada na linguagem, 

desenhando uma trajetória de violência simbólica e física naturalizada por discursos que 

desumanizam certos grupos.”. Os autores discutem como as palavras agem no mundo, essa 

linguagem performativa, que implica uma ação, pode vir a ferir o outro. Para romper com os 

ideais que se instauraram na sociedade, é necessário que haja a manifestação. A 

performatividade da linguagem é capaz de modificar os padrões que se tornaram naturalizados. 

Assim como linguagem, gênero, raça, sexualidade ou vida humana legítima, 

os enquadres precisam da repetição para produzir certo ideal normativo. A 

repetição é sua condição de possibilidade, porém é ela também que permite o 

rompimento com a cadeia de repetições ao possibilitar uma repetição mal 

feita, uma “cópia” inexata. Esse precioso performativo parasitário é o que 

inaugura novos sentidos transgressivos, e ele só é possível porque a 

performatividade atua desse modo. (MELO E ROCHA, 2015, p. 107) 

 

Nas palavras desses autores, “a linguagem não só descreve, ela traz à existência aquilo 

sobre o quê fala” (MELO E ROCHA, 2015, p. 103), por isso, a importância do que é dito e está 

sendo reproduzido na sociedade. 

As publicações têm o objetivo de informar o/a leitor/a, conscientizar e convidar a refletir 

sobre os temas, além de funcionar como denúncia. Os/As autores/as buscam esclarecer como o 

sistema oprime o feminino, além de fazer pensar, refletir e reconhecer as formas como a 

violência se manifesta, com o intuito de que a conscientização auxilie na mudança de cenário e 

na diminuição dos números de agressões, muito recorrentes na contemporaneidade, 

especialmente se nos referirmos à violência doméstica, apresentando altos e crescentes índices. 
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Os enunciados informam, principalmente, sobre as formas de agressão, reconhecendo a 

situação daqueles inseridos em circunstâncias parecidas. 

15) Atualmente, no Brasil, a cada 7 minutos a polícia recebe pelo menos uma denúncia de violência 

doméstica, nas quais em 85,85% dos casos a agressão parte de alguém da própria família- sendo 

58,55% das vítimas mulheres negras, 49,82% de abusos físicos e 30,40% de abusos 

psicológicos. O restante está dividido entre violência moral e sexual. Estes dados foram 

divulgados pela Secretaria de Políticas pelas Mulheres (SPM) da Presidência da República. 

(BARBOSA, Ana Luiza. Psicóloga Maria Clara Zamforlim responde sobre violência doméstica, 

Não me Kahlo, 25 de agosto de 2018) 

16) Por outro lado, no Brasil, há 13 casos de feminicídios por dia, segundo o Mapa da Violência 

2015, número que nos coloca na 5ª posição do ranking de países que mais matam mulheres no 

mundo. O IPEA aponta que 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos 

ou conhecidos da vítima. O Data Popular aponta que 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram 

violência em relacionamentos. (MAGALHÃES, Lívia. O uso da lei Maria da Penha como 

instrumento de vingança é um mito, AzMina, 16 de agosto de 2017) 

17) “[...] Não raras são as manchetes que, de alguma maneira sutil, posicionam o agressor como 

vítima de um romantizado sentimento incontrolável – seja paixão ou ciúme – e, apaixonado, 

acaba “quase sem querer” agredindo e – muitas vezes – matando a companheira. Da 

companheira faz-se autora deste gatilho e detentora deste poder que, supostamente, detém toda 

mulher: o de seduzir o homem que, sem sua influência, é naturalmente íntegro, correto. 

Subtende-se culpada da própria morte ou agressão.” (...) (CARRILHO, Iara. Bem-vindos à 

Campo Grande, Não me Kahlo, 04 de agosto de 2018) 

18) Segundo pesquisa da ONG britânica Action Aid, 73% das mulheres indianas relataram ter 

sofrido algum assédio ou violência no mês anterior à pesquisa, que é de novembro de 2016. No 

Brasil, esse número é ainda pior, 87% das mulheres entrevistadas. No Reino Unido, a 

porcentagem de mulheres que sofreu assédio ou alguma forma de violência ficou em 57%. 

(CAROLINA OMS, No Brasil ou na índia, mulheres ainda são vistas como pedaço de carne, 

AzMina, 26 de julho de 2017) 

19) Campo Grande apresentou o maior número de denúncias de violência contra as mulheres no 

Brasil (CARRILHO, Iara. Bem-vindos à Campo Grande, Não me Kahlo, 04 de agosto de 2018) 

 

Vale destacarmos que esses exemplos podem também referir-se ao ethos de 

credibilidade. Para Fiorin (2015, p. 159) “os números dão uma aparência de objetividade à 

argumentação”. Notamos que as autoras se valem dos recursos de tipo argumentos 

probabilísticos, ao apresentarem dados e porcentagem a fim de conferir credibilidade aos 

argumentos apresentados no decorrer dos artigos. Há, também, presença de argumentos baseada 

em fatos que, apontados nos dados, são consistentes, verdadeiros e objetivos, o que contribui 

para persuasão. Os argumentos apresentados são eficazes, pois discutem aquilo que emerge nos 

dados, fenômeno também frequente nas análises anteriores no perfil de Djamila Ribeiro, 

utilizado para comprovar seus argumentos sobre as desigualdades raciais no país. 

As autoras dos excertos, destacados por meio de fontes e pesquisas, chamam a atenção 

do/a leitor/a para o relevante número de violência e destacam o fato de essas agressões partirem 

de membros da família da vítima – “O IPEA aponta que 70% dos estupros são cometidos por 

parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima e 85,85% dos casos a agressão parte de 
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alguém da própria família”. Elas apontam que o fenômeno não é recorrente só no Brasil, mas 

mundialmente – “73% das mulheres indianas relataram ter sofrido algum assédio ou violência” 

e “No Reino Unido, a porcentagem de mulheres que sofreu assédio ou alguma forma de 

violência ficou em 57%”. Notamos que o exemplo (17) denuncia a parcialidade midiática que 

divulga notícias que buscam vitimizar o agressor – “seja paixão ou ciúme – e, apaixonado, 

acaba “quase sem querer” agredindo e – muitas vezes – matando a companheira”; em 

contraponto, aquela que sofre a violência acaba por ser descrita com adjetivos que a tornam 

sedutora e sujeito culpada pela própria morte.   

Os altos índices de violência doméstica têm sido pauta não somente nos blogs, mas em 

discussões que se mostram emergentes na atualidade. Há alguns anos não existia nenhuma lei 

que protegesse a mulher da violência sofrida no ambiente familiar. Em 7 de agosto de 2006, 

criou-se a lei de número nº 11.340, Lei Maria da Penha, com o intuito de proteger mulheres 

vítimas de violências (psicológicas, sexuais, físicas).  

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 

contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial:                         

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 

indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual.11 

 

As análises apontam uma cultura sexista em que a mulher é objetificada; nesse sentido, 

seu corpo é compreendido como objeto que deve servir e satisfazer. Em consequência dessa 

falsa ideia, acompanhamos os altos e crescentes índices de estupros e violências. Essas 

agressões são reflexo da estrutura heteronormativa enraizada, compreendendo o ser mulher 

como submissa ao homem, identificando o masculino como superior ao feminino, que, em 

situação de inferioridade, deve respeitar o homem seja como pai ou esposo; por isso, leis como 

Lei Maria da Penha se mostram essenciais para garantir o mínimo de proteção às mulheres. Em 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm> Acesso em: 17 de 

janeiro de 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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contraponto, as justificativas para continuarem na situação de violência são diversificadas: 

dependência financeira, medo de alguma ameaça por parte do parceiro, falta de apoio dos 

familiares, etc. 

Uma forma de lutar contra as discriminações e desigualdades sexuais encontrada pelas 

autoras se faz notória através da recorrência dos verbos “resistir” e “lutar”, frequentes nas 

publicações: 

20) Todos os dias da presidência de Trump, nós resistiremos. Nós resistiremos ao racismo, à 

exploração capitalista, ao hétero patriarcado. Nós resistiremos ao preconceito contra o Islã, ao 

preconceito contra as pessoas com deficiência. Nós defenderemos o meio ambiente contra 

insistentes ataques predatórios do capital. (Transcrição da fala de Ângela Davis na Reitoria da 

Universidade Federal da Bahia no dia 25 de julho de 2017, Não me Kahlo, 11 de agosto de 

2017) 

21) Não é fácil, é cansativo e às vezes desgastante! Nem todo mundo se sente confortável quando 

placidamente saco a teta para alimentar meu filhote enquanto se discutem assuntos sérios, mas 

eu resisto, não apenas por mim, mas por todas nós! Eu me recuso a escolher! Eu me recuso a 

me afastar dos espaços decisórios porque me tornei mãe. O meu talento e as minhas habilidades 

vêm acompanhadas da minha maternidade e no meu corpo e nas minhas tetas mando eu! 

(LEITE, Tayná. Escolhi amamentar meu filho no trabalho, mas isso ainda incomoda, AzMina, 

02 de agosto de 2017) 

22) São casos como esses que fazem com que a equipe da Revista AzMina renove seu compromisso 

com a luta contra esta cultura que naturaliza esse tipo de violência. Nossas armas são a 

informação, a educação, a mudança de pensamento, um grito demandando ações – e 

transformações – do poder público. Mas também vamos lutar nos recusando a obedecer, a nos 

sujeitar, não deixando o medo vencer. Nós mulheres, não vamos ficar em casa – a não ser por 

nossa própria vontade. (EQUIPE AZMINA, Ejaculação no ônibus e estupro no uber: devemos 

ficar em casa?!, AzMina, 01 de setembro de 2017) 

23) “Precisamos do Dia da Consciência Negra pra nos apropriarmos do nosso poder enquanto 

maioria da população do Brasil e utilizamos pra dar um basta na bandalheira que estamos 

vivenciando em nosso país. Podemos dizer BASTA! por meio do nosso voto em 2018. Todos 

os partidos e candidatos que votaram a favor das medidas e projetos de reforma e mudanças que 

prejudicam a população negra devem ser riscados de nossa lista. (FOLEGO, Thais. “Nossa pele 

preta é o nosso manto de coragem  e resistência”, AzMina, 20 de novembro de 2017)  

24) Poucas mulheres que ainda não são mães, sabem que existe uma força externa enorme para 

que não amamentemos. O sistema que nos empurra para o uso da fórmula (leite artificial) é 

ainda mais perverso do que o que nos empurra para a cesárea. (LEITE, Tainá. Escolhi 

amamentar meu filho no trabalho, mas isso ainda incomoda, AzMina, 02 de agosto de 2017, 

grifo da autora) 

Os discursos são essenciais na mudança de uma estrutura estabelecida. As mulheres 

buscam ter voz nos lugares que eram reconhecidos por outros e para outros. 

Por meio destas lutas, os sujeitos fazem circular discursos com interpretações 

de suas identidades e interesses políticos, que podem entrar em embate com a 

Ideologia dominante nas lutas de deslocamento ideológico. A enunciação de 

si é condição para a formulação da interpretação de si como possibilidade de 

se significar desde uma voz própria, com sentidos silenciados ou 

menosprezados pelos discursos dominantes (CESTARI, 2015, p. 37-38, grifo 

do autor). 
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Outra imagem que colabora para a construção do ethos de identificação é o ethos de 

competência que se manifesta na força, a apresentação de si por meio dos verbos relacionados 

ao campo semântico de guerra e batalha, para mostrar que estão relutantes e persistentes na 

construção de uma nova realidade feminina: “Nós resistiremos (...) Nós defenderemos o meio 

ambiente contra insistentes ataques predatórios do capital, Nossas armas são a informação (...) 

e vamos lutar nos recusando a obedecer, a nos sujeitar, não deixando o medo vencer.” Os 

discursos resultam na construção do ethos de competência por meio do comportamento 

elocutivo e a escolha lexical.   

Nos excertos anteriores, a resistência é manifestada em relação aos lugares estabelecidos 

e destinados às mulheres, como em “Nós mulheres, não vamos ficar em casa – a não ser por 

nossa própria vontade”. As mulheres, por darem a luz aos filhos, ficaram historicamente 

responsáveis por lavar, passar, varrer, cuidar, ser carinhosa, amável, atenciosa, paciente, entre 

outras atribuições pertencentes ao âmbito doméstico. Contudo, com frequência, vivenciamos a 

luta contra este padrão estabelecido e a busca por novos espaços, principalmente, no ambiente 

público. 

 As autoras se mostram sujeitos políticos conscientes de suas ações e do poder que elas 

têm, como em “Podemos dizer BASTA! por meio do nosso voto em 2018”. Elas recusam que 

as decisões sejam tomadas por outros no lugar delas: “Eu me recuso a me afastar dos espaços 

decisórios porque me tornei mãe. (...)”. Sabemos que a mulher que se torna mãe muitas vezes 

é impedida de voltar ao trabalho, algumas empresas não respeitam o tempo de licença 

maternidade que lhe é de direito, e a amamentação é um “problema”, pois espera-se que a mãe 

apenas amamente seu filho no ambiente privado, tornando-se alvo de olhares e discursos 

preconceituosos quando o faz em público. 

Há, portanto, um claro constrangimento simbólico. Bourdieu (2011, p. 46), 

em Dominação Masculina, afirma que as estruturas de dominação “são 

produto de um trabalho incessante (e, como tal, histórico) de reprodução, para 

o qual contribuem agentes específicos (entre os quais os homens, com suas 

armas como a violência física e a violência simbólica) e instituições [...]”. É 

inadmissível tratar a prática da amamentação em público como algo 

indesejável e anormal já que amamentar não é um ato sensual, é uma 

necessidade de alimentação de um bebê. É preciso compreender essa 

dimensão da nossa existência. (GOMES, 2017, p. 183) 

 

O discurso da amamentação feito pelo corpo feminino é uma pauta constante, são ações 

recebidas com intolerância por grande parcela da sociedade que, muitas vezes, impede mulheres 
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de amamentarem seus filhos em público. Assim, consideramos a atitude mãe que opta por 

amamentar seu filho em público como uma prática de resistência. 

Em outras publicações, as colaboradoras chamam a atenção do Estado e da sociedade, 

como nos enunciados abaixo, através de questionamentos que podem não ter respostas, 

apontando a realidade do país com um sistema judicial que muitas vezes é falho. Nestas 

postagens a estratégia discursiva de denúncia novamente se destaca. 

25) Tatiana é mulher, negra e pobre. Passou a metade da vida tentando sobreviver e dar alguma 

dignidade a seus filhos. Agora, passará 20 anos afastada deles e da vida em sociedade, punida 

pelo Estado por um crime que não cometeu. Até quando as mulheres, sobretudo as mulheres 

negras e pobres, serão consideradas culpadas por toda a violência que sofrem? (LASEVITCH, 

Sabrina; BELINASO, Camila; DALL’OLMO, Sophie. A bárbarie veste toga, Não me Kahlo, 

19 de outubro de 2017) 

26) “Quando ela vai denunciar na polícia costuma sofrer ainda a violência institucional, que é o 

descrédito da autoridade, sendo questionadas sobre marcas de violência muitas vezes são 

invisíveis”, diz Marília. (FOLEGO, Thais. O pedido de socorro que vem do celular, AzMina, 

25 de novembro de 2017) 

 

As estratégias discursivas de denúncia que são relatadas através do site, além de 

projetarem um ethos de identificação com vítimas de violência, apresentam dados e pesquisas 

que comprovam os argumentos expostos. Essa estratégia colabora também para construção do 

ethos de credível (anteriormente discutido) para as páginas on-line em relação aos argumentos 

e experiências apresentados no decorrer dos textos, pois revelam que os/as autores/as se 

fundamentam em pesquisas, fatos e experiências que podem comprovar suas reivindicações e 

questionamentos. As plataformas on-line apresentam conflitos vividos por mulheres, como 

são/estão sendo enfrentados. Os sujeitos discursivos falam de suas experiências e se baseiam 

em experiências cotidianas com o intuito de ilustrar como o machismo estrutural se manifesta 

em diversas esferas sociais. 

Notamos que tanto o Não me Kahlo quanto AzMina relatam acontecimentos 

relacionados às mulheres de outros países. As mídias não se restringem somente à realidade 

brasileira, antes buscam reflexões e apresentam panoramas de outras culturas, como os artigos 

“No Brasil ou na Índia, mulheres ainda são vistas como pedaço de carne” (AzMina), “10 anos 

da conquista (local): a situação do aborto no México” (Não me Kahlo), “No Chile, é aprovado 

nosso projeto de lei que versa sobre o aborto” (Não me Kahlo), e “Aborto no Reino Unido” 

(Não me Kahlo), e nas citações: 

27) A meu respeito, gosto sempre de ressaltar que ninguém jamais conheceria meu nome se as 

pessoas de todo mundo, inclusive no Brasil, não tivessem se organizado para exigir minha 

liberdade, no princípio dos anos 70. (Transcrição da fala de Ângela Davis na Reitoria da 
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Universidade Federal da Bahia no dia 25 de julho de 2017, Não me Kahlo, 11 de agosto de 

2018) 

28) As lutas das mulheres negras estão conectadas com as lutas de pessoas oprimidas em todas as 

partes. Com aqueles que dizem “não” às políticas anti-imigratórias de Trump e à construção de 

seu muro. Com aqueles que dizem “não” ao apartheid e ao muro que separa Israel da ocupação 

Palestina. Com aqueles que dizem “não” ao racismo e a misoginia na Colômbia. Com aqueles 

que dizem não ao sistema de castas na Índia. Estamos em solidariedade com as mulheres Dalits 

em suas comunidades. Com aquelas que dizem “não” à violência cotidiana, doméstica e íntima, 

que incide sobre as mulheres negras e que geralmente, são impostas a elas por homens negros. 

(Transcrição da fala de Ângela Davis na Reitoria da Universidade Federal da Bahia no dia 25 

de julho de 2017, Não me Kahlo, 11 de agosto de 2018) 

 

Por meio do advérbio de negação, elas reafirmam sua força e poder, articulam sobre a 

realidade global, e apontam ter conhecimentos que vão além do âmbito local. Ao compararmos 

as plataformas analisadas, observamos que a Revista AzMina apresenta uma característica que 

se acentua, a busca de visibilidade de mulheres de outras culturas. Esse destaque é conferido, 

através das publicações, à pluralidade de mulheres. 

29) Meu nome é Rebecca Souza, tenho 31 anos, e sou uma mulher de etnia cigana. Para mim, não 

há uma “identidade” cigana: cigana é o que eu sou, com calças ou roupas tradicionais do meu 

povo. Eu também sou da vertente do feminismo descolonial, a vertente latino americana 

feminista que tenta romper com o eurocentrismo, e que diz nos debates: ‘eu falo por mim 

mesma!’ (SOUZA, Rebecca. Sou mulher, feminista e cigana, AzMina, 19 de julho de 2017, 

grifo da autora) 

30) Sendo de etnia cigana atravessei a ponte do machismo do meu povo e a ponte da negação dos 

meus direitos humanos. E ainda há pontes para atravessar. (SOUZA, Rebecca. Sou uma cigana, 

mas não sou um estereótipo, AzMina, 05 de outubro de 2017) 

31) É estranho para uma sociedade construída no mito do amor descobrir que existem outras 

sociedades em que esse sentimento não é entendido. 

Nós ciganos, quando moramos em comunidade, passamos de criança para adultos. O romântico, 

o flerte e a paquera são inexistentes. E, se ocorre, o namoro tem grande chance de virar um 

casamento precoce – por isso o grande índice de casamentos infantis nessas comunidades. 

(SOUZA, Rebecca. Afinal, o que é o amor que os brancos tanto falam, AzMina, 13 de dezembro 

de 2017) 

 

Nessa passagem, a diferença cultural nas relações amorosas foi destacada. Esse relato 

pode parecer estranho para indivíduos de outras culturas, mas é habitual na comunidade 

descrita. Os costumes ciganos se diferem ainda mais em relação ao casamento; a mulher é 

julgada com mais rigidez e deve seguir as regras impostas pela sociedade. Nesta cultura o 

patriarcado e o machismo imperam e as mulheres se veem silenciadas e assujeitadas a um 

sistema ainda mais rígido. Observe os exemplos que seguem:  

32) A noiva, branquinha, de olhos castanhos e cabelos compridos usava um vestido longo, branco, 

com rendas e fitas brilhantes, feito pela tia Lindacir. Na cabeça, uma coroa de crochê e pingentes 

de medalhas douradas, perfeitamente encaixada, servia tanto como um acessório de beleza, 

quanto como uma prova de que ainda era virgem. Na tradição Calon, ao contrário dos homens, 

as mulheres ciganas apenas podem casar caso nunca tenham tido relações sexuais. Antes da 
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celebração, um teste é realizado: se a coroa cair ou ficar frouxa, significa que a noiva não é 

virgem. O mesmo adereço é colocado também na cabeça de uma cigana não virgem, para que 

uma comparação seja feita como prova. 

Após o primeiro ato sexual, a noiva ainda deve mostrar aos familiares a roupa manchada de 

sangue. Caso contrário, o casamento pode ser cancelado. (SARMENTO, Anaíra. As 

contradições do matrimônio cigano, AzMina, 04 de dezembro de 2017) 

 

Na tradição exemplificada, o homem tem direito a ter outras experiências sexuais, em 

contraponto, a mulher só é digna do casamento se for virgem. Percebemos que ela deve, por 

meio de diversas verificações, comprovar sua virgindade ao marido, porém, do homem nada é 

cobrado, resultando em um sistema machista e sexista que privilegia o homem e reprime a 

mulher. Nossa análise demonstrou que algumas postagens objetivam relatar e denunciar as 

dificuldades enfrentadas pelas ciganas para sobreviverem, direitos básicos lhes são negados 

como atendimento em rede pública de saúde, saneamento básico, estudo, etc. Nesses artigos 

predominam fatos e histórias reais, que são registradas por meio de entrevistas, fotografia, 

filmagens, gravação de áudio.  

33) O episódio começou há cerca de um mês, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Mas, para a 

advogada indígena Fernanda Kaingang, ele é apenas a continuação de uma história que perdura 

há séculos: “As mulheres indígenas têm sido vítimas de todo tipo de crime sexual desde o 

descobrimento e invasão de nosso país”, diz, (...) Como os acusados não foram afastados do 

cargo até hoje, as mulheres têm que trabalhar diariamente com homens que acusam de agressão. 

(QUEIROZ, Nana. Indígenas denunciam casos de assédio sexual no SUS, AzMina, 19 de julho 

de 2017)  

34) Em 2011, um levantamento de dados, inédito, sobre os Povos Romani no Brasil, divulgado pela 

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), identificou 291 municípios que abrigam acampamentos ciganos, localizados 

em 21 estados. Desses, apenas 40 prefeituras afirmaram desenvolver políticas públicas para os 

povos ciganos, o que corresponde a 13,7% do total. (SARMENTO, Anaíra. A história do único 

acampamento cigano chefiado por mulheres, AzMina, 04 de dezembro de 2017) 

 

A diferença no tratamento conferido aos homens e às mulheres é, frequentemente, 

realçada em “Como os acusados não foram afastados do cargo até hoje”, bem como a falta de 

proteção e amparo judicial “as mulheres têm que trabalhar diariamente com homens que acusam 

de agressão”. No exemplo (34) os baixos índices de políticas públicas (13,7% do total) apontam 

para o descaso em relação ao povo da cultura cigana, exemplificado nos dados apresentados 

pela autora. 

De acordo com os apontamos já realizados acima, os relatos denunciam a diferença de 

tratamento que é conferida aos homens e mulheres em nossa sociedade, e esse desrespeito se 

manifesta ainda mais se a mulher for de outra cultura. Através dos textos no período analisado, 
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percebemos que, frequentemente, mulheres de culturas diversas são desrespeitadas pelos 

homens, principalmente se não estiverem acompanhadas por pai, irmão, namorado ou marido.  

35) As ciganas falam que as ameaças são recorrentes. Variam entre xingamentos, apedrejamentos e 

até invasões. 

– Tem carro que entra aqui à noite, fica fazendo cavalinho de pau. Daí vem cheio de homarada 

dentro do carro. Primeiro eu pensei que fosse assalto, mas não. Só que quando nós ia ver, os 

carro já tava aqui. Meu Deus, que medo! Umas hora da noite, tu não vai pensar que é gente boa, 

né. Eles querem insistir pra entrar. Mas aí a gente fala pra não entrar, porque nosso chefe não 

quer, que ele tá dormindo e se acordar ele vai ficar brabo. Mas é mentira, as nossas crianças que 

tavam dormindo. A gente é o chefe. Aqui quem manda somos nós. Mas como é que fala que só 

tem mulherada? Daí os malandro faz coisa com a gente – explica Delir, com os punhos fechados 

e músculos rígidos. (SARMENTO, Anaíra. Tecendo a resistência, AzMina, 04 de dezembro de 

2017) 

36) Mesmo em um acampamento chefiado por mulheres, a tradição fala mais alto e as regras para 

as mulheres são mais duras. Uma vez viúvas, as ciganas não podem casar novamente. 

(SARMENTO, Anaíra. As contradições do matrimônio cigano, AzMina, 04 de dezembro de 

2017) 

 

Há necessidade de ressaltar a presença masculina para que a elas seja conferido o devido 

respeito, como em “Mas aí a gente fala pra não entrar, porque nosso chefe não quer, que ele tá 

dormindo e se acordar ele vai ficar brabo”. Ao reafirmarem a existência de um homem no 

acampamento, os rapazes mencionados demostram apreensão, consideram a situação. Em 

seguida, compreende-se a relevância de usar do argumento da presença masculina para se 

defender, “Mas como é que fala que só tem mulherada? Daí os malandro faz coisa com a 

gente – explica Delir, com os punhos fechados e músculos rígidos”. O medo de apenas pensar 

na possibilidade de que algo aconteça a elas, como estupro ou qualquer outro tipo de violência, 

faz com que a entrevistada se sinta tensa, e é ressaltado em “explica Delir, com os punhos 

fechados e músculos rígidos”. Entretanto, a realidade desse acampamento é de que o ethos de 

chefe é pertencente às mulheres: “A gente é o chefe. Aqui quem manda somos nós”. 

Outra forma de violência denunciada nos enunciados analisados foi a violência em 

relação à cor da pele. As experiências racistas, consequência de uma país escravocrata em que 

as diferenças raciais se perpetuam até a contemporaneidade. A dívida histórica dos brasileiros 

com a população negra está longe de ser quitada, entretanto, somos um país em que a maior 

parcela da população se considera negra ou parda. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) “entre 2012 e 2016, a participação percentual dos brancos na população 
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do país caiu de 46,6% para 44,2%, enquanto a participação dos pardos aumentou de 45,3% para 

46,7% e a dos pretos, de 7,4% para 8,2%”12. 

As diferenças regionais ainda se perpetuam nos dias atuais. No Sul, 76,8% da população 

se declara branca; enquanto que na região Norte, 72,3%, parda e 7,0%, preta13. Apesar dos 

números comprovarem maior parcela de pardos e negros, a dominação branca persiste, e essa 

ideia de superioridade do branco se manifesta em diversas relações no dia a dia. 

O Brasil constitui uma sociedade racista na medida em que a dominação social 

de brancos sobre negros é sustentada e associada à ideologia da superioridade 

essencial de brancos. A mídia participa da sustentação e produção do racismo 

estrutural e simbólico da sociedade brasileira uma vez que produz e veicula 

um discurso que naturaliza a superioridade branca, acata o mito da democracia 

racial e discrimina os negros. (SILVA E ROSEMBERG, 2008, p. 74) 

Um dos cenários apresentados pelas autoras em suas publicações refere-se à mulher 

negra estar submetida mais frequentemente a essas situações de violência ou a outros problemas 

que estão diretamente ligados à classe social, como menor grau de escolaridade e condições de 

vida mais precárias, neste caso, a mulher negra é duplamente discriminada. Podemos observar 

esses altos índices nos trechos a seguir: 

37) (...) São 13 mulheres assassinadas por dia, uma a cada duas horas, em grande número constituído 

pela população economicamente desfavorecida e negra. (PAES, Fabiana. 11 anos da Lei Maria 

da Penha: conquistas e desafios, Não me Kahlo, 08 de agosto de 2018) 

38) Entre a população branca atendida, 9,5% saem do serviço de saúde com a percepção de que 

foram discriminadas. O percentual sobe para 11,9% entre pretos e 11,9% pardos – a soma dos 

dois grupos representa a população negra, segundo a definição do IBGE. Elas também têm 

menos acesso a planos de saúde e a internações, consultam menos médicos e dentistas, têm mais 

dengue, são vítimas em maior proporção de acidentes de trânsito e trabalho e de violências e 

agressões. (...) Em 2007, 62.503 mulheres morreram em decorrência da gestação, sendo 45,5% 

brancas e 46% negras (soma de pretas e pardas). Em 2016, o número de mortes registradas foi 

de 64.265, 41% de brancas e 53% de negras. Ou seja, o número de mulheres que morreram em 

decorrência de uma gestação subiu, mas a condição da parcela branca melhorou, enquanto a da 

negra só piorou. As principais causas dessas mortes são hipertensão e hemorragia. (FOLEGO, 

Thais. Criminalização do aborto mata mais mulheres, AzMina, 28 de setembro de 2017) 

39) Interpreto experiências racistas como estas do dia a dia como se algo estivesse tentando nos 

agredir dizendo: “este não é o seu lugar” ou “você é estranha aqui”. Isso acontece sobretudo 

quando estamos em aviões, hotéis, universidades ou espaços conhecidamente elitizados, 

associados a um maior poder aquisitivo, onde os mais de cem milhões de mulheres e homens 

negros brasileiros ainda não estão proporcionalmente representados. (GÉNOT, Luana. Teste do 

pescoço: você já fez?, AzMina, 09 de agosto de 2017) 

 

                                                 
12 Disponível em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828 

2-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos> Acesso em: 01 de março de 

2019. 
13 Disponível em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828 

2-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos> Acesso em: 01 de março de 

2019.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828%202-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828%202-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828%202-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/1828%202-populacao-chega-a-205-5-milhoes-com-menos-brancos-e-mais-pardos-e-pretos
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Em relação ao último excerto, Melo e Rocha (2015, p. 116) concluíram em sua pesquisa 

que “os corpos femininos morenos, mestiços, negro e infantis são construídos como ilegítimos”. 

Essa afirmação coaduna-se com o exemplo (39), quando a autora afirma “Interpreto 

experiências racistas como estas do dia a dia como se algo estivesse tentando nos agredir 

dizendo: ‘este não é o seu lugar’ ou ‘você é estranha aqui’”. O sentimento de não pertencer a 

certos lugares sociais é comum para pessoas de baixa condição financeira, e essa diferença é 

ressaltada se for negro ou pardo, pois há falta de representatividade nesses espaços 

privilegiados. Para os autores “Essas ações são iniciadas na linguagem e no discurso, 

desenhando, dessa forma, uma trajetória de violência simbólica e física naturalizada por 

discursos que desumanizam certos corpos.” (MELO E ROCHA, 2015, p. 116-117) 

A reflexão a seguir aborda claramente como o/a negro/a é visto em nossa sociedade:  

Outras duas contribuições da cientista social Lady Almeida (2010) que eu 

gostaria de destacar são o retrato que desenha da mulher negra na sociedade 

brasileira e as reflexões teóricas que apresenta sobre os novos movimentos 

sociais. No retrato, demonstra como o elemento cor passou, além de indicar 

uma desigualdade social, a significar uma supremacia dos brancos e 

inferioridade dos negros, fazendo persistir representações e estereótipos 

associados à cor e às diferenças raciais que sustentam preconceitos e 

discriminações, em circulação na literatura, nos livros didáticos, nos ditados 

populares, no folclore brasileiro e em outras esferas da cultura. A partir destes 

estereótipos, são associadas aos negros as características de 

irresponsabilidade, falta de higiene, imoralidade, incompetência e 

incapacidade. (CESTARI, 2015, p. 58) 

 

Novamente e, não somente nos excertos apresentados, a desvalorização da mulher negra 

aparece como temática, principalmente em relação à falta de representatividade do povo negro 

em lugares de prestígio. A representatividade é reflexo de poder. Se o sujeito se reconhece 

representado em espaços privilegiados, ele compreende como lugar que pode ser alcançado. No 

entanto, a falta de representatividade permite constatar que determinados espaços sociais não 

lhe pertencem. 

Silva e Rosemberg (2008) também discutem a universalização do branco como 

características do ser humano, a branquitude normativa é o branco como norma de humanidade 

(SILVA E ROSEMBERG, 2008, p. 105), considerado raça superior, o ideal de características 

brancas como representantes de toda a raça. A desvalorização ocorre por parte de diversos 

setores, seja no comércio, na saúde ou educação, em que o descaso, principalmente, com a 

parcela negra, é maior. Esses preconceitos se perpetuam por meio de discursos que perpassam 

as instituições, as mídias, e contribuem cada vez mais com o preconceito. Em muitos casos, 
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esses setores não cumprem com o dever de informar o/a leitor/a, ouvinte ou telespectador/a, 

mas apontam um lado da situação que melhor lhes convém, ou for mais dramático, se 

necessário, para alcançar maior reconhecimento. Muitas vezes, as notícias são passadas sem as 

informações corretas ou completas, além de associadas a falsas ideias em relação à população 

negra, como relembra Cestari (2015), ao observar que são atribuídas características como falta 

de higiene e irresponsabilidade à população negra. 

Desse encadeamento advém a desvalorização do negro, não somente em relação à cor, 

mas também à sua cultura, traços, etc., além de discutir os estereótipos ligados ao negro, em 

que é associado à marginalização. Ainda segundo estes autores, na literatura e no cinema, o 

negro é representado como passivo, o seu ser objetificado, além de atribuições de características 

pejorativas. Os persistentes estereótipos são da mulata hipersexualizada, o negro malandro, 

moleque, pivete, escravo, mãe preta, etc. Assim sendo, nossas análises demostram que as 

autoras analisadas, nesta pesquisa, em suas áreas de atuação, buscam romper com os 

estereótipos perpetuados até os dias atuais, que impedem diferentes e positivos olhares ao negro 

na sociedade.   

No blog e na revista os ethé são percebidos como coletividade que tem valores e saberes 

em comum. Elas buscam romper com identidades e representações que não acreditam ser única 

forma de existir, além de propiciarem novas possibilidades de performatividade. Assim sendo, 

as figuras maternas, de dona de casa e esposa não ocupam lugar de destaque nas publicações. 

Os diversos ethé que se manifestaram nas análises comprovam a diversidade que permeia as 

mulheres, e a ideia de unicidade é rompida. As análises demonstraram o poder e o valor das 

mulheres na coletividade, que em sua maioria se veem comprometidas com os problemas 

sociais. Foi possível observar fragmentos discursivos que apontam as características dos 

enunciadores militantes da causa feminista. Em geral, os enunciadores criaram a imagem de 

alguém que defende as causas que acredita: não a violência de gênero, ao feminicídio, à 

desigualdade, ao racismo, etc., além de lutar por justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio desta dissertação, identificamos quais estratégias discursivas as mulheres 

contemporâneas que se consideram militantes e feministas utilizam para buscar modificar o 

contexto em que vivem, em que a relação entre homens e mulheres ainda se estabelece pela 

oposição dominantes x dominados. Por meio das plataformas analisadas, os perfis femininos 

proporcionaram um novo olhar em relação à mulher. Durante as análises dos enunciados, foi 

possível perceber que a imagem de militante da causa feminista vai se constituindo nos textos 

à medida que as autoras vão se posicionando por meio de suas atitudes discursivas, que resultam 

em luta pela igualdade e defesa dos direitos. 

Organizamos esta pesquisa da seguinte forma: no primeiro capítulo discorremos sobre 

os estudos da “Enunciação” (BRANDÃO, 2014), (BENVENISTE, 1989) e (MAINGUENEAU, 

1997). Os autores nos auxiliaram na compreensão da relação entre a dimensão linguístico-

discursiva e a dimensão sócio-histórica, principalmente visando à linguagem como uma forma 

de agir no mundo. Em seguida, dedicamos espaço ao “Ethos Discursivo” (AMOSSY, 2018) e 

(CHARAUDEAU, 2016), a fim de compreendermos como a imagem de si foi construída nos 

enunciados selecionados. No segundo capítulo, apresentamos um breve panorama da histórico 

sobre o feminismo (BEAUVOIR, 2016), (RIBEIRO, 2017) e (TIBURI, 2018), buscando 

discutir a emergência do movimento feminista no contexto contemporâneo, procurando 

entender como a desigualdade e a violência de gênero foram e são socialmente impostas, uma 

vez que, mesmo atualmente, são partilhadas pelas pessoas e instituições. Para finalizar o aporte 

teórico, dissertamos sobre como os movimentos sociais têm se manifestado na rede on-line e o 

poder que vêm adquirindo nos últimos anos (CASTELLS, 2017).  

As pautas presentes perpassaram diversos âmbitos e discutiram problemas resultantes 

de uma sociedade heteronormativa e preconceituosa, conferindo destaque nas publicações on-

line às discussões acerca do feminismo negro e do racismo. Tanto os perfis individuais quanto 

os coletivos dedicaram espaço a debater e discutir as diferenças sociais, resultando em 

representações de mulheres politicamente ativas e engajadas nas causas que circulam no 

ambiente público.  

As análises apontaram ethé que correspondem nos dois perfis individuais considerados, 

como o ethos central de expert, resultando em imagens positivas de si, que se ressaltaram a 

construção discursiva de mulheres intelectuais. Em contraponto com o perfil de Márcia Tiburi, 
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Djamila Ribeiro projeta o ethos de humanidade. O fato de a autora deixar transparecer seus 

sentimentos não interfere na credibilidade e legitimidade de seus discursos. Tanto na primeira 

quanto na segunda, a legitimidade das mulheres analisadas é conferida por meio dos diplomas 

acadêmicos que adquiriram ao longo da vida, reafirmada com as suas ações enquanto sujeitos 

sociais, especialmente através de seus discursos.  

Concluímos que as autoras se utilizam das mídias on-line como ferramenta discursiva, 

objetivando o empoderamento das mulheres. É interessante notar que, de certa forma, elas se 

vêm como portadoras de uma autoridade para aconselhar seus leitores. No perfil de Márcia, 

percebemos que ela assume a responsabilidade de promover o acesso à informação, já no perfil 

pessoal de Djamila Ribeiro, a autora assume uma postura de valorização das diferentes culturas. 

Por meio dos discursos analisados, percebemos que os sujeitos discursivos têm a intenção de 

provocar um efeito ou ação em seus interlocutores, em outras palavras, levar o leitor a certos 

fazeres: fazer agir, fazer refletir, a fim de modificar a estrutura heteronormativa.  

Nas análises dos enunciados do blog e da revista, as estratégias discursivas de denúncia 

se destacaram. Os/As autores/as apontaram as desigualdades em relação à situação trabalhista: 

as diferenças salariais, carga horária, e os preconceitos sofridos devido à licença maternidade e 

ao ato de amamentação, além da sobrecarga de trabalho doméstico que, em sua maioria, 

continua sendo de responsabilidade exclusiva delas.  

Outro tema que se salientou nos dados analisados foi a violência doméstica, os sujeitos 

discursivos buscaram conscientizar seus interlocutores sobre as formas de violências e como 

agir nessas situações. Em especial, os perfis coletivos resultam em ambientes de apoio às 

mulheres, julgando o conhecimento e a informação como as melhores estratégias para que as 

situações relatadas não se repitam e perpetuem. 

A concepção do feminino associado ao sexo frágil não corresponde com os resultados 

das análises, que evidenciaram o ethos de credibilidade, em especial se destacaram a seriedade, 

competência, virtude, remodelando um novo perfil da mulher contemporânea e revelando 

diversos ethé que diferem do ideal universal de mulher (frágil, bela, sensível, etc). Os perfis 

individuais e os ambientes coletivos analisados resultaram também no ethos de identificação, 

destacando-se a militância, a humanidade, a solidariedade e até o ethos de chefe.  

Neste estudo, tornou-se mais transparente o relevante papel das mídias on-line nas 

causas nas quais os/as autores/as estão engajados/as: devido à rápida propagação (são 

plataformas on-line com um relevante número de seguidores), ao poder de convencimento por 
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meio do discurso (a pesquisa apontou a presença de ethé de credibilidade) e a sua implicação 

nas relações sociais (pela capacidade das palavras se transformarem em ação, e as ações 

transformarem a realidade), e ainda, à capacidade de construção de posicionamentos 

identitários, que levam à captação dos/as leitores/as (a pesquisa destacou também a presença de 

ethé de identificação). A principal forma de denunciar as desigualdades encontradas pelas 

feministas foi por meio da divulgação de notícias e relatos, que através de experiências reais 

buscaram refletir as diferentes formas de tratamento e oportunidades que permeiam os sujeitos 

na sociedade.  

Esta pesquisa se mostrou relevante, pois a internet possibilita a multiplicidade de 

opiniões, propiciando que cada enunciado analisado resultasse em diferentes ethé. Os/As 

autores/as encontram nas plataformas digitais como Facebook, blog e revista on-line, espaço 

para debates críticos. Em contraponto, os/as interlocutores/as podem reconhecer nesses 

ambientes o caráter informativo, além de serem capazes de se compreender e identificar com 

as histórias que são compartilhadas e encontram apoio nos diversos centros de ajuda que são 

disponibilizados. Além disso, foi comum em todas as análises a desconstrução do padrão 

hegemônico de mulher passiva, pois ela se destaca no âmbito público e social, rompendo com 

a oposição estereotipada que cerca as relações sexuais – homem/mulher, privado/público, 

poder/submissão –.  

No entanto, sabemos por meio dos ethé resultantes das análises que o cenário 

apresentado ainda não é comum para toda a sociedade. Por mais que a busca pela construção 

de novas realidades já esteja acontecendo, há um longo caminho a ser percorrido para 

alcançarmos a igualdade. Durante o período da pesquisa, observamos a relevante incidência de 

notícias no nosso dia a dia relacionadas ao racismo, violência doméstica e altos índices de 

feminicídio, que nos aponta para uma realidade de desrespeito à mulher, ocasionando a 

dificuldade de atualização dos dados devido à significativa recorrência desses problemas. 
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ANEXOS 

Anexo 01- Categorização dos dados do blog Não me Kahlo  

Categorização de Dados (NÃO ME KAHLO) 

Número de pessoas que curtem ou seguem a página 1.232.701 (Dados do dia 22/03/2018) 

Nº  

AUTORIA 

 

DATA DA POSTAGEM 

 

TÍTULO  

 

TEMÁTICA ABORDADA 

 

SUBCATEGORIA 

ÍNDICE DE RELEVÂNCIA 

Esses dados foram retirados da 

postagem em questão da página do 

facebook 

01 Bruna Leão 18/07/2017 10 coisas que toda mulher tem que fazer 
antes dos 30 

Assuntos diversos Critica a postagens que 
determinam o que as 
mulheres deveriam ter feito ou 
deverão fazer 

3.001 compartilhamentos  
11.929 reações (curtidas, haha, e 
amei) 

02 Cecilia Pereira Stabile 03/07/2017 10 dicas de presentes maravilhosos pra 
alguém que teve bebê (e que quase 
ninguém dá) 

Maternidade Auxílio e apoio às mães nas 
visitas 

328 compartilhamentos 
1.578 reações (curtidas, amei, hah) 

03 Rafaela Haygertt 17/01/2017 A caçadora de representatividade em 
Hollywood: uma entrevista com a 
escritora e jormalista Valerie Tejeda  

Esfera cultural Entrevista com escritora em 
Literatura infantojuvenil 

01 compartilhamento 
39 reações (curtidas e amei) 

04 Iara Gonçalves Carrilho 07/07/2017 A mãe da minha amiga  Violência Casamentos com violência 
simbólica  

25 compartilhamentos  
97 reações ( curti, triste, amei) 

05 Guiet Zuun Ortiz e Jimena de 
Garay Hermández 

31/07/2017 10 anos da conquista (local): a situação 
do aborto no México 

Aborto Aborto no México 6 compartilhamentos 
80 reações (curti, uau) 

06 Carol Patrocinio 26/07/2017 Na internet virou cool odiar crianças. O 
que deu errado na nossa sociedade? 

Violência Misoginia (discurso de ódio 
em relação as crianças) 

234 compartilhamentos 
1.202 reações (curti, amei, triste) 

07 Algumas mulheres feministas 28/07/2017 Alguém para o W.O e outros 
dinossauros 

Violência Relação entre publicitário e 
consumidor 

9 compartilhamentos 
54 reações (curti e amei) 
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08 Andrew Hartwell, traduzido por 
Aline Brandão 

24/07/2018 Porque eleitores não ligam para os fatos Política Eleições Trump 67 compartilhamentos 
245 reações (curtir, triste, uau) 

09 Bruna Leão 10/07/2017 Está cheio de ar: filme busca ouvir 
histórias de relacionamentos abusivos 

Esfera cultural Entrevista com autoras sobre 
filmes com a temática  
Relacionamentos abusivos 

9 compartilhamentos 
89 reações (amei e curti) 

10 Mayara Barbosa e Bruna 
Rangel 

02/07/2017 Galeria: 15ª Caminhada de Mulheres 
Lésbicas e Bissexuais 

Movimento LGBT Lésbicas e Bissexuais 7 compartilhamentos 
147 reações (curtir, amei, uau) 

11 Marília Silva Martins Mendes 28/07/2017 Manifestações conservadoras no Brasil 
após as eleições de 2014 

Política  Conservadorismo político 3 compartilhamentos 
60 reações (curti, triste, uau) 

12 Micaelly Priscilla Lima e 
Kaliani Rocha 

21/07/2017 As Marias do Patriarcado Violência Apropriação, exploração e 
resistências das 
trabalhadoras domésticas do 
sertão pernambucano 

13 compartilhamentos 
79 reações (curti, triste, amei) 

13 Ana Clara Barbosa 25/07/2017 “A mulher negra no Brasil ainda tem que 
firmar um lugar diferente da escrava 
trabalhando na casa grande”, diz 
Jurema Werneck 

Violência  Mulher negra no Brasil 21 compartilhamentos 
124 reações (curti, amei, triste) 

14 Sabrina Aquino 19/07/2017 No Chile, é a aprovado novo projeto de 
lei que versa sobre o aborto 

Aborto Projeto de lei sobre o aborto 
no Chile  

12 compartilhamentos  
133 reações (curti, amei e uau) 

15 Bruna Rangel 05/07/2017 “Ficou com a melhor parte, dependendo 
da vítima”, diz promotor sobre estupro 
coletivo 

Violência Estupro coletivo  217 compartilhamentos 
1.789 reações (raiva, curtida, triste,) 

16 Beatriz Klimeck 12/07/2017 Caro Google, transtornos alimentares 
precisam ser levados a sério 

Saúde Transtornos alimentares 79 compartilhamentos 
731 reações (curtir, triste, amei,) 

17 Carolina Gerassi 12/07/2017 “Direito penal midiático inaugurado com 
a condenação de Lula.” Será? 

Política Condenação do Lula 19 compartilhamentos 
139 reações (curtir, uau, haha) 

18 Autoria desconhecida 10/08/2017 Anais Nin- À flor da pele: em cartaz peça 
sobre a escritora de literatura erótica 
feminina 

Esfera Cultural Entrevista com atriz principal 
do monólogo 

5 compartilhamentos 
58 reações (curti e amei) 

19 Autoria desconhecida 29/08/2017 Campanha sobre assédio dentro das 
agências de publicidade é lançada na 
internet 

Violência Assédio nas agências de 
publicidade do Nordeste 

13 compartilhamentos 
161 reações (curtir, triste, raiva) 
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20 Autoria desconhecida 11/08/2017 “Atravessando o tempo e construindo o 
futuro da luta contra o racismo” 

Feminismo Discurso de Angela Davis  na 
UFB 

25 compartilhamentos 
191 reações (curti, amei, haha) 

21 Bruna Leão 15/08/2017 Bem feito! Judiciário Condenação de Bolsonaro 
(Maria do Rosário) 

269 compartilhamentos 
2.428 reações (curti, amei, raiva) 

22 Iara Gonçalvez Carrilho 04/08/2017 Bem-vindos à Campo Grande Violência Assassinato de Mayara 
Amaral 

83 compartilhamentos 
214 reações  (curti, triste e raiva) 

23 Autoria desconhecida 22/08/2017 Cineasta feminista é homenageada no 
Festival de Curtas de São Paulo 

Esfera cultural Homenagem à cineasta e 
ativista feminista Carole 
Roussopoulos (1945-2009) 

8 compartilhamentos 
83 reações (curtir e amei) 

24 Roberta Dominici  09/08/2017 Coitado do homem que casar com você Matrimônio Casamento com uma 
feminista 

136 compartilhamentos 
520 reações (curtir, amei, raiva) 

25 Julia Serano 02/08/2017 Desconstruindo os argumentos de que 
“mulheres-trans-não-são-mulheres” 

LGBT Feminismo trans 48 compartilhamentos 
291 reações (curtir, amei, triste) 

26 Autor desconhecido  18/08/2017 Histórias reais e videodança compõem 
clipe visceral de “Mulamba” 

Esfera Cultural Documentário e ficção 
Para trazer à tona discussões 
como sororidade e 
empoderamento 

27 compartilhamentos 
177 reações (curtir, amei, uau) 

27 Caren Miesenberger 21/08/2017 Luta contra o preconceito LGBT Entrevista com criadora de 
centro de artes marciais para 
comunidade LGBT 

35 compartilhamentos 
354 reações (curtir, amei, uau) 

28 Tainã Góis 23/08/2017 A marginalização da mulher é a 
marginalização do feminismo 

Violência Opressão/ machismo 6 compartilhamentos 
50 reações (curtir e amei) 

29 Fabiana Dal’mas Rocha Paes 08/08/2017 11 anos da Lei Maria da Penha: 
conquistas e desafios 

Judiciário Lei Maria da Penha  49 Compartilhamentos 
367 Reações (curti, triste, amei) 

30 Autoria desconhecida 03/08/2017 Moda além da roupa Problemas sociais e 
trabalhistas  

Mulheres imigrantes 12 Compartilhamentos 
51 Reações (curtir, triste, amei)  

31 Autoria desconhecida 04/08/2017 Presença: evento empodera mulheres 
no Instituto Tomie Ohtake 

Esfera Cultural Exposição e atividades sobre 
espaço da mulher 

02 compartilhamentos 
40 reações  (curtir e amei) 

32 Tati Andrade 17/08/2017 “Professora, você trabalha ou só dá 
aula?” 

Problemas sociais e 
trabalhistas  

Desvalorização da docência 95 compartilhamentos 
226 reações (curtir, triste, raiva) 

33 Ana Luiza Barbosa 25/08/2017 Psicóloga Maria Clara Zanforlim 
responde sobre violência doméstica 

Violência  Violência doméstica  58 compartilhamentos 
188 reações (curtir, triste, raiva) 

34 Maria Mies 07/08/2017 Origens sociais da divisão sexual do 
trabalho 

Patriarcado Divisão sexual do trabalho 58 compartilhamentos 
141 reações (curtir e amei) 

35 Erica West 14/08/2017 As armadilhas do feminismo radical Feminismo  Feminismo radical e social 133 compartilhamentos 
915 reações (curtir, raiva, amei) 
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36 Rafaela Alice Faria 27/09/2017 Aborto chega ao Supremo Tribunal 
Federal 

Aborto Supremo Tribunal Federal no 
Brasil 

23 compartilhamentos 
154  reações (curtir, amei, uau) 

37 Bruna Leão 30/09/2017 10 Teds que você deveria assistir, 
segundo nossas seguidoras no Twitter 

Assuntos diversos Sugestões de assuntos 
diversos – pesquisa de 
leitores 

18 Compartilhamentos 
106 reações (curtir, amei, uau) 

38 Autoria desconhecida 18/09/2017 10 tweets pra você entender o que é ser 
bi 

LGBT Bissexualidade 5 compartilhamentos 
76 reações (curti e amei) 

39 Felipe Souza 29/09/2017 A justiça de gênero de Amina Wadud Feminismo  Feminismo Islâmico 5 compartilhamentos 
45 curtidas 

40 Luana Lima 20/09/2017 As lições de “13 Reasons Why” Saúde Suicídio 12 compartilhamentos 
100 reações (curtir e amei) 

41 Bruna Leão 23/09/2017 Bissexualidade não é doença, mas 
depressão é  

LGBT Bissexualidade e saúde 
mental  

56 compartilhamentos 
585 reações (curtir, amei, haha) 

42 Daniel Price 06/09/2017 Como a crítica de uma leitora feminista 
mudou meu livro de ficção científica 

Feminismo  Crítica em relação à 
estereotipação do sexo 
feminino 

5 compartilhamentos 
79 reações (curti, amei, uau) 

43 Paula Holanda 25/09/2017 Compartilhar a dor Saúde Uso das redes e formas de 
debater o suicídio 

07 Compartilhamentos 
42 Reações (curti, amei, uau) 

44 Paula Chang 27/09/2017 Eu não queria ser mãe naquele 
momento 

Aborto Aborto e Falta de apoio do 
parceiro 

25 compartilhamentos 
400 reações (curti, triste, amei) 

45 Flávia Dias 15/09/2017 10 conselhos de Frida Relações sociais  Conselhos 22 Compartilhamentos 
88 Reações (Curti, amei, haha) 

46 Divimary Borges 13/09/2017 Relações de gênero da infância  Educação Relações de gênero 25 Compartilhamentos 
87 Reações (Curti, amei, uau) 

47 Heloísa Dantas 11/09/2017 Mulherio: a imprensa feminista na 
ditadura militar 

Feminismo Periódicos feministas da 
ditadura militar 

31 Compartilhamentos 
120 Reações (Curti, amei, uau) 

48 Kavita Sarmah 04/09/2017 Refrigerante velho e remédios Saúde Relato/ Suicídio 26 Compartilhamentos 
133 Reações (Curti, amei, triste) 

49 Isabela Sena 22/09/2017 Se assumir bissexual é um ato de 
resistência 

LGBT Afirmar-se bissexual 23 Compartilhamentos 
285 Reações (Curti, amei, haha) 

50 Flávia Dias  26/09/2017 Você sabia que setembro também é o 
mês de conscientização de Alopecia 
Areata? 

Saúde Alopecia Areata 46 Compartilhamentos 
280 Reações (Curti, amei, triste) 

51  11/10/2017 “Entre Irmãs” estreia nesta quinta, 12 de 
outubro 

Esfera Cultural Filme  

52 Heloisa Righetto 05/10/2017 Aborto no Reino Unido Aborto Reino Unido 07 Compartilhamentos 
114 Reações (Curti, amei, uau) 
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53 Bruna Rangel 17/10/2017 As melhores contas feministas no 
Twitter, segundo nossas seguidoras 

Feminismo Diversidade de contas 
feministas  

21 Compartilhamentos 
100 Reações (Curti, amei) 

54 Sabrina Lasevitch, Camila 
Belinaso e Sophie Dall’olmo 

19/10/2017 A barbárie veste toga Violência  Violência doméstica, maus 
tratos/ Misoginia 

265 Compartilhamentos 
518 Reações (Triste, curti, raiva) 

55 Bruna Leão  30/10/2017 Dance seu Doutorado Educação Doutorado 11 Compartilhamentos 
87 Reações (Curti, amei) 

56 Bruna Leão 23/10/2017 Evento discute a violência de gênero 
sofrida por donas de casa 

Esfera cultural Naturalização de violência de 
gênero sofrida pelas 
domésticas 

38 Compartilhamentos 
174 Reações (Curti, amei, triste) 

57 Autoria desconhecida 24/10/2017 Girls Rock Camp abre inscrição para o 
primeiro acampamento musical de 
meninas em Curitiba 

Esfera Cultural Música 5 Compartilhamentos 
106 Reações (curti, amei, uau) 

58 Autoria desconhecida 31/10/2017 Grupo lança vídeo com orientações 
para acolher pais e mães em luto 

Esfera Cultural Perda gestacional ou de 
recém-nascido 

22 Compartilhamentos 
107 Reações (curti, triste, amei)  

59 Iara Gonçalves Carrilho 10/10/2017 Tinha que ser mulher! Esfera Social Ser mulher na Esfera Social 20 Compartilhamentos 
125 Reações (curti, triste, amei) 

60 Iara Gonçalves Carrilho 03/11/2017 “Bandida boa é bandida morta”? Esfera Cultural Livro sobre Violência de 
gênero atrás das grades 

19 Compartilhamentos 
59 reações (Curti, amei, uau) 

61 Autoria Desconhecida 01/11/2017 “Olhando para as estrelas” estreia dia 
09 de novembro 

Esfera Cultural Deficiência visual 19 Compartilhamentos 
59 reações (Curti, amei, uau) 

62 Andréa Romão 09/11/2017 6 mitos sobre seu hímen Saúde Hímen e virgindade 32 Compartilhamentos 
301 Reações (curtir, amei, uau) 

63 Rachel Alvarez 02/11/2017 A adultização de Millie Bobby Brown Hipersexualização por 
parte da mídia 

Adultização de Millie 191 Compartilhamentos 
1.996 reações (Curti, triste, raiva) 

64 Bruna Leão  06/11/2017 Review: O Ano Em Que Morri em Nova 
York 

Esfera Cultural Livro sobre vivências e 
relações sociais 

7 Compartilhamentos 
40 reações (Curti, amei, uau) 

65 Jennifer Dawn Whitney 07/11/2017 Um estudo necessário: a Barbie negra e 
a criação de Nicki Minaj 

Feminismo  Raça e feminilidade 17 Compartilhamentos 
282 Reações (curti, amei, uau)  

66 Bruna Leão  07/12/2017 12 livros escritos por mulheres negras Esfera Cultural Livros 55 compartilhamentos 
229 reações (curti e amei) 
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Anexo 02- Categorização dos dados da Revista on-line Azmina 

Categorização de Dados (AZMINA) 

Número de pessoas que curtem ou seguem a página 129.743 (Dados do dia 22/03/2018) 

Nº  

AUTORIA 

 

DATA DA POSTAGEM 

 

TÍTULO  

 

TEMÁTICA ABORDADA 

 

SUBCATEGORIA 

ÍNDICE DE RELEVÂNCIA 

Esses dados foram retirados da 

postagem em questão da página do 

facebook 

1. 01 Bruna Escaleira 18/07/2017 A descoberta de que 
pessoas atrás das grades 
também são pessoas... 

Esfera cultural Livro sobre as mulheres 
na prisão 

16 compartilhamentos  
112 reações (curti, amei, uau)  

2. 02 Juliana Luna 25/07/2017 Autocuidado é mais do que 
tirar férias: é escutar o 
próprio corpo 

Saúde Autocuidado, um tempo 
para cuidar de si. Bem-
estar  

38 compartilhamentos 
283 reações (curti, amei,haha) 
 

03 Laura Moraes 14/07/2017 A Crush é bissexual. E 
agora? 

LGBT Relacionamentos/ 
Bissexualidade 

20 compartilhamentos 
249 reações (curti, amei, raiva) 

04 Nana Queiroz 04/07/2017 Chegou o teste de HIV de 
farmácia: Veja cuidados a 
tomar antes de fazê-lo 

Saúde HIV/preconceito 78 compartilhamentos 
297 reações (curti, amei, uau) 

05 Hard GRRRLS 28/07/2017 Exposição conta história 
dos fanzines feministas 

Esfera Cultural Fanzines 10 Compartilhamentos 
126 Reações (curti, amei, uau) 

3. 06 Evelyn Silva 12/07/2017 Minha namorada bissexual 
vai me trocar por um 
homem? 

LGBT Lésbicas, bissexuais e 
relacionamentos 
 

31 Compartilhamentos 
276 Reações (curti, raiva, amei) 

4. 07 Sarah Mund 04/07/2017 Mulher, Negra, Trans: a 
vida real é uma somatória 
de opressões 

Interseccionalidade/  
Relações sociais 

Exclusão 19 Compartilhamentos 
80 Reações (curti, amei) 

5. 08 DIBRADORAS 11/07/2017 Conheça as mulheres que 
estão resgatando o futebol 
do Amazonas 

Esporte Futebol feminino 28 Compartilhamentos 
475 Reações (curti, amei, uau) 

6. 09 Lívia Magalhães 05/07/2017 Flávia Piovesan: a 
brasileira que quer “deixar 

Legislação 
 
 

Direito das mulheres 20 Compartilhamentos 
267 Reações (curti, amei, triste) 
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uma marca” na luta pelo 
direito das mulheres 

7. 10 Nana Queiroz 19/07/2017 Indígenas denunciam 
casos de assédio sexual 
no sus 

Violência   Crime sexual contra as 
indígenas/ assédio sexual 

36 Compartilhamentos 
149 Reações (curti, triste, raiva) 

8. 11 Samanta Dias 03/07/2017 Mapeamos as principais 
ameaças aos direitos 
reprodutivos no Congresso 

Legislação Reforma trabalhista e da 
previdência  

82 Compartilhamentos 
149 Reações (curti, raiva, triste) 

9. 12 Mariana Lozzi 06/07/2017 Nascem Flores no asfalto: 
Capítulo 19: Procissão ou 
a despedida 

Esfera Cultural Capítulo de romance 1 compartilhamento 
9 reações (curti e amei) 

10. 13 Mariana Lozzi 21/07/2017 Nascem Flores no asfalto: 
Capítulo 20: do que são 
feitas as manhãs 

Esfera Cultural Capítulo de romance Nenhum Compartilhamento 
7 reações (curti e amei) 

11. 14 Carolina OMS 26/07/2017 No Brasil ou na índia, 
mulheres ainda são vistas 
como pedaço de carne 

Violência Assédio sexual 22 Compartilhamentos 
154 reações (curtir, triste, amei) 

12. 15 Rebecca Souza 19/07/2017 Sou mulher, feminista e 
cigana 

Feminismo Feminismo cigano 23 compartilhamentos 
226 reações (curti, amei, uau) 

13. 16 Breno Castro Alves 31/07/2017 Um novo macho é 
possível? Sim, uma coluna 
feita por homens 

Feminismo Masculinidade 121 compartilhamentos 
588 reações (curti, amei, triste) 

14. 17 Hard Grrrl 31/08/2017 Rock, sertanejo e 
feminismo: conheça 
Camila Garófalo 

Esfera Cultural Música Nenhum compartilhamento 
42 reações (curti, amei) 

15. 18 Nana Queiroz 28/08/2017 5 liçoes de feminismo 
desta temporada de Game 
of Thrones 

Esfera Cultural/ feminismo Entretenimento 131 compartilhamentos 
825 reações (curti, amei, uau) 

16. 19 Helena Bertho 14/08/2017 Com quase nada, essas 
gêmeas viraram ícones de 
moda da favela e de todo 
Brasil 

Moda Feminismo negro 74 compartilhamentos 
1.114 reações (curti, amei, uau) 

17. 20 Evelyn Silva 29/08/2017 Conheça a história de luta 
das lésbicas brasileiras 

LGBT Lésbicas 28 compartilhamentos  
116 reações (curti, amei) 

18. 21 Tainá Leite 02/08/2017 Escolhi amamentar meu 
filho no trabalho, mas isso 
ainda incomoda 

Maternidade Amamentação 13 compartilhamentos 
68 reações (curti amei) 
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19. 22 DIBRADORAS 15/08/2017 Como o esporte uniu mãe 
e filha: ‘meu programa 
familiar é disputar um 
mundial’ 

Esporte Relações familiares 01 compartilhamento 
24 reações (curti e amei) 

20. 23 Equipe AZMINA 07/08/2017 Feminista tem que pegar 
geral  

Sexo Sexo casual 19 compartilhamentos 
81 reações (curti e amei) 

21. 24 Nana Queiroz 30/08/2017 #homãodaporra: Elogio 
ajuda ou atrapalha 
feminismo? 

Relações sociais Luta contra Machismo 01 compartilhamento 
48 reações (curti e amei) 

22. 25 Bruna Escaleira 22/08/2017 Mulheres na literatura: a 
‘força bruxa’ emerge para 
quebrar a hegemonia 
masculina 

Esfera cultural Literatura 19 Compartilhamentos 
104 reações (curti, amei, uau) 

23. 26 Lívia Magalhães 16/08/2017 O uso da lei Maria da 
Penha como instrumento 
de vingança é um mito 

Legislação Maria da Penha 26 compartilhamentos 
101 reações (curti, amei, triste) 

24. 27 Luana Génot 09/08/2017 Teste do pescoço: você já 
fez?  

Violência Experiências racistas 18 compartilhamentos 
195 reações (curti, amei, uau) 

25. 28 Rebecca Souza 23/08/2017 Xenofobia também é uma 
questão feminista 

Violência Mulheres de identidade 
étnica/ Xenofobia 

34 compartilhamentos 
166 reações (curti e amei) 

26. 29 Equipe Azmina 04/09/2017 5 mulheres gordas que 
amamos seguir 

Feminismo e gordofobia Autoestima 4 compartilhamentos 
199 reações (curti, amei, haha) 

27. 30 Equipe Azmina 18/09/2017 Estamos abertos à 
diversidade de pepecas? 

Saúde Vídeo repostado sobre a 
vagina 

43 compartilhamentos 
382 reações (curti, amei, haha) 

28. 31 LINN da Quebrada 14/09/2017 Linn da quebrada lança 
novo álbum: “Produzir 
música é construir pontes” 

Esfera Cultural LGBT/ Música 13 compartilhamentos 
104 reações (curti, amei, uau) 

29. 32 Juliana Luna 06/09/2017 Uma maneira simples de 
prevenir doenças: o 
autoconhecimento 

Saúde Atividade Física 7 compartilhamentos 
69 reações (curti e amei) 

33 Thais Folego 28/09/2017 Criminalização do aborto 
mata mais mulheres 
negras 

Aborto Racismo /Classe social 16 Compartilhamentos 
106 Reações (curti, triste) 

34 Tayná Leite 06/09/2017 Culpa Materna: Porque 
ainda damos ouvidos a 
esse monstro 

Maternidade Divisão de tarefas/ 
Culpabilização 

28 compartilhamentos 
107 reações (curti, amei, uau) 
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35 Equipe Azmina 01/09/2017 Ejaculação no ônibus e 
estupro no uber: devemos 
ficam em casa?! 

Violência Violência sexual/ Estupro/ 
Resistência 

207 Compartilhamentos 
982 reações (curti, raiva, triste) 

36 Debora Diiz 20/09/2017 Menos abortos? 
Descriminalizar é a saída 

Aborto Descriminalização do 
aborto 

14 Compartilhamentos 
123 Reações (curti, amei, triste) 

37 Dibradoras 19/09/2017 Mulher assume narração 
de futebol dos EUA e 
enfrenta enxurrada de 
comentários machistas 

Esporte Machismo 20 compartilhamentos 
374 reações (curti, raiva, triste)  

38 Bruna Escaleira 26/09/2017 Poeta mostra a história do 
Brasil sob a ótica de um 
útero 

Base Patriarcal Ciclo menstrual 6 compartilhamentos 
85 reações (curti, amei, uau) 

39 Letícia Bahia 19/09/2017 Precisamos falar sobre 
aborto – mas não do jeito 
que você está pensando 

Aborto Aborto seguro 19 Compartilhamentos 
105 Reações (curti, amei) 

40 Tayná Leite 12/10/2017 Nudez e pedofilia: onde 
está o real problema? 

Violência Criação dos filhos/ 
relações sociais/ Pedofilia 

35 compartilhamentos 
151 reações (curti, amei, triste) 

41 Agência Pública de 
Jornalismo Investigativo- 
Por Andrea Dip e Bruno 
Fonseca, com 
colaboração de Martha 
Jares 

25/10/2017 “O poder público só nos vê 
quando a gente tomba” 

Violência Feminicídio 13 compartilhamentos 
73 reações (curti, triste, raiva) 
 

42 Samantha Dias 02/10/2017 A Reforma Política pode 
aumentar a participação 
das mulheres?  

Política Participação das 
mulheres na política 

1 compartilhamento 
13 reações (curti, amei) 

43 Juliana Luna 03/10/2017 Autocuidado: Como 
reprogramar uma mente 
educada a viver com 
medo? 

Saúde Medo/ Autocuidado e 
poder da mente 

3 compartilhamentos 
20 reações (curti, amei, uau) 

44 Evelyn Silva 19/10/2017 Casamento no segundo 
encontro: Amor ou 
resultado da Lesbofobia 

LGBT Casamento 8 Compartilhamentos 
74 Reações (curti, amei, triste) 

45 Equipe Azmina 18/10/2017 Entidades pedem veto de 
Temer a mudanças na lei 
Maria da Penha 

 Legislação Maria da Penha 13 Compartilhamentos 
53 Reações (curti, raiva, triste) 
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46 Josie Jeronimo  16/10/2017 Quem são as mulheres 
que querem unir religião e 
feminismo 

Violência e Religião Teologia Feminista  38 Compartilhamentos 
175 Reações (curti, amei, triste) 

47 Rebecca Souza 05/10/2017 Sou uma mulher cigana, 
mas não sou um 
estereótipo 

Estereótipos Cultura Cigana 11 Compartilhamentos 
66 Reações (curti,amei) 

48 Bruna Escaleira 31/10/2017 Teatro também é literatura: 
Quem são as dramaturgas 
do nosso tempo? 

Esfera Cultural Mulheres no teatro 33 Compartilhamentos 
81 Reações (curti, amei, uauá) 

49 Jaqueline de Jesus 15/11/2017 ‘O simples fato de Jesus 
ser uma travesti’  

 LGBT Trans/ teatro e religião 10 Compartilhamentos 
67 Reações (curti, amei, triste) 

50 Thais Folego 20/11/2017 “Nossa pele preta é o 
nosso manto de coragem e 
resistência” 

Consciência Negra  33 Compartilhamentos 
98 Reações (curti, amei) 

51 Juliana Luna 14/11/2017 É possível fica de boa com 
a menstruação? 

Saúde Menstruação 23 Compartilhamentos 
96 Reações (curti, amei, uau) 

52 Bruna Escaleira 28/11/2017 Elena Ferrante: Por que só 
se fala nela? 

Esfera Cultural Sugestões de leituras 22 Compartilhamentos 
153 Reações (curti amei, uau) 

53 Luisa Toller 29/11/2017 Em cartaz no Masp, As 
Guerrilla Girls expõem a 
falta de mulheres na arte 

Esfera Cultural Mulheres em museus 
apenas como modelos 
nus 

22 Compartilhamentos 
97 Reações (curti, amei) 

54 Rebecca Souza 08/11/2017 Não sou uma vergonha 
para meu povo, e me 
levanto para dizer: ‘Sou 
cigana e bissexual’ 

LGBT Cultura Cigana  

55 Thais Folego 25/11/2017 O pedido de socorro que 
vem do celular 

Violência Aplicativos de combate à 
violência 

24 Compartilhamentos 
76 Reações (curti, amei) 

56 Luana Génot 22/11/2017 O racismo não é ‘coisa da 
minha cabeça’ 

Violência Racismo/ microagressões  2 compartilhamentos 
22 reações (curti, triste) 

57 Hard Grrrls 28/11/2017 Portal celebra protagonis-
mo feminino na música 

Esfera Cultural Música 1 Compartilhamento 
15 Reações (curti, amei) 

58 Letícia Bahia 06/11/2017 É muito tarde para silenciar 
questionamentos sobre 
gênero, diz Judith Butler 

Feminismo Racismo/ feminicídio/ 
Silenciamento 

138 Compartilhamentos 
629 Reações (curti, amei, uau) 

59 Bruna Escaleira 12/12/2017 15 livros incríveis lançados 
por mulheres em 2017 

Esfera Cultural Livros lançados por 
mulheres 

162 Compartilhamentos 
274 Reações (curti, amei, uau) 
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Anexo 03- Categorização dos dados do perfil do Facebook de Djamila Ribeiro 

Categorização de Dados (página pública DLAMILA) 

 

 

 

DATA DA POSTAGEM TEMÁTICA ABORDADA NÚMERO DE CURTIDAS NÚMERO DE 

COMPARTILHAMENTOS 

24 de dezembro de 2017 Natal em família 2,2 mil (curti, amei, uau) 2 compartilhamentos 

20 de dezembro de 2017 Indústria Cultural (música) 5,8 mil (curti, amei, uau) 1.032 compartilhamentos 

18 de dezembro de 2017 Sobre o que é lugar de fala 2 mil (curti, amei, raiva) 254 compartilhamentos 

60 Anaíra Sarmento 044/12/2017 A história do único 
acampamento cigano 
chefiado por mulheres 

Patriarcado Resistência, racismo 49 Compartilhamentos 
 192 Reações (curti, amei, uau) 

61 Rebecca Souza 13/12/2017 Afinal, o que é o amor que 
os brancos tanto falam? 

Sexo Mulher como objeto a ser 
consumido, especialmen-
te de outras culturas 

19 Compartilhamentos 
142 Reações (curti, triste, raiva) 

62 Anaíra Sarmento 04/12/2017 As contradições do 
matrimônio cigano 

Matrimônio Matrimônio cigano 8 Compartilhamentos 
37 Reações (curti, triste, raiva) 

63 Reportagem: Amanda Célio, 
Edição: Carolina OMS; 
Ilustração: Larissa Ribeiro 

11/12/2017 As meninas de Minas Violência Exploração sexual de 
crianças e adolescentes 

121 Compartilhamentos 
250 Reações (triste, curti, raiva) 

64 Amazônia Real 15/12/2017 Mulheres Indígenas se 
unem por voz em 
Rondônia 

Política Espaço de liderança 7 Compartilhamentos 
59 Reações (curti, amei) 

65 Tayná Leite 06/12/2017 Talvez eu não seja a 
melhor mãe do mundo... E 
tudo bem! 

Maternidade Desafios da maternidade 
e os diversos tipos de mãe 

12 Compartilhamentos 
79 Reações (curti, amei) 

66 Anaíra Sarmento 04/12/2017 Tecendo a resistência Vida Cigana/ Cultura Desafios dos ciganos 3 Compartilhamentos 
34 Reações (curti, amei) 

67 Anaíra Sarmento 04/12/2017 As dificuldades no acesso 
aos direitos 

Saúde Prevenção, saúde, 
serviços públicos aos 
ciganos 

7 Compartilhamentos 
42 Reações (curti, triste, amei) 
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Número de pessoas que 

curtem ou seguem a 

página do facebook de 

Djamila Ribeiro 

 121.950  

(Dados do dia 22/03/2018) 

04 de dezembro de 2017  Lançamento do Livro “O que é 

Lugar de fala” 

1,9 mil (curti, amei, uau) 39 compartilhamentos 

    

24 de novembro de 2017 Pedro Cardoso e Lugar de Fala 5,2 mil (curti, ami, haha) 385 compartilhamentos 

11 de novembro de 2017 Posicionamento quanto às 

desigualdades raciais 

4,7 mil (curti, amei, uau) 611 compartilhamentos 

06 de novembro de 2017 Violência contra mulheres 2,7 mil (curti, triste, amei) 1.001 compartilhamentos 

03de novembro de 2017 Representatividade 2,6 mil (curti, amei, triste) 522 compartilhamentos 

    

04 de outubro de 2017 Livro “O que é Lugar de fala” 2 mil (curti, amei, uau) 126 compartilhamentos 

27 de outubro de 2017 Evento com Butler 2,1 mil (curti, amei, uau) 388 compartilhamentos 

30 de outubro de 2017 Patriarcado 1,6 mil (curti, amei, uau) 42 compartilhamentos 

18 de outubro de 2017 Filme do Danilo Gentili 1,5 mil (curti, raiva, triste) 135 compartilhamentos 

    

29 de setembro de 2017 Capa da revista Gol  1,3 mil (curti, amei, uau) 45 compartilhamentos 

21 de setembro de 2017 Prioridades 2 mil (curti, amei, uau) 16 compartilhamentos 

02 de setembro de 2017 Odoya, rainha do mar 2 mil (curti, amei, uau) 1 compartilhamento 

15 de setembro de 2017 Sessão de fotos 1,7 mil (curti, amei, uau) 3 compartilhamentos 

    

26 de agosto de 2017 Foto com a autora pronta para 

sair com as amigas 

1,4 mil (curti, amei, uau) 0 compartilhamento 

22 de agosto de 2017 Rótulos acadêmicos  3,5 mil (curti, amei, haha) 63 compartilhamentos 

14 de agosto de 2017 Racismo 1,8 mil ( curti, amei, triste) 618 compartilhamentos 

 Foto com D. Diva 3,3 mil (curti, amei, uau) 8 compartilhamentos 

    

30 de julho de 2017 Branquitude e dona Diva 2,1 mil (curti, amei, uau) 167 compartilhamentos 

25 de julho de 2017 Prêmio Trip transformadores  1,7 mil (curti, amei, uau) 6 compartilhamentos 
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18 de julho de 2017 Tautologia do invisível  3,6 mil (curti, triste, amei) 493 compartilhamentos 

11 de julho de 2017 Relato de experiência  3,1 mil (curti, amei, uau) 63 compartilhamentos 
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Anexo 04- Categorização dos dados da página on-line do Facebook  de Márcia Tiburi 

  

Categorização de Dados (página pública Márcia Tiburi ) 

 

 

 

 

 

Número de pessoas que 

curtem ou seguem a 

página do facebook de 

Márcia Tiburi  

 82.941  

 (Dados do dia 22/03/2018) 

DATA DA POSTAGEM TEMÁTICA ABORDADA NÚMERO DE 

REAÇÕES 

NÚMERO DE 

COMPARTILHAMENTOS 

16 de dezembro de 2017 Entrevista para Futura 244 (curti, amei, uau) 1 compartilhamento 

12 de dezembro de 2017 Curso de introdução à Filosofia online 891 (curti, amei, uau) 121 compartilhamentos 

08 de dezembro de 2017 Ética e pós-verdade 332 (curti, amei, uau) 23 compartilhamentos 

06 de dezembro de 2017 Avareza 236 (curti, amei, triste) 1 compartilhamento 

    

30 de novembro de 2017 Dialética do Esclarecimento 811 (curti, amei, uau) 272 compartilhamentos 

28 de novembro de 2017 Hábitos de escrita 399 (curti, amei) 63 compartilhamentos 

23 de novembro de 2017 Reflexão sobre preguiça 300(curti, amei, uau) 70 compartilhamentos 

1 de novembro de 2017 Vídeo sobre o curso ‘adorno e 

facismo’ 

513 (curti, amei, haha) 45 compartilhamentos 

    

25 de outubro de 2017 Fora Temer  729 (curti, amei, triste) 181 compartilhamentos 

18 de outubro de 2017 Vídeo sobre Imbecilizador 

profissional 

1,2 mil (curti, amei, haha) 83 compartilhamentos 

16 de outubro de 2017 Curso sobre adorno e facismo 816 (curti, amei, uau) 76 compartilhamentos 

10 de outubro de 2017 Fala sobre Arte e confusões  777 (curti, amei, uau) 2 compartilhamentos 

    

07 de setembro de 2017 Inscrições sobre Introdução à Teoria 

Crítica 

361 (curti, amei, uau) 41 compartilhamentos 

04 de setembro de 2017 Vídeo sobre evento “As pensadoras” 401 (curti, amei, haha) 41 compartilhamentos 
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21 de setembro de 2017 Lançamento do Livro Estado Pós-

democrático 

297 (curti, amei, uau) 6 compartilhamentos 

22 de setembro de 2017 Artigo sobre Queer Museu  175 (curti, amei, uau) 29 compartilhamentos 

    

18 de agosto de 2017 O Facismo e o Ridículo 808 (curti, amei, haha) 294 compartilhamentos 

13 de agosto de 2017 As pensadoras 743 (curti, amei, uau) 0 compartilhamento 

11 de agosto de 2017 Curso sobre Beauvoir 1,1 mil (curti, amei, uau) 121 compartilhamentos 

04 de agosto de 2017 Questões sobre o ‘Ridículo Político’ 440 (curti, triste, amei) 0 compartilhamento 

    

26 de julho de 2017 Tirinha 575 (curti, amei, haha) 51 compartilhamentos 

24 de julho de 2017 Entrevista sobre o livro ‘Ridículo 

Político’ 

530(curti, amei, haha) 108 compartilhamentos 

18 de julho de 2017 Curso sobre Beauvoir 516 (curti, amei, uau) 0 compartilhamento 

06 de julho de 2017 Curso sobre o Laboratório de escrita 883 (curti, amei, haha) 184 compartilhamentos 

 


