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RESUMO
Este estudo analisa a #DeixaElaTrabalhar. O objetivo geral é observar como uma
hashtag pode auxiliar na luta pelo empoderamento feminino. Com levantamento
bibliográfico foi possível contextualizar sobre como as redes sociais, através das
hashtags, podem servir para criar debates positivos e negativos sobre um
determinado tema. Na fundamentação teórica de estudo buscou embasamento em
autores como: Recuero (2009), Castells (2003), Beauvoir (1949), entre outros A
pesquisa se caracteriza por ser qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental e
a metodologia utilizada se baseia na análise de conteúdo. Durante este estudo foi
possível observar que alguns casos, quando afetam algum determinado grupo, no
caso do artigo, mulheres, pode-se gerar uma grande corrente, ou seja, um debate
sobre determinado acontecimento, na era da internet, através das redes sociais.

Palavras-chave: Feminismo. Hashtags. hashtags feminista. empoderamento
feminino.

ABSTRACT
This study analyzes the #DeixaElaTrabalhar. The general object is observe how a
hashtag can help in the fight for female empowerment. With bibliographic survey was
possible contextualize about like social networks, through hashtags, can serve for
create positive and negative debates about a certain topic. In the theoretical basis of
study sought basement in authors like: Recuero (2009), Castells (2003), Beauvoir
(1949), among others. The research is characterized by being qualitative, explorative,
bibliography and documentary and the methodology used is based in the analysis of
content. During this study was possible observe that some cases, when affect
particular group, in the case of the article, women, it can be generate a large current,
that is, a debate on a particular event, in internet area, throught the social networks.

Keywords: Feminism. Hashtags. Feminist hashtags. Female empowerment.
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1 INTRODUÇÃO

Nas redes sociais, principalmente o facebook, pois é a rede social analisada no
artigo, as hashtags têm sido utilizadas para criar grupos, com intuito de discussão. A
#DeixaElaTrabalhar foi a escolha para dialogar sobre como a hashtag pode auxiliar
para discutir sobre um assunto de forma “organizada”. Neste artigo a ligação da
hashtag escolhida com o empoderamento feminino, é feita através da análise de
alguns comentários. Para entender a correlação dos dois assuntos, é preciso
entender, como surgiu a internet, as redes sociais, o real significado da palavra
hashtag, que aparecerá muito na leitura do presente artigo.
O que significa o feminismo, o que é empoderamento e principalmente como
surgiu a #DeixaElaTrabalhar, são temas que irão aparecer ao decorrer da leitura, além
de uma desmembração do que está por trás da hashtag determinada para a análise.
Para isso é preciso categorizar alguns temas que eu julguei presente na hashtag,
como por exemplo assédios, machismo, desigualdade e questões de gênero.
Analisar como as hashtags utilizadas nas redes sociais podem ajudar no debate
e na divulgação do assunto, na desconstrução da imagem do feminismo e como a
internet pode colaborar para o empoderamento feminino, esse é o objetivo do artigo.
Na fundamentação teórica de estudo buscou embasamento em autores como:
Recuero (2009), Castells (2003), Beauvoir (1949), entre outros A pesquisa se
caracteriza por ser qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental e o método
utilizado se baseia na análise de conteúdo de Laurence Bardin.

2 INTERNET E REDES SOCIAIS

A internet nem sempre foi um ambiente de interação das pessoas, em que os
internautas expõem suas opiniões. Para o colunista e historiador Maximiliano Meyer
(2016), no início dela, tinha-se uma visão bem diferente de como está agora; ela foi
projetada inicialmente para ações militares, em que servia como meio de pesquisa
para combates.
No meio da Guerra Fria, a internet servia como aliada para os Estados Unidos,
que usavam essa ferramenta como segundo plano de segurança para comunicação,
em caso de ataques, se seus aparelhos de comunicações utilizados na época fossem
atingidos. A ARPANET, conhecida hoje como Internet foi a primeira versão criada, que
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funcionava como um sistema de comunicação de dados, por meio de uma gigantesca
estrutura de computadores, onde as informações eram divididas em pacotes. Esse
sistema foi elaborado por estudantes e estagiários dos Estados Unidos no século XX
a pedido do Departamento de Defesa americana. Não podemos afirmar que a criação
da internet tenha um autor específico, pois foi um processo de criação em que
inúmeras pessoas tiveram o envolvimento (CASTELLS, 2003).
No Brasil os primeiros contatos com a criação da internet foram em 1988
através de universidades ligadas aos Estados Unidos. Para Castells a primeira
formação de um possível site foi criada em 1991, para meios acadêmicos. E só em
1995 o governo liberou espaço da plataforma para fins comerciais. No século XXI, o
cenário já é bem diferente, como aborda Márcia Vidal Nunes ao falar sobre dados de
acesso no Brasil:
De acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE5, são 56 milhões de
brasileiros que têm acesso à internet no país. O levantamento mostra o
percentual de brasileiros acima dos 10 anos que acessou a internet pelo
menos uma vez entre 2005 e 2008 passou de 20,9% para 34,8%. A pesquisa
revela ainda que o aumento se deu tanto entre homens quanto entre
mulheres e que os jovens são a maioria dos usuários. O total de brasileiros
com acesso à internet subiu 75,3%, de 2005 a 2008, no Brasil. Desse total,
17 milhões ganham mais de dois salários mínimos perca pita por mês. Os
jovens são a maioria dos usuários da internet: adolescentes entre 15 a 17
anos representam 62,9% do total de usuários brasileiros (NUNES, 2011, p.
152).

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia, em 2015 o hábito de uso da
internet cresceu, os usuários ficam conectados aproximadamente 4h59mim por dia
durante a semana e aos finais de semana o número diminui para 4h24mim, na
internet. No ano anterior, em 2014, os dados eram de 3h39mim por semana e 3h43
durante os finais de semana conectados à internet. A diferença do tempo conectados
na internet entre homens e mulheres é mínima, os homens passam aproximadamente
5h11mim e as mulheres passam 5h06mim na internet, durante a semana. A pesquisa
de 2015 também revelou que os jovens ainda são os que mais gastam horas
conectados, 65% dos jovens entre 16 a 25 anos passam aproximadamente 5h51mim
durante a semana conectados, eles também são considerados a faixa etária que se
conecta todos os dias. Esses dados também são influenciados pelo grande número
de aparelhos celulares que conectam a internet, a maioria dos jovens acabam usando
esse tipo de ferramenta para utilizar as mídias sociais com mais facilidade e em maior
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tempo. 92% dos internautas estão conectados nas redes sociais, 83% deles estão no
Facebook, 58% no Whatsapp e 17% conectados ao Youtube.
Baseado nestes dados, percebe-se que isso é muito recente, que apesar de
toda essa potência que a internet tem nos dias de hoje, principalmente as mídias
sociais são criações de pouquíssimo tempo, mas já com uma influência enorme na
vida em sociedade. Existe pessoas que não conseguem ficar sem olhar o celular
quando surge uma notificação de alguma rede social.
Segundo autores como Primo (2008) , Autoun (2013) os objetivos e os usos
da internet se modificaram completamente desde sua criação. Quando se falava em
mídia, pensavam-se jornais, televisão e rádios. Hoje as mídias na internet incluem,
além de plataformas de notícias, blogs, sites, mídias sociais e uma infinidade de outras
possibilidades.
De acordo com os autores Fábio Malini e Henrique Autoun (2013), há pouco
tempo os formadores de opinião que trabalhavam por meio de blogs não tinham
credibilidade tanto quanto os dos jornais impressos. A internet ganhou a sua
credibilidade por ser um “lugar” onde a liberdade de expressão é prezada, diferente
dos jornais, que precisam filtrar seus conteúdos, e levar em conta a política interna da
empresa.
Daí que, por ora, há todo um conjunto novo de disputas e conflitos sobre a
produção e a regularização da liberdade na Internet, na medida em que todo
o valor capitalista está radicado em fazer os conectados livres permanecer
dentro de limites programáveis e de conexões preestabelecidas, para
recolher desta toda a sua produção social. (MALINI, 2011, p. 153)

Além do poder que a internet vem ganhando, outro ponto que colabora para
essa popularização são os dispositivos que aceleram essa interação, por
compartilhamentos de conhecimentos, de informações e dados, refletem Malini e
Autoun (2013). Para os autores, o consumidor torna-se cada vez mais exigente, pois
é capaz de interagir e comunicar-se através desses dispositivos. A escritora Raquel
Recuero (2009), alega que os usuários que analisam as redes sociais são
considerados atores, eles atuam na forma de moldar as estruturas sociais, por meio
da interação e da constituição de laços sociais. Recuero (2009), também salienta que
“quanto maior o número de laços, maior a densidade da rede, pois mais conectados
estão os indivíduos que fazem parte dela [...] Os laços sociais auxiliam a identificar e
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compreender a estrutura de uma determinada rede social” (RECUERO, 2009, p. 41).
Com a criação das redes sociais, esse poder de interação se multiplicou, é um local
onde as pessoas expõem suas opiniões, criam debates sobre qualquer assunto. Com
a vinda das hashtags, que é um método de captar uma palavra chave é possível saber
quais são os assuntos mais falados nas redes sociais e identificar quem são as
pessoas que estão falando e o que elas estão comentando sobre esse assunto,
debates como o empoderamento da mulher e o feminismo viralizaram, ficou ainda
mais fácil de identificar assuntos deste e de qualquer outro tipo. As hashtags
colaboram na busca e na organização das informações e também se tornaram um
meio para classificar conteúdos e entender o que os usuários estão discutindo,
tornando esse espaço fundamental para o entendimento na comunicação e na
cibercultura.
O ciberativismo é uma forma de ativismo na internet, local em que os usuários
usam a internet para divulgar ações, realizar mobilizações e fazer reivindicações. É
considerado um sistema recente, que utiliza as novas tecnologias de informação e
comunicação (TICS), para a proposição de ações por meio da comunicação digital na
internet. Para Nunes (2011), o ciberativismo tem mostrado que é uma das mais novas
ferramentas para fazer mobilizações. “A crescente importância das inovações
tecnológicas na nossa vida cotidiana vem provocando uma série de transformações
na forma como as pessoas se relacionam entre si com a sociedade” (NUNES, 2011,
p. 151).
Para o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic) , dirigido
por Malini, “O Twitter, como um espaço plural de mobilizações e discussões, tornouse palco para a expoente ascensão de manifestações e campanhas que utilizam
hashtags como ferramenta de enfrentamento e conscientização”.
Para os autores Lemos e Lévy (2010) a comunicação pelos veículos de
comunicação de massa é denominada de “comunicação massiva” e de “comunicação
pós-massiva”, aquela comunicação realizada através das ferramentas da internet.
Segundo eles, as redes sociais, como por exemplo, o e-mail, Facebook, Twitter, blogs
e sites, etc. estão proporcionando um fenômeno de compartilhamento de informação
e conteúdo. Ou seja, estamos inseridos na “comunicação pós-massiva”, onde
atualmente, as redes e mídias sociais, são quem ditam os temas que serão falando
desde a mídias tradicional,
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Segundo Manuel Castells (2004), a “internet é o tecido de nossas vidas neste
momento. Não é futuro. É presente. Internet é um meio para tudo, que integra com o
conjunto da sociedade. É através dele que as transformações estão acontecendo.”
(CASTELLS, 2004, p.55).
Apesar da afirmação ter sido feita em 2004, está muito atual este conceito, pois
a internet através, justamente das redes sociais, está ditando o que será moda, o que
é certo, o que é errado, os temas que serão debatidos, por esse motivo, grandes
temas como o feminismo, tem sido debatido muita através das redes sociais.
Justamente com a criação das redes sociais, o poder de interação se
multiplicou, conforme afirmação de Barros, Carmo e Silva (2012) “Nesse caso, a mídia
social e a internet passam a ser um espaço de colaboração, baseada na interação e
participação ativa de quem produz e recebe conteúdo. O meio digital, ao contrário do
meio de comunicação impresso, é interativo, amplia as opções de leitura. Com o
surgimento da hashtag, “que é um método de captar uma palavra chave é saber quais
são os assuntos mais falados nas redes sociais e identificar quem são as pessoas que
estão falando e o que elas estão comentando sobre o assunto”. (WITTEKIND, 2016,
p. 14).
Utilizando justamente as hashtags, debates como empoderamento feminino e
o feminismo aumentaram, ficando consequentemente, mais fácil na hora de identificar
o tema tratado, ou seja, a hashtag colabora na busca e organização de certas
informações, auxiliando os usuários a entender o que as pessoas estão discutindo
sobre o assunto X.
Para a análise de Lima (2012) “as comunidades/redes sociais são consideradas
na obra como o fundamento social do ciberespaço e chaves para a ciberdemogracia.
Isso porque quando convenientemente organizadas representam núcleos ricos em
produção

e

compartilhamento

de

conhecimento

tendendo

à

inteligência

coletiva”.(LIMA, 2012, p.127)
Dentro do digital uma das ferramentas utilizadas para reunir e catalogar as
temáticas de assuntos são as hashtags, objeto de estudo desta pesquisa, como
veremos a seguir.
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2.1 Hashtags

Ao analisar as hashtags, percebe-se que a criação deste mecanismo, era algo
que já se pensava em alguns estudos, pois é mais uma ferramenta que ajuda a unir
de forma virtual, grupos de pessoas. Conforme Castells, sem prever o futuro, já
destacava algo parecido com o que estava por vir:
(…) um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua
universal digital tanto está promovendo a integração global da produção e
distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura como
personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos indivíduos.
(CASTELLS, 1999, p.16)

Uma hashtag é uma palavra ou uma frase prefixada, precedida pelo símbolo #
(hash, em inglês). Conforme Costa-Moura (2014), “na verdade, e mais radicalmente,
qualquer combinação - mesmo aleatória - de letras ou caracteres liderados pelo
símbolo # é uma hashtag, porque se trata justamente de uma formalização da
linguagem de tal ordem que nenhuma semântica vem caracterizá-la como linguagem”.
Em estudo Costa-Moura (2014) também explica como a utilização da hashtag
funciona em um 'post' qualquer, com mensagens curtas nas redes sociais como o
Twitter, Tumblr, Instagram, Flickr, Google + ou Facebook, “pode ser marcado com um
ou inúmeros - o número é ilimitado - "#" antes de palavras que passam a fornecer um
meio de agrupamento instantâneo de mensagens e metadados - os quais, a partir daí
podem ser acessados, ao alcance de um clique, de qualquer lugar do planeta,
juntamente com o conjunto todo (streamming) de mensagens que circulam na rede
com a mesma #”.
Nas manifestações recentes o 'evento' tem funcionado como uma espécie de
Ágora contemporânea, um espaço em que vão se depositando narrativas
multifacetadas das lutas e acontecimentos menores - com possibilidade de
serem curtidas (apoiadas), seguidas (valorizadas em termos de
popularidade), comentadas (até o ponto de serem discutidas e virarem
polêmicas no espaço público) e, a mais reiterada das ações na rede,
compartilhadas (difundidas pelos perfis). Essa é justamente a potência mais
específica das hashtags. (COSTA-MOURA, 2014, pg 01)

Simplificando a utilização da #, elas são usadas para marcar mensagens
pessoais, como pertencente a um grupo específico, ou marcar as mensagens como
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relevantes para determinados assuntos. Funcionam também como divisas para que
os usuários encontrem e sigam as listas de contatos ou apoios públicos com outros
usuários de interesses semelhantes. As hashtags são utilizadas para coisas simples,
para expressar algo ou fazer com o que o usuário escreveu apareça naquele grupo
pertencente a hashtag que foi utilizada. “Uma # pode ajudar a expressar humor,
tristeza emoção, ou dar outras pistas contextuais, como por exemplo, #fofo,
#sarcasmo, #partiu (#partiu festa, #partiu praia, etc.), #love (utilizada mais de 500
milhões de vezes só no Instagram) ou #me (200 milhões no Instagram), segundo
Costa-Moura (2014).
Cada hashtag criada é transformada em um hiperlink que irá direcionar a
pesquisa para todas as pessoas que também marcaram os seus conteúdos com
aquela hashtag específica. Quando seleciona-se uma palavra-chave para um
conteúdo, ele é automaticamente inserida ao grupo de pesquisa daquele tópico. Ou
seja, esta é uma maneira bem fácil de agrupar diversos conteúdos sobre um
determinado tema, facilitando a pesquisa seguinte sobre o tópico desejado. Conforme
Luiza Drubscky (2017), os temas que foram adicionados a uma hashtag, unem todos
os usuários que teoricamente compartilham da mesma ideia que a hashtag quer
passar. “[...] se você estiver interessado em saber o que as pessoas estão
comentando sobre algum assunto ou conteúdo novo no meio do Marketing de
Conteúdo, você pode facilitar a sua pesquisa procurando pela hashtag com o nome
do assunto ou tema que você quer pesquisar nas redes sociais”, (DRUBSCKY, 2017).

3 FEMINISMO NA ERA DAS HASHTAGS

Falar de direitos iguais e da luta da mulher, são de extrema importância. Na
atualidade o empoderamento feminino tem sido pauta de muitos debates relevantes
ao tema.
A internet nem sempre foi um ambiente de interação das pessoas, em que os
internautas expõem suas opiniões. No seu início, tinha-se uma visão bem diferente de
como está agora; ela foi projetada inicialmente para ações militares, em que servia
como meio de pesquisa para combates. Não se imaginava à proporção que essa
ferramenta tomaria. No decorrer do artigo, será explicado a ligação da internet e a luta
das mulheres.
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Conforme pesquisa divulgada em dezembro de 2017, pelo dicionário americano
Merriam – Webster, a palavra feminismo foi a mais procurada. A palavra do ano, é
decidida baseada nas pesquisas no site, considerando o crescimento da palavra ano
a ano, conforme informações descritas no Merriam.
A notícia demonstra a popularidade de procura sobre o tema feminismo, que
será abordado ao longo da pesquisa.
Com o surgimento da internet a voz feminina tem ganho força. Atualmente, na
era das redes sociais não tem sido diferente, as hashtags criadas com objetivos para
cunho feministas, têm tido força no que diz respeito a luta das mulheres. Até para as
mais pessoas mais desconectadas do assunto: não teve quem não ouviu a força das
hashtags.
Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas
geralmente utilizam para identificar o tema do conteúdo que estão compartilhando nas
Redes Sociais, conforme já explicado. A adesão delas se tornou popular no Twitter e
se disseminou para as maiores mídias sociais da atualidade. Já o empoderamento
feminino, este foi o termo mais procurado no Brasil em 2016, segundo um estudo
sobre tendências visuais divulgado pelo site Shutterstock - é uma agência de banco
de imagens fundada em 2003, com sede em Nova York.
Nossas timelines foram regadas por manifestos em que ficava fácil se
identificar,

pois

#primeiroassédio,

as

reivindicações

eram

#meuamigosecreto,

comuns

a

todas.

#AskHerMore,

#mexeucomumamexeucomtodas,

#vamosjuntas? e #chegadefiufiu. #DeixaElaTrabalhar, são exemplos de hashtags
que possuíam um único motivo: lugar pelas mulheres.
As redes sociais, além de serem portais de lazer, também, passam a ser locais
de debates sobre assuntos sérios e de reflexões. Com o crescimento dessa e de
outras redes sociais, a internet trouxe novas possibilidades para a discussão do
feminismo, principalmente a divulgação de abusos e a mobilização de denúncias. Os
usuários da rede fizeram com que o empoderamento feminino, por meio dessas
mobilizações, ampliasse sua presença em pautas feministas com o uso das hashtags.
Acreditamos, que a internet é, sem dúvida, uma plataforma de extrema
importância para a disseminação de nossa mensagem e para a pulverização
de conteúdo feminista. E o maior exemplo que podemos citar desse
engajamento virtual e de seu impacto na vida das mulheres se deu através
da #MeuAmigoSecreto. (COLETIVO NÃO ME KAHLO, 2016, p. 14).
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Para o Coletivo Não Me Kahlo, as mulheres que conheceram o feminismo
somente na internet estão em processo de desconstrução. Elas permitiram a
desconstrução, e começam a se questionar sobre o que foi ensinado referente ao o
papel da mulher. Elas não precisam estar completamente ligadas ao feminismo teórico
e a sua história, basta querer ser “diferente” do que lhes foi ensinado e imposto pela
cultura da sociedade, destaca Aduana Campos no seu estudo de 2015, integrante do
coletivo.

A feminista que conheceu a militância da internet pode ser aquela mãe que
começa a desconstruir a educação sexista de seus filhos, a professora que
não separa os alunos em meninos e meninas, a tia que não lê contos de fadas
para a sobrinha, porque ela aprendeu que não existe final feliz com príncipe
encantado. Tem a diretora da escola que muda a grade curricular das
crianças, e ao invés de contos de fadas sexistas, ensina mitologia grega e
nórdica. A mulher negra que hoje desfila seus cachos ou mantêm seu Black
Power, como um ato político. A mulher que aprendeu que fazer dietas, além
de muitas vezes não ser saudável, não lhe fazia feliz. Na internet ela
aprendeu a amar suas formas e que ser gorda não é defeito. A jovem garota
que vivia em um relacionamento abusivo, e com as "feministas de internet”
recebeu alertas sobre sua situação e conseguiu se libertar. Dar apoio
emocional e psicológico para a amiga que sofreu violência no relacionamento.
Segura a mão e dá o ombro para mulheres que sofrem por serem mulheres.
Dizer a elas que a culpa NÃO É DELAS. (CAMPOS, 2015, s-p)

Para o Coletivo Think Olga, o feminismo deixou de ser apenas manifestações
de rua e ganhou espaço nas redes sociais, lugar que fez com o assunto fosse debatido
e ganhado espaço na mídia. O maior poder das hashtags é a ampliação de divulgação
sobre o tema. Com o debate sobre o assunto por meio dessa ferramenta, surgiram
novas possibilidades para a discussão sobre o feminismo. Trouxe debates como o
empoderamento feminino, assédio verbal, sexual, violência doméstica e outros
assuntos para reflexão da sociedade.
A etimologia da palavra feminismo varia de autor (a) para autor (b). A jornalista
espanhola, especializada em cultura e sociedade feminina, Montserrant Barba (2016),
recorre a diversos estudos para definir a questão. Para a filósofa e historiadora
Geneviève Fraisse, de acordo com Barba (2016), o termo feminismo foi usado pela
primeira vez por Alexandre Dumas Filho, para fins jornalísticos e políticos em 1872,
quando escrevia sobre adultério e questões como o divórcio. A jornalista espanhola
também relembra que Simone de Beauvoir, em sua obra de 1980, define feminismo
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como um modo de vida individual e de luta coletiva. De antemão, segundo Barba
(2016), para a socióloga chinela Julieta Kirkwood o termo é como uma rebelião contra
as diferenças humanitárias, particularmente para as mulheres. Com o surgimento das
sufragistas no século XIX o termo feminista se consolidou positivamente, tornando
sinônimo de luta e justiça na guerra feminista na época, frisa a jornalista.
No momento atual, o conceito do feminismo e do que é ser feminista é muito
discutido. Por um lado, há mulheres que frisam que feminismo é o termo contrário de
machismo, que ser feminista é odiar o sexo masculino. Enquanto uns lutam pelo
feminismo, outras nomeiam as feministas como “feminazis” comparando-as ao
nazismo. Na internet, esse termo é usado principalmente para salientar que feminismo
é a propagação de ódio aos homens. Desde a época das sufragistas, comentários
desse teor são feitos, considerando feministas mulheres gordas, feias, sem marido e
promíscuas. Mesmo com o passar das décadas, essa visão sobre o feminismo, que
se trata de mulheres loucas, frágeis, entre outras, ainda faz parte da sociedade. Para
as feministas esse tipo de pensamento contribui para um mau entendimento e uma
visão inversa dos valores feministas.
Para conseguir ter uma melhor noção sobre o nível de conhecimento de
internautas sobre hastags, a autora deste artigo criou um questionário utilizando a
plataforma GoogleDocs divulgado através da rede social Facebook. No período de 09
`a 12 de novembro de 2017, com 6 perguntas, entre elas: marque as hashtags que
você já ouviu falar; marque as hashtags que você já utilizou; você já foi assediada
(o)?; se sim, quais lugares você já sofreu algum tipo de assédio.
Obtive 329 respostas, onde mais de 88% das pessoas que responderam
eram mulheres, quando questionadas mais de 57% conheciam as hashtag, e 38% já
haviam utilizado algumas das hashtags apontadas nas perguntas.
As hashtags utilizadas foram:

3.1 #AskHerMore

O ano de 2015 mal tinha começado e já estávamos diante de uma poderosa
hashtag: #askhermore, ou, em tradução livre, pergunte mais a ela. A cerimônia do
Oscar foi marcada por uma reivindicação de atrizes pedindo à imprensa por perguntas
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mais relevantes, como as que são feitas aos atores, e não ficar só no: quem assina o
seu vestido?

3.2 #primeiroassédio

Na estreia do programa Masterchef Jr., na Band, alguns telespectadores
utilizaram o Twitter para publicar mensagens com teor sexual em relação a uma
participante de 12 anos, Valentina. Diante da repercussão, o coletivo feminista Think
Olga, que combate o assédio em espaços públicos e outros tipos de violência contra
a mulher, lançou a hashtag #primeiroassédio. A comoção foi grande e a hashtag foi
utilizada 82 mil vezes no Twitter para relatar as primeiras experiências de assédio
masculino experimentado, em geral ocorridas quando elas ainda eram crianças ou
pré-adolescentes. As jornalistas de Zero Hora também se reuniram para relatar os
primeiros assédios sofridos, o resultado foram depoimentos emocionados que
mostram a realidade que cada uma de nós experimenta, ainda muito jovens.

3.3 #meuamigosecreto

A campanha surgiu em novembro e tinha como objetivo aproveitar a tradição
de final de ano para expor pensamentos machistas de amigos e familiares, ainda que
sem citar seus nomes. E, dessa forma, demonstrar que todas convivem com homens
machistas, preconceituosos. A campanha traz diversos relatos mostrando o que as
mulheres passam diariamente, e a naturalidade com que opiniões machistas são
aceitas na sociedade.

3.4 #mexeucomumamexeucomtodas

A campanha surgiu para denunciar os abusos que as mulheres sofrem
diariamente no transporte público. São agressões que costumam ser abafadas com
justificativas de que os ônibus e metrôs são lotados e a encostada de coxas e a mão
boba acabam sendo normais e inevitáveis. Com a falta de fiscalização e de apoio a
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quem enfrenta esses abusos todos os dias, nasceu o #MexeucomUmaMexeucomTodas,
manifesto que exige dos órgãos competentes uma atitude severa contra o assédio.

3.5 #vamosjuntas?

Sabemos que as mulheres convivem com o medo e com a insegurança à
circular pelas ruas das grandes cidades. Para tentar melhorar essa realidade, surgiu
o “Vamos Juntas?”, que propõe às mulheres que se aproximem e andem juntas pela
rua para coibir a ação de criminosos. A hashtag surgiu para espalhar a ação e motivar
as mulheres a se unirem em situações de risco. A partir do uso da hashtag, o
movimento se espalhou e tivemos acesso a histórias lindas de parceria entre mulheres
desconhecidas.
3.6 #DeixaElaTrabalhar
Sob a marca #DeixaElaTrabalhar, um grupo de cerca de 50 jornalistas
mulheres de todo o país lançou uma campanha e um vídeo com alguns dos relatos
sofridos por algumas mulheres que trabalham no jornalismo esportivo. Comentários
violentos e ameaças de estupro de torcedores nos estádios e nas redes sociais estão
entre as agressões.
Bibiana Bolson, jornalista da ESPN W e uma das participantes da campanha,
explica que o objetivo é chamar a atenção para as agressões que as profissionais
sofrem não somente nos estádios. Em entrevista ao jornal EL PAÍS, Bolson afirma que
a ideia é dar uma resposta aos assédios. Bibiana também relatou que o manifesto
conta um pouco a história de mulheres que foram assediadas nas redações, nos
estádios e até nas redes sociais”.

4 METODOLOGIA

A pesquisa tem como natureza básica, pois objetiva gerar conhecimentos
novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Para Paim (2010)
menciona a definição da “National Science Foundation” para explicar que a Pesquisa
Básica ou Científica consiste nos “projetos de pesquisa que representam uma
investigação original, com vistas ao avanço do conhecimento científico”. Este trabalho
se valeu da netnografia, que é o ramo da Etnografia que analisa o comportamento de
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indivíduos e grupos sociais na Internet e as dinâmicas desses grupos no ambiente online e off-line.
Para a coleta de dados, usamos a pesquisa bibliográfica e questionário,
seguindo os padrões do levantamento já feito e disponibilizado nos textos. Para
análise dos dados captados utilizamos pesquisa.
Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo pode ser definida como um
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e
recepção. As categorias escolhidas para usar o método de analise de conteúdo foram:
Assédio Moral, Assédio Sexual, Machismo, Igualdade de gênero e Feminismo.
Quanto ao gênero, será empírica e teórica, pois iremos aprimorar teorias já
existentes e procurar dados e elaborar pesquisas para demonstrar como uma hashtag
pode auxiliar ao empoderamento da mulher.
Para elaborar o público que foi escolhido para ser o alvo da pesquisa, podemos
destacar mulheres de diferentes faixas etárias e classes sociais.

4.1 Amostra

Como dito anteriormente, a hashtag #DeixaElaTrabalhar, representa cerca de
50 jornalistas mulheres de todo o país que relatam ter sofrido comentários violentos e
ameaças de estupro de torcedores nos estádios e nas redes sociais. Todas trabalham
no jornalismo esportivo. Um dos objetivos da campanha é dar uma resposta aos
assédios.
Muitas jornalistas são assediadas no trabalho, conforme um estudo realizado
pela Gênero e Número, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e
o Google News Lab. O relatório da pesquisa mostra que 70% das jornalistas foram
alvo de comentários desconfortáveis enquanto trabalhavam e uma em cada dez
jornalistas recebeu propostas ou demandas de favores sexuais por material
profissional e benefícios.
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Para conseguir entender o que está atrelado ao surgimento da hashtag
escolhida para analisar no presente artigo, vale desmembrar assuntos que querendo
ou não estão presentes, mesmo que não aparentes, na #DeixaElaTrabalhar.
Assuntos como o assédio tanto moral quanto sexual nas redações, o machismo
a igualdade de gênero e é claro o feminismo, são temas que estão ligados a
#DeixaElaTrabalhar.

4.2 Coleta de dados

A

análise

dos

comentários

na página

do

Facebook

da

#DeixaElaTrabalhar, foram os materiais que coletei para conseguir ligar o que os
autores escolhidos falam sobre as hashtags e a nossa atualidade.
Como já dito, categorizar a # escolhida, é a melhor forma de entender o
que realmente está sendo reivindicado.

Pois qualquer assunto que seja pauta,

existem outros temas que estão ligados a ele. Martins (2018) diz que:
Evidente que nos estádios de futebol e, na minha opinião, em todos os outros
esportes, a presença da mulher jornalista (ou não), em pleno exercício da
profissão, deve ser respeitada. Mas existe um assédio moral e sexual velado,
ou não, que permeia as redações, as assessorias, as agências e os demais
veículos de comunicação. Assédio que está presente, camuflado, ou não,
entre colegas, chefes e, até mesmo, fontes. (Martins, 2018, s-p)

4.2.1 Assédio Moral

Existem conforme Leidyane Alvarenga (2018) tipo de assédio moral no trabalho
que podem estar ocorrendo com a vítima, “[...] assédio pode provir de um superior
hierárquico contra seus subordinados (vertical descendente), pode ser de um
subordinado contra o superior hierárquico (vertical ascendente), ou ainda pode ser
atos praticados entre colegas do mesmo nível hierárquico (horizontal)” Alvarenga
(2018)
Ligando esse significado a hashtag, podemos perceber que nas reivindicações
das criadoras da hashtag, não estava explícito que assédio moral era uma das pautas
presentes, mas que pelos comentários e até mesmo entrevistas dadas pelas
criadoras, esse assunto aparecia.
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Falando sobre a #DeixaElaTrabalhar, Marcia Martins (2018) aponta, “Sem tirar
o brilho e a necessidade deste movimento, pontual e que foi alimentado pelos casos
de assédio realizados em jogos de vários campeonatos de futebol no território
nacional, ouso dizer que a campanha deveria ser estendida, com urgência, também
para todos os veículos de comunicação de massa”. Afirmação que vem ao encontro
do que os autores Bobroff e Martins, quando dizem que se sabe ainda que o assédio
moral já esteve vinculado a fatores de gênero, raciais, sexuais, religiosos, etários, de
nacionalidade, capacidade laboral, antecedentes e condições socioeconômicas, e se
constitui em prática relacionada à cultura que acontece em todo o mundo. Porém, a
maneira de percebê-la pode variar de país para país. ( Bobroff e Martins, 2013, pg
253)
Assim, as mulheres acabam sendo vistas, como intrusas em ambiente que
eram de dominação masculina, trazendo para a realidade da hashtag, os estádios e o
ambiente de trabalho, onde as jornalistas sofreram os assédios, é neste momento que
então surge a #DeixaElaTrabalhar.

4.2.2 Assédio Sexual

Este assunto está totalmente inserido na luta que buscam as criadoras
da #. Nos relatos elas falam exatamente de assédio cometidos por torcedores. Márcia
Martins (2018) destaca os relatos de assédios, sofridos pelas jornalistas, como uma
ótima forma de denunciar e mostra para a sociedade o que as mulheres sofrem, não
somente jornalistas. “Em uma cobertura ao vivo de uma partida de futebol, a repórter
Bruna Dealtry, do canal Esporte Interativo, foi beijada, à força, por um torcedor. O
episódio ocorreu no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018, durante a partida
entre o Vasco e Universidad do Chile, pela Libertadores. Constrangida, a repórter
disse que a atitude "não foi legal", mas continuou a transmissão. Três dias antes, em
Porto Alegre, um torcedor do Inter insultou e agrediu, fisicamente, a repórter Renata
Medeiros, da Rádio Gaúcha, que cobria a partida entre Grêmio e Inter. “Sai daqui sua
puta”, disse o torcedor à jornalista.
Refletindo sobre este fato a luz do que coloca Mariana Duarte em seu texto:
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Combater o assédio e toda a violência sexual contra mulheres implica
desconstruir um sistema de opressões intercruzadas que vão do machismo
sistémico ao racismo estrutural. São vários os corpos estigmatizados neste
processo, de várias formas. As raízes e as consequências do assédio são
densas e complexas. Olhá-lo de frente é também reconstruir sociedades mais
justas. (Mariana Duarte, 2017, s-p)

Podemos destacar que o assédio — na rua, nos espaços públicos, no trabalho,
na Internet — como já destacado no presente artigo, é algo que já temos enraizado
na nossa sociedade, conforme Duarte (2017), é uma cultura sistemática, que
infelizmente já faz parte da sociedade em que vivemos.

4.2.3 Machismo

O machismo, assim como os assédios, são temas que estão presentes na
nossa vida, cotidianamente, ouvimos diversas amigas, colegas, mães, irmãs, falarem
já foram alvo de algum assédio na rua, no trabalho, ou até em festas. Para a socióloga
Nina Madsen “machismo está impregnado na sociedade brasileira”.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2017 mostrou
que 58,5% dos entrevistados concordaram totalmente ou parcialmente com a frase
"Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros"..
Outra categoria que está presente justamente, na hashtag analisada, pois ela
traz intrinsecamente, essa questão de que a mulher pode falar e usar o que quiser
sem sofrer represálias de homens. Conforme Nina (2015):
“Nossa sociedade é violenta contra as populações marginalizadas e as
mulheres compõem essa população. A culpa da violência sexual nunca é das
mulheres. Temos que educar os meninos a não estuprar. Hoje eles aprendem
que uma menina que se veste de uma determinada forma está provocando e
que eles têm uma pretensa autorização para fazer uso daquele corpo que
está sendo exposto. Temos que interferir nesse processo” (Nina 2015, s-p)

No pensamento atual de algumas pessoas é aceitável que homens julguem,
terem poder sobre o corpo das mulheres. “ É imperativo que não se confunda este
exercício de dominação e poder com patologias e questões de repressão sexual.
Recorrer a essa justificação aleatoriamente é uma forma de desculpabilizar quem
assedia e de distorcer o problema”, é o que mostra o estudo feito por Mariana Duarte
(2017).
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Para entender o significado de machismo, vamos destacar o
pensamento de Marília Moschkovich (2013), “o machismo é uma maneira de pensar
que coloca os homens como detentores do poder sobre as mulheres”.

4.2.4 Igualdade de gênero

Um tema muito relevante ao assunto abordado neste artigo é a igualdade de
gênero. ocessos de alienação e de subalternidade. As relações de gênero são
permeadas por uma diversidade que envolve as relações entre homens e mulheres,
mas também entre mulheres e mulheres e homens e homens, de modo que “o tornarse mulher e tornar-se homem constitui obra das relações de gênero” (SAFFIOTI, 1992,
p. 18).
Neste modo, podemos dizer que na sociedade atual, alguns assuntos são
considerados, “coisas de homens” ou “coisas de mulher, indo contra o que a igualdade
destaca.
No estudo, este assunto revela exatamente o porque as jornalistas terem criado
o manifesto via a hashtag. A relevância social de estudos e das lutas neste campo,
consiste na articulação de diferentes dimensões da vida social para compreender
como a subordinação da mulher e a dominação masculina foram historicamente
construídas, buscando incorporar as dimensões subjetiva e simbólica de poder para
além das fronteiras materiais e das conformações biológicas (ARAÚJO, 2000, p. 68).

4.2.5 Feminismo

Muitos anos foram e serão ainda necessários, para que as mulheres alcancem
todos os seus direitos, como por exemplo, igualdade salarial, acabar com a
discriminação no mercado de trabalho, terminar com a ideia da submissão das
mulheres perante aos homens, entre outras pautas. Lutas como essas acontecem
principalmente por grupos feministas.
Tal como os estudos sobre as mulheres, o Direito das Mulheres integra-se no
novo movimento feminista nascido nos Estados Unidos, nos meados dos
anos 1960. Os movimentos feministas, pelo menos nos dois últimos séculos,
têm estado sempre presentes na história, mas nunca assumiram uma
dimensão tão vasta e profunda como o feminismo atual (DAHL, 1993, p. 13).
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Neste momento o critério de que, a expressão feminismo pode ser destacada
como reprodução geral de todos os movimentos ou atitudes de crítica diferente, do
que vivemos atualmente, perante o lugar que os homens ocupam que demonstram
uma posição de privilégio sobre as mulheres. “Todas as correntes feministas partilham
dos mesmos ideais: igualdade, justiça e liberdade” (DAHL, 1993, p. 16), ou seja, a
ideia de buscar somente um ambiente igualitário entre homens e mulheres. Como
destaca Simone Beauvoir (1967), a mulher busca somente autonomia:
As mulheres de nossos dias estão prestes a destruir o mito do "eterno
feminino": a donzela ingênua, a virgem profissional, a mulher que valoriza o preço do
coquetismo, a caçadora de maridos, a mãe absorvente, a fragilidade erguida como
escudo contra a agressão masculina. Elas começam a afirmar sua independência ante
o homem; não sem dificuldades e angústias porque, educadas por mulheres num
gineceu socialmente admitido, seu destino normal seria o casamento que as
transformaria em objeto da supremacia masculina (BEAUVOIR, 1967, p. 8).
Pesquisa divulgada em maio do ano passado (2016) pela ONG ActionAid - que
atua no Brasil desde 1999 - diz que 86% das mulheres brasileiras ouvidas sofreram
assédio em público, na Tailândia, 86%, 79% na Índia, e 75% na Inglaterra também já
foram vítimas de assédio. Além disso, segundo a pesquisa, 68% das mulheres
brasileiras temem serem assediadas no transporte.
Em relação às formas de assédio sofridas em público pelas brasileiras, o
assobio é o mais comum (77%), seguido por olhares insistentes (74%), comentários
de cunho sexual (57%) e xingamentos (39%). Metade das mulheres entrevistadas no
Brasil disse que já foi seguida nas ruas, 44% tiveram seus corpos tocados, 37%
disseram que homens se exibiram para elas e 8% foram estupradas em espaços
públicos.
A natureza do feminismo está na busca pelo reconhecimento da mulher
como ser igual ao homem, a fim de diminuir a desigualdade gerada pela sociedade,
de acordo com a definição de Marlene N. Strey (2004) que cita: “São as sociedades,
as civilizações que conferem sentido à diferença, portanto não há verdade na
diferença entre os sexos, mais um esforço interminável para dar-lhe sentido,
interpretá-la e cultivá-la” (STREY, 2004, p. 29). Pensando neste contexto, o objeto de
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estudo do artigo, demonstram que, mulheres que ocupam lugares, que “seriam de
homens”, sofrem algum tipo de represália.
No caso da hashtag escolhida, podemos dizer que são jornalistas que
cobrem o esporte, principalmente o futebol. Que de certa forma, é algo masculinizado.
Sendo o esporte um espaço predominantemente dos homens, é um
campo em que o poder de dominação masculina aparece como violência simbólica,
uma violência suave, muitas vezes invisível a suas próprias vítimas, Este se exerce
essencialmente pelas vias puramente simbólica da comunicação, do conhecimento.
Como

diz

Bourdieu

(2007),

mais

precisamente,

do

descobrimento,

do

reconhecimento, ou, em última instância, do sentimento” (BOURDIEU, 2007, p. 8).

4.3 Análise dos dados

A #DeixaElaTrabalhar possui uma página no Facebook, para exemplificar como
esse a hashtag pode auxiliar no empoderamento feminino, basta acessar a página e
visualizar

os

comentários

de

pessoas

que

apoiam

ou

não

a

causa.

Vale lembrar conforme afirmação de Recuero (2009), que fala que o poder de
interação se multiplicou com o surgimento das redes sociais. Ressaltando que essa
interação pode ser positiva ou negativa. Conforme percebemos nos prints retirados
da página no Facebook do projeto #DeixaElaTrabalhar.
Buscamos alguns comentários feitos no vídeo que foi lançado para divulgar a
campanha, no período de março a abril de 2018.

No comentário acima, percebemos que a interação positiva que o vídeo passou
para a usuária, exemplifica o que Bruna Girardi Dalmas destaca:
“Cantadas baratas, olhares agressivos, gestos obscenos e tantas outras
atitudes arcaicas e fora de contexto. Independentemente da cor de pele, estilo
ou comprimento da roupa, é mulher e isso basta. Parece que nascemos
condicionadas a sermos escravas dos olhares masculinos desde muito cedo,
sou do tipo que não leva desaforo para casa”. (Dalmas, 2015, p-s)
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Algo que todas nós mulheres, estamos condicionadas a passar ou que já
passamos em algum momento da vida. Para isso precisamos ter passado por uma
breve revisão sobre o feminismo, para podermos repensar o papel da mulher na
sociedade atual. Trazendo alguns comentários que vão a favor do que a
#DeixaElaTrabalhar, quer passar para seus usuários.
Destacamos um pouco a respeito dos costume, os abusos sofridos por quem
sente a dominação masculina no seu dia a dia e o que de fato estamos fazendo ou
não em relação a tudo isso. Essa mensagem é o que está intrínseco na hahstag.

Aqui,

vale

destacar a

sororidade,

que

está

justamente

ligada

ao

empoderamento feminino. O movimento de lutas das mulheres representa como um
espaço favorecido para tratar sobre as desigualdades, discriminações, violências
morais, físicas, psicológicas e sexuais ainda sofridas pelas meninas, pelas
adolescentes e pelas mulheres, no núcleo doméstico, no trabalho e na sociedade.
Diante desse cenário, surge-se diversas questões para refletir, como: poder,
solidariedade e liberdade.
A relação entre empoderamento, sororidade e autonomia das mulheres no
campo do feminismo, tem um debate longo, porém, nem sempre é
compreendida ou conhecida pela maioria das mulheres [...] em um momento
retrocessos dos direitos humanos, principalmente das mulheres e da
população negra, demonstra que esses temas estão longe de serem tratados
pacificamente. (Rosa da Silva, Gonçalves, Moraes 2017, s-p)

A Sororidade que é outro ponto, que está ligado ao feminismo e tem, conforme
Ângela Rosa da Silva, Aparecida Gonçalves e Eunice Léa de Moraes, no estudo
Empoderamento, sororidade e autonomia das mulheres de 2017, o objetivo de
fornecer união e irmandade entre as mulheres.
Uma aliança solidária entre mulheres é alicerçada no companheirismo, na
empatia, na fraternidade e no alcance de objetivos comuns. A base dessa
aliança está centrada nas dimensões éticas, políticas e práticas das mulheres
nos movimentos pela igualdade de gênero e etnicorracial, que se unem para
reivindicar, conquistar e continuar na luta. (Rosa da Silva, Gonçalves, Moraes
2017, s-p)
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Mais um exemplo de mulheres, apoiando a causa, pela empatia, pois elas
compreendem e se identificam com a causa.
Com alguns comentários que apoiam a causa, com certeza surgem relatos que
são negativos quanto ao conteúdo da causa. É exatamente pela falta de conhecimento
que as pessoas não aceitam, determinada posição. Esses dois comentários foram
escolhidos dentre outros, pois podemos destacar a falta de argumento.
Se um grupo de mulheres aponta o machismo em determinada situação, e
um homem que se diz aliado do movimento insiste em dizer que elas estão
enganadas e que não há machismo ali, ele estaria invadindo um lugar de fala
que só pertenceria às mulheres. O homem que tem esse tipo de
comportamento, chamado de mansplaining, estaria mais preocupado em
fazer valer sua opinião, ainda que essa não tenha nenhuma base além de
seu “achismo”, do que em ouvir quem passa por essas opressões e em
aceitar que essas pessoas entendem mais do que estão falando do que ele.
(Lara e Leão, 2015, s-p)

Como já destacamos, quando falamos sobre o machismo, alguns homens,
possuem a necessidade de estarem em situação de comando, coisa que no feminismo
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não é possível, pois eles não vivenciam o que as mulheres passam.
Consequentemente, não possuem conhecimento sobre o tema. É o que destaca
Bruna Lara e Bruna Leão (2015),” muitos homens, acostumados a ocupar todos os
espaços sociais sem nenhum esforço, têm dificuldade de entender e aceitar que desta
vez, nesse movimento, ele tem que sair do palco e ocupar um lugar na plateia”.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do artigo, entende-se que através da utilização de uma ferramenta
como a hashtag, é possível, organizar certas informações, auxiliando os usuários a
entender o que as pessoas estão discutindo sobre o tema escolhido.
Ou seja, debates importantes como o feminismo, podem usar tecnologias
novas como as hashtags, para disseminar mais conteúdo para todas as pessoas.
Respondendo assim nossa questão inicial que era como as manifestações
femininas por meio de hashtags nas redes sociais podem colaborar para o
empoderamento feminino?
Utilizando assim a #DeixaElaTrabalhar, para demonstrar justamente o nosso
questionamento inicial. Se existe uma hashtag para debater algum acontecimento
relevante para sociedade, basta desmembrá-la e buscar entender o que está
intrínseco no contexto em que a hahstag está inserida.
A partir da análise de alguns comentários, conseguimos ligar o que foi dito com
o pensamento de alguns autores presentes no artigo.
Percebemos que são grandes os desafios das mulheres na luta pela conquista
de direitos e reconhecimento e que as redes sociais, podem servir de auxílio para o
movimento feminista continuar atuante para a garantia e ampliação de novos direitos.
Conforme Dalmas (2015), não importa, cor, estilo ou comprimento da roupa,
nós mulheres, estamos condicionadas a sofrer alguns assédios na rua, casa ou até
mesmo, no trabalho, levando em conta esse cenário, podemos dizer que a utilização
das redes sociais, pode servir como um canal de denúncias e compartilhamento de
informações, para que esse tipo de coisa não aconteça.
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O engajamento das mulheres, por meio da utilização das hashtags, foi muito
grande, conforme percebemos na pesquisa feita e na analise de alguns comentários
positivos. O envolvimento feminino, através da utilização das hashtags nas redes
sociais, foi tão amplo, que se estendeu ao off-line.
E por fim, esta pesquisa não se encerra aqui, ela é o início de várias outras que
desvelem a importância de sempre estarmos em busca de novos horizontes que
contemplem sempre um melhor entendimento sobre o tema feminismo e suas janelas
de erradicação.
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