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Cada incremento de conciencia,  

cada paso adelante es una travesía, un cruce.  

Vuelvo a ser una extraña en territorio nuevo.  

Una y otra vez.  

Pero si huyo de la conciencia consciente,  

si me escapo de “saber”, no me moveré.  

El conocimiento me hace más consciente,  

me hace más lúcida.  

“Saber” es doloroso porque 

 después de que “se” produzca  

no puedo quedarme en el mismo sitio  

como si tal cosa.  

Ya no soy la misma persona que era antes. 

  

(ANZALDÚA, 2016, p. 99) 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

COLETIVOS FEMINISTAS NO INSTAGRAM: ANÁLISE DO FEMINACIDA 

(ARGENTINA) E DO PORTAL CATARINAS (BRASIL) 

 

O presente trabalho analisa o Instagram de dois coletivos de jornalismo feministas, o 

Feminacida, da Argentina, e Portal Catarinas, do Brasil. Ancora-se em um escopo teórico que 

mobiliza teorias decoloniais e de gênero. O objetivo é analisar como os coletivos utilizam os 

recursos digitais da rede Instagram para realizar uma prática comunicativa capaz de transgredir 

as lógicas comunicacionais hegemônicas. Além disso busca-se verificar como (e se) referem-

se às questões do feminismo decolonial latino-americano. A metodologia empregada foi a 

Etnografia Digital por observação e acompanhamento, realizando num primeiro momento um 

rastreio de grupos feministas no Instagram, e posteriormente, acompanhando por quatro meses 

as duas páginas escolhidas. Foram levantadas 191 publicações no @portalcatarinas e 222 

publicações no @feminacida, que foram analisadas de acordo com suas temáticas e formatos. 

Como resultado de pesquisa, percebeu-se que há uma relação com uma perspectiva decolonial 

nas postagens, nas práticas digitais, considerando os limites temáticos de acordo com as 

especificidades de cada país. 

 

Palavras-chave: Feminacida. Portal Catarinas. Instagram. Feminismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

FEMINIST COLLECTIVES ON INSTAGRAM: ANALYSIS OF FEMINACIDA 

(ARGENTINA) AND PORTAL CATARINAS (BRAZIL) 

 

The present work analyzes the Instagram of two feminist journalism collectives, Feminacida, 

from Argentina, and Portal Catarinas, from Brazil. It is anchored in a theoretical scope that 

mobilizes decolonial and gender theories. The objective is to analyze how the collectives use 

the digital resources of the Instagram network to carry out a communicative practice capable of 

transgressing the hegemonic communicational logics. In addition, it seeks to verify how (and 

if) they refer to the issues of Latin American decolonial feminism. The methodology used was 

Digital Ethnography by observation and monitoring, initially carrying out a screening of 

feminist groups on Instagram, and later, following the two chosen pages for four months. 191 

publications were collected on @portalcatarinas and 222 publications on @feminacida, which 

were analyzed according to their themes and formats. As a result of the research, it was noticed 

that there is a relationship with a decolonial perspective in the posts, in the digital practices, 

considering the thematic limits according to the specificities of each country. 

 

Keywords: Feminacida. Portal Catarinas. Instagram. Feminisms. 
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INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa nasce da visita que fiz na Pinacoteca do Estado de São Paulo à exposição 

Mulheres Radicais: arte latino-americana, 1960-1985, com a curadoria de Cecilia Fajardo-

Hill e Andrea Giunta, que ocorreu em 2018 na cidade de São Paulo. Na mostra estavam 

expostas obras de artistas latino-americanas, em sua maioria feministas, que foram de grande 

importância para a região.  

Durante a exposição, enquanto caminhava pelas salas com as obras, senti um certo 

êxtase, coragem, tristeza, alegria, e mais do que tudo, identificação - ainda que fossem 

realidades distintas da minha -, e uma certa sensação de pertencimento. Ao caminhar pelas 

obras, eu identificava histórias que lembravam as mesmas contadas por minha avó, minha 

mãe, tias. O que mais me chamou a atenção, foi uma obra multimídia, em que havia uma 

televisão posicionada no centro da sala, junto a um banquinho para se sentar. Na televisão, 

era exibido o programa mexicano Nuestro Mundo, transmitido na década de 80, em que as 

artistas Mónica Mayer e Maris Bustamante, integrantes do grupo feminista Polvo de Gallina 

Negra, realizaram a performance Madre por un día1. Na ocasião, convidaram o jornalista 

Guillermo Ochoa a utilizar uma fantasia que simulava uma barriga de grávida durante todo o 

programa televisivo, para que o apresentador experienciasse a sensação e o peso da 

maternidade (MAYER, 2004). A performance me impactou, fazendo com que refletisse o 

quão didáticas, ainda que cômicas, foram as artistas em propor a provocação em rede nacional, 

expondo uma situação velada e real ao público que assistia ao programa.  

A reflexão me inspirou a pesquisar sobre os movimentos feministas na América 

Latina, investigar suas configurações e origens e, posteriormente, relacionar estes 

movimentos aos meios de comunicação e às artes. Queria compreender quais foram os usos 

que grupos de mulheres feministas fizeram dos meios de comunicação para difundir suas 

agendas políticas e buscar realizar transformações sociais.  

Em 2014, na 31ª Bienal de São Paulo, conheci o coletivo feminista boliviano Mujeres 

Creando2, criado por Julieta Paredes e María Galindo, importantes ativistas dos movimentos 

feministas daquele país. O encontro foi fundamental para que eu percebesse a grande 

diversidade de ferramentas comunicacionais e artísticas que um coletivo pode utilizar. 

 
1 Disponível em: https://vimeo.com/420786532  
 

2 Disponível em: http://www.bienal.org.br/texto/1115  

 

https://vimeo.com/420786532
http://www.bienal.org.br/texto/1115
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Mujeres Creando3, especialmente, apresenta uma agenda plural composta de uma rádio, 

revistas, livros, obras de artes, centro cultural, casas de apoio, restaurante, entre outras 

produções e espaços.  

A Radio Deseo4, do coletivo Mujeres Creando, inspirou o projeto desta pesquisa, com 

o qual fui aceita no mestrado. Esta radio, meu objeto inicial, além de desenvolver uma 

determinada pedagogia feminista, difundia conhecimentos para as mulheres numa perspectiva 

crítica feminista, conteúdos políticos, proposições questionadoras, discussões temáticas 

importantes ao país, notícias, denúncias, músicas, enfim, uma ampla gama de assuntos.  

Porém, no decorrer do primeiro ano de mestrado, ao me deparar com leituras sobre o 

feminismo latino-americano em especial, decidi com a minha orientadora ampliar a proposta 

empírica para envolver outros coletivos feministas em atividade na América Latina, 

especialmente os que utilizam a rede social Instagram como ferramenta de interação, 

divulgação de suas ideias, comunicação interna, planejamento, convocação para encontros e 

eventos, e compartilhamento de informações, numa relação direta com o ciberativismo.  

Assim, o Instagram passou a ser essencial para a pesquisa, já que esta rede social é 

considerada uma das mais influentes5 utilizadas no continente latino-americano. Embora em 

alguns países os coletivos feministas estejam presentes majoritariamente no Facebook, 

percebemos que há uma tendência dos coletivos mais articulados migrarem para o Instagram.  

Iniciei a pesquisa investigando coletivos do Cone Sul6 (Argentina, Bolívia, Brasil, 

Chile, Paraguai, Uruguai), para posteriormente, após a qualificação, me deter em dois países, 

a Argentina e o Brasil, de onde seleciono os objetos empíricos, que serão analisados mais 

adiante.  

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a forma como os portais de jornalismo 

feminista Feminacida (Argentina) e Portal Catarinas (Brasil) organizam seus conteúdos e 

ações pela plataforma Instagram, como falam e o que falam neste espaço.  

 
3 Disponível em: http://www.bienal.org.br/texto/1115 
 

4 Disponível em: http://radiodeseo.com 
 

5 Segundo revela o site de estatísticas Statista, a plataforma registrou um bilhão de usuários ativos por mês em 

junho de 2018. Sendo que o Brasil está em terceiro lugar no ranking de países mais adeptos à rede, o México em 

oitavo lugar, e a Argentina em décimo terceiro. Disponível em:  

https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/  
 

6 Há controvérsias a respeito dos países que compõem o Cone Sul. Utilizo neste trabalho a bibliografia das autoras 

Pedro e Wolff (2010) que indica que os países são Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.  

 

http://www.bienal.org.br/texto/1115
http://radiodeseo.com/
https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/
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Como objetivos específicos eu pretendo analisar as formas como os coletivos se usam 

e valorizam performatividades, pedagogias, e símbolos para organizar suas lutas e identificar 

como (e se), estes coletivos se referem ou se identificam com questões do feminismo latino-

americano, ancorado na perspectiva decolonial.  

As mídias digitais são partes essenciais das transformações que ocorrem na sociedade 

contemporânea, e estão especialmente relacionadas ao feminismo jovem contemporâneo, 

visto que a internet possibilita interações transnacionais e se mostra um potente lugar de 

possibilidade para que as pessoas consigam se conectar e articular transformações sociais. Na 

América Latina é evidente que muitas manifestações que geraram impacto na realidade são 

frutos de lutas que foram fortalecidas através da hibridização entre esfera digital e pública. A 

mais recente vitória da população Argentina, consagrada pela aprovação, no final de 2020, da 

Lei de “Interrupción Voluntaria del Embarazo”7, que encontrou na internet um local como 

uma das ferramentas de mobilização e pressão social para consolidar essa luta e torná-la real. 

A importância deste espaço na configuração dos feminismos, portanto, é uma das justificativas 

para esta pesquisa.  

Outra razão para realizar este trabalho é a constatação da necessidade de elaborar uma 

investigação dos portais de jornalismo feminista e de gênero no Instagram, pois identificamos 

que ainda são poucas as pesquisas publicadas sobre a plataforma relacionadas aos feminismos.  

Espero, ao tentar compreender como os coletivos se comportam neste ambiente digital, 

contribuir para entender como se dá a estruturação das lutas feministas destes novos 

movimentos sociais e colaborar com a visibilidade de iniciativas e ações pedagógicas dos 

feminismos no Cone Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Também conhecida por lei IVE, sigla em espanhol que significa “interrupção voluntária da gravidez”. 
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1 SOBRE OS FEMINISMOS 

 

Em uma rápida pesquisa na plataforma de pesquisa Google, salta aos olhos o resultado 

da busca, que explica que a palavra movimento pode significar mover-se, de ação, movimentar, 

mas também, “um conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas por um mesmo fim”. 

Em física, o movimento consiste numa mudança de posição de um corpo ou de um sistema, 

em relação ao tempo, quando medido por um dado observador num referencial determinado. É 

a partir desta compreensão que abro o primeiro capítulo, observando o movimento que mulheres 

feministas realizaram, como grupos, e pessoas individuais, frente a uma sociedade que as tratou 

ora como deusas, ora como bruxas, muitas vezes como objetos de reprodução, e sempre como 

sujeitas outras (BEAUVOIR, 2008). 

Escrever sobre o Feminismo8 é uma tarefa que exige responsabilidade e cuidado com as 

palavras. Pois, ainda que seja possível encontrarmos o conceito da palavra “feminismo” em 

muitos lugares, a ideia do feminismo é ampla, e os conceitos que se relacionam a esta ideia são 

múltiplos e diversos. Portanto, é impossível abarcar todos os movimentos e correntes feministas 

em um único capítulo, reduzindo sua multiplicidade a apenas uma categoria de feminismo, que 

não existe.  Os feminismos são movimentos de mulheres variadas, cisgênero, LGBTQIAPN+9, 

brancas, não brancas, que foram se transformando ao longo dos anos, e que passaram por 

transformações das pautas, conceitos e identidades envolvidas. Essa vasta gama de diferentes 

níveis, tipos e formas de movimentos feministas tem uma ligação direta com a subjetividade 

das pessoas envolvidas que, através de suas culturas, geografias, locais sociais, são múltiplas. 

 A escolha de nomear esse capítulo como os feminismos, no plural, reforça que não 

entendemos os feminismos como um só movimento homogêneo, mas sim como diversos 

movimentos feministas. Devido à ampla diversidade que os movimentos abarcam, foi 

necessário estabelecer um recorte teórico para a pesquisa. Contudo, é necessário pontuar que 

não é porque outros grupos, coletivos, e portais de comunicação de mulheres estejam ausentes 

neste trabalho que não sejam importantes. 

Este capítulo se propõe a apresentar, a partir de um itinerário específico, momentos 

marcantes dos movimentos de grupos de mulheres que se consideravam feministas ou não, mas 

 
8 Aqui escrevo com letra maiúscula para enfatizar “o feminismo” como uma espécie de unidade rígida - o que irei, 

adiante - desconstruir. 

 
9 A sigla LGBTQIAPN+ significa lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis, queer, intersexo, 

assexuais/arromânticas/agênero, pansexuais, não-binárias e mais (o que abarca todas as variações de identidade de 

gênero e orientação sexual que não estão presentes na sigla oficial). 
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que compuseram parte de um movimento, no sentido de conjunto de atividades e ações que 

propuseram mudanças, embates, posicionamentos e reposicionamentos.  

 

1.1 Os primórdios 

 

 O adjetivo “feminista” (FRAISSE, 1989 apud VARELA, 2019) foi utilizado pela 

primeira vez para fins políticos e jornalísticos por Alexandre Dumas Filho, em seu panfleto “O 

homem-mulher”, de 1872, um escrito no qual debate, entre outros temas, o adultério, 

posicionando-se contra o divórcio. A palavra foi retirada de uma tese médica escrita por 

Ferdinand-Valère Faneau de la Cour “Sobre o feminismo e o infantilismo na tuberculose” 

(1871), que afirma que muitos homens doentes de tuberculose tinham traços “infantis e 

feministas” como “o cabelo fino, cílios longos, pele macia e branca, barba rala, órgãos genitais 

pequenos, mamas volumosas”. Logo o adjetivo “feminista” se difundiu de modo pejorativo, até 

que foi ressignificado pela sufragista Hubertine Auclert em 1882, transformando-o em 

bandeira.  

 Após a eclosão do movimento sufragista, nomeado como primeira onda do feminismo, 

os movimentos feministas iniciaram um processo de desenvolvimento e acompanharam as 

transformações sociais. Com o direito ao voto conquistado, as mulheres perceberam que ainda 

existiam inúmeras desigualdades, as quais motivaram novos enfrentamentos sociais 

(FRANCHINI, 2017). 

 De acordo com Lago, Lago e Martinez (2020, p. 338), a chamada segunda onda dos 

movimentos feministas é uma categoria utilizada por teóricas feministas estadunidenses, sendo 

esta agora complexificada e ressignificada. É importante sublinhar que a categorização dos 

movimentos feministas em ondas (primeira, segunda, terceira e quarta) tem como objetivo 

organizar de forma narrativa os marcos históricos feministas, relacionando-os com as 

reivindicações e conquistas desenvolvidas ao longo da história. Ou seja, essas demarcações têm 

como finalidade a localização histórica e contextual. Não considero os acontecimentos 

históricos como inaugurais, e sim como processuais.  

 A segunda onda do feminismo teve como referência importantes autoras como Simone 

de Beauvoir com o livro O Segundo Sexo publicado em 1949, e Betty Friedan com o livro A 

Mística Feminina, publicado em 1963. Ambas questionaram a “mística feminina”, indagando 

qual seria o motivo pelas mulheres serem colocadas como seres misteriosos, com instinto 

submisso, ideia essa construída e estruturada nos pilares que compunham a sociedade da época 

e que, de certo modo, mantinham as mulheres em vidas privadas, domésticas.  
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 Na década de 198010 passa a prevalecer percepção da multiplicidade de identidades, 

subjetividades, e diferenças vivenciadas entre as mulheres. O feminismo se reconfigura, deixa 

de ser o feminismo da igualdade, e se torna o feminismo da diferença. Passa então a se negar a 

ideia da mulher como categoria universal de sujeito, compreendendo, de forma mais ampla, a 

diversidade de mulheres no que diz respeito à orientação sexual, raça e classe. A década de 80 

foi marcada por inúmeras crises políticas, de saúde pública (pandemia do vírus HIV), sociais, 

e assim, a partir da necessidade de se afirmar as identidades, ganha força a afirmação das 

diferentes subjetividades. Como define Audre Lorde (1982) apud VARELA (2019, p. 65, 

tradução própria) em uma citação chave para a compreensão deste momento: 

 
Estarmos juntas nós mulheres não era suficiente, éramos distintas. Estarmos juntas 

as mulheres gays não era suficiente, éramos distintas. Estarmos juntas mulheres 

negras não era suficiente, éramos distintas. Estarmos juntas mulheres lésbicas 

negras não era suficiente, éramos distintas. Cada uma de nós tínhamos nossas 

próprias necessidades, objetivos e parcerias muito diversas. A sobrevivência nos 

alertava que não podíamos nos permitir nos definirmos facilmente, nem tampouco 

nos encerrarmos em uma definição estreita… Faltou um certo tempo para 

percebermos que o nosso lugar era precisamente a casa da diferença, mais do que a 

segurança de uma diferença particular.11 

 

A citação é um retrato deste momento, em que os movimentos procuraram, 

sobretudo, desafiar e negar o que percebeu como formas de definições essencialistas da 

feminilidade da segunda onda, que reduzia as experiências das mulheres brancas de classe 

média-alta, como experiências padrões, uniformes, homogêneas a todas as mulheres.  

 Além disso, novas perspectivas e nomeações emergiram para dar conta de outras 

vivências, incorporando outras epistemologias, como o feminismo negro, o transfeminismo, 

feminismo lésbico, ecofeminismo, ampliando as epistemologias como a Teoria Queer12, 

alargando discussões sobre a heteronormatividade, entre outras correntes de pensamento e 

 
10As autoras trabalham com a ideia de início, eu trabalho com a ideia de marco, pois compreendo que os 

acontecimentos históricos são processos.  
 

11 Do original: “Estar juntas las mujeres no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres gay no era 

suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres negras no era suficiente, éramos distintas. Estar juntas las 

mujeres lesbianas negras no era suficiente, éramos distintas. Cada una de nosotras tenía sus propias necesidades y 

sus objetivos y alianzas muy diversas. La supervivencia nos advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos 

permitir definirnos fácilmente, ni tampoco encerrarnos en una definición estrecha… Ha hecho falta cierto tiempo 

para darnos cuenta de que nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia, más que la seguridad de una 

diferencia particular”.  

 
12 De acordo com Miskolci, o termo foi cunhado em 1991 pela feminista, cineasta e pesquisadora Teresa de 

Lauretis. Segundo o autor: “O queer busca tornar visíveis as injustiças e violências implicadas na disseminação e 

na demanda do cumprimento das normas e das conversões culturais, violências e injustiças envolvidas tanto na 

criação dos ‘normais’ quanto dos ‘anormais’” (2017, p. 25). 

 



22 
 

de luta.  

É a partir desta época que se incorpora o conceito de Interseccionalidade, cunhado pela 

pesquisadora estadunidense Kimberlé Crenshaw (2002) que expressa os cruzamentos que 

atravessam e diferenciam os privilégios e discriminações que sujeitas marginalizadas, seja por 

sua sexualidade, classe ou raça, estão subordinadas ao longo de suas vidas. No Brasil, mesmo 

sem o uso do termo, existiram os trabalhos de pioneiras como Lélia Gonzalez (2020) e Sueli 

Carneiro (2019) que apontavam para as relações entre gênero e racismo.  De acordo com 

Gonzalez (2020, p. 17): 

 

É importante insistir que no quadro das profundas desigualdades raciais existentes 

no continente, se inscreve, e muito bem articulada, a desigualdade sexual. Trata-se 

de uma discriminação em dobro para com as mulheres não-brancas da região: as 

amefricanas e as ameríndias. O duplo caráter da sua condição biológica – racial e 

sexual – faz com que elas sejam as mulheres mais oprimidas e exploradas de uma 

região de capitalismo patriarcal-racista dependente. Justamente porque este sistema 

transforma as diferenças em desigualdades, a discriminação que elas sofrem assume 

um caráter triplo, dada sua posição de classe, ameríndias e amefricanas fazem parte, 

na sua grande maioria, do proletariado afrolatinoamericano. 

 

Sueli Caneiro afirma que foi a partir de Lélia Gonzalez que foi possível elaborar que, 

tanto o feminismo brasileiro, quanto o latino-americano, devem se firmar a partir de uma 

perspectiva não só feminista, mas também antirracista e popular, a fim de atender as 

“complexidades postas para a emancipação de mulheres dos países latino-americanos e 

caribenhos e para conquistar as reparações devidas àquelas que suportam os maiores ônus 

decorrentes da opressão patriarcal e colonial que são as mulheres negras e indígenas” (2021, 

p. 103). 

 

1.2 A afirmação de um feminismo latino-americano  

 

Luciana Ballestrin (2020, p. 4), aponta que o feminismo ocidental, inclusive o 

estadunidense, nos anos 1980, em suas palavras “passou a ser acusado por seu universalismo, 

etnocentrismo, anglo-eurocentrismo, branqueamento e pela negligência de questões coloniais 

e raciais que atravessam etnias, nacionalidades e geografias”. Além disso, passou a ser 

retratado como Feminismo do Primeiro Mundo, pouco sensível aos outros feminismos do 

“Terceiro Mundo”. Portanto, houve um rompimento irreparável entre os dois campos teóricos 

do feminismo de norte e sul, em que as feministas do sul passaram a perceber um 

“colonialismo intelectual” (BALLESTRIN, 2020, p. 4) das feministas do norte, passando 
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então a distanciar-se dessas reafirmando suas identidades e subjetividades. De acordo com 

Gonzalez (2020, p. 12):  

 

Falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade que 

oculta, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres 

que pagam um preço muito caro pelo fato de não ser brancas. 

 

María Luisa Femenías (2007) defende que o feminismo da América Latina tem suas 

próprias características, dada a multiplicidade de tradições, narrativas, além da diversidade 

cultural e religiosa que existe neste território. A autora fala sobre a impossibilidade de falar 

sobre o feminismo latino-americano importando teorias que não comportam todas as 

necessidades conceituais e narrativas vivenciadas pelas mulheres deste território. Femenías 

afirma que “o feminismo latino-americano tem muito o que dizer, e precisa dizer com sua 

própria voz” (FEMENÍAS, 2007, p. 24). Portanto, aponta que é necessário criar uma 

epistemologia feminista latino-americana, visto que as teorias feministas europeias não 

contemplam as necessidades e vivências das mulheres latino-americanas.  

Para compreender o pensamento feminista desta região, é necessário se posicionar 

numa perspectiva histórica, geográfica e epistemológica. Yuderkys Espinosa Miñoso (2019, 

p. 102), convoca à conjugação do saber e do agir, atenta à complexidade do feminismo do sul 

global, indagando “O que estamos fazendo, enquanto feministas da América Latina, com o 

nosso fazer e o nosso dizer?”. Esta questão é chave para a proposta desta pesquisa, pois 

questiona que tanto o fazer quanto o dizer, são atividades que devem ser pensadas a partir do 

lugar do qual se fala, enquanto afirma a importância de produzir pensamentos deslocando a 

lógica do feminismo eurocêntrico para o feminismo latino-americano.  

Pensando nisso, recorremos à María Lugones, em conjunção às ideias de Aníbal 

Quijano a respeito da Colonialidade do Poder13. Para o autor, a chegada dos colonizadores 

europeus à América trouxe, além da violência e devastação, o patriarcado e a ideia de raça 

(LUGONES, 2019). Esta perspectiva é pano de fundo desta pesquisa, que entende que há uma 

relação entre patriarcado e colonização que culmina nos processos que estruturam nossas 

sociedades latino-americanas. E, acredito, estão presentes nas falas, reflexões e ações dos 

movimentos feministas que esta pesquisa enfoca.  

 
13 Para o sociólogo peruano Aníbal Quijano o termo “Colonialidade do Poder” está vinculado à ideia de “raça” 

como alicerce do padrão universal de classificação e dominação social (QUIJANO, 2002).  
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Estes processos estão expressos contemporaneamente, por exemplo, na violência 

contra os corpos femininos (e feminilizados). Como aponta Rita Segato (2016, p. 79), “todo 

estupro não é uma anomalia de um sujeito solitário, mas sim, uma mensagem de poder e 

apropriação pronunciada em sociedade”.  

Neste sentido, os corpos das mulheres latino-americanas são corpos especialmente 

vulneráveis, sujeitos à uma estrutura social cruel, que os controla e violenta sistematicamente, 

ainda mais quando atravessados por marcadores de raça/etnia e classe. Lugones e Segato, mas 

também outras autoras que serão abordadas adiante, evidenciam que, tomando aqui o conceito 

de “Outro” descrito por Simone de Beauvoir (2008), as mulheres latino-americanas são 

bestializadas por não serem consideradas “civilizadas”, sendo “as outras das outras” - no 

sentido da alteridade - o outro como diferente, não pertencente. Além de serem mulheres, e, 

portanto, subjugadas estruturalmente e em diferentes níveis de patriarcado, são também 

inferiorizadas por serem mestiças, negras, indígenas, colonizadas (LUGONES, 2019). 

 Silvia Rivera Cusicanqui (2010) afirma que não se pode ter um discurso e uma teoria 

descolonizadora se não houver uma prática descolonizadora. Portanto, tendo no cerne da 

pesquisa as mulheres do sul global, nos debruçaremos, principalmente, a partir da perspectiva 

de pensadoras da região, priorizando a epistemologia daquelas que vivenciam as 

problemáticas reclamadas pelas condições existentes em seus países. Embora possam 

também, pontualmente, serem utilizadas referências de origem europeia e estadunidense como 

outros aportes teóricos. 

Ao pensar a população da região latino-americana como herdeira das culturas que 

constituíram os territórios, compreendendo a união de pessoas de origem indígena, africana e 

europeia, faz-se importante alçar a reflexão desenvolvida por Gloria Anzaldúa (2019), que 

nota que, partindo do conceito de viver na “fronteira”, há em muitas pessoas da região um 

deslocamento de identidades e culturas, que a autora considera como um “não-lugar”, pois 

muitas histórias, culturas, e as próprias construções identitárias foram apagadas, 

transformadas, para que se adequassem às normas hegemônicas. Segundo Anzaldúa (2019, p. 

327):  

 

Como mestiza, eu não tenho um país, minha terra natal me despejou; no entanto, 

todos os países são meus porque sou a irmã ou a amante em potencial de todas as 

mulheres. (Como uma lésbica, não tenho raça, meu próprio povo me rejeita; mas 

sou de todas as raças porque a queer em mim existe em todas as raças). Sou sem 

cultura porque, como uma feminista, desafio as crenças culturais/religiosas 

coletivas de origem masculina dos indo-hispânicos e anglos; entretanto, tenho 

cultura porque estou participando da criação de outra cultura, uma nova para 

explicar o mundo e nossa participação nele um novo sistema de valores com 
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imagens e símbolos que nos conectam um/a ao/à outro e ao planeta.  

 

Anzaldúa representa na citação acima o rompimento de uma não-identidade. Isto é, a 

formação de uma identidade própria e afirmativa que confronta com as crenças e normas 

determinadas socialmente, através de sua própria perspectiva, com valores que essa mulher 

mestiza, lésbica, queer, não se identifica. É possível traçar um paralelo dessa ausência de 

representatividade que foi tentada construir (destruir) à força com a imposição colonial. 

Lugones (2019) nomeia este “não-lugar” como lócus fraturado, significando lugar rompido, 

rachado como um vidro, que perde sua origem, tendo que enfrentar a força opressora do 

colonizador. Essas rupturas são também dicotômicas, pois também marcam a resistência do 

colonizado frente ao opressor. Ainda que haja opressão, há resistência. Embora o locus esteja 

fraturado, existe a persistência da identidade, do esforço para o não apagamento da cultura e 

subjetividade. Por fim, a autora afirma que o gênero é uma imposição colonial, justificando 

que a “diferenciação racial nega a humanidade e consequentemente o gênero ao colonizado” 

(2019, p. 365). É dizer: a humanidade negada e a identidade tolhida dos povos que viviam na 

região deixou marcas que permanecem ao longo dos anos, e que necessitam ser reconhecidas 

para que sejam, em alguma medida, reparadas.  

Pensando na humanidade negada e na negação de subjetividades, ao trazer o olhar para 

a relação das populações da América Latina com a luta pelo voto, Barrancos e Archenti (2014) 

apontam que a maioria dos países conquistaram o sufrágio universal, dando direito ao voto às 

mulheres, entre as décadas de 1930 e 1960. Posteriormente, ambos os países presentes neste 

trabalho sofreram golpes militares com regimes autoritários, opressores e ditatoriais, 

processos que ocorreram em períodos semelhantes. Na Argentina ocorreu em dois períodos, 

1966 a 1976 e 1973 a 1983. No Brasil, de 1964 a 1985. (PEDRO e WOLFF, 2010). Isso revela 

que foram poucos os anos em que as mulheres exerceram seus direitos democráticos até que 

estes lhe fossem novamente retirados, ao contrário, por exemplo, da experiência de países do 

Norte Global.  

Segundo Joana Maria Pedro (2010), todos os países do Cone Sul sofreram em 

determinado período com ditadura militar, em grande parte, apoiados pelo governo dos 

Estados Unidos, em sua política de Guerra Fria. Pedro aponta que as ditaduras, além de 

antidemocráticas, ampliaram as diferenças de classe e foram antifeministas, o que ressalta a 

importância de perceber a distinção do feminismo entre os países que a democracia prevaleceu 

e os que não. Para a autora, dentro do feminismo destes países, houve disputas de narrativas, 
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pois foi necessário questionar as pautas feministas que chegavam da Europa e dos Estados 

Unidos, que precisaram ser apropriadas e relacionadas às necessidades e questões específicas 

das sociedades locais. Pedro e Wolff (2010, p. 116) afirmam que: 

 

(...) a identificação com o feminismo nos países do Cone Sul não foi feita da mesma 

maneira do que ocorreu nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. O contexto 

político tornou difícil, senão quase impossível, em alguns lugares, durante as 

ditaduras, qualquer forma de manifestação, reunião, panfletagem e reivindicações. 

É possível acompanhar a emergência do feminismo nos momentos de 

democratização e o silenciamento nos períodos de ditadura.  

 

De acordo com Joana Maria Pedro e Cristina Scheibe Wolff (2011, p. 336), no período 

da ditadura militar brasileira, “a imprensa alternativa teve um papel fundamental para a 

construção de uma resistência, aliada na luta pelas liberdades democráticas” (p.  336). Neste 

momento surgiram publicações feministas que serviram como rede alternativa de discussão e 

difusão de informações. Como será desenvolvido mais adiante nesta pesquisa, é importante 

antecipar que no Brasil surgiram inúmeras revistas que serviram como ponte de comunicação 

de mulheres de coletivos feministas, de partidos políticos e civis, tanto dentro do Brasil quanto 

em outras regiões do continente. 

Virginia Vargas (2015) aponta que na década de 1980, após o retorno à democracia, 

iniciaram-se os Encontros Feministas da América Latina e Caribe, que ocorriam a cada dois ou 

três anos, impulsionando a interação entre feministas, cultivando um espaço de expressão e 

troca de informações. A partir da década de 1990 os feminismos latino-americanos puderam 

desenvolver-se no cenário político social, com conferências, reuniões e cúpulas globais 

organizadas pela ONU.  

 

1.3 Feminismos latino-americanos contemporâneos em Rede  

 

A busca de mulheres por um local alternativo que contribua para comunicação entre 

elas, não se deu apenas através da imprensa, das revistas e jornais. Essa relação se estende e se 

desenvolve conforme as transformações tecnológicas e sociais. É dizer, o encontro das mulheres 

através das redes digitais, que será estudado neste trabalho, inicia-se juntamente com o 

surgimento do Ciberespaço, como veremos adiante. 

Para adentrar nesse assunto, recorro ao artigo “Feminismos web: linhas de ação e 

maneiras de atuação no debate feminista contemporâneo” (2015) de Carolina Branco de Castro 

Ferreira. De acordo com Castro Ferreira:  
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Em 1929, Virginia Woolf sugeriu que um quarto próprio e um orçamento anual eram 

condições necessárias para que uma mulher pudesse dedicar-se de maneira autônoma 

e profissional à escrita, subvertendo um espaço que habitualmente as neutralizava – o 

lar. Zafra (2010) (re)apropria-se dessa reflexão para contextualizá-la na atual cultura-

rede, transformando-a em um quarto próprio conectado à internet e consequentemente 

em espaço público-privado online. Para a autora, o quarto próprio conectado é um 

espaço que se configura como um particular “centro de operações” de nossa vida 

online (CASTRO FERREIRA, 2015, p. 200). 

 

No passado, a corrente da cibercultura - fusão entre a ciência da cibernética e a cultura 

mediada pela computação, teve como uma de suas obras de referência o “Manifesto Ciborgue: 

ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século XX”, da filósofa e bióloga Donna 

Haraway que, em 1985, aborda a crise identitária dos movimentos sociais, incluindo os 

movimentos feministas e a relação com as novas tecnologias (DUTRA, 2018). De acordo com 

Varela, Haraway incita, com o seu manifesto, as pessoas a entrarem em um universo 

transfronteiriço e a imaginarem “um mundo sem gêneros, sem gênesis e, quiçá, sem fim” 

(VARELA, 2019, p. 202, tradução própria). Mundos cuja desconstrução se dá por rupturas 

basilares: a ideologia determinista biológica, a determinação tecnológica e a imprecisão entre 

os limites físico e não físico.  

O movimento ciberfeminista surgiu em 1992, termo que resulta da fusão das palavras 

“ciberespaço” e “feminismo”, criado por mulheres que acreditavam que a internet era um 

espaço horizontal, sem hierarquias, com novas possibilidades para o feminismo. Para elas, a 

WEB era um espaço potencialmente fora dos domínios patriarcais, visto com otimismo e 

entusiasmo (VARELA, 2019).  

Na Primeira Internacional Ciberfeminista, realizada em setembro de 1997, conferência 

pioneira do ciberfeminismo, as participantes concordaram em não definir o termo; ao invés 

disso, escreveram, em conjunto, as 100 "Anti-Teses", elencando características que o 

ciberfeminismo não apresentava. Além disso, Sadie Plant, uma das fundadoras do grupo 

ciberfeminista VNS Matrix definiu o movimento como uma “cooperação entre mulher, 

máquina e novas tecnologias” (VARELA, 2019, p. 203).  
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Figura 1 - Pôster do grupo australiano VNS Matrix, 1994.  

 
              Fonte: site oficial VNS Matrix. 

 

Valentine M. Moghadam (2015) explica que a ascensão do feminismo transnacional 

se apresenta de forma mais evidente a partir de 1995, como um produto da globalização. Isso 

porque, segundo a autora, há um processo complexo e multidimensional em que “a 

mobilidade de capitais, povos, discursos, produtos e organizações assume um caráter cada vez 

mais transnacional ou global, a globalização tem aspectos econômicos, políticos, culturais, 

tecnológicos e geográficos” (2015, p. 56). Moghadam afirma que graças aos avanços 

tecnológicos, das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e, das redes sociais, se 

facilitaram as conexões, colaborações e mobilizações para uma rede feminista transnacional, 

capaz de reunir mulheres de inúmeros países em torno de um conjunto específico de 

reinvindicações. Por fim, a autora descreve as redes de interação como “estruturas fluidas e 

não hierárquicas que abrangem espaços locais e globais, tais redes estão conectadas aos 

processos de globalização e se engajam extensivamente no ciberativismo” (MOGHADAM, 

2015, p. 56).  

De acordo com Binder (2019), as tecnologias de informática e comunicação (TICs) 

ganham espaço no início dos anos 2000 na América Latina, e mulheres do continente 

passaram a se aproximar do ciberfeminismo, formando um “novo ciberfeminismo”: 

 

É assim que uma segunda geração de ciberfeministas começou a incorporar estes 

debates e a ‘enfatizar a importância que se têm, para a teoria, a política e a prática 

na Internet, os discursos feministas da diferença e as análises coloniais e pós-

coloniais’ (BINDER, 2019, p. 215, tradução própria).14 

 
14 Do original: “Es así que una segunda generación de ciberfeministas comenzó a incorporar estos debates y a 

“poner el énfasis en la importancia que tiene, para la teoría, la política y la práctica en Internet, los discursos 

feministas de la diferencia y los análisis coloniales y postcoloniales” (Fernandez y Wilding, 2006 [2003]:6)”.  
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É, portanto, também neste momento, que se iniciou o “ciberfeminismo social”, em 

que os movimentos feministas no ciberespaço atrelaram-se a movimentos que defendiam os 

direitos humanos, opondo-se à crescida do avanço neoliberal. O movimento de tornar o espaço 

na internet como um lugar de ativismo, foi um motivador para as mulheres que buscavam 

também ocupar as ruas, estabelecendo assim um paralelo que enxerga a tecnologia como um 

campo de batalha, onde se é possível criar e recriar estratégias de resistência contra as 

violências de gênero por elas enfrentadas (DE MIGUEL e BOIX, 2002, apud BINDER, 2019). 

O ciberfeminismo, para a pesquisadora Remedios Zafra (2004) pode ser visto de forma 

positiva, e crítica, já que ela observa que é necessário traçar um projeto de emancipação 

tecnológica em que acabe com a “tecnofobia” das mulheres, e que essa lógica seja revertida, 

visto que, de acordo com a autora: 

 
A partir do ciberfeminismo, se reivindica a presença da mulher, não somente como 

usuária de tecnologia, senão, de maneira especial, como participante ativa nas 

políticas de produção e distribuição de hardware e software, e nas políticas sociais 

e educativas vinculadas à tecnologia (ZAFRA, 2004, p. 4, tradução própria).15  

 

Ainda de acordo com a autora, o espaço digital é um ambiente que propicia a produção 

de subjetividades, contudo, ainda que esse ambiente seja visto como democrático, ele também 

reproduz as diferenças sociais patriarcais que existem fora da internet. Por isso, a autora 

afirma que é importante “articular novas alianças entre as mulheres e a tecnologia” (2004, p. 

6) para propor novas formas de redes digitais, que vão além do que é reproduzido socialmente. 

A ideia é que as mulheres possam se apropriar da internet não só como usuárias, mas também 

como produtoras, programadoras, criadoras de conteúdo, resistindo contra o que a autora 

chama de “estructuras marginadoras para la mujer” (2004, p. 6). 

Heloísa Buarque de Hollanda (2018) aponta que o primeiro marco que define, no 

século XXI, a potência das mulheres organizadas através das redes, se deu a partir da primeira 

Marcha das Vadias16, no ano de 2011, no Canadá, que significou um marco de uma forma de 

 
15 Do original: “Desde el ciberfeminismo se reivindica la presencia de la mujer no sólo como usuaria de tecnología 

sino, de manera especial, como participante activa en las políticas de producción y distribución del hardware y del 

software y en las políticas sociales y educativas vinculadas a la tecnología”. 

 
16 Em 2011, após uma série de estupros ocorridos na Universidade de York, um policial afirmou que as mulheres 

haviam sido agredidas por se vestirem como sluts (vadias) e então, uma onda de protestos correu o mundo com o 

nome de Marcha das Vadias (Slutwalk). Desde então, movimentos autônomos se multiplicaram, mobilizados e 

potencializados pelas redes sociais promovendo uma série de movimentações e manifestações (VARELA, 2019). 
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ação que se ampliou posteriormente: as mulheres passaram a estabelecer novas relações 

através da esfera digital, seja conectadas por grupos de WhatsApp, Facebook, seja através de 

redes de apoio e informação no Youtube, ou difundindo denúncias por hashtags17 no Twitter. 

Hollanda aponta que desde então movimentos autônomos se multiplicaram, mobilizados e 

potencializados pelas redes sociais, promovendo uma série de manifestações online e offline 

ao redor do mundo. De acordo com Gomes e Sorj (2014, p. 437): 

 

No Brasil, São Paulo foi a primeira cidade a organizar uma marcha, em 2011, 

adotando o termo “vadias”. A rapidez com que a marcha se disseminou pelo país e 

mobilizou a juventude é indissociável das possibilidades que as novas tecnologias 

de comunicação oferecem ao ativismo político. Já em 2012, no segundo ano do 

advento da Marcha das Vadias, 23 cidades, de todas as regiões do Brasil 

organizaram protestos usando ferramentas como Facebook, Twitter, Youtube, 

blogues e emails.  

 

 

Laila Maria Domith Vicente (2015) desenvolve um argumento que relaciona a 

produção de imagem, relacionada às novas tecnologias de comunicação, em especial a 

internet, e como essa produção de imagens digitais feitas pelos celulares se populariza na 

internet. O foco do artigo se revela na Marcha das Vadias, tendo em vista a autenticidade do 

movimento, assim como o impacto que produziu em diversos campos sociais. Além disso, a 

autora indica que a circulação e distribuição de imagens produzidas em manifestações se 

tornam virais na internet, o que fortalece e alimenta novos circuitos de produção de imagens. 

Isto porque quando essas imagens chegam aos olhos dos internautas, estes podem tomar 

conhecimento da manifestação, ir na próxima oportunidade, e também produzir uma nova 

imagem sobre o movimento. Ou seja, é um movimento, segundo a autora, em que os próprios 

manifestantes produzem e dinamizam continuamente espaços de ações políticas, dentro e fora 

das redes.  

Neste contexto, a quarta onda do feminismo se define pela tecnologia, cuja internet 

permite a provocação de um novo tipo de ação. Multidões anônimas organizadas de forma 

rápida e precisa, com objetivos comuns por meio de estratégias discutidas e planejadas através 

das redes. Neste ambiente, mulheres de diferentes países colaboram com a conscientização 

de grupos cada vez mais jovens em todo o mundo (VARELA, 2019).  

Manuel Castells (2017) aponta que a viralização dos movimentos sociais segue a 

lógica da internet, ou seja, além da viralização das imagens, vídeos, e divulgação de 

 
17 De acordo com Leitão e Gomes (2017, p. 46): “Hashtags são marcadores e indexadores das publicações, 

adicionadas pelos próprios usuários. Trata-se de uma palavra-chave ou expressão precedida do símbolo cerquilha 

(#), etiquetas que se transformam, na plataforma, em conectores, links dentro da rede.” 
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informações no campo virtual, existe a partir disso uma viralização no espaço externo, 

influenciada por estas imagens, que mobilizam as pessoas ao redor do mundo. Castells 

salienta que a capacidade dos movimentos se multiplicarem é muito potente, pois desencadeia 

“a esperança da possibilidade de mudança” (2017, p. 194).  

Esta discussão é importante para compreender o contexto em que coletivos desta 

pesquisa estão inseridos e que refletem em suas organizações, bandeiras, práxis. De Oliveira 

Garcêz (2019) explica que a América Latina do final dos anos 90 e primeira década dos anos 

2000, presenciou a chamada Onda Rosa, caracterizada pela ascensão de representantes 

progressistas ao poder, alinhados a ideias de esquerda e centro-esquerda. Foi um momento de 

grandes conquistas dos direitos humanos, com favorecimento das classes desprivilegiadas 

historicamente. A Bolívia presenciou a vitória de Evo Morales, um presidente de origem 

indígena, na Argentina foi eleita a primeira mulher presidenta, Cristina Kirchner, e no Brasil 

o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva. Após esse período, a América Latina se viu ameaçada 

com a subida ao poder de políticos com ideais autoritários, violentos, com inspirações 

neoliberais, o que fez eclodir diversos protestos na região, motivados sobretudo pelo aumento 

de desigualdades sociais (DE OLIVEIRA GARCÊZ et al, 2019).  

É neste lugar que se reorganizam os feminismos latino-americanos após 2010. Este 

que reúne marcas instituídas ao longo da história no território, que está diretamente 

relacionado às violências sofridas com a colonização, num movimento potente, organizado e 

ocupado principalmente pelas mulheres, que têm se esforçado para um exercício de busca de 

suas identidades, que buscam romper com as lógicas colonizadoras que foram instauradas e 

normalizadas, transformadas em uma falsa ideia de “costume e tradição” (SEGATO, 2016, p. 

121). Esta relação de domínio entre o território e a colonização, pode ser percebida também 

como colonização dos próprios corpos, que acredito extravase para os coletivos feministas 

objetos de pesquisa. Esta relação é expressa por María Galindo (2013), ativista 

anarcofeminista boliviana, quando tece uma comparação entre corpo e território: assim como 

as mulheres devem recuperar o controle sobre os seus próprios corpos, antes colonizados e 

violentados, o mesmo se deve dar com o território latino-americano, antes devastado pelos 

europeus. Portanto, “não se pode descolonizar sem despatriarcalizar” (GALINDO, 2013, p. 

20).  

Gillian Youngs (2015) contribui para o debate ao se referir à hiperconectividade 

existente no cotidiano presente, que parte do crescente fluxo do uso da internet como 

ferramenta de diálogo entre indivíduos ao redor do mundo. O autor recorre ao termo “glocal” 

aproximando movimentos feministas ao nível global e local, apontando que no feminismo 
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transnacional o conceito de lugar é importante para explicar as práticas culturais e sociais de 

determinada região. Ao mesmo tempo, o transnacional ultrapassa as fronteiras que existem, 

dadas pelas diferenças sociais, proporcionando uma aproximação a níveis semelhantes, que 

comportam as distintas formas de patriarcados, conforme as estruturas dos países.  

No Brasil, a chamada Primavera das Mulheres teve como marco o ano de 2015, sendo 

assim nomeada pelo impacto de uma série de eventos relacionados às lutas das mulheres, 

expressando um momento de grande fortalecimento dos movimentos feministas nas redes 

sociais digitais e nas ruas (HOLLANDA, 2018, p. 29). Zeila Aparecida Pereira Dutra (2018) 

investiga os movimentos feministas e seu entrelaçamento com mídias sociais e com as novas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) naquele momento e, especialmente como 

geraram, através destes meios, transformações sociais. Dutra recupera a trajetória dos 

movimentos feministas apontando a importância da questão do reconhecimento, 

representatividade e identificação, que foram determinantes para que a primavera das 

mulheres ocorresse em 2015, graças às conexões no mundo digital. De acordo com Dutra 

(2018, p. 25):  

 

Conforme o pensamento de Stuart Hall (2001), essa pluralidade nas diferenças, gera 

a construção de identidades a partir do processo de identificação na conformidade 

com cada página, perfil, ou blog feminista, se adequando ideologicamente aquele 

espaço e, por conseguinte às demandas e pautas ligadas a determinada campanha.  

 

Sobre campanhas que ocorreram em 2015, é possível apontar uma série de 

transformações que fizeram deste o ano da chamada Primavera. Por exemplo, a Lei do 

Feminicídio, entrou em vigor neste ano, tornando o assassinato de mulheres em decorrência 

do fato de serem mulheres crime hediondo. Ainda neste ano, se viralizou a hashtag 

#MulheresContraCunha, baseada no projeto de lei que dificulta o acesso ao aborto legal e que 

entrou em votação, motivando mulheres irem às ruas para protestar pela autonomia dos seus 

corpos. A hashtag foi mencionada mais de 40 mil vezes, 61% delas por mulheres. A hashtag 

#AgoraÉQueSãoElas ocorreu quando homens cederam seus espaços na mídia para que 

mulheres pudessem publicar textos sobre feminismo, tendo sido realizadas mais de 5 mil 

menções à hashtag. A hashtag #PrimeiroAssédio surgiu também, neste mesmo ano, após 

comentários sexualizados sobre uma criança participante do programa de televisão Masterchef 

Jr., motivando mulheres a postarem em suas redes sociais sobre a primeira vez em que foram 

assediadas. A hashtag foi replicada mais de 100 mil vezes no Twitter. Por fim, a hashtag 

#MeuAmigoSecreto foi uma série de denúncias sobre atitudes machistas, tendo sido 
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mencionada ao menos 170 mil vezes no Twitter (ORGANICS NEWS BRASIL apud DUTRA, 

2018, p. 27).  

Em relação aos coletivos feministas, Paulo Justus, Richard Romancini e Fernanda 

Castilho (2019) analisam os registros do Mapa de Coletivos de Mulheres (MAMU), a fim 

de compreender como o conceito de organização de movimento social (OMS) associa-se às 

iniciativas, e como a dimensão comunicativa aparece nelas. O artigo analisa, através do 

mapa, os coletivos feministas e identifica alguns elementos relevantes, como:  

 

(...) a diversidade temática das iniciativas; a internet tornou-se um espaço básico 

para a organização das mulheres, embora o uso inovador do meio seja baixo; as 

ações que destoam das concepções de referência sobre as OMSs estão ligadas à 

oferta de serviços (de espiritualidade, principalmente), à relação entre iniciativas do 

poder público e a causa feminina, e, por fim, a emergência de um “feminismo 

neoliberal” (JUSTUS, ROMANCINI e CASTILHO, 2019, p.1).  

  

 

Também Desirée Pires e Amanda Motta (2020) revelam uma articulação entre 

movimentos sociais, redes sociais e os movimentos feministas. As autoras identificam alguns 

episódios-chaves que manifestam a apropriação de grupos feministas nas redes sociais, 

utilizando suas ferramentas para reivindicações políticas. Além disso, traçam um minucioso 

estado da arte do que foi produzido academicamente em relação ao ativismo de mulheres nas 

redes sociais. Alertam que, até o ano de 2020, não se encontrou nenhuma dissertação ou tese 

que tivesse como discussão o movimento #EleNão, um exemplo de um evento recente que 

marca a relevância do ativismo de mulheres nas redes sociais.  

Já Sue Jackson (2018) aponta para contradições entre a irrupção dos movimentos e 

seu alcance no mundo virtual e a relação com a militância no mundo não virtual. Investiga 

feministas adolescentes para compreender como estão utilizando e produzindo a mídia digital 

feminista, como se realizam suas práticas online e como isso se reflete com as perspectivas 

feministas no campo offline. A autora identifica uma diferença entre as conexões das jovens 

nas redes, entendendo estas como um local seguro para fazer militância e, em contraposição, 

o ambiente fora deste espaço seguro como composto por uma outra configuração local e 

geográfica que revela uma outra forma de práxis do feminismo como ação. Também observa 

que, ainda que haja uma popularização do feminismo, e um fascínio da mídia que vende essa 

ideia, fora das redes a violência contra a mulher cresce a cada dia. Jackson não nega a 

importância que o movimento tem nas redes como fonte de divulgação e instrução, mas busca, 

a partir da análise com suas sujeitas de pesquisa, compreender como se reflete suas vidas 
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online em suas práticas cotidianas. A autora reconhece que a internet é sim, um local de 

instrução de pedagogias e ideais feministas, mas entende que há um hiato entre o 

online/offline, que diferencia as práticas entre estes espaços. Ela aponta que essa binaridade 

deve acabar para que, de fato, as práticas feministas possam se consolidar entre as 

adolescentes, protegendo-se dentro e fora das redes. Esta perspectiva é interessante e pode ser 

ampliada para ajudar a pensar o que acontece na dinâmica dos feminismos em rede em relação 

às suas ações realizadas fora do mundo virtual.  

Além dos acontecimentos comuns entre os coletivos dos países selecionados, observa-

se que existem pautas específicas que dizem respeito às condições existentes nos países, além 

das reivindicações, conflitos e debates que se relacionam às leis locais vigentes. Pensando 

nessas diferenças, amplio esse aporte teórico para incorporar textos que apontam para 

peculiaridades dos países do Cone Sul.  

Brenda Marques (2019), ancorada nos altos índices de violência contra as mulheres 

nos países latino-americanos e caribenhos, e em perspectivas feministas nas Relações 

Internacionais, tece uma comparação entre as teorias tradicionais de ativismo transnacional e 

as teóricas feministas de ativismos transnacionais. Ao traçar a linha teórica, a autora observa 

o movimento argentino Ni Una Menos, criado em consequência de uma série de feminicídios 

e, atualmente, uma campanha de luta feminista, que ultrapassa o caso específico que levou à 

formação do movimento. Marques apresenta uma pesquisa publicada em 2017 pela ONU que 

revelou que a América Latina e Caribe foi considerada a região que apresenta maior índice de 

violência contra as mulheres no mundo, com 14 dos 25 países do mundo com as taxas mais 

elevadas de feminicídio do globo.  

No Chile, Paula Serafini (2020) desenvolve uma investigação sobre a performance Un 

Violador en Tú Camino realizada em 2019 no país pelo coletivo feminista LASTESIS, cujo 

registro por vídeo se tornou viral, gerando uma rápida circulação nas redes sociais, e sendo 

reproduzida em praças públicas em inúmeros países. Serafini observa a trajetória da 

performance como ação política, discutindo o alcance transnacional que a ação das chilenas 

desencadeou ao redor do mundo, apontando questões problemáticas universais que vivem as 

mulheres, como a violência de gênero, estupro e abuso, mas também problemáticas que 

ocorrem especificamente nos países que replicaram a performance, e que foram adaptadas às 

suas realidades. Por fim, a autora evidencia a repercussão que a performance teve tanto nas 

mídias sociais quanto na chamada grande mídia (jornais, televisão e rádio).  

Sobre a situação do México, Daniela Esquivel Domínguez (2019) realiza uma análise 
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da rede social Twitter, do ano de 2009 a 2019, através de um mapeamento de hashtags que 

estiveram nos Trending Topics (tópicos de tendência) da plataforma no país. Domínguez 

identificou três grupos temáticos bases que, segundo a autora, definem a agenda feminista: a 

violência sexual, os direitos reprodutivos e os direitos trabalhistas das mulheres, o que 

também pode ser identificado nos coletivos objetivos desta pesquisa. 

 

1.4 Feminismos na Argentina 

 

Os movimentos feministas na Argentina, no início do século XX, testemunharam a 

presença de mulheres que influenciavam a vida política - mesmo sem terem seus direitos 

garantidos. Ações femininas estimuladas por mulheres socialistas, reivindicavam por 

mudanças no Código Civil, pois este instituía a inferioridade jurídica das mulheres. Barrancos 

e Archenti (2017, p. 55) revelam que neste momento havia “quatro exigências fundamentais 

organizadas pelas feministas: a remoção da inferioridade civil, a obtenção de mais educação, 

a assistência às mães carentes e a reivindicação de cidadania por meio do sufrágio”.  

A luta pelo direito ao voto ocorreu ao longo das décadas de 1920 e 1930. Surge, 

portanto, em 1941 o movimento “Junta de la Victoria”, um grupo multipartidário, antifascista, 

composto exclusivamente por mulheres, abrangendo pessoas de diversas origens étnico-

sociais, tendo alcançado a marca de 45.000 membras que lutavam pela democracia 

(DEUTSCH, 2013). A Junta tornou-se o maior grupo político de mulheres antes da 

presidência de Juan Perón (1946–1955), que, quando presidente, aceitou que as mulheres 

obtivessem o sufrágio em 1947, influenciado pela primeira-dama Eva Perón. As primeiras 

eleições que tiveram a participação das mulheres ocorreram em 1951 (BARRANCOS, 

ARCHENTI, 2017).  

Entre 1976 e 1983 a Argentina passou por um duro período de ditadura militar, que 

resultou em inúmeros desaparecidos políticos, pessoas perseguidas, exiladas e mortas 

(BARRANCOS, ARCHENTI, 2017). Surge, nesta época, o grupo das Mães da Praça de Maio, 

fundado por mães que buscavam por seus filhos, desaparecidos durante a ditadura. O grupo 

iniciou com a ocupação da Praça de Maio em 1980, onde toda semana havia - e há até hoje - 

uma manifestação silenciosa em que pessoas caminham ao redor da praça. Atualmente, o 

grupo chama-se Avós da Praça de Maio, pois as mulheres passaram a exigir saber do paradeiro 

das crianças que sumiram pela ditadura e, segundo consta no site18
 oficial, foram recuperados 

 
18 Disponível em: https://www.abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=3 

https://www.abuelas.org.ar/caso/buscar?tipo=3
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até o ano de 2021, 130 netos/as.  

Com o resgate da democracia na década de 1980, emergiram novamente os 

movimentos feministas, inspirados pela segunda onda do feminismo dos Estados Unidos e 

Europa. O momento foi marcado por novas reivindicações, como a luta contra a violência 

doméstica e o reconhecimento político (BARRANCOS, ARCHENTI, 2017). 

Em 1990, o 5º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe aconteceu junto com 

organizações feministas de mais dez países na cidade de San Bernardo, na Argentina. Neste 

momento, foi instalada a data de 28 de setembro como o dia da Despenalização do Aborto 

(VARELA, 2019). A luta pelo aborto na região fortaleceu-se na Argentina. No país, até 2020, 

estava vigente no Código Penal a Lei 11.179, de 1921, que tipificava o aborto como um crime 

contra as pessoas e que deveria ser punido com prisão, tendo apenas algumas exceções, como 

no caso da gravidez representar risco de vida para a mãe (que não poderia ser evitado por 

outros meios), e caso uma mulher com deficiência mental sofra um estupro e engravide 

(AGUIAR, 2019).  

Recentemente o feminismo na Argentina se fez conhecer pela “Ola Verde” (onda 

verde), referência aos lenços verdes (pañuelos verdes) que se tornaram símbolos da Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, nascida em 2005, que exige 

“educação sexual para decidir, anticoncepcionais para não abortar, aborto legal para não 

morrer” (BELLUCCI, 2019, p. 212). Esta campanha ganhou força através da internet, onde 

convocações nas redes mobilizavam adeptas para irem às ruas se manifestarem. O 

“pañuelazo”, por exemplo, foi um evento, em 2018, que reuniu 500 mulheres frente ao 

congresso nacional argentino, mobilizado pela hashtag #AbortoLegalYa (RT, 2018). Em 

junho de 2018 o projeto de lei Interrupción Voluntaria del Embarazo19 (IVE) foi aprovado na 

Câmara de Deputados, entretanto, em agosto, foi recusado pelo senado. Em seguida, em 2020, 

com o presidente Alberto Fernández, do partido Frente de Todos, a lei IVE foi sancionada 

pelo congresso nacional no dia 30 de dezembro e promulgada no dia 14 de janeiro de 2021.20 

 

1.5 Feminismos no Brasil  

 

De acordo com Céli Pinto (2003), o movimento feminista no Brasil passou a ser 

 
 
19 Tradução própria: interrupção voluntária da gravidez. 

  

20  Fonte: https://elpais.com/sociedad/2020-12-30/argentina-legaliza-el-aborto.html. 

https://elpais.com/sociedad/2020-12-30/argentina-legaliza-el-aborto.html
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percebido enquanto tal no início do século XX, sendo marcado por três vertentes identificáveis: 

a primeira, liderada por Bertha Lutz, teve como eixo central a luta pela mulher portadora de 

direitos políticos, como o direito ao voto. A segunda, nomeada pela autora como um 

“feminismo difuso”, era formada por mulheres cultas, jornalistas e professoras, que lutavam 

pelo direito à educação. A terceira vertente se manifesta no movimento anarquista e, 

posteriormente, comunista.  

Bertha Lutz fundou em 1929 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, 

organização em prol dos direitos civis e políticos das mulheres, fundamental para o sufrágio 

universal, tornando o Brasil, segundo a autora Pilar Rubio (2020), um dos primeiros a 

conquistar o voto feminino sem restrições, em 1932, antes da Espanha, Inglaterra e França.  

Não obstante o direito ao voto tenha sido conquistado, o golpe do Estado Novo, em 

1937, encabeçado por Getúlio Vargas, foi determinante para fragilizar os ânimos 

revolucionários de organização da sociedade civil daquele momento (CÉLI, 2003). Portanto, 

foi apenas na década de 1970 que os movimentos feministas reapareceram, fortalecidos, 

durante a ditadura militar. De acordo com Woitowicz e Pedro (2011), neste momento de forte 

perseguição, repressão e controle, formaram-se muitos grupos de consciência e resistência, 

além de encontros, como em 1979, o Primeiro Encontro Nacional de Mulheres.  

Os movimentos feministas brasileiros, assim como de outros países do Cone Sul) 

tiveram forte envolvimento com a comunicação (Woitowicz e Pedro, 2011, p. 336), tendo 

criado diversas imprensas alternativas, como os jornais: Brasil Mulher (1975-1979), Nós 

Mulheres (1976-1978) e Mulherio (1981-1987), Maria Quitéria (1977), Correio da Mulher 

(1979), Chanacomchana (1982), entre outros. As autoras afirmam que o feminismo, ao se 

constituir como espaço de luta, incorporou os processos midiáticos a fim de promover 

orientações, debates e expressões políticas. 

 

Diante dessas e de outras experiências de comunicação feminista que marcaram a 

história do movimento no Brasil, é possível pensarmos a mídia alternativa como um 

lugar de resistência que integrou o projeto político dos grupos, uma vez que o 

discurso projetado nos veículos constituiu também uma forma de ação do 

feminismo, que conquistou espaço na esfera pública a partir de suas estratégias de 

visibilidade (WOITOWICZ e PEDRO, 2011, p. 345). 

 

A década de 1980 foi marcada pelo início da institucionalização do feminismo, quando 

surgiram as ONGs que passaram a trabalhar diretamente com os governos. Essa 

institucionalização pós-ditadura possibilitou implementações de projetos sociais voltados às 
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políticas para os direitos das mulheres, como por exemplo, o trabalho em secretarias de saúde. 

Um fato importante foi a produção da chamada Carta das Mulheres à Constituinte, que, de 

acordo com Lopes e Aguiar (2020, p. 15): 

 
O documento prezava pela justiça social, a criação do Sistema Único de Saúde, o 

ensino público e gratuito em todos os níveis, a reforma agrária, entre outras 

propostas.  A segunda parte da carta era específica no detalhamento das demandas 

em relação aos direitos das mulheres no que se referia ao trabalho, educação, à 

família e cultura, violência, saúde e questões nacionais e internacionais. 

 

A década de 1990, segundo Céli Pinto (2003) foi marcada pelo feminismo difuso, em 

que diversos movimentos feministas estiveram propagados em grupos, ONGs, distribuídas 

em diferentes arenas, que resultaram em determinada institucionalização dos movimentos 

feministas, resultando assim na perda da centralidade da militância. Contudo, ainda que neste 

momento da virada do milênio o movimento tenha se dispersado, importantes eventos 

ocorreram e serviram para potencializar a luta. Um exemplo disso é a Marcha das Margaridas 

que teve início nos anos 2000, e reuniu aproximadamente 20 mil mulheres de diversos locais 

sociais, como quilombolas, agricultoras, indígenas, entre outras, em Brasília.  

Outro fato importante para a história das mulheres brasileiras ocorreu em 2006. 

Durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi aprovada a Lei Maria da 

Penha, que protege as mulheres contra a violação de seus direitos humanos (CALAZANS e 

CORTES, 2011). O nome da lei homenageia Maria da Penha Maia Fernandes, mulher 

farmacêutica que lutou para que seu agressor fosse condenado e hoje luta pelo direito das 

mulheres. Segundo Calazans e Cortes (2011, p. 58):  

 

A Lei Maria da Penha reafirmou os serviços existentes e previu a criação de novos, 

perfazendo o total de onze serviços: i) casas abrigo; ii) delegacias especializadas; 

iii) núcleos de defensoria pública especializados; iv) serviços de saúde 

especializados; v) centros especializados de perícias médico-legais; vi) centros de 

referência para atendimento psicossocial e jurídico; vii) Juizados de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres; viii) equipe de atendimento 

multidisciplinar para auxiliar o trabalho dos Juizados; ix) núcleos especializados de 

promotoria; x) sistema nacional de coletas de dados sobre violência doméstica; e 

xi) centros de educação e de reabilitação para os agressores.  

 

 

Devido ao avanço das tecnologias, as mulheres brasileiras, como citado nas 

referências teóricas, aderiram às redes sociais como forma de se conectar entre si, criando 

redes de apoio online, acolhimento e organização de manifestações.  

Em 2018, no período das eleições presidenciais no Brasil, um conjunto de mulheres 

criou o grupo “Mulheres Contra Bolsonaro” (posteriormente “Mulheres Unidas Contra 
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Bolsonaro”) no Facebook, reunindo mais de 3 milhões de usuárias. A iniciativa surgiu dez 

dias antes do primeiro turno das eleições de 2018 (ANTUNES, 2020). Na plataforma, foi 

organizada uma manifestação que ocorreu em diversas cidades do país e do mundo em 29 de 

setembro de 2018.  

É a partir daqui que partimos para a empreitada de observar de perto a relação dos 

movimentos feministas na internet após 2011, e porque o Instagram foi a rede escolhida para 

isso. 
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2 REDES SOCIAIS 

 

Neste capítulo, abordarei cinco aspectos sobre o que envolvem as redes sociais. 

Inicialmente farei uma breve observação sobre o início da internet e o momento chamado de 

ciberutopia, em que esta foi vista com bastante expectativa e otimismo. Depois, enfocarei a 

tecnossociabilidade a partir da difusão da internet e da criação das redes sociais, para então, 

discorrer especialmente sobre o Instagram.  

Trago para a discussão a perspectiva dos estudos decoloniais e de gênero, as brechas 

digitais ligadas à América Latina e às questões de gênero, apresentando ações alternativas que 

vão na contramão do patriarcado virtual, estratégias de sobrevivência e resistência na internet - 

que muito tem a ver com a comunicação feminista e de direitos humanos que ocupam as redes 

digitais. 

 

2.1 O começo da Internet: novas identidades, otimismo e ciberutopia 

 

 É importante problematizar o contexto em que a internet foi criada, tendo em mente o 

local e a época, assim como os equipamentos tecnológicos que comportam seu uso, desde a 

criação, até as transformações que os aparelhos (hardware) obtiveram conforme as mudanças 

de programas e aplicativos digitais (software). Isso porque a formação da estrutura que hoje 

conhecemos é uma conjunção de diversas heranças. De acordo com Natansohn e Reis (2020, p. 

14): 

 

(...) para Manuel Castells (2003), a ética da internet, influenciada principalmente pela 

ética hacker, resulta da bricolagem de valores e normas articuladas principalmente por 

mais outros três segmentos sociais: os militares, de onde a internet herdou os 

esquemas protocolares voltados para segurança; o campo acadêmico, que delineou a 

arquitetura da rede como um espaço marcado fortemente por relações meritocráticas, 

onde o prestígio é validado pelo reconhecimento dos pares; o setor do tecnonegócio, 

representado principalmente pelos empresários do Vale do Silício, que imprimiu na 

internet características ligadas à inovação, criatividade e eficiência. 

 

 

 Num primeiro momento, quando criada em 1989 por Tim Berners-Lee, a Web foi 

observada com uma perspectiva otimista (CASTELLS, 2003). Isto porque a ideia de uma 

comunicação a partir de códigos, que se desenvolveu a ponto de se criar um ambiente com uma 

teia de informações conectadas, trazia a possibilidade de criar um novo mundo, o ciberespaço, 

como um local separado do mundo físico. Este novo espaço teria o potencial para criar novas 
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identidades e outras vidas. De acordo com Hine (2020, p.22): 

 
A Internet foi concebida como uma nova fronteira que poderia ser colonizada por 

quaisquer novas estruturas e identidades que as pessoas desejassem criar. O ciberespaço 

foi interpretado como um domínio separado da vida cotidiana, concebido como 

oferecendo novas possibilidades para desenvolvimentos pioneiros, separado dos modos 

predominantes de governança e potencialmente livre de estruturas e desigualdades 

duradouras experienciadas nos cenários da “vida real”, como capturado na famosa 

Declaração de Independência do Ciberespaço (1996), de John Perry Barlow. 

 

 Como discutido no capítulo anterior, se trata da ideia da internet como um espaço que 

possibilitaria a criação de novas identidades, ou até mesmo um refúgio da própria realidade, 

como no caso das mulheres que vislumbraram na internet um espaço para ter a privacidade que 

não encontraram em seus lares.  

 A autora Remedios Zafra, por exemplo, que tem inúmeros textos que entrelaçam os 

movimentos feministas e a internet, correspondeu em determinado momento à esse sentimento 

de ciberutopia, revelado no texto publicado na revista Mujer y Cultura Visual. De acordo com 

Zafra (2004, p. 4, tradução própria): 

 

A estrutura rizomática da Internet, própria de uma rede de comunicação horizontal e 

desierarquizada, nos leva em um primeiro momento a considerá-la como um meio 

propício para a produção de novas formas de subjetividade e para a luta por igualdade. 

Por um lado, a criação de coletividade, a possibilidade de comunicação e autogestão 

através da Internet é uma singularidade com relação a outros meios de comunicação 

cujo caráter é um equívoco. Por outro lado, a possibilidade de estabelecer relações 

interssubjetivas através de uma interface coloca-se ao sujeito uma nova situação, pós-

corpórea, deixando as atribuições estereotípicas desmanteladas na sua estrutura mais 

básica: a material (idade, raça e sexo são sugeridos na Internet como algo contingente 

e provisório). Assim, estimula-se a liberação de nossas energias subjetivas na internet, 

onde as interferências entre os discursos tornam-se áreas produtivas para a 

subjetividade. As políticas de identidade na Internet, na era pós-corpórea, seriam, 

neste sentido, assunto crucial.21 

 

 No momento atual, a chamada Web 3.0, em desenvolvimento desde 2014, foi definida 

por Gavin Wood, cofundador da criptomoeda ethereum, ao lado russo-canadense Vitalik 

 
21 Do original: “La estructura rizomática de Internet, propia de una red de comunicación horizontal y 

desjerarquizada, nos lleva en un primer momento a considerarla como un medio propicio para la producción de 

nuevas formas de subjetividad y para la lucha por la igualdad. Por una parte, la creación de colectividad, la 

posibilidad de comunicación y autogestión a través de Internet es una singularidad respecto a otros medios de 

comunicación cuyo carácter de emisión es unívoco. Por otra parte, la posibilidad de establecer relaciones 

intersubjetivas a través de un interfaz plantea para el sujeto una situación nueva, post-corpórea, quedando las 

asignaciones estereotípicas desmanteladas en su estructura más básica: la material (edad, raza y sexo se sugieren 

en Internet como algo contingente y provisional). Se estimula por tanto la liberación de nuestras energías subjetivas 

en Internet donde las interferencias entre los discursos pasan a convertirse en ámbitos productivos para la 

subjetividad. Las políticas de la identidad en Internet, en la era post-corpórea, serían en este sentido asunto crucial”. 
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Buterin22. De acordo com Mazieri et al, a Web 3.0 pode ser entendida como uma rede de pessoas 

e objetos físicos, tornando mais intensa a integração entre o mundo natural e o mundo virtual 

(realidade aumentada, virtual e mista) (2022, p. 3). O celular deixa de ser um objeto externo, 

tornando-se uma ferramenta que, figurativamente, pode servir como uma extensão do corpo 

devido à inserção que se fez deste objeto na vida de muitas pessoas. Isto se reflete nos 

movimentos feministas.  

 Remedios Zafra traça um paralelo entre a internet e a ideia de “um quarto próprio”, 

entendendo-a como o lugar de possibilidade de estabelecer um espaço de privacidade, que para 

muitas mulheres foi uma realidade de difícil realização, além da possibilidade de através da 

internet, frequentar outros mundos, para além dos que foram socialmente estabelecidos para um 

ou uma pessoa. Segundo a autora: 

 

Outra questão seria como a combinação da subjetividade de quem transita pelo 

ciberespaço como paisagem e a objetividade de quem o observa como mapa, geram 

diferentes formas de habitar e navegar por um espaço. Essas formas também se 

traduzem em nossa visibilidade da Rede a partir do nosso quarto próprio. A busca 

programada de uma máquina e a busca subjetiva do observador são combinadas na 

vida online. Embora no quarto próprio o excesso de visão da paisagem e a saturação 

de dados sejam temporários e regulados pelo tempo de conexão, a sensação de poder 

ver tudo (sua extrema potencialidade) é permanente (ZAFRA, 2018, p. 44, tradução 

própria).23 

 

 

Porém, com a internet corporificada, as fronteiras entre online-offline são diluídas, e os 

ambientes virtuais viram extensões dos ambientes sociais. Como a autora Débora Leitão (2017) 

descreve, são como ambientes, como cidades, em que grupos se formam quase como cidadãos 

de espaços e têm suas práticas e usos diversificados. Ou seja, os campos de disputa, as 

desigualdades, se reproduzem também na internet. 

Neste sentido, Faith Wilding (2004) aponta que há certa utopia ao falar sobre a internet: 

 

Esse utopismo cibernético declara que o ciberespaço é um espaço livre onde o gênero 

não importa – você pode ser o que quiser independentemente de sua “verdadeira” 

idade, sexo, raça ou posição econômica – e rejeita uma posição de sujeito fixa. Em 

outras palavras, o ciberespaço é visto como uma arena inerentemente livre das 

mesmas velhas relações e lutas de gênero. No entanto, é muito importante reconhecer 

que as novas mídias existem dentro de um quadro social já estabelecido em suas 

práticas e inseridos em ambientes econômicos, políticos e culturais ainda 

 
22 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-59951952 

 
23 Do original: “Otra cuestión sería cómo la combinación de la subjetividad del que se mueve por el ciberespacio 

como paisaje y la objetividad del que lo observa como un mapa, generan formas distintas de habitar y navegar por 

un espacio. Estas formas también se traducen en nuestra visibilidad de la Red desde el cuarto propio. La búsqueda 

programada de una máquina y la subjetiva del observador se combinan en la vida online. Si bien en el cuarto propio 

el exceso de visión del paisaje y la saturación de datos son temporales y están regulados por el tiempo de conexión, 

la sensación de poder verlo todo (su potencialidad extrema) es permanente”. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-59951952
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profundamente machistas e racistas. Ao contrário dos sonhos de muitos utópicos 

cibernéticos, a Net não apaga automaticamente as hierarquias por meio de trocas livres 

de informações através das fronteiras (WILDING, 2004, p. 145, tradução própria).24 

 

 

Portanto, como aponta Wilding, é necessário que problematizemos a Internet, desviando 

de uma tendência utópica, mas também condenatória, pois não é o olhar maniqueísta de bem 

ou mal que serve para se analisar as redes digitais, mas sim uma observação dedicada, analítica 

e que compreenda o contexto social do território que se discute. Com isso, encaminhamos a 

discussão para as redes sociais e América Latina, para aproximar nosso olhar ao lugar onde se 

encontram nossos objetos de pesquisa. 

 

2.2 Redes sociais e América Latina 

 

 O ano de 2018, quando ocorreram as eleições dos Estados Unidos (e posteriormente no 

Brasil), foi um ano determinante para a sociedade compreender o poder das redes sociais sobre 

a construção de uma formação político-social, e a influência que pode causar se conduzida de 

forma antiética. Isto porque o Facebook, rede de grande popularidade, cujo fundador é Mark 

Zuckerberg, foi acusada de apropriação e venda de dados dos usuários de forma irregular, de 

modo que as informações extraídas auxiliaram a impulsionar e direcionar as propagandas 

políticas de governos como Donald Trump e Jair Bolsonaro. De acordo com Han (2014, p.50, 

tradução própria): 

 

Nas eleições estadunidenses, o big data e a mineração de dados se mostram como o 

Ovo de Colón25. Os candidatos adquirem uma visão de 360 graus sobre os eleitores. 

Enormes dados são compilados, até comprados e inter-relacionados, para que perfis 

muito exatos possam ser gerados. Desta forma, adquire-se também uma visão da vida 

privada, incluindo a psique dos eleitores. O microtargeting é introduzido para 

direcionar precisamente os eleitores com mensagens personalizadas e influenciá-los. 

O microtargeting como práxis da microfísica do poder é uma psicopolítica movida 

por dados. Da mesma forma, algoritmos inteligentes permitem fazer previsões sobre 

 
24 Do original: “Este utopismo cibernético declara que el ciberespacio es un espacio libre donde el género no 

importa – puedes ser lo que quieras sin importar tu “verdadera” edad, sexo, raza o posicióneconómica– y rechaza 

una postura de sujeto fijo.  En otras palabras, el ciberespacio se considera como una arena inherentemente libre de 

las mismas   viejas   relaciones   y   luchas   de   género.   Sin   embargo, es muy importante reconocer que los 

nuevos medios existen dentro de un marco social   ya   establecido   en   sus   prácticas   e   insertado   en   ambientes 

económicos, políticos y culturales que aún son profundamente sexistas y racistas.  Contrariamente a los sueños de 

muchas utopistas cibernéticas, la Red na borra automáticamente las jerarquías por medio de los libres intercambios 

de información a través de frontera”. 

 
25 Ovo de Colombo é uma expressão utilizada para falar de algo que parece difícil de se resolver, mas depois de 

realizado, se mostra óbvia a concretização. 
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o comportamento dos eleitores e otimizar o endereço.26 
 

 O debate sobre o uso dos dados, ainda que possa parecer distante, é importante para a 

pesquisa, pois sendo um trabalho que tem uma vista a partir da América Latina, deve 

compreender e apontar para o que alguns autores alertam, que há no horizonte um contexto de 

colonização de dados (COULDRY e MEJIAS, 2019), sendo este um dos panos de fundo desta 

investigação. A colonização de dados é um conceito que traça um paralelo do primeiro 

colonialismo Europeu à América Latina, ao momento atual. Se durante as colonizações se 

roubava ouro e bens materiais, agora o que mais vale são os dados das pessoas, o que é exposto 

na internet, o que se produz, se consome, que também se torna produto.  

 Desde o início da colonização em que os europeus, em especial portugueses e espanhóis 

exploraram e extraíram riquezas do continente, submetendo a população à dominação, violência 

e extermínio de cultura, de bens, não há uma equivalência entre o desenvolvimento social, 

financeiro e econômico dos países da região. Há uma fratura que ainda não foi solucionada 

(LUGONES, 2019). De acordo com Boaventura de Sousa Santos, “o colonialismo moderno é 

um modo de dominação que funciona em íntima articulação com dois outros modos de 

dominação moderna: o capitalismo e o patriarcado. Isso significa que, tal como o capitalismo e 

o patriarcado, historicamente, o colonialismo tem assumido diferentes formas” (2019, p. 175). 

 A discussão toma corpo quando se coloca em pauta o lugar que os jornais alternativos 

ocupam nessas redes que são permeadas por um capitalismo digital, com tamanha desigualdade.  

O capitalismo digital, por sua vez, são as ambiências de redes digitais, que relacionam os 

chamados STEM (sigla para “ciência, tecnologia, engenharia e matemática'') com as 

Plataformas que englobam as mídias sociais e tecnológicas, inteligências artificiais. A 

associação dos dois campos processa geração de valores sociais, criando uma lógica de 

capitalismo digital (DA SILVEIRA, 2021, p. 7). Com isso, existem consequências positivas e 

negativas, como é o caso de difusão de mentiras, invasão de privacidades, novas formas de 

violência. Mas também a profusão de formas alternativas de comunicação, que rompem com a 

lógica dos sistemas de comunicação de massa hegemônicos até então. 

 Assim, partindo de uma perspectiva decolonial, podemos perceber que há, desde a 

 
26 Do original: “En las elecciones estadounidenses, el big data y el data mining se muestran como el huevo de 

Colón. Los candidatos adquieren una visión de 360 grados sobre los electores. Se recopilan enormes datos, incluso 

se compran e interrelacionan, de manera que se puedan generar perfiles muy exactos. De este modo también se 

adquiere una visión sobre la vida privada, incluso sobre la psique de los electores. Se introduce el microtargeting 

para dirigirse con precisión a los electores con mensajes personalizados y para influenciarlos. El microtargeting 

como praxis de la microfísica del poder es una psicopolítica movida por datos. Asimismo, algoritmos inteligentes 

permiten hacer pronósticos sobre el comportamiento de los electores y optimizar la alocución”. 
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estrutura da internet, uma marca cultural imposta daquele que a criou, sobre o meio produzido, 

que no caso é, segundo Berrío-Zapata e Sant’ana, eurocêntrica e norte-americanista (p. 32). Isto 

porque a forma como a máquina opera o mecanismo, em termos de estrutura, está diretamente 

ligada à linguagem que foi criada para a utilização, e isso diz sobre quem criou e para quem foi 

criada. De acordo com os autores (2018, p. 32): 

 

Para Hahn e Buckland (1998), o nascimento da Ciência da Computação e da Ciência 

da Informação aconteceram dentro de um sistema histórico eurocêntrico, 

neocolonialista, industrial e belicista, exacerbado pelas duas grandes guerras mundiais 

e pela Guerra Fria, o que fortaleceu nessas disciplinas uma perspectiva positivista 

centrada no técnico e comprometida com a urgência da produção em massa e da 

padronização. Consequentemente, as práticas dessas duas ciências negligenciavam até 

pouco tempo qualquer consideração epistemológica, crítica ou histórica distinta 

daquelas familiares a seu discurso de origem. 

 

Provavelmente, se considerarmos os usos que observamos agora no ano de 2022 (ano 

em que escrevo) sobre os meios digitais, como é o caso do YouTube, com canais e vídeos de 

diversos países do mundo, é possível que alguém questione a citação acima. Contudo, não é 

sobre a globalização informacional que aqui se pontua, mas sim, a suposição de normalidade 

do que é convencionado - imposto - que se consuma, e considerando o que não se enquadra 

nestas normas, se é considerado alternativo, estrangeiro, diferente e exótico. Quando um vídeo 

se torna viral cuja origem não seja estadunidense e europeia, apesar da internet ser “glocal”, ela 

carrega em si os mesmos preconceitos que existem fora das redes. É neste ponto em que olho 

para os estudos da internet, nas redes sociais, e as relações que se dão a partir da presença dos 

movimentos contra-hegemônicos.  

Romper com a visão produtivista e eurocêntrica foi parte dos objetivos deste trabalho, 

assim como fornecer à Ciência da Informação latino-americana elementos teóricos, 

metodológicos e empíricos que facilitem a superação do paradigma tecno-determinista e a-

histórico. Só assim se pode construir uma disciplina que contribua política e socialmente com 

o desenvolvimento de uma Sociedade da Informação no padrão que a América Latina precisa. 

 Para Berrío-Zapata e Sant'ana (2018, p. 35) na articulação da América Latina como 

território dependente dos interesses das nações hegemônicas, a técnica e a tecnologia 

cumpriram seu papel organizador por conta de implantar “práticas importadas” articuladas com 

a ideologia do sistema produtivo central e difundi-las como uma narrativa técnica “neutra” que 

legitima suas consequências. Em suas palavras: 

 

Na articulação da América Latina como território dependente dos interesses das 

nações poderosas, a técnica e a tecnologia cumpriu seu papel organizador por conta 
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de implantar “práticas importadas” articuladas com a ideologia do sistema produtivo 

central e difundi-las como uma narrativa técnica “neutra” que legitima suas 

consequências. 
 

 Como foi mencionado no capítulo anterior, a região latino-americana passou por 

ditaduras e crises políticas que prejudicaram de forma imensurável o desenvolvimento dos 

países. Porém, na primeira década dos anos 2000, com as políticas de desenvolvimento social 

estabelecidas pelos governos progressistas, muitos países viram sua economia crescer. 

Contudo, este avanço não foi suficiente no caso da telefonia móvel e internet. Ainda que a 

região latino-americana seja composta por 20 países com histórias diferentes. Como todos os 

países foram colonizados, existem algumas questões elementares que estão presentes na 

constituição do que vemos agora em relação ao acesso à internet. 

 As diferenças de acesso à internet compreendem alguns fatores relevantes que 

determinam lacunas entre os usuários das redes. Podemos observar que existe a diferença de 

classe social, sobre quem pode pagar determinado plano de internet, assim como qual aparelho 

a pessoa tem (se é um celular com acesso à internet e aplicativos, por exemplo). Outra diferença 

é sobre o acesso que as pessoas na área urbana têm em relação às pessoas na área rural. Dentro 

deste espectro, há também a diferença entre os gêneros que utilizam mais a internet nestes 

ambientes. Outra diferença determinante, que diz muito especialmente sobre o acesso ao 

Instagram, é sobre a faixa etária dos usuários. 

 O documento “Desigualdade Digital de Gênero na América Latina e Caribe” revela a 

importância do acesso de mulheres rurais ao celular e a internet, e como isso pode colaborar 

para o combate às desigualdades, já que dessa forma podem participar de tomadas de decisão, 

estarem incluídas em processos econômicos e sociais coletivos (ROTONDI et al, 2020, p. 5). 

De acordo com o documento, “Os países da região com as maiores taxas de penetração do 

Facebook para as mulheres em 2020 foram Aruba, Argentina, Equador, México e Uruguai” (p. 

16).  Os autores também apontam que uma sociedade sem acesso à internet, no caso da pesquisa, 

em especial o telefone móvel, é uma sociedade que está privada de acesso a exercer sua 

cidadania, a ter informação. Nas conclusões do documento, o que se observa é que ainda 

estamos longe de ter uma equiparidade de gêneros no acesso à internet, e que isso reflete 

também nas inclusões sociais de forma autônoma (ROTONDI et al, 2020, p. 39):  

 

Recentemente, o Banco Mundial afirmou que a atual pandemia da COVID-19 

demonstrou que a conectividade digital constitui um bem público. No entanto, só a 

metade da população mundial tem acesso à Internet. O caminho para a igualdade ainda 

é longo e, neste sentido, os telefones móveis têm um grande potencial. Não obstante, 

esses telefones estão distribuídos de forma desigual. Se as diferenças no acesso às 
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tecnologias da informação e comunicação, em geral, e aos telefones móveis, em 

particular, não forem abordadas com eficácia, as desigualdades existentes no mundo, 

como as que ocorrem entre homens e mulheres, poderão ser exacerbadas. 

 

A situação se tornou ainda mais evidente com a Pandemia da Covid-19, em que escolas 

e universidades passaram a ministrar as aulas de forma remota, e online, e parte dos estudantes 

foi excluída por não ter acesso à internet. Algumas escolas precisam transmitir as aulas via 

rádio27. Além disso, os cadastros para a vacina eram feitos online, inúmeros trabalhos passaram 

para o “home office”, etc. Em conjunção ao hiato de gênero e de pessoas das áreas rurais e 

urbanas na internet, há também a brecha digital entre os imigrantes digitais e nativos digitais. 

Os primeiros são pessoas que nasceram antes da popularização da internet, já os segundos são 

a população que nasceu já com algum acesso. 

Pensando no abismo digital geracional, alguns fatores afastam as diferentes gerações 

nas escolhas de usos de redes sociais. De acordo com Kaja Fietkiewicz, se distingue 

conceitualmente entre nativos digitais e imigrantes digitais, adicionando à parte a geração Z28, 

que está entre estes dois grupos. Fietkiewicz revela em sua pesquisa, realizada em 2017, que o 

Facebook é a rede mais usada pelas pessoas mais velhas, ao passo que o Instagram, por 

exemplo, é mais usado pela população mais jovem. Um dos motivos encontrados pela autora é 

a questão narcísica da rede social Instagram, que está diretamente ligada ao compartilhamento 

incessante de autoimagem. Segundo o gráfico de autoria de Fietkiewicz (2017, p. 14): 

 

 
27 Conforme a reportagem do site de notícias G1, o uso de rádio foi uma alternativa utilizada como meio para o 

acesso às escolas em período de distanciamento social, tanto de uma cidade do estado de São Paulo quanto do 

Ceará. De acordo com o site: “A rede estadual da região de Pindamonhangaba tem 18 mil estudantes. Segundo o 

diretor regional, Luís Gustavo Martins de Souza, mais de dez mil alunos acompanham as atividades pelo rádio. 

Ele diz que em algumas escolas a adesão ultrapassa os 90%.”. Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-

paulo/noticia/2020/07/09/sem-internet-estudantes-de-sao-paulo-e-ceara-recebem-conteudo-pelo-radio-durante-a-

pandemia.ghtml. 
 
28 Decidimos manter a utilização do termo “geração Z” e, mais adiante no texto, “geração Y”, pois foi a escolha 

da autora definir assim em seu artigo, porém, entendemos que há controvérsias em relação a estas definições 

geracionais-identitárias. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/09/sem-internet-estudantes-de-sao-paulo-e-ceara-recebem-conteudo-pelo-radio-durante-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/09/sem-internet-estudantes-de-sao-paulo-e-ceara-recebem-conteudo-pelo-radio-durante-a-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/09/sem-internet-estudantes-de-sao-paulo-e-ceara-recebem-conteudo-pelo-radio-durante-a-pandemia.ghtml
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Figura 2: Uso de diferentes mídias sociais 

 
Fonte: FIETKIEWICZ (2017, p. 14). 

 

Consoante com Fietkiewicz, o Instagram é mais utilizado pelas gerações mais jovens, a 

geração Y (pessoas nascidas do início da década de 1980 aos meados dos anos 1990) e Z 

(nascidas entre meados dos anos 1990 à 2010), ao passo que os grupos etários mais velhos e 

imigrantes digitais, tendem a preferir redes sociais de textos e notícias, como o Twitter. A autora 

indica que é recorrente que os grupos mais jovens consomem em maior número as redes sociais 

que, segundo ela, através da autopromoção pelas imagens publicadas, como é o caso do 

Instagram, reforçam um movimento narcísico (2017, p. 18). 

Na América Latina, são notórias as transformações impulsionadas pelo envolvimento 

da população com as redes, mas há de se apontar que o campo digital não é livre, muito menos 

no sul global. De acordo com Castells e Calderón, por um lado, devido à redução da pobreza e 

a ascendente mobilidade social de 2000 a 2015, observa-se um aumento de usuários, já que 

segundo os autores, houve redução dos custos e acesso à serviços. Isto porque, foram maiores 

as políticas de acesso, esforçando-se para incluir setores excluídos digitais, neste ambiente. De 

acordo com os autores (2021, p.121-122): 

 

Em 2014, já havia mais de 700 milhões de conexões de telefonia móvel e mais de 320 

milhões de usuários únicos, localizados sobretudo nas cidades, onde as redes sociais 

de comunicação eram mais utilizadas. Em pouco mais de uma década, a partir de 2003, 

os usuários da internet duplicaram. Em, 2016, já atingiam 56% da população. Entre 

os jovens de dezesseis a 29 anos, a penetração da internet em 2014 alcançava 70% da 

população. A questão é saber que tipo de inclusão ocorreu, e sobretudo que sentido 

essas mudanças assumiram na subjetividade das pessoas e nas sociedades latino-

americanas. Quanto ao tipo de inclusão, vale a pena destacar a intensidade crescente 

do consumo na região por horas de uso de internet. A média de conexão é de 21,7 

horas por mês, uma hora menos que a média mundial. O Brasil apresenta uma 
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intensidade de 29,4 horas/mês e o Uruguai, de 32,6. A média dos Estados Unidos e da 

Europa é de 35,9 e 25,1 por mês, respectivamente. Outra característica do tipo de 

inclusão tem relação com o predomínio do consumo extrarregional. Assim, o consumo 

preferencial da internet na América Latina é de sites como Google, Facebook e 

Wikipedia, entre outros. 

 

Castells e Calderón apontam que a população da América Latina tem intenso uso das 

redes sociais de comunicação. Os autores destacam que “segundo dados produzidos pela 

Cepal29, em 2013 o uso de redes de informação na região foi de 78% de usuários, contra 64% 

da América do Norte e 54% da Europa. O Facebook, com 154 milhões de visitantes, foi a rede 

social de maior audiência” (2021, p. 127). 

Se o acesso à internet na América Latina não tem uma paridade, já que o número de 

gigas, de velocidade, e locais que a internet chega varia de país a país, região a região, a 

discrepância acaba por reproduzir as diferenças sociais que já existem entre países dos eixos 

Norte-Sul global. É preciso sublinhar que não podemos fazer uma análise da internet e na 

internet, sem reconhecer que ainda é um espaço restrito. Sabendo que é enorme o 

distanciamento entre o acesso de homens e mulheres na internet, em qualquer lugar do mundo, 

esse fator se agrava com os países que “estão em desenvolvimento”, visto que são mais pobres, 

ou seja, as pessoas têm menos tempo e menos dinheiro. As mulheres são mais vulnerabilizadas, 

mais excluídas, com maior número de trabalho precário e pouco acesso à educação comparado 

a outros países.  

Isso também tem impacto com relação às redes, pois essa população não vai acessar um 

jornalismo alternativo feminista se ela não tem os meios adequados para isso, ou seja, para 

quem é o jornalismo alternativo feminista?  

Para pensar em novos feminismos na internet, é preciso saber a importância que a 

internet tem para a vida das mulheres, e como todas podem se beneficiar do acesso e autonomia 

online. De acordo com o documento “Desigualdade Digital de Gênero na América Latina e 

Caribe”, que justamente apresenta a defasagem relacionada às TIC: 

 

Nesse cenário, os telefones móveis podem empoderar as mulheres, facilitando-lhes o 

acesso aos serviços sociais e econômicos, como demonstraram Suri e Jack (2016), e 

promovendo o acesso à informação sobre saúde e bem-estar, bem como a capacidade 

de tomar decisões independentes (ROTONDI ET AL., 2020). Além disso, as 

características exclusivas dos telefones móveis, como portabilidade, mensagem de 

 
29 De acordo com o site oficial, “a CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas e sua sede 

está em Santiago do Chile. Foi fundada para contribuir ao desenvolvimento econômico da América Latina, 

coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as 

outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos países do Caribe e se incorporou o objetivo 

de promover o desenvolvimento social.”. Disponível em: https://www.cepal.org/pt-br/sobre. Acesso em: 04 fev 

2022. 

 

https://www.cepal.org/pt-br/sobre
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texto e download de dados, também podem facilitar para as mulheres a participação 

na força de trabalho, pois lhes proporciona acesso melhor e mais imediato aos serviços 

financeiros (DE GASPERIN ET AL., 2019, p. 19). 

 

É, portanto, evidente que o acesso à informação viabiliza a autonomia das mulheres. 

Contudo, numa realidade onde as mulheres são as mais afetadas com a brecha digital, quais 

alternativas que grupos de mulheres, em contato com as TIC, promovem para resistir à essa 

realidade que afeta a vida de tanta gente, afastando-as de possibilidades importantes para a 

sociabilidade?  

 

2.3 Resistências 

 

 Em que pese o cenário aparentar ser nebuloso, há diversas iniciativas de construção de 

outras realidades nos ambientes digitais, seja do ponto de vista dos/as usuários/as, de 

produtores/as de conteúdo, ou até mesmo na programação. Já discutimos aqui que já não se 

pode falar de uma divisão entre online e offline, e, portanto, as variações sociais que ocorrem 

fora dos ambientes digitais também ocorrem dentro, tanto no sentido de ações de cidadania, 

educação, projeções de melhor qualidade de vida, quanto para ações de violência, assédio, entre 

outros. No entanto, dentro do espaço digital, como vimos anteriormente, há o problema 

estrutural de desigualdade entre as pessoas que têm acesso às tecnologias, assim como entre a 

disparidade de gêneros entre os profissionais que trabalham com tecnologia, que na maior parte 

das vezes são homens (ainda em sua maioria cisgênero, brancos, heterossexuais e pertencentes 

a, pelo menos, classe média)30. 

Para que seja possível alterar esse cenário, ampliando e diversificando as características 

dos conteúdos publicados, para que sejam possíveis existirem mais páginas com perspectiva de 

gênero e direitos humanos, com conteúdos para públicos diversos, com perspectiva que 

compreendem as questões que atravessam as intersecções de raça, classe, entre outras formas 

de existências dissidentes às normas impostas discutidas anteriormente, é preciso que estas 

pessoas façam parte da criação e produção destas estruturas, ocupando espaços em que, por ora, 

são minoria.  

Uma fonte de inspiração, quando se pensa em mulheres e tecnologia, que é um dos 

nomes pioneiros na ciência da computação foi a matemática Ada Lovelace, que inventou o 

primeiro código algorítmico processado em uma máquina analítica no século XIX. Ada é uma 

 
30 Fonte: https://www.pretalab.com/report-2022 

 

https://www.pretalab.com/report-2022


51 
 

referência, porém, é também uma exceção, se compararmos à quantidade de nomes conhecidos 

de homens e mulheres referentes à tecnologia. Zafra (2016) discorre sobre a importância de 

Ada, e discorre sobre um panorama da relação das mulheres e máquinas, aproximando as 

máquinas de tecer às máquinas “de teclar”. As mulheres foram colocadas na posição de 

secretárias, datilógrafas, cuja função era digitar, copiar e colar, além de fazer apenas trabalhos 

repetitivos atrás das máquinas de escrever. A problemática aumenta quando a autora reforça 

que os trabalhos mecânicos atrás das máquinas (como no caso dos trabalhos das secretarias e 

funcionárias de escritórios) eram cansativos e repetitivos, sendo também exaustivo ao chegar 

em casa e ter o trabalho doméstico (não remunerado). Zafra se utiliza de uma imagem, em seu 

livro, do manifesto31, parte da performance da artista e autora Faith Wilding, que revela uma 

forte simbologia entre o uso da máquina de forma quase robótica, mecânica: 

 

Figura 3 - Duration Performance. The Art of Feminized Maintenance Work, l998,  

de Faith Wilding 

 
              Fonte: Remedios Zafra (2016, p. 271). 

 

 
31 Manifesto completo disponível em: http://faithwilding.refugia.net/durationperformance.pdf. Acesso em: 20 fev 

2022. 

 

http://faithwilding.refugia.net/durationperformance.pdf
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De acordo com Zafra (2016, p. 221, tradução própria)32: 

 

Digitar tem sido por muito tempo uma tarefa feminina. Datilógrafa tem sido uma 

profissão habitual entre as mulheres do século XX no Ocidente. Mulheres que se bem 

tiveram um acesso privilegiado às máquinas de gestão de dados e à sua programação, 

isto não se supõe que pudessem prosperar no mundo laboral. Com elas (as máquinas) 

as mulheres se ocupavam das tarefas mais mecânicas e com pior remuneração, as mais 

vulnerabilizadas; aquelas periodicamente prescindíveis pelos avanços da tecnologia 

e, as novas e mais complexas versões programadas dos dispositivos em que elas 

digitavam.  

 

 

No manifesto da performance “Duration Performance: The Economy of Feminized 

Maintenance Work” realizada em 1998 por Faith Wilding, a artista aponta para as problemáticas 

da relação inicial das mulheres com as máquinas - que antes, serviam apenas para tarefas 

repetitivas, mecânicas, que exigiam esforço físico e não exercício mental -, e acena para uma 

mudança na vinculação das mulheres com a tecnologia da informação.Com a perspectiva do 

ciberfeminismo, percebem uma oportunidade de transformar esse cenário e se apropriar da 

máquina como ferramenta de autonomia e emancipação. Como se pode ler neste trecho 

(WILDING, 1998, p. 2, tradução própria)33: 

 
Recentemente, ciberfeministas começaram a se encontrar, tanto face a face quanto 

eletronicamente, para começar a criar estratégias para analisar, revelar e transformar 

a atual relação das mulheres com a TI, bem como intervir na replicação de estruturas 

tradicionais de gênero na cultura eletrônica. 

 

Em vista disso, é revolucionário pensar em alternativas que transformem a relação entre 

as mulheres e a tecnologia, que as permita serem usuárias criativas, que entendam do 

funcionamento da máquina para que possam criar através delas. Ainda de acordo com Zafra 

(2016, p. 285, tradução própria)34: 

 
32 Do original: “Teclear ha sido por mucho tiempo una tarea feminizada. Tecleadora ha sido una profesión habitual 

en las mujeres del siglo XX en Occidente. Mujeres que si bien tuvieron un acceso privilegiado a las máquinas de 

gestión de datos y a su programación, eso no supuso que pudieran prosperar en el mundo laboral. Con ellas (esas 

máquinas) las mujeres se ocupaban de las tareas más mecánicas y peor pagadas, las más vulnerabilizadas; aquellas 

periódicamente prescindibles por los avances de la tecnología y las nuevas y más complejas versiones programadas 

de los artefactos que ellas tecleaban.” 

 

 
33 Do original: “Recently, cyberfeminists have begun to meet, both face to face and electronically, to begin to 

strategize ways of analyzing, revealing, and transforming women’s current relationship to IT, as well as 

intervening in the replication of traditional gender structures in electronic culture.” 

 
34 Do original: “la motivación (...) no es radical a la hora de proponer un posible modelo identitario que reivindique 

la posibilidad de ser para todos con la tecnología, en la tecnología y a pesar de la tecnología; es radical en su 

voluntad de proponer una deriva identitaria abierta y capaz de atravesar, reaccionar y participar activamente en los 
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a motivação não é radical no momento de propor um possível modelo identitário que 

reivindique a possibilidade de ser para todos com a tecnologia, na tecnologia e apesar 

da tecnologia; é radical na sua vontade de propor uma deriva identitária aberta e capaz 

de atravessar, reagir e participar ativamente nos imaginários que inspiram as nossas 

vidas, nossos tempos e identidades; na vontade de levar os debates e as ideias 

propostas a distintos territórios do social. 

 

 As propostas de ciber-resistencia feminista, que sugerem uma eliminação da lógica do 

patriarcado digital, se concretizam a partir de diversas ações que Natansohn e Reis chamam de 

“Cuidado Digital”, pois: 

 

A problemática da violência de gênero na atualidade não só se traslada para as 

tecnologias de informação e comunicação (TICs), mas passa a fazer parte, também, 

dos parâmetros de construção da arquitetura digital que conforma as relações 

contemporâneas. (...) É assim que ressurgem com força, nesta década, novas 

expressões do hackativismo feminista, que repensam o lugar do ativismo por outras 

vias, não limitadas à camada que permite a produção e divulgação de conteúdos na 

internet, senão que olha para o campo das infraestruturas lógicas e físicas, 

responsáveis pelas condições de existência das tecnologias como um todo 

(NATANSOHN e REIS, 2020, p. 8). 
 

São diversas as formas de cuidados digitais que encontramos em movimento na internet. 

No Instagram, muitas páginas de feministas estão envolvidas na difusão de informações sobre 

a autodefesa virtual contra as violências digitais, os “cibercrimes”, ensinando como as mulheres 

podem se proteger. No Brasil, por exemplo, existe a Lei Nº 12.737/201, conhecida como “Lei 

Carolina Dieckmann” que, apesar de ser importante porque pune quem invade, rouba os dados 

e fotos do computador de alguém, com o objetivo de expor essa pessoa (pedindo algo em troca 

ou não), não abarca e combate todas as formas de violência que se pode ocorrer no ambiente 

digital (MENEZES e CAVALCANTI, 2015, p. 5). Um exemplo de ação de pedagogia que 

colabora para ensinar outras mulheres a utilizar a internet de forma mais segura é a publicação 

do vídeo composto por dicas criado pelo coletivo feminista chileno Hartas Mujeres35: 

 

 
imaginarios que inspiran nuestras vidas, nuestros tiempos e identidades; en la voluntad de llevar los debates y las 

ideas propuestas a distintos territorios de lo social.” 

 

 
35 Site oficial disponível em: https://hartasmujeres.cl. Acesso em: 10 jan 2022. 

https://hartasmujeres.cl/
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Figura 4 - “Conversa Protégete y Reporta - #InternetFeminista” por Hartas Mujeres  

 
          Fonte: Canal “Hartas Mujeres” no YouTube, 2019. 

 

De acordo com Natansohn e Reis (2020, p.5): 

 

Na era da digitalização não só o pessoal é político, mas também o código. Esse 

panorama impulsiona as ativistas digitais a tecer redes de ajuda e solidariedade, 

invocando estratégias de colaboração e acolhimento em rede, o que corrobora com as 

proposições analíticas de Maria Puig de la Bellacasa (2011) acerca da necessidade de 

incorporação de uma ética do cuidado por parte da tecnociência contemporânea. 

 

 Uma forma de pedagogia nos usos das tecnologias é o ensino de autodefesa no ambiente 

virtual. Isso se faz necessário pois são inúmeras as formas de violência contra as mulheres nas 

redes sociais digitais, como por exemplo o uso não permitido de imagens, como fotografias 

íntimas, que em muitos casos são utilizadas para chantagens; cibermisoginia, entre outros. É 

através da educação que mulheres podem usar as plataformas apesar dos constrangimentos, 

tentando romper as estruturas misóginas da arquitetura digital. 

Para isso, existem diversas ações de hackerfeminismo, de ativismo e educação nas redes 

voltada às mulheres programadoras ou profissionais e/ou interessadas na área de tecnologia, 

com educação e promoção de aulas de programação, assim como páginas de portais feministas 

que auxiliam outras mulheres a como utilizar as redes sociais ao seu favor, entendendo os seus 

direitos, prevenindo-se de formas de assédios digitais, formando um forte movimento de 

emancipação de mulheres na internet. De acordo com Zafra: 
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Todo projeto de emancipação contemporânea exige, lembramos Marcuse, uma 

prévia revolução científica e técnica. Qualquer proposta efetiva de emancipação por 

meio da tecnologia deve passar por estratégias de infiltração. A partir do 

ciberfeminismo, reivindica-se a presença da mulher não apenas como usuária da 

tecnologia, mas, de modo especial, como participante ativa nas políticas de 

produção e distribuição de hardware e software e nas políticas sociais e educacionais 

vinculadas à tecnologia. Vários desafios surgem nesse sentido, sem dúvida as 

políticas contra a "tecnofobia feminina" e a promoção da presença da mulher nos 

estudos técnico-científicos seriam questões cruciais (2004, p. 4, tradução própria)36. 

 

Para falar sobre programação, resistência, pedagogia, é necessário discutir sobre o 

acesso à internet e aos dispositivos móveis, assim como a alfabetização digital. Aqui o que se 

busca é um entendimento do funcionamento das lógicas do universo digital, da linguagem 

digital, das possibilidades que se pode adquirir nas redes e como tirar proveito delas. Baseada 

na leitura de Berrío-Zapata e Sant'ana (2018) concordo que é perigoso falar sobre brecha digital 

e acreditar que os usos são iguais para todos, pois esse pensamento ao se generalizar, considera 

um tipo de pessoa, uma realidade engessada e única, e dentro disso um enxugamento de 

possibilidades, realidades e existências.  

 

2.4 Possibilidade de mudanças estruturais 

 

 Entre as possibilidades de mudanças estruturais, necessárias, nas plataformas, podemos 

citar o caso das assistentes pessoais inteligentes de voz. Estas são aparatos tecnológicos que 

desde sua criação foram associadas ao estereótipo da mulher, vinculada à ideia de ajudante do 

lar, secretária, que tem como função servir e auxiliar. Não por acaso, os nomes dados às mais 

famosas assistentes de voz são femininos como Alexa, Sri, Bia, etc. Foi após a denúncia em um 

relatório emitido pela UNESCO sobre as respostas programadas a assédios direcionados às 

assistentes de voz, que se criou uma campanha chamada “Hey, update my voice37”, que alterou 

as respostas que as assistentes dariam quando recebessem perguntas ofensivas, abusivas e 

violentas (BARROS, CABRAL, CROSTA, 2020, p. 177). Essa reprogramação de voz que 

altera a dinâmica de manutenção de uma violência é uma forma de mudança nas lógicas 

 
36 Do original: “Todo proyecto de emancipación contemporáneo precisa, recordamos a Marcuse, una revolución 

científica y técnica anterior. Toda propuesta efectiva de emancipación a través de la tecnología ha de pasar por 

estrategias de infiltración. Desde el ciberfeminismo se reivindica la presencia de la mujer no sólo como usuaria de 

tecnología sino, de manera especial, como participante activa en las políticas de producción y distribución del 

hardware y del software y en las políticas sociales y educativas vinculadas a la tecnología. Varios desafíos se 

plantean a este respecto, indudablemente las políticas contra la "tecnofobia femenina" y la promoción de la 

presencia de mujeres en los estudios científico-técnicos serían asuntos cruciales.” 

 
37 Tradução: “Ei, atualize a minha voz”. 
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estruturais da internet. 

Uma ação que chama a atenção por mostrar a união das mulheres na revolução das 

estruturas da internet são as maratonas de programação, originalmente chamadas hackathons, 

realizam uma hackathona feminista. Segundo as autoras Natansohn e Reis: 

 

Assim, diferentemente dos tradicionais hackathons (maratonas de programação), as 

melhores soluções tecnológicas de uma hackathona feminista não devem ser julgadas 

só por sua eficiência, mas precisam obedecer a parâmetros de codificação que 

priorizem a equidade de gênero e raça ou contribuam para dirimir dilemas a esse 

tópico relacionados. Já as criptoparties feministas, além de promover de modo lúdico 

a formação de mulheres em temas como criptografia, autonomia e privacidade, 

dedicam-se a problematizar, interseccionalmente, os sentidos que tais conceitos 

assumem para os corpos de indivíduos atravessados por diferentes experiências de 

raça, classe, gênero e território. E as editatonas de Wikipédia, mais do que se 

orientarem pela perspectiva de democratização do conhecimento, buscam visibilizar 

mais mulheres ou reescrever termos sem androcentrismos (2020, p. 4). 

 

 Apesar destes avanços, grupos com ações de transformação das estruturas sexistas das 

plataformas, como os coletivos de feministas hackers, também apresentam contradições, se 

olharmos a partir de uma perspectiva que questiona a centralidade do Norte Global. 

 É o caso das pesquisadoras Josemira Silva Reis e Ana M. González (2019) que, a partir 

de um levantamento de coletivos de mulheres brasileiras hacker feministas, discute as formas 

de ações digitais que elas fazem, assim como toda a estrutura que compõe os grupos. Um dado 

que as autoras elencam e que cabe aqui ser apontado, é que elas observam que grande parte dos 

grupos estão ligados a outras instituições do norte global, e até mesmo carregam em si termos 

em inglês. De acordo com as autoras Reis e Ramos (2019, p. 6, tradução própria)38: 

 

É interessante destacar que, apesar da horizontalidade que tenta se firmar nos espaços 

hackers, os grupos mais populares estão ligados a iniciativas internacionais com sedes 

localizadas no norte global e regras de funcionamento um tanto rígidas. (...) Da mesma 

forma, nos leva a questionar em que medida a divulgação de projetos desse tipo 

contribuem para a transformação das estruturas sociotécnicas e o empoderamento das 

mulheres brasileiras, princípios defendidos por esses grupos. A influência da lógica 

de atuação das grandes empresas de tecnologia está presente até em detalhes sutis, que 

vão desde a celebração de alianças com grupos pertencentes a grandes empresas do 

 
38 Do original: “es interesante señalar que, a pesar de la horizontalidad que pretende establecerse en los espacios 

hackers, los grupos más populares están vinculados a iniciativas internacionales con sedes ubicadas en el norte 

global y normas de funcionamiento un tanto rígidas. (...) Asimismo, nos lleva a cuestionarnos en qué medida la 

difusión de proyectos de ese tipo contribuyen a la transformación de las estructuras sociotécnicas y de 

empoderamiento de las mujeres brasileñas, principios que son defendidos por estos grupos. La influencia de la 

lógica de funcionamiento de las grandes empresas de tecnología está presente incluso en detalles sutiles, que van 

desde la celebración de alianzas con los grupos pertenecientes a grandes empresas del ramo hasta el modo en que 

se presentan: normalmente el nombre de los grupos lleva términos en inglés como "women", "tech", "ladies", 

"girls", "code". Sus integrantes son presentadas en los sitios a través de organigramas, agrupadas por 

nomenclaturas típicas del universo corporativo, como "consejo gestor", "directora ejecutiva", "coach", ‘CEO’”. 
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setor até a forma como elas se apresentam: geralmente o nome dos grupos traz termos 

em Inglês como "women", "tech", "ladies", "girls", "code". Seus membros são 

apresentados nos sites por meio de organogramas, agrupados por nomenclaturas 

típicas do universo corporativo, como “conselho de administração”, “diretor 

executivo”, "coach" e "CEO". 

 

Vale assinalar alguns grupos brasileiros de importância para a formação de meninas e 

mulheres com a tecnologia que, de acordo com o site Programaria39, são: “Reprograma, Minas 

Programam, InfoPreta, Maria Lab, Django Girls, Desprograme, WoMakersCode, Rails Girls, 

entre tantos outros coletivos.”. 

Os eventos descritos acima, como hackathona (maratona feminista de programação), 

criptoparties feministas (eventos de mobilização para troca de informações sobre criptografia, 

segurança digital, entre outras), e as editatonas que promovem uma revisão, correção e inserção 

de nomes apagados/invibilizados em enciclopédias digitais combatendo a hegemonia masculina 

nestes espaços, são ações que fortalecem os movimentos de resistência das mulheres na internet. 

O que no começo foi visto com otimismo e utopia, posteriormente se revelou como mais um 

local de disputa e violência, e é a partir destas iniciativas de resistência, que se promove a 

subversão à lógica de exclusão e apagamento. 

 

2.5 O Instagram e a tecnossociabilidade 

 

 A rede social Instagram foi lançada ao público em 6 de outubro de 2010, fundada pelo 

estadunidense Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger. De acordo com Frier (2021) no 

primeiro dia de existência da plataforma, 25 mil pessoas usavam o Instagram. Na primeira 

semana, eram 100 mil (2021, p. 58), “em 2018 o Instagram atingiu 1 bilhão de usuários mensais 

– sua segunda marca de “1 bilhão”’ (2021, p. 21). Desde o ano de 2012 o Instagram pertence 

ao Facebook, um conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social, que a partir de 28 

de outubro de 2021 é chamado de Meta.  

O Instagram tem como base inicial o uso de fotografias instantâneas, em formato 

quadrado, que remete às antigas câmeras fotográficas polaroids. A ideia inicial é que fosse um 

aplicativo diferente dos outros, não tinha como objetivo criar relações de amizade per se, e 

tampouco de expor ideias, como no Twitter. O Instagram foi pensado para ser um espaço em 

que as pessoas pudessem compartilhar suas fotografias que, na época, com a baixa qualidade 

das câmeras digitais dos celulares, tinham a possibilidade de serem melhoradas no aplicativo, 

 
39 Disponível em: https://www.programaria.org/especiais/mulheres-tecnologia. Acesso em 23 mar 2022. 

https://www.programaria.org/especiais/mulheres-tecnologia
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já que este tinha opções de filtros programados para aprimorar as imagens. 

 

Em menos de um ano, Instagram, lançada em 2010, havia conquistado conjugar suas 

populares imagens de estilo Polaroid com características como o botão “curtir” e a 

“hashtag”, o que tornou o seu idioma técnico compatível com as gramáticas do 

Facebook e Twitter, que favorecem tendências fugazes (com vida curta) e grandes 

massas de seguidores. Quando em abril de 2012 o Facebook adquiriu o Instagram, o 

Flickr passou a constituir um claro exemplo de fracasso, em penoso contraste com a 

nova empresa, que estava em voga (DIJCK, 2019, p. 254, tradução própria).40 

 

Os conteúdos publicados no Instagram, além de efêmeros, são fluidos e líquidos no 

sentido de que ainda não há uma estrutura estabelecida, uma tradição de linguagem única. De 

acordo com Han (2021, p. 4):  

 

Não é possível deter-se na informação. Tem um intervalo de tempo muito curto. Ela 

vive do estímulo que é a surpresa. Por causa de sua transitoriedade, desestabiliza a 

vida. Exige constantemente nossa atenção no hoje. O tsunami de informações arrasta 

o próprio sistema cognitivo em sua turbulência.41 

 

Esta agitação se reflete na falta de linguagem única, e isso pode ser explicado por ao 

menos dois motivos: o primeiro é que as redes sociais digitais são recentes, e estão se 

reformulando constantemente. O segundo ponto é que a própria estrutura não permite que haja 

uma forma única de linguagem, justamente porque ela funciona de forma dinâmica, ou seja, um 

produtor de conteúdo de uma rede social deve publicar conforme a tendência de publicações do 

momento. Algumas redes funcionam como matrizes, como por exemplo o Twitter e o Tiktok, 

onde publicações viralizam, se replicam,e, a partir deles, novos conteúdos baseados neles são 

publicados. Sobre a viralização de conteúdo, de acordo com Leitão e Gomes (2017, p. 47): 

 

Jungblut (2015), pensando à luz da antropologia um conceito oriundo da comunicação 

(ARIAS apud JUNGBLUT, 2015), chama de ciberacontecimento: “[…] episódios em 

que há ‘propagação explosiva de informação’ no ciberespaço causada pela divulgação 

de fatos com grande capacidade de mobilização de atenção através, quase sempre, de 

material visual, sonoro ou audiovisual” (JUNGBLUT, 2015, p. 21). Justamente por 

sua rapidez de propagação e por seu alcance, esse tipo de evento é comumente 

chamado, na própria linguagem da internet, de “viral”. 

 
40 Do original: “En menos de un año, Instagram, lanzada en 2010, había logrado conjugar sus populares imágenes 

de estilo Polaroid con características como el botón “me gusta” y el “hashtag”, lo que volvió a su idioma técnico 

compatible con las gramáticas de Facebook y Twitter, que favorecen tendencias fugaces (tienen corta vida) y 

grandes masas de seguidores. Cuando en abril de 2012 Facebook adquirió Instagram, Flickr pasó a constituir un 

claro ejemplo de fracaso, en penoso contraste con la nueva empresa, que estaba en boga.” 

 
41 Do original: “No es posible detenerse en la información. Tiene un intervalo de actualidad muy reducido. Vive 

del estímulo que es la sorpresa. Ya por su fugacidad, desestabiliza la vida. Reclama hoy permanentemente nuestra 

atención. El tsunami de información arrastra al propio sistema cognitivo en su agitación.” 
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Necessário evidenciar que abordar sobre linguagem de uma rede é falar de um universo 

que corresponde às práxis deste lugar. Ainda que se fale sobre a presença do Instagram na vida 

das pessoas, é importante deixar claro que falo de uma parcela da sociedade, a qual eu me 

encontro, e por isso decidi pesquisar. Contudo, não é uma realidade completamente 

democrática, que inclui todas as pessoas, e, por isso, precisamos entender em qual contexto o 

acesso se dá, quem acessa, quem é excluído, e quais são as problemáticas relacionadas a isso.  

 O uso do Instagram no Brasil e Argentina, de acordo com o Barómetro Latino42 de 2020, 

mostra esta disparidade: na Argentina 17.6% de entrevistados/as utilizam o Instagram, ao passo 

que no Brasil são 15.9%.  

 

               Figura 5 - Serviços de Redes Sociais utilizadas no Brasil e Argentina 

 
             Fonte: Latinobarómetro - 2020. 

 

 

A rede digital é um espaço de replicamento de informação, comunicação e inclusive 

visualidades. Ou seja, há vídeos que se tornam virais e são republicados e as pessoas 

reproduzem conforme os seus contextos, repetindo conforme as suas lógicas. Isso se dá por 

vídeo, texto, meme. Ou seja, há no Twitter os trending topics, os assuntos que são mais falados 

no momento, e esses assuntos são acontecimentos e ciberacontecimentos que se replicam. Isso 

 
42 Organização privada sem fins lucrativos, responsável pela realização de uma pesquisa anual de opinião pública 

que envolve cerca de 20.000 entrevistas em 18 países da América Latina, representando mais de 600 milhões de 

pessoas. 
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ocorreu com o #metoo, #niunamenos, a repercussão da performance do coletivo LASTESIS, 

etc. E estes conteúdos podem ser replicados também em outras redes, o que frequentemente 

ocorre.  

Paolo Gerbaudo (2019) identifica que, após 2011, a internet se converte em um espaço 

apropriado não só por ativistas que buscam utilizá-la como ferramenta e espaço de luta, com 

várias perspectivas ideológicas, mas também por pessoas com as mais variadas perspectivas e 

formas de uso. Gerbaudo explica que a internet não é só um instrumento tecnológico, pensando 

a partir da perspectiva tecno-determinista que enxerga “a tecnologia como a causa última da 

transformação social” (2019, p. 10), mas também um espaço em que a cultura, assim como as 

visões do mundo, interfere nas ações coletivas, interagindo com as tecnologias, onde as 

subjetividades operam para além dos funcionamentos das redes (GERBAUDO, 2019). 

De acordo com Castells e Calderón, há uma nova geração de jovens na América Latina 

que fazem intenso uso das redes sociais, e estas estão modificando os padrões de conhecimento 

e de aprendizagem, que se estende também a outros âmbitos sociais, como nas relações 

interpessoais, nas relações familiares, diversão, cultura, trabalho e política. A isso os autores 

indicam como tecnossociabilidade, a relação entre a “experiência cotidiana e recorrente de 

comunicação e intersubjetividade associada ao uso dos meios horizontais de comunicação de 

massa (Internet, celulares, suas múltiplas utilizações e constantes atualizações etc)” (2021, p. 

129). De acordo com eles, isso indica que as das tecnologias deixam de ser ferramentas, e 

passam a atuar como âmbitos de novas formas de ser, onde se possibilite construir novas 

identidades. Os autores também explicam que a tecnossociabilidade ocorre “de um lado, em 

redes de informação que mudam constantemente, e de outro, com base em experiências e 

tradições socioculturais dos jovens” (2021, p. 130). Dessa forma, pode-se afirmar que as TICs 

agilizam e flexibilizam a interação entre os atores políticos, como manifestantes, o que permite 

que os conflitos que nascem nas redes se expressem nas ruas, partindo de um ciberativismo para 

um movimento também nas ruas. 

Quando os movimentos feministas estão nas redes, eles também se apropriam dessas 

linguagens estabelecidas nas lógicas de funcionamento, para difundir ideias e conteúdos com o 

objetivo de viralizar suas temáticas e propostas. Ou seja, é um espaço em que há bastante 

liberdade, mas também é um território que, quando alguém se propõe a produzir conteúdo, deve 

se integrar dentro das linguagens que vão se estabelecendo, que se criam e que também se 

desmancham, para garantir que se mantenha com seguidores e pessoas atentas aos conteúdos 

publicados. Não à toa, o nome de quem acompanha uma página do Instagram é “seguidor”, pois 
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para quem emite as publicações é importante que mantenha os receptores envolvidos com os 

conteúdos emitidos. 

A efemeridade produz uma lógica de constante conexão entre o usuário e a plataforma. 

Tendo em vista que o conteúdo não é estável, se cria uma dependência, gerada pela necessidade 

de manter uma frequência de acompanhamento para não perder o conteúdo publicado. Esse 

constante fluxo de acompanhamento transforma esse contato com a plataforma parte da vida do 

usuário. Neste momento, o Instagram também propõe essa relação próxima, em que uma vida 

inteira será compartilhada em um só lugar. A plataforma serve para se relacionar, criar novos 

laços, conhecer cultura, fazer compras, difundir ideias. De acordo com Hine (2020, p. 22): 

 

O conteúdo da Internet também pode ser visto como um fenômeno incorporado de 

forma múltipla. O conteúdo advindo da Internet circula continuamente e é extraído e 

reincorporado, aparecendo em conversas boca a boca, em relatórios impressos e na 

mídia de massa, formatando e sendo formatado pela miríade de atividades da vida 

cotidiana e da existência pública. Uma das características definidoras do digital, afinal 

de contas, é a facilidade com que ele pode ser movido, recombinado, revisualizado, 

recalculado e adaptado. Por isso, nós não podemos saber de antemão como outras 

pessoas vão ver o que estamos vendo e onde os dados podem acabar. 

 

A constância de envolvimento das pessoas nas redes sociais é positiva para os 

movimentos sociais que se apropriam das redes, pois a estrutura da plataforma pode inserir os 

usuários nos debates presentes nas agendas dos coletivos. Além disso, a plataforma é um canal 

que contribui para que as pessoas acessem, a partir dali, outros lugares digitais, formando assim, 

o ecossistema digital. Por exemplo, tanto o portal Feminacida, quanto o Portal Catarinas 

também utilizam os stories de suas páginas para divulgar o link das matérias que estão 

completas no site dos jornais. Fazer parte deste lugar, onde as pessoas circulam virtualmente, é 

uma forma de fazer visível o seu conteúdo e introjetá-lo no cotidiano dos outros. Ou seja, é uma 

forma também de divulgar o conteúdo e de atrair as pessoas, que não precisam ir até o site para 

acessar o conteúdo, já que muitas vezes a matéria está completa no Instagram.   

Por fim, ainda que se fale sobre a presença do Instagram na vida das pessoas, é 

importante deixar claro que falo de uma parcela da sociedade, que tem acesso a esta plataforma. 

Não é um acesso democrático e, por isso, precisamos entender em qual contexto o acesso se dá, 

quem acessa, quem é excluído, e quais são as questões relacionadas a isso, especialmente a 

partir de uma perspectiva feminista. 
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2.6 O Instagram, o machismo programado e as alternativas feministas 

 

 A censura algorítmica diz muito sobre a estrutura em que as redes sociais digitais estão 

estabelecidas, visto que o Instagram é uma rede conhecida pela censura algorítmica em relação 

às fotos das mulheres. Quando numa foto publicada aparece um mamilo, a rede tira a foto do 

ar. Contudo, o mesmo não acontece com as fotos dos homens. Além disso, o Instagram também 

tem um algoritmo que adora escolhas racializadas, pois está comprovado que as fotos de pessoas 

brancas têm muito mais alcance do que as de pessoas não brancas (SILVA, 2022, p. 26). 

Silva explica que existem diversas formas de ações racistas online, que se 

interseccionam com outros marcadores. Assim, por exemplo, 81% das vítimas de racismo no 

Facebook no Brasil são mulheres negras de classe média, com ensino superior (2022, p. 19). 

Dentro das inúmeras formas de racismos online e microagressões, existe a invisibilização dos 

corpos não hegemônicos e a tentativa de embranquecê-los através dos filtros supostamente “de 

embelezamento”, que indiretamente sugerem que ser branco significa ser bonito. De acordo 

com Silva:  

 
Assim como outras modalidades de inteligência artificial, os sistemas algorítmicos 

com recursos de visão computacional trazem em si valores políticos e estéticos 

racializados, que se manifestam em invisibilização, hiper-visibilização, 

estereotipização ou mesmo em embranquecimento literal dos indivíduos (2022, p. 80). 

 

Além das questões do embranquecimento, há também a questão do racismo do 

algoritmo, que é sustentado pelos mecanismos de busca dos próprios usuários, assim como 

pelas próprias empresas de tecnologia.  De acordo com o autor (2022, p. 26): 

 
Nos ambientes digitais, temos um desafio mais profundo. Precisamos entender os 

modos pelos quais o racismo se imbrica nas tecnologias digitais através de processos 

“invisíveis” nos recursos automatizados e/ou definidos pelas plataformas, tais como 

recomendação de conteúdo, moderação, reconhecimento facial e processamento de 

imagens. 

 

Essa invisibilização dos indivíduos racializados, marginalizados, e não correspondentes 

aos corpos hegemônicos, gera uma super massificação de imagens que não corresponde à 

realidade fora das redes. Essa exposição constante de imagens que não são reais criam um 

perigoso reforço de segregação, exclusão e não representatividade.  

Em 2021 o jornal estadunidense The Wall Street Journal lançou uma reportagem 
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intitulada “The Facebook Files”43 cujo objetivo foi divulgar uma série de documentos 

recolhidos e expostos pela cientista de dados e ex-funcionária Frances Haugen. Os materiais 

são diversos, como troca de e-mails, arquivos digitais, pesquisas feitas pela empresa, por 

exemplo. Um dos tópicos que chamou a atenção foi que a partir de 2018 a empresa realizou 

uma pesquisa sobre o impacto do Instagram na saúde mental dos adolescentes. De acordo com 

Linebaugh (2021, tradução própria)44: 

 

Documentos internos do Facebook mostram os resultados de seus estudos e esses 

resultados sugerem que o Instagram pode ter efeitos negativos em muitos de seus 

milhões de usuários jovens. Um documento interno diz que, para meninas 

adolescentes que experimentaram recentemente problemas de imagem corporal, o 

Instagram piorou esses sentimentos para uma em cada três delas. 

 

A pesquisa compreendeu que 32% das garotas adolescentes que utilizam o Instagram 

tem algum tipo de depressão ou transtorno com a imagem que tem de seu corpo, devido à 

exposição contínua a uma enxurrada que imagens de corpos que estão dentro de um padrão de 

beleza hegemônico em imagens presentes na plataforma carregadas de filtros, efeitos e ajustes 

técnicos, a fim de criar esse simulacro “da perfeição”. O problema foi que a empresa, mesmo 

depois de ter essa reportagem publicada, não divulgou a pesquisa completa, o que a fez ser 

acusada de ocultar dados que seriam importantes para uma possível proposta de transformação. 

 Tendo em vista os problemas estruturais que existem fora e dentro da plataforma digital, 

é importante levar em consideração as ações que vão na contramão dessa profusão de imagens 

estético-plásticas de harmonização facial e embranquecimentos. O que nos interessa aqui, 

portanto, é observar os contornos subversivos alternativos que grupos encontram de driblar 

essas lógicas, abrindo espaços de resistência a esses lugares de violências. 

 

2.7 Ferramentas do Instagram e relações com os movimentos feministas 

 

 Os recursos para realizar publicações no Instagram são inúmeros. A mais utilizada por 

ambos os portais, o carrossel de imagens, funciona como uma espécie de álbum de fotografias, 

em que se pode inserir até 10 itens, e basta arrastar para o lado para ver as imagens ou vídeos 

 
43 Disponível em: https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039?reflink=share_mobilewebshare 

 
44 Do original: “Documentos internos do Facebook mostram os resultados de seus estudos e, esses resultados 

sugerem que o Instagram pode ter efeitos negativos em muitos de seus milhões de usuários jovens. Um documento 

interno diz que, para meninas adolescentes que experimentaram recentemente problemas de imagem corporal, o 

Instagram piorou esses sentimentos para uma em cada três delas.” 

https://www.wsj.com/articles/the-facebook-files-11631713039?reflink=share_mobilewebshare
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da sequência. O modo de carrossel é usado para apresentar um conteúdo longo, para dividir 

uma publicação em partes, ou até mesmo para se utilizar de forma criativa, como a apresentação 

de histórias em quadrinhos. Outros recursos como vídeos, lives, cobertura de manifestações, 

memes, são algumas das ferramentas que foram abraçadas pelos portais utilizando como 

recurso para realizar as suas práticas na plataforma. 

 Antes de esmiuçar algumas das características, aponto para um ciclo que pude observar 

durante a pesquisa que é uma dinâmica recorrente possível de observar no Instagram, e que 

ilustrei através do infográfico abaixo: 

 

Figura 6 - Infográfico: movimentos feministas nas redes sociais 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

 Explico: os movimentos feministas, os portais feministas, páginas de coletivos 

feministas, entre outros desta característica, estão presentes nas redes sociais, e ao realizar 

performances e ações na rua, registram o evento com dispositivos móveis, tanto registros 

assíncronos - que são publicados posteriormente, quanto registros síncronos - transmitidos em 

tempo real. Esses materiais registrados são utilizados para chamar a atenção dos outros usuários 

presentes nas redes sociais, mostrando o que aconteceu, afirmando e reforçando uma realidade, 

e utilizando esse material para convocar as pessoas para o próximo evento. Assim, inicia-se o 

ciclo novamente. 

 Muitas vezes, pelo fato de os registros audiovisuais estarem presentes nas páginas dos 

grupos de mulheres, as outras usuárias sentem-se encorajadas para se juntarem a elas. Isso 

porque, se não há registro, ou se o único registro é de algum caso isolado de violência, haverá 
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poucas chances de outras pessoas quererem juntar-se ao movimento. De acordo com Castells 

(2017, p. 190): 

 

Quando se desencadeia o processo de ação comunicativa que induz a ação e a 

mudança coletivas, prevalece a mais poderosa emoção positiva: o entusiasmo, que 

reforça a mobilização societária intencional. Indivíduos entusiasmados, conectados 

em rede, tendo superado o medo, transformam-se num ator coletivo consciente. (...) 

A tecnologia e a morfologia dessas redes de comunicação dão forma ao processo de 

mobilização e, assim, de mudança social, ao mesmo tempo como processo e como 

resultado.  

 

A própria estrutura do Instagram contribui para as ações dos movimentos feministas, 

pois suas funções propiciam maior comunicação e difusão de informações. Um exemplo disso 

são os stories pois, as pessoas que consomem os conteúdos não consomem apenas uma vez por 

dia, necessariamente. Elas acompanham de forma fluida ao longo do dia, e o fluxo dos stories 

é um fluxo de 24 horas em que a publicação fica no ar e, após esse tempo, ela desaparece. Essa 

efemeridade gera um maior acompanhamento para descobrir algo novo.  

Na observação das páginas pesquisadas nesta dissertação, observei que os portais se 

utilizaram destes recursos proporcionados pelo Instagram para motivar as interações entre os 

seguidores e o portal. É o caso das publicações realizadas pelos portais @feminacida e 

@portalcatarinas que veremos mais adiante. 

 Vimos que o Instagram em si, de certa forma, já é um recurso. Porém, dentro do 

Instagram, listo algumas características que acredito serem as mais relevantes. A questão da 

live, por exemplo, que nada mais é do a transmissão de um vídeo gravado e difundido em tempo 

real, é uma forma muito utilizada para realizar encontros virtuais, debates, manifestações nas 

ruas, aulas, conversas. É uma forma que, além de educativa e informativa, também aproxima 

as pessoas da plataforma. Quando uma pessoa assiste a uma live, na maior parte das vezes, há 

um chat abaixo do vídeo, onde as pessoas podem enviar mensagens, fazer perguntas, 

comentários. Essa interação é importante. Se não fosse na modalidade online, nesse espaço 

“glocal”, não seria possível reunir pessoas de lugares diferentes, em horários diferentes 

(pensando na questão do fuso horário dos países e regiões).  
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3 METODOLOGIA: ETNOGRAFIA DIGITAL 

 

Esta pesquisa buscou uma metodologia que contemplasse as minhas necessidades de 

compreensão dos grupos ativos na plataforma online. 

A etnografia me pareceu a metodologia de pesquisa mais adequada, por ser eficaz para 

a observação, análise e compreensão de um grupo social, amparado em categorias de análise 

que, ao serem examinadas, iluminam o conhecimento acerca do comportamento de 

determinadas dinâmicas. Contudo, tratando-se de uma pesquisa de portais presentes sobretudo 

no ambiente digital, recorri à Etnografia Digital.  

Ela se estabelece de forma mediada (PINK, 2019, p. 108), em que o ambiente digital é 

o cenário que funciona como uma extensão do ambiente não digital. Neste sentido, ao me 

debruçar sobre o texto de Leitão e Gomes (2017), em que as autoras comparam o ambiente 

digital com a formação de cidades, afirmam que a ideia dicotômica entre online e offline não 

faz mais sentido e, portanto, é importante que se reconheça as plataformas digitais como 

“ambientes”. 

Se já não há a percepção de uma divisão real entre ambientes digitais e tangíveis, é 

possível compreender então que o espaço público e o espaço digital estão integrados. Ainda de 

acordo com Leitão e Gomes, é possível fazer uma analogia entre as cidades e os ambientes 

digitais, nos quais as pessoas encontram-se com os seus semelhantes. Realizar a etnografia 

digital é como caminhar pelas ruas da cidade, e observar os acontecimentos. Contudo, sendo a 

internet um espaço com imensa difusão de informação, onde há a constante integração, e 

ausência de definição entre tempo e espaço, o conteúdo com maior difusão através de trânsitos 

informacionais, torna-se viral, e consequentemente, mais visto.  

O que é mais visto, é mais real? Essa é uma pergunta que faço ao pensar nos trânsitos 

de informação nas redes sociais, onde os receptores de informação caminham juntos (e quase 

dependentemente) dos algoritmos. Isso porque, a programação do fluxo de informações é 

direcionada, mas também depende da busca do sujeito. É dizer: pensando ainda na alegoria do 

ambiente digital comparado com uma cidade, se uma pessoa está em um campus em uma 

universidade, e está na faculdade de Filosofia, dificilmente ela verá um cartaz sobre engenharia 

de produtos. Ou seja, o ambiente digital em que se está inserido, é setorizado.  

A questão dos trânsitos informacionais é uma questão que foi chave para a minha 

pesquisa, já que realizar uma etnografia digital requer estar atenta aos fluxos de informação, 

deixando-se navegar nesse mar de dados, mas também observando para onde deveria seguir 

com o barco. Foi dessa forma que a pesquisa se iniciou. 
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Leitão e Gomes (2017) propõem algumas formas de realizar a etnografia digital, sendo 

que duas foram fundamentais para compor a metodologia de pesquisa aqui realizada. A 

primeira, foi a “etnografia digital por perambulação”, que de acordo com as autoras parte da 

metodologia de deixar-se perambular livremente pelas informações. No texto, as autoras 

afirmam que “alguns ambientes digitais têm ritmos e topografias que produzem a impressão de 

estarmos em uma praça lotada de pessoas conversando” (2017, p. 45), e comparam o ato de 

realizar a metodologia de perambulação como o que foi para Baudelaire e Benjamin45 a 

atividade de um flâneur, caminhando pelas ruas de uma cidade. Elas explicam que: 

 

Botânico do asfalto (BENJAMIN, 1994, p. 29), o flâneur adotava a perambulação 

como modo de conhecimento, como maneira de apreender o espaço citadino, 

percorrendo seus labirintos. Certas plataformas digitais se oferecem a errâncias 

virtuais análogas, por suas dinâmicas espaciais, mas igualmente temporais. O tempo 

do flâneur é o do movimento transitório, fugidio, efêmero, típico das metamorfoses 

do tecido urbano que só podem ser apreendidas através da flutuação à qual essa figura 

se dedica. Uma sensibilidade etnográfica transeunte, de idas e vindas, percorrendo 

caminhos em meio à multidão de imagens e mensagens, pode ser profícua quando 

acionada na observação de plataformas que têm como característica os trânsitos 

intensos e a efemeridade (GOMES e LEITÃO, 2017, p. 45). 

 

 No meu caso, a perambulação se deu na ação de transitar pelo Instagram pesquisando 

na caixa de busca, através de palavras-chaves, por páginas de grupos feministas que se 

denominavam por coletivos e estavam presentes no Instagram. Meu enfoque temático é o 

feminismo latino-americano, e, por conseguinte, pesquisei coletivos da região. Acredito que 

dentro desse exercício de perambulação, um aspecto necessário para a compreensão do modo 

como a rede funciona, foi deixar-me levar pela rede, pela multidão de páginas, como se 

caminhasse por uma multidão de gente. Como as autoras (LEITÃO e GOMES, 2017, p. 10) 

afirmam: 

 

Pétonnet (2008 [1982]): chamou de observação flutuante, tratando da pesquisa em 

ambientes urbanos: um deixar-se conduzir pelo inesperado, pelos encontros fortuitos, 

sem hora marcada, frequentando lugares de passagem sem um destino particular, 

enfatizar, enfim, os trajetos percorridos, mais do que os encontros já intencionalmente 

planejados com pessoas que já conhecemos previamente. 

 

 Após a experiência da perambulação, decidi afunilar a pesquisa de páginas, e, da 

América Latina, recortei para o Cone Sul, e, em seguida, Argentina e Brasil, depois de sugestão 

da banca de qualificação. Dentro dessa perambulação, utilizei algumas ferramentas para poder 

 
45 BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. In: Obras escolhidas III. São 

Paulo: Brasiliense, 1994. 
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vagar pelas plataformas como a utilização da caixa de busca por palavras, pelas hashtags e 

pelos nomes das páginas. Uma forma que realizei a busca foi observando páginas semelhantes, 

ou seja, entrava na página de um coletivo, analisava, e examinava quais eram as outras páginas 

que interagiam com determinada página, observando a integração que ali se formava (quase 

como um sistema semelhante a raízes de uma árvore em que o percurso de uma raíz me levava 

a outra raíz, e assim por diante).  

As redes sociais, como o Instagram, são ambientes que, como ferramentas, possibilitam 

transições e difusão de informação. Cada usuário tem uma página individual, seja como pessoa 

física ou empresa, e nesta página o proprietário a alimenta com conteúdos publicados em 

formato audiovisual ou estático, através de imagens, fotografias, que podem também ser 

compostas por música e texto.  

A ideia inicial do Instagram, e que de certo modo ainda tem em seu “espírito”, é que o 

aplicativo funcione como uma câmera Polaroid, em que as pessoas fotografassem e vissem o 

resultado instantaneamente. O Instagram é uma rede social onde a imagem é dominante, e 

pensando numa sociedade em que o visual é a principal forma de comunicação, e que foi 

completamente acolhido pelas empresas de publicidade, há um enorme fluxo de publicações. 

A efemeridade é uma característica dominante no Instagram, pois neste lugar as 

informações se alteram constantemente, num fluxo dinâmico de mudanças. Ali também se 

utiliza a ferramenta que iniciou-se no Twitter, a hashtag para criar cadeias de informação que 

funcionam como botões, marcadores, palavras-chaves que conectam ideias através da página 

de busca ou de encontro. É, portanto, nesse sentido que há o interesse em realizar a etnografia 

digital, pois neste ambiente rico em informação, nos mais diferentes aspectos, é possível 

encontrar um bom objeto de estudo.  

Contudo, há de se deixar registrado, por outro lado, que há também alguns impasses 

justamente por essa efemeridade de conteúdos, já que a metodologia de pesquisa está numa 

rede social que é um ambiente dinâmico e efêmero (LEITÃO e GOMES, 2017, p. 48; HINE, 

2020, p. 23), a prática de investigação requer um afinado acompanhamento do fluxo de 

informações que circulam nas páginas pesquisadas. Além disso, sendo o ponto de partida a 

difusão das ideias feministas do jornalismo feminista alternativo em ambiente digital, realizar 

a etnografia digital é entender, ou buscar entender, o funcionamento dessa dinâmica na ecologia 

das plataformas digitais.  

A segunda forma em que realizei a etnografia digital foi com o acompanhamento, após 

ter decidido quais seriam os coletivos a acompanhar. De acordo com as autoras (LEITÃO e 

GOMES, 2017, p. 56), realizar o acompanhamento é ter em conta a centralidade e importância 
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da página/perfil a ser acompanhado durante a pesquisa, compreendendo uma ação de trabalho 

permanente, com “conectividade perpétua”, ou seja, estar à disposição do trabalho de campo de 

modo contínuo e permanente, “uma espécie de etnografia-stalking”. No meu caso, essa etapa 

se deu no momento em que decidi quais seriam as páginas no Instagram a serem acompanhadas, 

e passei a estar conectada a elas frequentemente. A atividade serviu para compreender melhor 

o funcionamento das páginas. Porém, com tamanha quantidade de publicações diárias, e com 

as conexões com as outras plataformas de comunicação de cada grupo, seja Feminacida, seja 

Portal Catarinas, vi que a conexão extrapola aquele campo. 

O fato de pesquisar uma página de Instagram em si, limitando-se apenas a este espaço, 

torna a experiência da pesquisa restrita. Compactuo com as palavras de Pink (2019, p. 26, 

tradução própria)46 ao dizer que: “a ideia de estudar as mídias sempre colocando-as no centro 

da análise seria problemática, pois não levaria suficientemente em conta que as mídias fazem 

parte de uma série mais ampla de ambientes e relações”.  

A referência se faz necessária para explicar que as redes sociais formam parte de um 

ecossistema digital, em que uma rede digital, como o Instagram, por exemplo, pode estar 

conectada a outras redes de web apps, como o Twitter, Facebook, WhatsApp, Spotify, e até 

mesmo os websites, configurando o que Van Dijck, Poell e Nieborg (2020) indicam como 

plataformização ou seja, uma forma de relação, dependência e convergência entre as mídias 

digitais, e a formação das plataformas. Esse esquema colabora para uma formação de rede que 

se retroalimenta, mantendo a dinâmica da circulação de dados mais eficiente e rentável. Isso 

relaciona-se com a ideia de ecossistema digital, em que existem diversos atores relacionados 

no funcionamento dessas plataformas e desenvolvimento. Por atores, entende-se as empresas 

de aplicativos, plataformas digitais que se interligam, gerando uma rede de plataformas 

interdependentes, tornando o domínio das plataformas mais lucrativas. Do ponto de vista 

prático, a ampliação de ambientes digitais aumenta o fluxo de intercâmbio de informações e 

flexibiliza as formas de utilização de cada rede conforme sua estrutura.  

No caso das páginas do Instagram dos portais que pesquiso, ambos utilizam o Instagram 

de forma importante, mas não se limitam a ele. As notas, os textos, os artigos e as entrevistas 

completas (como serão analisadas nos capítulos adiante) estão integralmente no site oficial dos 

jornais. Em outras palavras, pesquisar apenas em uma rede social é factível, mas sem deixar de 

ter em vista que há um entrelaçamento que ultrapassa um único ambiente digital. 

 
46 Do original: “la idea de estudiar los medios situándolos siempre en el centro del análisis sería problemática, 

porque no tendría suficientemente en cuenta que los medios forman parte de una serie más amplia de entornos y 

relaciones”. 
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A etnografia digital e o processo de esquematização da investigação, que existiu no 

momento de pesquisa de objeto de estudos, se deu através de um deixar-se levar pela correnteza 

de hashtags, marcações de fotos e compartilhamentos de vídeos, até o momento em que decidi 

quais seriam os portais que seriam pesquisados e que pude realizar o acompanhamento das 

páginas. 

Acompanhei a página do Instagram de cada portal durante uma semana de cada mês, de 

julho a outubro, iniciando a pesquisa no dia 25/07/2021, o Dia da Mulher Latino Americana e 

Caribenha. A escolha desse método de pesquisa se deu para contemplar uma semana de cada 

mês, de forma a poder observar as páginas de forma integral. Além disso, a escolha de iniciar 

no Dia da Mulher Latino Americana levou em conta a importância da data aos movimentos 

feministas da região, visto que nesta data, no ano de 1992, ocorreu o primeiro encontro de 

Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas, em Santo Domingo, República 

Dominicana.  

 Em todos os dias foram registradas as postagens dos dois portais no Instagram, local de 

onde coletei as publicações dos Feeds (página fixa), Stories (publicações efêmeras, que duram 

apenas 24h), Reels (recurso de vídeos curtos, de até 60 segundos, que podem ficar na página 

fixa ou ser compartilhado nos stories), interações que ocorrem nas publicações (nos 

comentários, reações às publicações com curtidas), o número de seguidores, o número de 

pessoas que a página segue. 

Além desses registros e acompanhamento, também observei quais são os ecossistemas 

sociais virtuais presentes nessas páginas, quais são as comunicações, o que tem se discutido em 

cada página, observando o fluxo de postagens sobre determinado assunto ou acontecimentos 

que se dão no dia a dia, eventos sociais, como que eles são reportados em cada uma dessas 

páginas. Tudo isso se levou em consideração.  

Durante o processo de coleta de dados, deparei-me com uma situação inesperada não só 

para mim que estava no processo da pesquisa, mas para todos que dependem das redes sociais 

do Facebook para trabalhar, se comunicar, relacionar, etc. No dia 04 de outubro de 2021, as 

redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp saíram do ar por algumas horas. Foi curioso, 

pois justamente foi um dos meus dias de fazer coleta de dados para a pesquisa, e precisei esperar 

para que os sites voltassem e se estabilizassem. Acabei recorrendo ao Twitter, aos jornais de 

ambos os países, e me comunicando com os colegas via Telegram (já que o WhatsApp estava 

fora do ar) e recolhendo o que foi noticiado em cada país. De acordo com o jornal estadunidense 
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The New York Times (ZHONG e SATARIANO, 2021)47:  

 
A interrupção do Facebook na segunda-feira foi uma demonstração em escala 

planetária de como os serviços da empresa se tornaram essenciais para a vida 

cotidiana. Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger têm sido mais do que apenas 

uma maneira de conversar e compartilhar fotos. São plataformas críticas para fazer 

negócios, providenciar assistência médica, realizar aulas virtuais, realizar campanhas 

políticas, responder a emergências e muito, muito mais.48 

 

Zhong e Satariano ressaltaram a importância dos aplicativos, em especial o WhatsApp, 

para o funcionamento de muitas iniciativas no mundo, e destacou que na América Latina a 

plataforma é utilizada para denúncias de violência contra mulher, para formas de subsistência 

como venda de alimentos e até mesmo para serviços como farmácia. Além disso, sendo um 

momento de confinamento social devido à pandemia do Covid-19, muitos usuários também 

usam as redes para os estudos e os trabalhos remotos. De acordo com os autores:  

 

Na América Latina, os aplicativos do Facebook podem servir como salva-vidas em 

áreas rurais onde o serviço de telefonia celular ainda não chegou, mas a internet está 

disponível, e em comunidades pobres onde as pessoas não podem pagar por dados 

móveis, mas podem encontrar uma conexão gratuita à internet. Cosas de Mujeres, a 

organização sem fins lucrativos na Colômbia, tem centenas de interações todos os 

meses com mulheres colombianas e mulheres migrantes venezuelanas que enfrentam 

violência doméstica e emocional ou correm risco de tráfico ou exploração sexual, 

disse Berryhill, diretora de operações digitais da organização.49 

 

Devido à paralisação do Instagram, WhatsApp e Facebook, muitas páginas publicaram 

apenas no Twitter. Foi o caso do @feminacida. A Figura 8 mostra uma publicação realizada 

após o retorno do Instagram, a página publicou algumas fotos de tela com o com publicações 

de páginas no Twitter, que fizeram menção ao acontecimento da queda do Facebook, WhatsApp 

e Instagram, relacionando com temas ligados ao feminismo. A Figura 7, abaixo, menciona que 

houve um feminicídio a cada 37 horas até o momento da publicação, na Argentina. Na Figura 

 
47 Disponível em: https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/facebook-down-ig-down-whatsapp-

down.html. Acesso em: 20 mai 2022. 

 
48 Do original: “The Facebook outage on Monday was a planetary-scale demonstration of how essential the 

company’s services have become to daily life. Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger have long been 

more than just a way to chat and share photos. They are critical platforms for doing business, arranging medical 

care, conducting virtual classes, carrying out political campaigns, responding to emergencies and much, much 

more.” 

 
49 Do original: “In Latin America, Facebook’s apps can be lifelines in rural places where cellphone service has yet 

to arrive but the internet is available, and in poor communities where people cannot afford mobile data but can 

find a free internet connection. Cosas de Mujeres, the nonprofit in Colombia, has hundreds of interactions every 

month with Colombian women and Venezuelan migrant women who face domestic and emotional violence or are 

at risk of trafficking or sexual exploitation, said Ms. Berryhill, the organization’s director of digital operations.” 

https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/facebook-down-ig-down-whatsapp-down.html.
https://www.nytimes.com/2021/10/05/technology/facebook-down-ig-down-whatsapp-down.html.
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8, uma publicação da Campanha pelo Aborto Legal com o uso de símbolos escreve com “X” 

significando “não” à nenhuma das redes que estão fora do ar, e sim ao aborto legal. 

 
Figura 7 - Publicação do Feminacida no Twitter 

  
        Fonte: Instagram do Feminacida, 04 out 2021. 

 

 

Figura 8 - Publicação Campanha Aborto Legal no Twitter 

 
        Fonte: Feminacida - Instagram, 04 out 2021. 
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3.1 Encontrando o objeto de pesquisa  

 

Para chegar nas páginas do Instagram a serem pensadas como objetos empíricos, 

durante a pesquisa apresentada banca de qualificação, realizei uma varredura no Instagram, por 

meio da ferramenta de busca, utilizando como palavras-chave “coletivo feminista” e nomes de 

países da América Latina. Foram selecionados para análise, os grupos que se denominavam 

“coletivos” e “feministas”, não sendo selecionados aqueles que tivessem outras denominações, 

tais como ONGs, “grupos de mulheres”, entre outras maneiras de se chamar. Isto porque, foi 

necessário fazer um recorte para filtrar as informações, devido ao grande número de páginas. 

Foram, portanto, selecionadas a partir do entrelaçamento das dimensões de gênero, país de 

origem, situação socioeconômica-histórica com a autodenominação, as ferramentas midiáticas 

comunicacionais utilizadas, número de publicações, número de seguidores, número de contas 

seguidas, pautas e temáticas abordadas, avanços alcançados e retrocessos sofridos, com o 

objetivo de compreender como o coletivo se relaciona no Instagram, qual é o engajamento que 

ele proporciona, e como suas postagens dialogam com os seguidores da página.  

 Ocorreram, pois, dificuldades na confecção da pesquisa devido ao amplo leque de 

coletivos feministas reunidos no Instagram, o que exigiu uma curadoria para afunilar o número 

de grupos. Além disso, há um desnível entre a quantidade de coletivos disponíveis no Instagram 

entre alguns países e outros. Se, por um lado, há um importante número de coletivos argentinos 

e chilenos, os paraguaios e bolivianos requereram maior sofisticação de busca.  

Foram, portanto, identificados coletivos feministas contemporâneos de países 

pertencentes ao Cone Sul, região ao sul da América do Sul, composta por Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, coletivos com relação com a rede social digital Instagram. 

 A estratégia de busca foi efetivada por meio de uma tabela que contém todos os coletivos 

feministas encontrados na rede social Instagram, e, para cada seção de cada país, estão indicados 

os coletivos encontrados. Foram selecionados os coletivos que se nomeavam coletivos, e que 

foram criados junto às redes sociais. É importante frisar que existem mais coletivos nas redes 

do que foi selecionado, e, portanto, foi necessário fazer uma curadoria para apresentar neste 

trabalho. A seleção dos coletivos e grupos se pautou na observação do engajamento, dinamismo 

com o número de publicações, especificidades (buscamos coletivos de feminismo latino-

americano antiespecista, lésbico, anarquista, radical, de saúde, entre outros) e, aparente 

relevância (impacto) social dentro e fora das redes. 

Na tabela abaixo existem coletivos de outros países que não estão incluídos no recorte 

da pesquisa, porém, decidi inseri-los a nível de comparação e observação. Vale ressaltar que os 
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números presentes na tabela referem-se ao estado dos coletivos quando da coleta de dados, 

realizada entre meados do ano de 2020 até o final de março de 2021. 

 

Tabela 1 - Coletivos Feministas do Cone Sul no Instagram 

Nome Origem Instagram 
Nº de 

publicações 

Nº de 

seguidores  
Seguindo 

Colectivo 

Ni Una 

Menos 

ARG @_niunamenos_ 1.301 154.000 292 

La Revuelta ARG @larevueltacolectivafeminista 1.747 14,1 mil 717 

La La Lás 

Provincia 
ARG @lalalasprovincia 62 698 332 

Mujeres 

Públicas 
ARG @mujeres.publicas 12 661 253 

Un cuarto 

propio 
ARG @uncuartopropiofeminista 436 1.385 113 

ARDA ARG @ardacolectiva 81 462 44 

Revista 

Emancipa 

ARG, 

CHL e 

PRY 

@emancipaweb 1.386 6.708 2.074 

Mujeres 

Creando 
BOL @mujerescreando 30 7.882 28 

Coletivo 

Anarco 

Feminista 

Insubmissas 

BRA @cafi_insubmissas 127 1.531 1.004 

Coletivo 

Feminista 

Classista 

Ana 

Montenegro 

BRA @anamontenegro.br 206 4.176 591 

Coletivo 

Feminista 

Floresta 

BRA @coletivofloresta 30 291 316 

Coletivo 

Feminista 

Nise da 

Silveira 

BRA @coletivofeministafmj 759 1.186 928 

Coletivo 

Feminista 

Perseguidas 

BRA @coletivoperseguidas 62 6.133 57 

Coletivo 

Feminista 

Raiz Fulô 

BRA @raizfulo 159 1.256 244 

Coletivo 

Feminista S 

Saúde 

BRA @coletivo_feminista 591 30,3mil 378 

Coletivo 

Feminista 

Sementes 

BRA @coletivo.feminista.sementes 468 613 446 

                                                                                                                               Continua 
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Humaniza 

Coletivo 

Feminista 

BRA @humanizacoletivo 466 4.243 1.238 

Rexisto 

Coletivo 

Feminista 

BRA @rexistocoletivofeminista 113 305 1.100 

TamoJuntas BRA @atamojuntas 2.652 35,4mil 5.723 

Feminismo 

Comunitario 

Antipatriarcal 

BOL @feminismo.comunitario 394 970 364 

Radio Fuego 

Violeta 
CHL @radiofuegovioleta 1.844 19,7mil 1.953 

Red Mujeres 

Mapuche 
CHL @redmujeresmapuche 483 27,5mil 720 

Mujeres en el 

medio 
CHL 

@mujeresenelmedio 
250 4,576 339 

Baila 

Capucha 

Baila 

CHL @bailacapuchabaila 197 26,4mil 551 

Colectiva 

Aquelarre 

Feminista 

Iquique 

CHL @aquelarrefeminista_iqq 274 2.162 1.307 

Colectiva 

Feministas 

Ckalama 

CHL @colectivafeministasckalama 138 2.698 212 

Colectiva 

Hartas 

Mujeres 

CHL @hartasmujeres 2.318 39,6mil 948 

La cuchara 

feminista 
CHL @lacucharafeminista 2.529 30,5mil 803 

LASTESIS CHL @lastesis 124 305mil 136 

Olla Revuelta CHL @ollarevuelta 1.019 10,4mil  904 

Red de 

periodistas 

feministas 

CHL @redperiofem 123 3.243 227 

Red 

feminista 

antimilitarista 

COL @redfeministamed 0 283 0 

Mujeres Al 

Borde 
COL @alborde_transfeministas 262 1.634 640 

Colectiva 

Feminista 

Digna Rabia 

COL @cf_dignarabia 92 1,218 218 

Desde el 

Margen 
ECU 

@desdeelmargen 
62 487 21 

Las Brujas 

del Mar 
MEX @brujasdelmarver 754 192mil 103 

                                                                                                                     Continuação 
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Colectiva 

Nacional 

Feminista 

"Ningún 

agresor en el 

poder" 

MEX @conafem.nap 120 4.902 247 

Colectiva 

"Guerreras 

Jaguar" 

MEX @guerrerasjaguar.oficial 5 131 32 

Luchadoras MEX @luchadoras.mx 509 16,4mil 401 

Caoticas MEX @caoticasft 2.547 22mil 5.444 

Warmis 

Imigrantes 

Arg e 

CHL 
@warmisimigrantes 1,397 2,717 609 

Kuña Poty PRY @mujerpoty 29 442 40 

Espacio 

Juliana 
PRY @espaciojuliana 23 546 106 

Antiespecistas 

Feministas 

Uy 

URY @feminismosantiespecista 335 1.465 2.206 

Colectivo 

Ellas 
URY @colectivoellas 54 558 199 

Coordinadora 

de 

Feminismos 

Uy 

URY @feminismos.uy 89 5.774 20 

Cotidiano 

Mujer 
URY @cotidianomujeruy 446 6.820 228 

Mizangas URY @mizangasmujeresafro 172 3.621 940 

Mujeres en el 

horno 
URY @mujeresenelhorno 185 3.445 396 

Colectiva 

Feminista 

Kusqas 

PER @colectivafeministakusqas 221 1.367 175 

      

  
>>> Não se nomeia como 

"coletivo".       

  
Importante: os coletivos foram adicionados 

até o dia 29/03/2021     

 

                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Com a decisão de reduzir a pesquisa à dois grupos de diferentes países, foram 

selecionados o Brasil, país em que nasci e onde situa-se meu programa de pós-graduação e a 

Argentina, país que tenho grande interesse e que observo ser bastante influente em termos de 

movimentação dos novos feminismos emergentes no continente. 

Foi também decidido que, seria mais interessante pesquisar não somente um coletivo, 

mas um coletivo que mantivesse um portal de notícias e informação, produzido por mulheres, 
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que tivessem como intenção a perspectiva de gênero. Desta forma, cheguei no 

@portalcatarinas50 e no @feminacida51 no Instagram. 

A seguir apresento os Portais para, em seguida, proceder à análise das postagens no 

Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 Acesso: https://www.instagram.com/portalcatarinas 

 
51 Acesso: https://www.instagram.com/feminacida 

 

https://www.instagram.com/portalcatarinas
https://www.instagram.com/feminacida
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4 PORTAIS, INSTAGRANS E POSTAGENS: ANÁLISE DO MATERIAL COLETADO 

 

Como citado anteriormente, a reunião dos movimentos feministas nas redes sociais, 

engatilhada a partir de 2011 pelas articulações da Marcha das Vadias, serviu como uma bomba 

que explodiu. A organização de grupo de mulheres, facilitada pelas redes sociais digitais, 

motivadas pela força motora de inúmeras pautas em ebulição, com ânsia de serem discutidas, 

proporcionaram o surgimento de profícuos coletivos feministas, como os coletivos que são 

também portais de jornalismo, que serão aqui estudados: Portal Catarinas e Feminacida. Ambos 

surgiram entre 2015 e 2016, num momento em que Brasil e Argentina sofriam mudanças 

políticas em direção a um retrocesso conservador e grupos feministas buscaram nos meios de 

comunicação uma possibilidade de fazer ecoar suas vozes.  

 

4.1 Portal Catarinas 

 

De acordo com o site oficial52 do Portal Catarinas, o portal tem origem no estado de 

Santa Catarina, e foi lançado em 28 de julho de 2016 em Florianópolis, após três mulheres, as 

jornalistas Clarissa Peixoto, Paula Guimarães e a estudante de Ciências Sociais Kelly Vieira - 

posteriormente somando também a participação da jornalista Ana Claudia Araújo (SILVA, 

2019, p. 111) realizarem uma campanha de financiamento coletivo que durou 45 dias. A 

campanha iniciou poucos dias antes do dia 8 de março, “Dia Internacional das Mulheres'', e a 

partir da data, elas propuseram uma série de eventos que reuniram movimentos de mulheres e 

feministas para discutir seus direitos. Ainda de acordo com o site, mais de 160 pessoas apoiaram 

o projeto na plataforma, o que gerou uma renda suficiente para dar início ao projeto. O Portal 

Catarinas conta com dez integrantes, associadas à Associação Portal Catarinas, entre elas uma 

antropóloga, duas administradoras, e sete jornalistas. Irreverente, é o primeiro portal de notícias 

do Brasil voltado à abordagem de gênero, feminismos e direitos humanos (GUSTAFSON, 

2019, p. 170). 

O Portal Catarinas foi tese de mestrado de Jéssica Gustafson, tornando-se livro em 2019. 

Na pesquisa de Gustafson, o interesse é observar a produção de um jornalismo feminista a partir 

do conceito de corporeidade objetiva e saberes localizados, da Donna Haraway. Sobre o 

jornalismo feminista, Gustafson discorre que: 

 

 
52 Acesso: https://catarinas.info 

https://catarinas.info/
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considera-se que a força crítica do feminismo está sendo potencializada pela prática 

jornalística a partir da sua facilidade e velocidade de circulação social. Se nas formas 

mais tradicionais de produção jornalística, a reprodução das relações de poder é uma 

das barreiras para a superação dos preconceitos e desigualdades, a ação 

transformadora do jornalismo feminista, em que a perspectiva de gênero atua na 

desnaturalização dos papéis historicamente atribuídos aos homens e mulheres, parece 

instigante (2019, p. 100).  

 

 Acessar a pesquisa me motivou a pesquisar o Portal Catarinas no Instagram, e buscar a 

ação transformadora que Gustafson cita acima. Em sua pesquisa, a autora entrevista as 

jornalistas que faziam parte do portal em 2018 e acompanha a produção do Portal. A pesquisa 

permitiu conhecer mais profundamente o Portal Catarinas, especialmente em relação à sua 

formação e aos processos e práxis das jornalistas.  

Um dado importante revelado por Gustafson (2019, p. 171), a partir de menção de uma 

das jornalistas entrevistadas é a de identificar o jornalismo do Catarinas não como um 

jornalismo exclusivamente de pautas feministas, mas sim um jornalismo que tem perspectiva 

de gênero, pois aborda tanto os feminismos quanto os Direitos Humanos, pensando nas 

diversidades. De acordo com Gustafson (p. 172, 2019): 

 

o jornalismo que elas estão realizando não está limitado a cobrir apenas as pautas do 

movimento feminista, como eventos e atos, mas também sobre questões que sempre 

foram invisibilizadas de modo geral e que não estão presentes na mídia hegemônica. 

Além disso, mesmo as pautas mais presentes no jornalismo tradicional podem ser 

contempladas no portal, mas sob outra perspectiva. 

 

De acordo com o site oficial do Portal Catarinas, elas se identificam como um meio de 

comunicação livre, com convergência de formatos e pluralidade de conteúdos. Segundo consta, 

trabalham com três eixos diferentes:  

 

Na produção jornalística própria, realizando reportagens, entrevistas e coberturas a 

partir de fontes e dados; na curadoria de informação diária, coletando o que tem sido 

produzido sobre o tema como artigos de opinião, reportagens, notícias e informações 

que tenham relação com gênero, feminismos e direitos humanos; na observação dos 

debates públicos sobre o tema, principalmente no monitoramento da disseminação de 

ideias pelos veículos de comunicação no que diz respeito às questões de gênero (site 

oficial Portal Catarinas, 2022). 

 

 Interessante apontar também que há, como afirma o próprio coletivo, a preocupação e a 

aposta em valorizar e dar vozes às mulheres que são invisibilizadas na mídia tradicional.  

 

Compreendemos que o jornalismo produz uma forma de conhecimento e nos 

propomos a ampliar os saberes que o constitui, apostando na voz de diversas mulheres 

– indígenas, negras, brancas, lésbicas, periféricas, trans e cisgêneras, seja como fontes 

das reportagens ou como colunistas. Também nos empenhamos na tarefa de divulgar 
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informações que sejam de relevância para a vida das mulheres e que são ocultadas por 

tabus morais e culturais históricos (site oficial Portal Catarinas, 2022). 
 

 

 Em questão de envolvimentos temáticos, é evidente a aproximação do Portal Catarinas 

com as discussões que envolvem o feminismo negro e indígena, o que justifica a própria 

afirmação citada acima. O portal compartilha publicações de movimentos sociais, coletivos 

feministas e de direitos humanos, dando voz não só às vozes que não são tão amplificadas, 

quanto também às organizações que se mobilizam também nas redes sociais. O 

compartilhamento das publicações dos outros nas redes sociais do Portal Catarinas é uma forma 

de ampliar o alcance dos saberes e conhecimentos que elas desejam transmitir. 

Além do site oficial, o Portal Catarinas também está no Instagram, Twitter e Facebook. 

Além disso, tem projetos de podcasts, com séries especiais sobre determinados temas, como 

por exemplo, o Mulheres Semeando a Vida. A forma criativa como o Portal relaciona, transita 

e utiliza as plataformas digitais amplia as possibilidades de uso dos recursos comunicativos, 

tornando as publicações robustas.  

 

4.2 Portal Catarinas no Instagram 

 

O @portalcatarinas utiliza o recurso de carrossel do Instagram para dar amostras de 

trechos de entrevistas que são estão completas no site. Seja por fotografias, imagens estáticas, 

seja por vídeos completos, esse recurso é visual e dialoga com a estrutura do Instagram. Com 

imagens coloridas, que atraem os usuários, o @portalcatarinas aproxima a linguagem digital 

jovem com temas que são bastante sérios.  

Por não se limitar à questões apenas feministas, mas sim, de direitos humanos, há um 

grande número de publicações relacionadas às discussões de violências que atravessam 

inúmeras questões, como por exemplo discussões sobre moradia, maus tratos, política e 

questões específicas. Sendo o @portalcatarinas de Santa Catarina, ainda que muitas vezes 

aborde questões nacionais e internacionais no Instagram, a página frequentemente tem enfoque 

em publicar questões próprias do estado.  
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Tópicos levantados no Instagram do Portal Catarinas: 

 

● Agenda: indicações de eventos; 

● Corpo: publicações referentes à interrupção de gravidez, sexualidade; 

● Cultura: temas que envolvem arte e cultura relacionados com temas abordados 

pelo Portal Catarinas; 

● Destaque da semana: acontecimentos relevantes na semana; 

● Editorial: publicações de matérias que fazem parte da opinião do editorial; 

● Educação: relacionados à questões educacionais; 

● Entrevista; 

● Especial: matérias especiais sobre temas específicos, com formato mais longo. 

● Jornalismo; 

● Movimentos sociais: publicações referentes à movimentos sociais. 

● Notícias; 

● Opinião; 

● Política; 

● Saúde; 

● Território: publicações que envolvem questões de terra indígena, disputa por 

direitos de moradia, violências latifundiárias, etc; 

● Trabalho: publicações sobre questões que envolvem trabalho e 

desenvolvimento econômico; 

● Violências: publicações referentes à diversas formas de violência. 

 

4.3 Feminacida 

 

 O portal Feminacida foi fundado em 2018 por Micaela Arbio Grattone e Agustina 

Lanza, na Ciudad Autónoma de Buenos Aires, na Argentina, em um momento importante em 

que na Argentina a pressão social dos movimentos sociais, das pessoas civis, e da militância 

feminista para a legalização do aborto estava em erupção. A equipe é formada por onze 

mulheres jornalistas. De acordo com o site oficial53: 

 

 
53 Acesso site oficial: https://feminacida.com.ar/nosotras 

 

https://feminacida.com.ar/nosotras
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Feminacida é uma mídia e coletivo autogerido com uma perspectiva feminista. 

Buscamos realizar uma contribuição do jornalismo e da educação ao movimento e 

dissidência de mulheres para tornar visíveis suas reivindicações, conquistas e 

necessidades. Somos movidas pelo desejo de promover abordagens alternativas e 

contra-hegemônicas das situações de violência e histórias de construção coletiva a 

partir de uma abordagem de direitos humanos. Com este desafio pretendemos tecer 

redes e fornecer ferramentas de análise que contribuam para a compreensão da 

situação e sua transformação a partir de uma perspectiva de gênero e integral (tradução 

própria)54. 

 

Além de ser um jornal com perspectiva de gênero, o Feminacida também tem como 

objetivo contribuir com a formação de um jornalismo feminista, abrangendo também as 

questões da comunidade LGBTQIA+, e dos direitos humanos. Por isso propõe oficinas, cursos, 

ações em escolas, assim como participações diretas na militância. 

Para a pesquisa que aqui será apresentada, diferente do que realizei com o Portal 

Catarinas, tive a necessidade de não só realizar a etnografia digital de observação e 

acompanhamento, mas também de realizar uma entrevista semiestruturada com uma das 

integrantes e fundadoras do Feminacida. Isto porque não encontrei trabalhos que ajudassem a 

compreender a origem do portal, assim como seu contexto e as questões que precisam ser 

endereçadas para analisar o Instagram.  

A entrevista ocorreu no dia 13 de junho de 2022 via conferência de vídeo no Google 

Meets com Victoria Eger, coordenadora editorial do Feminacida, que gentilmente se 

disponibilizou a me contar um pouco sobre a formação do portal e o contexto no qual elas 

decidiram dar início ao projeto.55  

Segundo Eger o Feminacida nasce em 2018, quando Agustina Lanza e Miacela Arbio 

Grattone se conheceram nos corredores de uma escola de jornalismo e resolveram fundar um 

meio de comunicação puramente feminista, em que o gênero e os direitos humanos sejam a 

lente para qualquer notícia, distanciando-se da lógica de setores jornalísticos voltados para 

“mulher”, ou uma parte direcionada em que o jornal considere ser temas de/para mulheres. Eger 

esclarece que o portal Feminacida não fala só de violência de gênero, mas pode escrever sobre 

 
54 Do original: “Feminacida es un un medio de comunicación y colectivo autogestivo con perspectiva feminista. 

Buscamos realizar un aporte desde el periodismo y la educación al movimiento de mujeres y disidencias para 

visibilizar sus reclamos, conquistas y necesidades. Nos motoriza el deseo de promover abordajes alternativos y 

contrahegemónicos de las situaciones de violencias e historias de construcción colectiva desde un enfoque de 

derechos humanos. Con este desafío nos proponemos tejer redes y brindar herramientas de análisis que contribuyan 

a la comprensión de la coyuntura y a su transformación desde una mirada de género e integral.” 

 
55 Acredito que, ainda que a entrevista saia da proposta que fiz no início da pesquisa, que me propus apenas a 

realizar uma etnografia digital somente acompanhando as páginas do Instagram, observei que não havia uma 

pesquisa que registrasse - sobretudo em português - o ponto de partida da página, e por isso a conversa seria 

esclarecedora. 
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diversos assuntos através da perspectiva de gênero, como a ciência, economia, cultura, etc. Eger 

explica o contexto em que o portal foi criado: 

 

Atualmente somos em 11 companheiras, mas não éramos 11 no início. Feminacida 

surgiu em março de 2018, na Argentina, quando aqui estava em auge a luta pela 

legalização do aborto. No ano de 2018 se voltou a apresentar o projeto de lei por 

interrupção voluntária de gravidez. E coincidiu que, com o aumento de diferentes 

organizações sociais, coletivos e forças midiáticas, a agenda midiática começou a 

erupcionar com o tema do aborto. Era um contexto, ademais de macrismo56 explícito, 

com muitas políticas neoliberais, inclusive econômicas. Era um clima de muito 

protesto desde o ponto de vista feminista e social, porque além de tudo, tivemos um 

governo muito duro, a nível Bolsonaro no Brasil, que arrebatou e violou muitos 

direitos sociais. Então, particularmente, em 2018 se viu muita presença nas ruas de 

organizações sociais e manifestantes autoconvocadas que lutavam reclamando ao 

governo por um acesso a mais direitos. 

 

 

Eger explica que naquele momento não havia muitos meios similares. Partiram a 

procurar por outras jornalistas interessadas para participar, na militância e na academia, onde 

as primeiras jornalistas do Feminacida se reuniram - incluindo a própria Victoria. Assim que o 

jornal foi criado, o primeiro que fizeram foi criar a página web e, ainda que todas fossem da 

área da comunicação, nem todas estavam formadas ou sabiam como coordenar um meio de 

comunicação. A jornalista disse que foi intuitivo, criaram os meios de comunicação, como o 

site oficial, as redes sociais como Instagram, Twitter, e Facebook, e depois profissionalizaram 

mais, dando um sentido editorial ao projeto e aprimorando o design do jornal com uma 

identidade visual. 

De acordo com Eger, foi necessário pesquisar subsídios, fomentos econômicos, pois 

cada jornalista tinha trabalhos que não tinham necessariamente a ver com o jornalismo, e sim 

que davam algum dinheiro para além da militância e do jornalismo a partir do feminismo. 

Porém, chegou um momento em que o Feminacida cresceu e ocupava muito tempo delas, 

tornando-se o trabalho principal. Ela explica que as duas membras são responsáveis pela parte 

de projetos e que constantemente enviam projetos para editais, bolsas de incentivos do Estado, 

entre outras formas. Elas buscam subsídios onde podem, mas sofreram com dificuldades de 

conseguir apoio.  

Em 2022 o Feminacida ganhou o prêmio de Google Iniciative que investe em projetos 

de comunicação. O veículo recebe um dinheiro e tem que apresentar certos avanços, para que 

 
56 Referência ao governo de Maurício Macri que foi presidente da Argentina no período entre 10 de dezembro de 

2015 a 10 de dezembro de 2019. 

 



84 
 

se justifique esse investimento, especialmente em termos de estrutura. Segundo a jornalista, isto 

mudou a perspectiva do Feminacida. A entrevistada, Victoria Eger, é a coordenadora editorial 

de todos os conteúdos, e trabalha em escolas, mas com poucas horas, portanto o principal 

trabalho dela acontece em Feminacida. Tem outras profissionais que trabalham nas redes 

sociais, assim como outra pessoa encarregada por administrar a parte financeira. De acordo com 

Eger, Feminacida também recebe uma pequena contribuição do Estado, mas reclama de ser 

pouca em relação aos outros meios hegemônicos tradicionais e multimeios, que recebem muito 

dinheiro. O Feminacida busca essa publicidade oficial, tem convênio com alguns municípios, 

que são regiões menores, e estão articulando também para que as organizações privadas e 

estatais transfiram fundos. Para isso necessitam uma personalidade jurídica que possa receber 

esses fundos.  

A partir de 2019 o Feminacida se tornar uma associação civil sem objetivo de lucros, e 

isso permitiu vincular outros subsídios. Além disso, mantém outras formas de sustentação 

através da escola Feminacida, que produz oficinas, como de jornalismo esportivo, Educação 

Sexual Integral (ESI)57, ecofeminismo. As oficinas além de renderem recursos também servem 

para formar as pessoas em um outro tipo de jornalismo, e temáticas caras ao coletivo. Sobre as 

redes sociais, Eger explica: 

 

Primeiro criamos o website e depois as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. 

Fato é que agora dão muita importância para as redes sociais, porque consideramos 

que estas são as principais entradas da comunidade leitora ao website. É dizer, há uma 

busca orgânica de buscadores muito importante, na verdade é que compartilhando um 

artigo no Instagram e no Facebook isso traz mais pessoas para o site, por isso 

percebemos que é importante manter as redes sociais atualizadas, com designs 

bonitos, atualizar, mudar as formas de comunicar, adaptar-se aos algoritmos das redes, 

que costumam mudar a lógica de funcionamento.  

 

O que me chamou muita atenção foi que Eger esclarece que apesar de terem muitos 

seguidores no Instagram, o Facebook continua sendo a rede social que traz mais leitores no site 

do Feminacida. Pois o formato de acesso é mais fácil, no sentido da conexão entre a postagem 

do Facebook e o acesso ao site. Já com o Instagram, o acesso aos artigos é mais complicado, 

porque para acessar um link que leva a publicação ao site, é necessário que o usuário tenha que 

 
57 A Educação Sexual Integral conhecida por ESI é um dos temas mais recorrentes encontrados nas postagens do 

Feminacida. Esse tema tem sido debatido pois há uma percepção da importância de se tratar da educação sexual 

integral nas escolas e comunidades na Argentina. De acordo com a lei 26.250/06, art. 1º: "Todos os educandos têm 

direito a receber educação sexual integral nos estabelecimentos educativos públicos, de gestão estatal e privada 

das jurisdições nacional, provincial, e da Cidade Autônoma de Buenos Aires e municipal. Aos efeitos desta lei, 

entende-se como educação sexual integral a que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociais, afetivos e 

éticos" (tradução própria). Fonte: https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi  

 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/esi
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se encaminhar aos Stories, ou acessar o link através da “bio”58 (que é o único lugar onde o 

Instagram permite que alguém coloque um link na página principal de um usuário). Portanto, 

em termos de rapidez, ainda que, de acordo com Eger, o Facebook tenha sido abandonado por 

muitas páginas e usuários, o Feminacida continua alimentando e zelando pela conta nesta rede, 

por entender que é um dos principais canais para acessar ao site oficial onde contém os artigos 

na íntegra. 

Durante a conversa, pergunto à Victoria Eger se ela acredita que há uma intenção 

pedagógica em um jornalismo feminista - em especial tratando-se de Feminacida. Eger 

responde com um esclarecimento que, apesar de já transparecer nas publicações, colaborou para 

uma maior compreensão do coletivo: 

 

Há sim uma intenção pedagógica, pois se a nossa intenção é mudar tudo, não podemos 

mudar apenas 10 pessoas. Formar pessoas é muito importante, porque sabemos que a 

revolução não se faz de um dia para o outro. A mudança implica um processo 

paulatino e é importante que formemos pessoas. A intenção é que também os nossos 

artigos jornalísticos sejam constituídos como uma ferramenta para que os e as 

professoras possam levar em suas aulas, tornando os artigos recursos didáticos para 

as escolas - pensando na formação formal de infância e adolescentes - e, para formar 

profissionais, estão as oficinas. 

 

O Feminacida apoia59 o projeto de lei “Ley Micaela en Medios de Comunicación”. A 

lei Micaela aplicada aos meios de comunicação tem como objetivo realizar a capacitação 

permanente e integração da perspectiva de gênero por trabalhadores e trabalhadoras dos meios 

de comunicação, para problematizar e transformar as dinâmicas jornalistas e comunicadoras 

que violam direitos de milhões de mulheres e identidades dissidentes (retirado da postagem do 

dia 24/08/2021 do Instagram do @feminacida). A lei Micaela já existe, mas não se destina aos 

meios de comunicação. De acordo com o site do governo argentino60: 

 

Foi promulgada em 10 de janeiro de 2019. Estabelece formação obrigatória em gênero 

e violência de gênero para todas as pessoas que exercem funções em cargos públicos, 

nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da Nação. Seu nome é uma 

homenagem a Micaela García, uma jovem de 21 anos de Entre Ríos, integrante do 

Movimento Evita, que foi vítima de feminicídio nas mãos de Sebastián Wagner. Como 

autoridade de aplicação da Lei 27.499, pretendemos alcançar sua plena 

implementação por meio de processos de formação abrangentes, que contribuam para 

 
58 Espaço localizado abaixo do nome de usuário no Instagram onde é possível inserir um link de livre escolha que 

quando clicado por algum usuário, o encaminha para outra página na internet, que pode conter outros textos ou 

imagens. 

 
59 Acesso: https://feminacida.com.ar/la-ley-micaela-en-los-medios-de-comunicacion-es-posible/ 

 
60 Acesso: https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela 

 

https://feminacida.com.ar/la-ley-micaela-en-los-medios-de-comunicacion-es-posible/
https://www.argentina.gob.ar/generos/ley-micaela
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a aquisição de ferramentas que nos permitam identificar as desigualdades de gênero e 

desenvolver estratégias para sua erradicação (tradução própria).61 

 

 

 É possível observar também no site oficial de Feminacida o que as jornalistas têm a 

dizer62. Contudo, foi na conversa com Eger que pude compreender a relação entre o portal e a 

lei Micaela. Ela explicou que Feminacida, junto a outro grupo de jornalistas feministas, lutam 

para a implementação da lei Micaela nos meios de comunicação, visto que a lei se refere apenas 

aos poderes legislativos, judiciários e executivos. Porém, não se refere à empresas privadas, 

nem aos meios de comunicação. Eger afirma que é importante levar a formação com perspectiva 

de gênero aos meios de comunicação, devido à importância pedagógica e comunicacional, dada 

a responsabilidade destes nas construções das representações de gênero. 

Um ponto importante é o que envolve o portal ao tema da educação e informação, que 

busca uma forma de ensinar para transformar novas comunicadoras com perspectiva de gênero. 

Veremos adiante como @feminacida expressa no Instagram as suas lutas pela educação e 

feminismo. 

 

4.4 Feminacida no Instagram 

 

A página do Feminacida no Instagram é atualizada diariamente com ao menos duas 

publicações no feed de notícias, exceto por alguns finais de semana. Na maioria das vezes, as 

publicações estão ligadas ao conteúdo que é publicado no site. Como a rede social não permite 

que se coloque link de acesso à outros sites em uma publicação no feed de notícias, o que é 

divulgado sobre o site é acessado pelos stories, ou acessar o link através da “bio”63 (que é o 

único lugar onde o Instagram permite este tipo de postagem de texto). Portanto, na maioria das 

vezes, o @feminacida tem em suas publicações apenas um resumo de uma matéria inteira, que 

 
61 Do original: “Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia 

de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, 

militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Como autoridad de 

aplicación de la Ley 27.499, nos proponemos lograr su plena implementación a través de procesos de formación 

integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género 

y elaborar estrategias para su erradicación.” 

 
62 Acesso: https://feminacida.com.ar/la-ley-micaela-en-los-medios-de-comunicacion-es-posible 

 
63 Espaço localizado abaixo do nome de usuário no Instagram onde é possível inserir um link de livre escolha que 

quando clicado por algum usuário, o encaminha para outra página na internet, que pode conter outros textos ou 

imagens. 

 

https://feminacida.com.ar/la-ley-micaela-en-los-medios-de-comunicacion-es-posible/
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está integralmente no site oficial do jornal. Além disso, com uma linguagem para um público 

jovem, não raras as vezes publicam linguagens coerentes com seu público, como memes, 

publicações com figurinhas, e ilustrações com cores fortes e um visual despojado. 

 

Tópicos levantados no Instagram do Feminacida:  

 

● Comunidad: sobre o Feminacida como comunidade. As pessoas podem contribuir 

financeiramente para o grupo, e em troca recebe conteúdos especiais, além de receber 

descontos nos cursos oferecidos e em uma série de serviços oferecidos por 

estabelecimentos da Argentina64; 

● Cultura: matérias relacionadas à eventos culturais, artistas, eventos; 

● Deportes: notícias relacionadas a esportes, atletas, eventos esportivos, dentre outras 

temáticas que relacionam o tema com perspectiva de gênero; 

● Entrevistas; 

● ESI (Educação Sexual Integral): matérias relacionadas à ESI; 

● Feminismos: publicações relacionadas aos feminismos; 

● La Data: últimas notícias; 

● Violências: publicações relacionadas às diversas formas de violências; 

● #Sabíasque: informações sobre personalidade feminista. curiosidade, referente ao dia da 

postagem; 

● @diarioconvos: coluna semanal das jornalistas do Feminacida no jornal Diario con Vos; 

● #Quéleer: indicação de leituras relacionadas à temáticas que envolvem o movimento 

feminista, ou de problemáticas que são discutidas a partir da perspectiva de gênero; 

● #Quéver: indicação de séries, filmes e espetáculos relacionados à temáticas que 

envolvem os movimentos feministas, ou de problemáticas que são discutidas a partir da 

perspectiva de gênero; 

● Protagonistas: informação sobre mulheres que foram notórias e contribuíram de alguma 

forma para a ciência, cultura, política, entre outras áreas. 

 

 

 

 

 

 
64 Disponível em: https://feminacida.com.ar/comunidad/ 

https://feminacida.com.ar/comunidad/
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5 ANÁLISE DAS POSTAGENS NO INSTAGRAM 

 

As páginas @feminacida e @portalcatarinas são parte de um momento, abordado no 

capítulo sobre os Feminismos, que foi a “explosão feminista” (HOLLANDA, 2019), que 

ocorreu após 2011 na Internet. A eclosão e configuração de novas formas de grupos feministas 

se organizarem através das redes sociais foram profícuos e motivaram a formação de coletivos 

que viram neste lugar um espaço de expressão. De acordo com Hollanda (2019, p. 32), a busca 

pela horizontalidade e a priorização dos grupos como coletivos, recusando a formação de 

lideranças, é uma das características deste momento. Este que foi fundamental para a formação 

dos portais que serão analisados. Embora os portais tenham pessoas fixas que são responsáveis 

pela organização e publicação de pautas, eles são feitos coletivamente. Como Hollanda define 

sobre as microlideranças, pode-se afirmar que as membras do @feminacida e @portalcatarinas 

agem como “agências mobilizadoras” em prol do coletivo. 

Além de agências motivadoras, as forças mobilizadoras também são muito importantes 

para os portais, visto que a representatividade e a criação de um espaço de visibilidade para 

outras mulheres é notória em ambos. Na contramão dos movimentos midiáticos de 

silenciamento das mulheres, elas dedicam muitas publicações para destacar pessoas que são 

referências seja no trabalho, no campo, na literatura, na política, etc. A importância disso é dar 

visibilidade a pessoas que muitas vezes são apagadas. Dando visibilidade, gera-se também a 

inspiração e identificação, para outras pessoas que também ocupam lugares que não são 

valorizados - além de inspirar outras meninas que podem vislumbrar ocupar outros espaços, 

que não necessariamente aqueles que foram sugestionados (impostos) durante séculos. 

Além disso, as páginas acompanham as notícias atuais do momento, fazendo 

publicações que dialogam com os acontecimentos gerais, assim como também publicam sobre 

fatos específicos, como matérias sobre política, violências, cultura, meio ambiente, saúde, bem-

estar. 

A seguir vamos analisar individualmente cada página, assim como reconhecer os 

tópicos abordados por cada uma. Depois, cada página será investigada de acordo com categorias 

de análise que foram determinadas conforme a pesquisa de coleta de dados. Assim, após realizar 

esse levantamento de categorias, poderemos observar as aproximações e distanciamentos entre 

@portalcatarinas e @feminacida. 
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5.1 Análise: @portalcatarinas 

 

No total foram analisadas 191 publicações no Instagram do @portalcatarinas, somando 

as postagens no feed de notícias e nos stories. Pude identificar um maior número de publicações 

a respeito do feminismo negro. Além disso, são poucas as postagens no feed de notícias, e 

muitos compartilhamentos nos stories, sobretudo de postagens de outras pessoas sobre outros 

temas - que dialogam com o Catarinas. Ainda que a página compartilhe publicações, a escolha 

de compartilhar já diz sobre as opiniões e decisões do periódico, que serve para ampliar e dar 

visibilidade a outros meios.  

 

Tabela 2 - Contagem de Publicações @portalcatarinas – 2021 

Contagem de Publicações @portalcatarinas - 2021 
 

Data Feed Stories Total  Data Feed Stories Total 
 

25/07 3 8 11  18/08 1 4 5 
 

26/07 2 3 5  19/08 1 14 15 
 

27/07 2 3 5  20/08 2 6 8 
 

28/07 3 16 19  21/08 2 2 3 
 

29/07 3 9 12  22/08 1 2 3 
 

30/07 3 5 8  23/08 2 8 10 
 

31/07 4 14 18  24/08 2 11 13 
 

Julho = 78 publicações  Agosto = 58 publicações  

         
 

Data Feed Stories Total  Data Feed Stories Total 
 

11/09 1 2 3  04/10 2 4 6 
 

12/09 1 0 1  05/10 3 2 5 
 

13/09 1 2 3  06/10 2 2 4 
 

14/09 2 5 7  07/10 2 6 8 
 

15/09 1 3 4  08/10 2 3 5 
 

16/09 1 5 6  09/10 1 0 0 
 

17/09 1 2 3  10/10 0 0 0 
 

Setembro = 27 publicações  Outubro = 28 publicações  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.2 Tópicos abordados: @portalcatarinas 

 

 Abaixo se encontra a tabela com os tópicos abordados e coletados nos meses de julho, 

agosto, setembro e outubro de 2021. Os tópicos estão descritos na ordem de publicação, tanto 

referente aos stories, quanto referente ao feed de notícias. 

 O mês de julho teve predominância no tema relacionado as pautas do feminismo negro, 

assim como as referências às mulheres negras. Isso porque, ainda que o Portal Catarinas já tenha 

o tema sobre racismo e feminismo negro como pauta presente, o mês de julho é o mês que, no 
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dia 25, se comemora o Dia da mulher negra Latina Americana e Caribenha. Portanto, o 

@portalcatarinas publicou uma série de entrevistas, assim como ao longo do mês, notícias 

relacionadas ao tema. Houve o lançamento da história em quadrinhos sobre Marielle Franco, 

que faria aniversário no dia 27 de julho. Houve também a divulgação de uma live de mulheres 

negras que discutiram sobre religião afro-brasileira, debatendo política e feminicídio. Além 

disso, houve a divulgação da live de mulheres negras e jornalismo promovida pelo coletivo 

“Nós, Mulheres da Periferia”65 em sua página66 do Instagram. 

 

Figura 9 - Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 25 jul 2021. 

 

No mês de agosto, o debate foi mais amplo, com ênfase às questões dos povos indígenas, 

pois é chamado pelo @portalcatarinas de “agosto indígena”. Foi no mês que houve forte 

discussão sobre o julgamento do STF da tese do Marco Temporal que pretendeu considerar a 

ocupação das terras apenas a partir da Constituição de 1998, o que de acordo com o Portal 

Catarinas, poderia redefinir o futuro das demarcações de terras indígenas por todo o território 

 
65 De acordo com Kazan (2020, p. 87) o coletivo Nós, Mulheres da Periferia é composto por seis mulheres 

comunicadoras que nasceram e cresceram nas diferentes periferias de São Paulo. Segundo a autora, "elas se 

propõem criar, por meio das redes sociais e do site, ambientes que possam minimizar a falta de representatividade 

das mulheres e moradoras das periferias na imprensa, a partir de diferentes formatos comunicativos”. 

 
66 Disponível em:  https://www.instagram.com/nosmulheresdaperiferia 

https://www.instagram.com/nosmulheresdaperiferia
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nacional, impactando muitos povos.  Além disso, a questão do feminismo islâmico também foi 

posta em pauta, pois no dia 15 de agosto de 2021 o Talibã retornou à capital do Afeganistão, 

Cabul, após ser expulso pelas tropas dos Estados Unidos. Por fim, sendo no mês de agosto o 

dia nacional do orgulho lésbico, o @portalcatarinas realizou reportagens que se sobressaíram 

dentre as outras temáticas que também estiveram presentes. Abaixo, a figura 10 apresenta uma 

publicação realizada no mês de agosto com a reflexão de Samantha Ro’otsitsina Xavante, de 

um dos povos indígenas mais atingidos pela COVID-19. Ela participou do evento Cura da 

Terra, e em sua fala denunciou o processo de colonização, em que as primeiras mulheres deste 

território a serem violentadas foram as mulheres indígenas. Samantha é uma voz potente na luta 

das mulheres indígenas com perspectiva decolonial. Na publicação, uma foto dela, usando uma 

camiseta com os dizeres “Lute como uma mulher indígena”, e ao lado, em uma caixa roxa, um 

trecho de sua fala. 

 

Figura 10 - Feminismo indígena e a COVID-19 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 21 ago 2021. 
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Vale comentar que o Portal Catarinas sofreu ataques67 entre março e abril de 2021, 

congestionando o site, até que o servidor ficasse indisponível. Vítima de ataque cibernético68, 

conhecido como ataque de negação de serviço (DDoS), esse tipo de ataque se dá através de uma 

sobrecarga de acesso de diversos computadores a fim de sobrecarregar o sistema, fazendo com 

que o site saia do ar. O problema deixou o site do Portal Catarinas inacessível durante uma 

semana, como se pode observar na Figura 9 abaixo. 

 

Figura 11 - Reprodução da matéria publicada sobre o ataque cibernético 

 
                          Fonte: Portal Catarinas, 2021. 

 

O ataque realizado contra o Portal Catarinas fez com que as jornalistas se propusessem 

a informar e discutir sobre formas de se proteger nas redes sociais, investindo na aprendizagem 

a respeito da segurança cibernética. Durante a minha coleta de dados no mês de agosto, o 

@portalcatarinas realizou algumas postagens relacionadas a isso, e observo que a discussão 

 
67 De acordo com Lago e Osvald (2022, p.10) a violência digital contra as mulheres jornalistas é um padrão global. 

As autoras observam que há uma despreocupação por parte dos responsáveis pelas plataformas online, 

principalmente em países considerados subalternos dentro das lógicas eurocêntricas, de criar alternativas para 

acabar com a violência. Um exemplo citado seria o de proporcionar programas de segurança com perspectiva de 

gênero para as jornalistas. 

 
68 Disponível em: https://www.abraji.org.br/noticias/portal-catarinas-sofre-ataques-massivos-e-fica-fora-do-ar 

https://www.abraji.org.br/noticias/portal-catarinas-sofre-ataques-massivos-e-fica-fora-do-a
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reflete os embates relacionados às presenças não hegemônicas nos ambientes online que, por 

darem voz às vozes que muitas vezes são caladas, acabam por causar incômodo àqueles que 

preferem que não existam movimentos de resistência, seja no jornalismo, seja na política. 

 

Figura 12 - Ameaças online e segurança cibernética                        

      
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 24 ago 2021. 

 

No mês de setembro houve discussões que já eram tratadas nos meses anteriores, porém, 

sendo no dia 28 de setembro o Dia Latino-Americano e Caribenho pela Descriminalização e 

Legalização do Aborto, foram levantadas mais discussões sobre o tema do aborto e dos direitos 

sexuais e reprodutivos. 
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Figura 13 - Direito: Aborto Legal 

 
      Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 28 set 2021. 

 

Por fim, no mês de outubro é possível observar maior variedade de discussões, 

mantendo debates já de outros meses, como as questões de gênero e raça, mas com uma maior 

constância nas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Foi no mês de outubro que o presidente 

vetou a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, que consta no Projeto 

de Lei nº 4968/2019, cuja autora foi a deputada federal Marília Arraes (PT-PE). Abaixo, a 

Figura 14 apresenta a publicação Programa de Proteção e Promoção de Saúde Menstrual. 

Interessante observar que a publicação carrega inúmeros significados. Tendo a intenção de 

criticar a decisão do presidente que vetou a distribuição de absorventes, a imagem de capa 

ilustra de forma explícita o tema referido. Um absorvente com sangue e uma calcinha 

manchada, expõe de forma evidente um assunto invisibilizado, principalmente em uma rede 

social conhecida pelo costume de seus usuários, com perfis pessoais, publicarem imagens 

felizes, como comida e viagens, por exemplo. O texto na foto “um homem que odeia mulheres” 

é uma mensagem direta ao presidente, sem nem ao menos precisar mencioná-lo na fotografia. 
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Figura 14 - Programa de Proteção e Promoção de Saúde Menstrual 

 
       Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 08 out 2021. 

 

 

Tabela 3 - Tópicos Abordados nas Publicações do @portalcatarinas no Instagram 

Tópicos Abordados nas Publicações do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Especial | Dia de Tereza 

de Banguela e da Mulher 

Negra 

Movimento de Mulheres 

Camponesas - MMC 
bell hooks | Amor ético Coalizões feministas 

Cultura | 12 Intelectuais 

Negras 
Justina Inês Cima Feminismo negro Aborto seguro 

Especial | Sementes de 

Marielle e Antonieta de 

Barros 

Feminismo Islâmico Oficina: aborto seguro 
Recurso do carrossel para 

tirinha - HQ 

Frase | Conceição 

Evaristo 

População em situação de 

rua 

Gênero - debate nas 

escolas de Manaus 

8º live do #Feminino 

feminismo 

Antonieta de Barros Feminismo indígena Demarcação já Live | As netas das Bruxas 

Marielle Franco Violências | Caso Adrielle 

Abandono da prefeitura 

para casa de acolhimento 

para meninas e mulheres 

Caso de estupro | Mariana 

Ferrer 

                                                                                                                                                                      Continua 



96 
 

Por que as mulheres 

brancas devem primeiro 

ouvir as mulheres negras  

19/08 - Dia Nacional do 

Orgulho Lésbico 
Marco temporal 

Manifestação contra 

Bolsonaro 

Frase e foto: Marlina 

Oliveira, Ana Lucia 

Martins, Valdecir 

Nascimento e Jeruse 

Romão 

Majur Traytowu - 

primeira Mulher 

Transexual Cacica do 

Povo Boe Bororo em 

Mato Grosso 

Marcha das Mulheres 

Indígenas 
Movimentos indígenas 

Entrevista| Mulheres 

Negras e o Jornalismo - 

Flávia Oliveira (UFF) 

Violência obstétrica Coluna Filhas da Terra Filhas da terra 

80% das metas da ONU 

pelo Brasil estão em 

retrocesso 

Mobilização contra a 

agenda anti-indígena no 

congresso 

Violência obstétrica Live - Bruxas 

Esporte/Rayssa 
Mês da visibilidade 

lésbica (agosto) 
Racismo Mulheres e Política 

Aniversário Marielle 

Franco 
Pretas lésbicas 

Live | Maternidade e 

amamentação - UFSC 

Falta de 

representatividade na 

política 

Notícia | HQ "Marielle 

Franco Raízes" - 

Homenagem aos 42 anos 

Marielle Franco 

Visibilidade lésbica 

Direitos Sexuais e 

Reprodutivos das 

Mulheres Latino-

Americanas e 

Caribenhas 

Gráfico com marcas 

importantes na política 

nacional com recorte de 

raça e gênero 

Entrevista com Valdecir 

Nascimento | Feminismo 

negro 

Dia Nacional da 

população em situação 

de rua 

2ª Marcha das Mulheres 

Indígenas 
Mulheres na história 

Mães de Acari 
Violência sexual de um 

ginecologista 
Caso Adrielli 

Emancipação das 

mulheres 

Meio Ambiente 

Mulheres Semeando a 

Vida | Entrevista mulher 

quilombola 

Manifesto “Refloresta 

Mentes” 
Pobreza menstrual 

Abuso sexual de crianças 

e adolescentes 

Afeganistão | retorno do 

Talibã 

Legalização e 

descriminalização do 

aborto 

Feminismo e a categoria 

“mulher” 

VERA: Linha de 

telefonia sobre direitos 

reprodutivos 

Direito à maternidade de 

todas as mulheres 

Dia Mundial do 

Preservativo Feminino 
Bolsonaro nos EUA 

Mulheres negras e o 

jornalismo 

Podcast: Semeando a 

vida 
Justiça por Adrelli Fora Bolsonaro 

Esporte | Raíssa do Skate 
Campanha para apoio ao 

Portal Catarinas 

Movimento de Mulheres 

Camponesas - MMC 
Caso Mariana Ferrer 

Memória da ditadura em 

SC 

Tsitsina Xavante - líder 

indígena 
Justina Inês Cima Cultura do estupro 

Feminismo Negro Feminismo indígena 
Literatura | Indicação de 

leitura 
Perspectiva de gênero 

Literatura negra Direito à amamentação Feminismo Islâmico Desenvolvimento social 

                                                                                                                                                          Continuação 
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Entrevista | Conceição 

Evaristo 

Feira da resistência | 

povos indígenas 

Agroecologia/ 

Agronegócio 

Crise climática e 

econômica/ 

perspectiva de gênero 

para desenvolvimento 

Aula Silvia Federici Marco Temporal Não 
População em situação de 

rua 

Veto de Bolsonaro a 

projeto de saúde 

menstrual 

Trabalho doméstico Demarcação de terra Feminismo indígena Pobreza menstrual 

Mulheres negras na 

política 

Agosto dourado - leite 

materno 

Live sobre a legislação 

sobre direitos sexuais e 

reprodutivos de mulheres 

latino-americanas e 

caribenhas 

Racismo na Academia 

Brasileira de Letras 

Feminismo negro Transmasculines 
Nota de falecimento da 

ativista Maria de Lourdes 
Feminismo Negro 

Artivismo/edital 
Abuso sexual por 

ginecologista 
  Conceição Evaristo 

Esporte | Rebeca Andrade 

no pódio olímpico 
Feminismo islâmico   Justiça por Mariana Ferrer 

Conceição Evaristo Desigualdade social   Pobreza Menstrual 

Misoginia Universal 
Entrevista | Geni Nuñez | 

Feminismo indígena 
    

Falecimento de prof. trans 

da UFRB - Bahia 

Mobilização nacional 

indígena 
    

Rebeca Andrade e Borba 

Gato 
Marco Temporal Não     

Antonieta de Barros 
Mulheres semeando a 

vida (campanha) 
    

Jornada MinaTech Feminismo Islâmico     

Covid/auxílio 

emergencial 

Feminicídio de mulheres 

e meninas indígenas 
    

Violência obstétrica Cartilha Abraji     

Conselho tutelar 
Site privacidade para 

jornalistas 
    

Marielle Franco | arte de 

rua 
Misoginia - Bolsonaro     

                                                                                                                                                                 Continuação 
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Valdecir Nascimento Feminismo indígena     

Representatividade 
Feminismo das mulheres 

indígenas 
    

Conceição Evaristo Ataque DDoS     

Live mulheres negras, 

Antonieta Barros e o 

Feminismo negro 

catarinense 

Congresso jornalismo 

investigativo da ABRAJI 
   

Antonieta de Barros Segurança digital     

Julho das Pretas Assédio/cultura     

Mulheres pretas na 

política 
      

O meu voto será feminista      

Odara - Instituto       

Jovem/violência/ materna       

Bancada feminista       

Dia do Orgasmo | Rede 

feminista de saúde 
      

Mobilização de 

manifestação contra 

feminicídio 

      

Compartilhamento/ 

divulgação de música 
      

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Categorias de postagens 

 

Para iniciar as análises, a partir da coleta de dados com as publicações nas semanas, 

formulei categorias que agrupam as postagens a partir de temáticas semelhantes, de acordo com 

a recorrência de assuntos. Importante apontar, contudo, que as postagens muitas vezes se 

entrecruzam em mais de um tema.  

 A primeira categoria de análise reúne postagens que falam sobre educação, esporte e 

cultura. Em termos de educação, foram publicações diversas dentro da temática. No mês de 

julho, por exemplo, a página @portalcatarinas divulgou sobre uma aula online da pesquisadora 

feminista Silvia Federici. Além disso, neste mesmo mês foi publicada a divulgação da “jornada 
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MinaTech”69, uma ação que promove educação em tecnologia e engenharia para meninas 

jovens, do ensino público, do 9º ano e ensino médio. Além disso, @portalcatarinas divulgou 

sobre o congresso de jornalismo investigativo da ABRAJI, assim como um manual sobre 

segurança digital, e sobre a Cartilha Abraji70. Uma publicação que chamou a atenção foi a 

divulgação do edital #OcupaManaPorJustiçaReprodutiva para meninas cis e trans de 12 a 18 

anos interessadas em artivismo digital e justiça reprodutiva.  

As publicações sobre esporte não foram numerosas, mas foram muito significativas. Isto 

porque, devido ao acontecimento das Olimpíadas de Tóquio 2020, duas brasileiras se 

destacaram nas competições. A jovem skatista Rayssa, que ganhou medalha com 13 anos, e a 

jovem Rebeca Andrade, medalhista na ginástica. A página fez publicações profundas sobre a 

relevância da vitória de Rebeca, uma jovem que colocou músicas do estilo musical “funk” para 

tocar durante sua apresentação. Além disso, a página também reforçou a importância da 

medalhista ser a primeira mulher do Sul Global a subir no pódio da ginástica. 

As publicações sobre cultura foram muito ligadas ao movimento negro e indígena, 

sendo que muitas acabaram sendo postas junto às categorias de análise específicas como 

“feminismo indígena” e “feminismo negro” por entender que as publicações, além de ter um 

caráter cultural, também tem uma afirmação identitária que envolve outros atravessamentos. A 

figura abaixo é uma publicação realizada no dia 25 de julho de 2021, que consagra 12 

intelectuais negras que marcaram a história do Brasil e do mundo. Na imagem da capa, 8 delas 

estão presentes, sendo que no texto de legenda se indaga quais desses nomes são conhecidos, e 

quais destes se poderia falar como exemplo de resistência. A autora da publicação apresenta 

uma pequena biografia de cada autora. No final da publicação, as hashtags #feminismonegro e 

#intelectuaispretas estão presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69 Para mais informações: https://www.instagram.com/minatech.brasil 

 
70 Para mais informações: https://abraji.org.br/help-desk/cartilha-sobre-medidas-legais-para-a-protecao-de 

jornalistas-contra-ameacas-e-assedio-on-line 

https://www.instagram.com/minatech.brasil
https://abraji.org.br/help-desk/cartilha-sobre-medidas-legais-para-a-protecao-de%20jornalistas-contra-ameacas-e-assedio-on-line
https://abraji.org.br/help-desk/cartilha-sobre-medidas-legais-para-a-protecao-de%20jornalistas-contra-ameacas-e-assedio-on-line
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Tabela 4 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Educação, Esporte e Cultura  

no Instagram - @portalcatarinas – 2021 

Tópicos Abordados sobre o Educação, Esporte e Cultura nas Publicações do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Cultura | 12 Intelectuais 

Negras 
Cartilha Abraji 

Literatura | Indicação de 

leitura 

Racismo na Academia 

Brasileira de Letras 

Frase | Conceição 

Evaristo 

 

Segurança digital   
 

Conceição Evaristo 

Esporte/ Rayssa       

Notícia | HQ "Marielle 

Franco Raízes" - 

Homenagem aos 42 anos 

Marielle Franco 

      

Esporte | Raíssa do Skate       

Literatura negra       

Entrevista | Conceição 

Evaristo 
      

Aula Silvia Federici       

Artivismo/edital       

Esporte | Rebeca Andrade 

no pódio olímpico 
      

Conceição Evaristo       

Rebeca Andrade e Borba 

Gato 
      

Jornada MinaTech       

Marielle Franco | arte de 

rua 
      

Conceição Evaristo       

Compartilhamento/ 

divulgação de música 
      

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 15 - 12 Intelectuais Negras que Marcaram a História do Brasil e do Mundo 

 
     Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 25 jul 2021. 

 

Ao realizar a análise das postagens do @portalcatarinas foi possível agrupá-las em 

algumas categorias que chamam bastante atenção, caso da categoria feminismo indígena. 

Observando o conjunto de publicações, vi que o tema foi um dos mais publicados pelo 

@portalcatarinas. O movimento de mulheres e meninas indígenas, foi apresentado por uma 

perspectiva feminista, apontando os problemas de feminicídio com mulheres indígenas. 

Também foi exposta a questão contra o Marco Temporal, apontando a importância da 

demarcação de terras indígenas. A página divulgou a campanha Mulheres Semeando a Vida, 

Refloresta Mentes, e o movimento Filhas da Terra. O @portalcatarinas também abordou sobre 

a agroecologia em contraposição ao agronegócio, e acompanhou a segunda marcha das 

mulheres indígenas. 

A figura abaixo apresenta a publicação de 14 de setembro de 2021 sobre a segunda 

Marcha das Mulheres Indígenas. A publicação tem caráter jornalístico, inserido no eixo de 

“notícia”, em que na imagem de capa há a fotografia da marcha, com o cartaz “Mulheres 

Indígenas - Levando a cura à Mãe Terra”. No texto da publicação, a descrição de como foi o 

evento, informando sobre o julgamento do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal, 

assim como a manifestação em memória do feminicídio sofrido por Raíssa Guarani e Kaiowá 

e Daiene Kaingang. Além disso, a publicação discorre sobre a importância da luta e a 

reafirmação das atuações históricas das mulheres indígenas contra o ecocídio e o genocídio 



102 
 

como política de Estado. A luta pela justiça socioambiental e de gênero estão presentes nesta 

publicação e sua discussão e importância transpassa não só nas pautas de feminismo indígena, 

mas também outros eixos debatidos pelo @portalcatarinas, como feminismos, questões étnico-

raciais e ambientais, e violências. 

 

Tabela 5 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Feminismo Indígena  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados sobre o Feminismo Indígena nas Publicações do 

Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

 
Feminismo 

indígena 

Marcha das 

Mulheres 

Indígenas 
Filhas da terra 

 
Tsitsina Xavante 

- líder indígena 
Coluna Filhas da 

Terra 
 

 
Feminismo 

indígena 

2ª Marcha das 

Mulheres 

Indígenas 
 

 

Entrevista | Geni 

Nuñez | 

Feminismo 

indígena 

Feminismo 

indígena 
 

 
Feminismo 

indígena 
  

 

Feminismo das 

mulheres 

indígenas 
  

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 16 - 2ª Marcha das Mulheres Indígenas 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 14 set 2021. 

 

O feminismo negro, a pauta antirracista e o foco na questão de raça é especialmente 

potente no @portalcatarinas. Entre as publicações recolhidas, a começar pelo Dia de Tereza de 

Benguela e da Mulher Negra71, dia 25 de julho, o Portal Catarinas fez uma série de entrevistas 

com mulheres negras e divulgou durante o mês de julho nos stories e no feed da página do 

Instagram. Algumas entrevistas foram audiovisuais, outras apenas o áudio com uma arte 

estática. Foi evidente que houve um volume maior de postagens sobre o tema no mês de julho, 

mas ao longo dos meses o tema também foi recorrente e discutido de diversas formas. O 

@portalcatarinas enfocou mulheres que foram importantes para a história do Brasil, citando 

intelectuais negras como Conceição Evaristo, bell hooks, Valdecir Nascimento e Antonieta de 

Barros. Além disso, o @portalcatarinas fez uma publicação com um longo texto sobre mulheres 

negras da política, e algumas postagens que servem como um reforço da memória, como é o 

caso das Mães de Acari. O @portalcatarinas apontou sobre o fato de Conceição Evaristo ter 

concorrido para a cadeira na Academia Brasileira de Letras, e lamentou o fato da não escolha 

 
71 “Tereza de Benguela'' ou “Rainha Tereza”, é símbolo da resistência negra durante o período do Brasil Colonial. 

Nascida no século XVIII, ela comandou o Quilombo do Piolho ou Quariterê, nos arredores de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Comandada por Tereza de Benguela, a comunidade cresceu resistindo por 

quase duas décadas.  A Lei nº 12.987/2014, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, como o Dia Nacional 

de Tereza de Benguela e da Mulher Negra (Portal Catarinas, 2020). 
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da escritora. Por fim, mas não menos importante, a questão política e a mulher negra foram 

muito debatidas, tendo sido apresentadas algumas publicações sobre a vereadora Marielle 

Franco, assassinada na cidade do Rio de Janeiro, em março de 2018. O @portalcatarinas 

divulgou uma live que foi realizada em homenagem a data que seria comemorado o aniversário 

da vereadora.  

Abaixo, a publicação do dia 06 de outubro de 2021, “Linha do tempo traça conquistas 

de gênero e raça na política” é composta por um vídeo gravado da página do site oficial Portal 

Catarinas, em que divulgam uma linha do tempo72 que relaciona raça e gênero na história da 

política do Brasil. A linha do tempo, de acordo com a descrição, é o segundo artigo de uma 

série de três artigos, e apresenta apontamentos comparativos na representação política de 

mulheres, negros e LGBTQAI+ nas eleições 2020. A publicação utiliza o recurso de vídeo, com 

a gravação da tela do celular, que desliza pela linha do tempo. Como a linha do tempo é 

cumprida e está disponível integralmente apenas no site, o recurso da gravação da tela foi a 

solução encontrada para dar uma breve apresentação do conteúdo e gerar interesse para acessá-

lo. No texto, as hashtags #representatividadepolítica, #marcashistóricas e #mulheresnahistória 

são importantes para compreender o @portalcatarinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
72 Disponível em: https://catarinas.info/linha-do-tempo-traca-conquistas-de-genero-e-raca-na-politica/ 

https://catarinas.info/linha-do-tempo-traca-conquistas-de-genero-e-raca-na-politica/
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Tabela 6 – Tópicos Abordados sobre o Feminismo Negro nas Publicações do Instagram 

Tópicos Abordados sobre o Feminismo Negro nas Publicações do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Especial | Dia de 

Tereza de Banguela e 

da Mulher Negra 
Pretas lésbicas 

bell hooks | Amor 

ético 
Mulheres e Política 

Cultura | 12 

Intelectuais Negras 

Mulheres 

Semeando a Vida | 

Entrevista mulher 

quilombola 

Feminismo negro 
Falta de 

representatividade na 

política 

Especial | Sementes 

de Marielle e 

Antonieta de Barros 
 Racismo 

Gráfico com marcas 

importantes na política 

nacional com recorte de 

raça e gênero 

Frase | Conceição 

Evaristo 
 

Nota de falecimento 

da ativista  
Racismo na Academia 

Brasileira de Letras 

Antonieta de Barros   Feminismo Negro 

Marielle Franco   Conceição Evaristo 

Por que as mulheres 

brancas devem 

primeiro ouvir as 

mulheres negras 

   

Frase e foto: Marlina 

Oliveira, Ana Lucia 

Martins, Valdecir 

Nascimento e Jeruse 

Romão 

   

Entrevista| Mulheres 

Negras e o Jornalismo  
   

Aniversário Marielle 

Franco 
   

Notícia | HQ 

"Marielle Franco 

Raízes" -  
   

Entrevista com 

Valdecir Nascimento | 

Feminismo negro 
   

Mães de Acari    

Mulheres negras e o 

jornalismo 
   

Feminismo Negro    

Literatura negra    

Entrevista | 

Conceição Evaristo 
   

Mulheres negras na 

política 
   

Feminismo negro    

Conceição Evaristo    

                              Continua 
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Antonieta de Barros 
 

 
  

Jornada MinaTech    

Marielle Franco | arte 

de rua 
   

Valdecir Nascimento    

Representatividade    

Conceição Evaristo    

Live mulheres negras, 

Antonieta Barros e o 

Feminismo negro 

catarinense 

   

Antonieta de Barros    

Julho das Pretas    

Mulheres pretas na 

política 
   

Odara - Instituto da 

mulher negra 
   

               Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 17 - Linha do Tempo Traça Conquistas de Gênero e Raça na Política 

 
    Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 6 out 2021. 

 

 

As publicações relacionadas à categoria representatividade e resistência, foram 

publicações que levantaram questões associadas à representatividade feminina, assim como às 

políticas ligadas às questões dos movimentos feministas. Uma pauta que foi recorrente no mês 

de agosto foi o feminismo islâmico, já que neste mês houve o retorno do governo Talibã ao 

poder do Afeganistão73, o que gerou, por um lado receio pelas feministas que acreditavam que 

as repressões que já foram vividas retornariam, mas também se levantou a discussão a respeito 

do preconceito contra a religião islâmica. Além disso, outras pautas que envolvem as questões 

feministas estão nas publicações sobre trabalho doméstico, equidade de gênero e resistência 

feminista. No Instagram, o @portalcatarinas acompanhou uma manifestação de “Mulheres 

contra Bolsonaro”, tendo também compartilhado em um stories, uma foto da editora executiva 

 
73 Para mais informações, acesse: https://catarinas.info/taliba-e-afeganistao-o-que-representa-a-nova-ascensao-a-

mulheres-e-muculmanos/ 

https://catarinas.info/taliba-e-afeganistao-o-que-representa-a-nova-ascensao-a-mulheres-e-muculmanos/
https://catarinas.info/taliba-e-afeganistao-o-que-representa-a-nova-ascensao-a-mulheres-e-muculmanos/
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do Portal Catarinas, Paula Guimarães, no dia 24 de agosto de 2021 apontando que o governo 

Bolsonaro ter “institucionalizado certo tipo de misoginia”. 

Ainda que tenha realizado uma separação de categorias para análise, muitas das 

publicações trazem em si intersecções temáticas. A figura abaixo, por exemplo, relaciona a 

importância da perspectiva de gênero para a promoção do desenvolvimento social. A 

publicação é da seção Opinião, e divulga o debate lançado pela CEPAL, a ONU Mulheres e a 

Fundação Friedrich Ebert (FES Brasil). 

A fotografia da publicação é potente, uma vez que reúne elementos importantes na 

composição. Uma mulher centralizada em maior escala está com uma feição séria, rígida de 

olhos fechados, com uma máscara. Ao seu redor, em uma escala menor, há várias pessoas em 

movimento, aparentemente em uma manifestação. Com eles, dentre alguns cartazes, é possível 

ler dois, com dizeres que reclamam “vacinação já!”, “renda digna para o povo”. Nas hashtags 

da publicação, duas são importantes para observar as intersecções: #meioambiente e 

#igualdadedegênero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

Tabela 7 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Representatividade e Resistência  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Representatividade e Resistência 

do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Trabalho 

doméstico 

Feminismo 

Islâmico 

Gênero - debate 

nas escolas de 

Manaus 

Coalizões feministas 

Representatividade 
Afeganistão | 

retorno do Talibã 

Live | 

Maternidade e 

amamentação - 

UFSC 

8º live do 

#Femininofeminismo 

O meu voto será 

feminista 

Direito à 

maternidade de 

todas as 

mulheres 

Feminismo 

Islâmico 

Live | As netas das 

Bruxas 

Bancada feminista 

Campanha para 

apoio ao Portal 

Catarinas 

 
Manifestação contra 

Bolsonaro 

 
Direito à 

amamentação 
 Live - Bruxas 

 
Agosto dourado - 

leite materno 
 Mulheres e Política 

 
Feminismo 

Islâmico 
 

Falta de 

representatividade na 

política 

   Mulheres na história 

   
Emancipação das 

mulheres 

   
Feminismo e a 

categoria “mulher” 

   Perspectiva de gênero 

   

Crise climática e 

econômica/ 

perspectiva de gênero 

para desenvolvimento 

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 18 - Perspectiva de Gênero para Promover Desenvolvimento Social 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 8 out 2021. 

 

 Em relação às pautas da agenda LGBTQIA+, o @portalcatarinas realizou uma série de 

publicações a respeito, sendo na maior parte das vezes publicações nos stories, compartilhadas 

por movimentos específicos relacionados à essa população. Interessante observar que são, como 

já observado anteriormente, publicações que na maioria das vezes se relacionam com outras 

temáticas, e isso enriquece e aprofunda os debates. Um exemplo foi a publicação nos stories, 

apresentada na Figura 19, sobre o Agosto Dourado, mês da amamentação. A figura, 

compartilhada da página @IBRATNACIONAL, do Instituto Brasileiro de 

Transmasculinidades. A imagem apresenta uma pessoa trans homem amamentando e lança um 

questionamento que envolve a campanha de amamentação a também acolher as pessoas trans, 

mostrando que sim, elas também podem amamentar (se assim desejarem). Ao redor da 

fotografia, ilustrações de diferentes mamas, incluindo corpos com mastectomia, revelam 

imageticamente a diversidade de corpos e identidades, que estão juntas nesta campanha. 
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Tabela 8 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre LGBTQIA+  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre LGBTQIA+ do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Falecimento de 

prof. trans da 

UFRB - Bahia 

19/08 - Dia 

Nacional do 

Orgulho Lésbico 

  

 

Majur Traytowu 

- primeira 

Mulher 

Transexual 

Cacica do Povo 

Boe Bororo em 

Mato Grosso 

  

 

Mês da 

visibilidade 

lésbica (agosto) 

  

 Pretas lésbicas   

 
Visibilidade 

lésbica 
  

 Transmasculines   

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 19 - Seu Agosto Dourado Inclui Transmasculines? 

 
    Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 19 ago 2021. 

 

 

Neste mesmo mês se celebra o dia nacional da visibilidade lésbica, no dia 19 de agosto. 

Algumas publicações nos stories foram relacionadas à data, como um compartilhamento sobre 

mulheres pretas e lésbicas, um meme de duas namoradas lésbicas, entre outras. Na Figura 20, 

o @portalcatarinas compartilhou um stories da página Liga Brasileira de Lésbicas, cuja 

publicação tem uma imagem de fundo do jornal “Chanacomchana”74. Além disso, os dizeres 

“Sou sapatão!”, com a data exposta abaixo, marcam uma linha de afirmativa contra a repressão. 

A escolha do jornal para ilustrar o fundo da publicação apresenta uma profundidade 

significativa sobre a noção histórica e o que a data representa. 

 
74 O jornal Chanacomchana foi uma importante mídia alternativa brasileira lésbica. De acordo com o Observatório 

G, “esse boletim foi uma publicação dos coletivos que formaram os grupos Lésbico-Feminista – LF (1979-1981) 

e Ação Lésbica-Feminista – GALF (1981-1989). A única edição tablóide do título foi publicada no início de 1981, 

pelo primeiro coletivo (LF). (...) O jornal era vendido e distribuído no Ferro's bar, comumente frequentado por 

lésbicas. Todavia, as publicações não foram aprovadas pelo dono do bar, o que resultou na expulsão das mulheres 

em 1983.  Essa repressão originou o Stonewall brasileiro. Além do mais, como resposta a esse episódio, as 

mulheres do GALF decidiram que se “apropriariam” de seu lugar de convívio fazendo um happening na noite de 

19 de agosto.” Disponível em: https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/chanacomchana-conheca-a-

historia-do-stonewall-brasileiro 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/chanacomchana-conheca-a-historia-do-stonewall-brasileiro
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/cultura/chanacomchana-conheca-a-historia-do-stonewall-brasileiro
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Figura 20 - Sou Sapatão! 

 
                                                 Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 19 ago 2021. 

 

 

Por fim, uma publicação que chamou a atenção foi a interseccionalidade entre a questão 

trans e indígena, repostando a publicação nos stories da @casaninjaamazonia sobre Majur, a 

primeira cacique transgênero do Brasil, do povo Boé-Bororo. Abaixo, a publicação contém a 

chamada junto com uma selfie dela.  
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Figura 21 - Majur: A Primeira Cacique Trans do País 

 
                                                        Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 19 ago 2021. 

 

Além disso, o @portalcatarinas denunciou em uma série de publicações sobre Saúde e 

Direitos Reprodutivos, portanto essa foi uma categoria de análise. Um exemplo foram as 

publicações sobre a questão sobre a Pobreza Menstrual, e a discussão que foi exposta com o 

título “Um homem que odeia as mulheres” após o então presidente da república ter vetado o 

projeto de lei que propunha a distribuição de absorventes menstruais para jovens estudantes de 

escola pública. A matéria aponta que um estudo revela que uma parcela da população jovem 

brasileira deixa de ir à escola quando estão menstruadas por falta de absorventes. Essa não foi 

a única crítica do Portal Catarinas ao presidente. Ademais, no mês de agosto, considerado 

“Agosto Dourado”, o @portalcatarinas publicou uma matéria “Feminismo nosso de cada dia 

(14) – Amamentação: o direito à vida que brota dos seios”, confeccionando um debate sobre a 

importância da amamentação e fazendo um paralelo com a violência vivida no caso citado 

anteriormente por Adrielle, que foi afastada de sua filha e não pode amamentá-la. Em setembro, 

o @portalcatarinas realizou uma live sobre a legislação que discute os direitos sexuais e 

reprodutivos das mulheres latino-americanas e caribenhas. 
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Tabela 9 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Saúde e Direitos Reprodutivos  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Saúde e Direitos Reprodutivos do 

Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

VERA: Linha de 

telefonia sobre 

direitos 

reprodutivos 

Violência 

obstétrica 

bell hooks | Amor 

ético 
Aborto seguro 

Violência 

obstétrica 
 

Oficina: aborto 

seguro 

Recurso do carrossel 

para tirinha - HQ 

Conselho tutelar  
Violência 

obstétrica 
Pobreza menstrual 

Dia do Orgasmo | 

Rede feminista de 

saúde 

 

Direitos Sexuais e 

Reprodutivos das 

Mulheres Latino-

Americanas e 

Caribenhas 

Veto de Bolsonaro a 

projeto de saúde 

menstrual 

  

Legalização e 

descriminalização 

do aborto 

Pobreza menstrual 

  

Dia Mundial do 

Preservativo 

Feminino 

Pobreza Menstrual 

  

Live sobre a 

legislação sobre 

direitos sexuais e 

reprodutivos de 

mulheres latino-

americanas e 

caribenhas 

 

                     Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 22 - Divulgação de Live 

. 

                            Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 17 set 2021 

 
 

 

 O @portalcatarinas realizou uma série de publicações que discutia a legalização do 

aborto. Neste tema, pude observar usos do @portalcatarinas no Instagram para discutir de forma 

pedagógica e informativa o tema. Foi o caso da publicação no dia 28 de julho de 2021 a respeito 

do grupo VERA, uma linha de telefone que informa sobre direitos reprodutivos. Além disso, 

@portalcatarinas utilizou um dos recursos que mais se destacou na análise. Foi o criativo uso 

do carrossel do feed do Instagram75 para publicar uma tirinha que apresenta como seria a 

possibilidade de se realizar um aborto de forma segura, por telemedicina, com humanidade e 

acolhimento.  

 
75 De acordo com Mlabs, “o post carrossel no Instagram é aquele que funciona como uma espécie de álbum, no 

qual é possível inserir até 10 itens no mesmo post, bastando arrastar para o lado para ver as imagens ou vídeos da 

sequência. Ao colocar imagens você pode organizá-las como preferir, escolher sua ordem e aplicar filtros em todas 
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Na postagem, 10 imagens ilustradas funcionam como uma história em quadrinhos. 

Todas com a cor verde presente, cor referência da interrupção de gravidez, narram a história de 

uma jovem de 14 anos que foi dopada e estuprada, e que junto com o apoio da sua mãe, buscou 

ajuda médica para realizar um aborto legal e seguro. No hospital, elas pegaram os comprimidos 

necessários e foram para a casa, pois com a COVID-19, a recomendação é que fizessem o 

procedimento em casa, sabendo que se necessário poderiam ter auxílio médico por 

telemedicina. O procedimento acontece em sua casa, posteriormente ela retorna ao hospital para 

ser atendida por uma psicóloga e, segundo a história, termina feliz e com planos para o futuro. 

Por fim, importante comentar que a publicação é uma repostagem da página 

@nempresanemmorta76, que desenvolve uma forma pedagógica de abordar um assunto que, 

por vezes, é tratado com tabu, interferências não científicas, e desinformação.  

 

Figura 23 - “O aborto por telemedicina é acolhedor e seguro!” 

 
  Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 04 out 2021. 
  

 
ou individualmente. Além de post carrossel com imagens, é possível fazer apenas com vídeos ou ainda mesclar os 

dois, imagens e vídeos.”. Disponível em: https://www.mlabs.com.br/blog/post-carrossel-instagram 

 
76 Acesso: https://www.instagram.com/nempresanemmorta 

https://www.mlabs.com.br/blog/post-carrossel-instagram
https://www.instagram.com/nempresanemmorta/
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Figura 24 - “O aborto por telemedicina é acolhedor e seguro!” - Amostra dos quadrinhos 

                 
       Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 04 out 2021. 
 

Uma publicação realizada no dia 11 de setembro de 2021 divulgando uma oficina para 

a realização de um aborto seguro. Percebo que ainda que o @portalcatarinas publique com 

frequência a respeito da questão do aborto, no mês de setembro houve um volume maior, e 

acredito que isso possa se dar pois no dia 28 de setembro se comemore o dia da luta pela 

descriminalização e legalização do aborto na América Latina e Caribe. 
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Figura 25 - Oficina: Protocolos e Cuidados para o Abortamento Seguro 

 
                                                  Fonte: Portal Catarinas - Instagram 

 

O @portalcatarinas em parceria com o jornal The Intercept lançou no dia 20 de junho 

de 2022 uma denúncia a respeito de uma menina de 11 anos que foi estuprada, estava grávida 

e que uma juíza de Florianópolis a tentou impedir de fazer o aborto legal. A notícia, difundida 

a partir das redes sociais, com a matéria completa no site oficial do The Intercept, e o vídeo da 

audiência no site do Portal Catarinas, teve repercussão internacional. Na Figura 26 é possível 

observar a primeira publicação sobre o tema. "Suportaria ficar mais um pouquinho?”, foi a 

pergunta feita pela juíza Joana Zimmer à menina de 11 anos, se ela poderia esperar ficar mais 

alguns meses com o bebê na barriga, para dar para adoção. O vídeo desta conversa também foi 

publicado no Instagram do @portalcatarinas, e gerou revolta pelo nível de desumanidade e 

violência da juíza em relação à criança.77 De acordo com o site oficial do Portal Catarinas, o 

caso teve desdobramentos sérios, que envolvem uma CPI, assinada pela deputada Ana 

Campagnolo do partido PL, a “CPI do Aborto”, com o objetivo de apurar o procedimento, 

buscando investigar, de acordo com o site “se foi ‘realizado ilegalmente sob a falsa 

 
77 De acordo com o Ministério Público Federal, em notícia divulgada pela Carta Capital, no dia 22 de junho de 

2022, a menina de 11 anos realizou o procedimento de interrupção de gravidez. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/justica/menina-de-11-anos-vitima-de-estupro-em-sc-consegue-fazer-o-aborto-

diz-mpf/ 

https://www.cartacapital.com.br/justica/menina-de-11-anos-vitima-de-estupro-em-sc-consegue-fazer-o-aborto-diz-mpf/
https://www.cartacapital.com.br/justica/menina-de-11-anos-vitima-de-estupro-em-sc-consegue-fazer-o-aborto-diz-mpf/
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comunicação de crime’, se a conduta médica praticada foi ‘tecnicamente correta e legítima’, 

além de propor uma investigação dos jornais que tornaram público o abuso de poder cometido 

por agentes do sistema de justiça.”.78 

  

Figura 26 - "Suportaria ficar mais um pouquinho?” 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 20 jun 2021. 
 

 

Outra categoria de análise é sobre as questões étnico-raciais e ambientais, assuntos 

amplamente discutidos no @portalcatarinas. Com o retorno da discussão sobre o Marco 

Temporal e a 2ª Marcha das Mulheres Indígenas, muito se discutiu sobre o tema da população 

indígena, cujos direitos conquistados - e ainda por conquistar - se mostraram em risco de 

retroceder. Um dos motivos foi o avanço do agronegócio sobre a disputa de terra, e a 

condescendência do atual governo frente aos interesses políticos e econômicos do mercado 

agro. Um exemplo foi a publicação sobre a mobilização realizada contra a agenda anti-indígena 

no congresso. Visto que os movimentos sociais realizaram manifestações sobre o tema, os 

movimentos foram publicados com especial atenção do @portalcatarinas, que considera 

importante que os direitos da população indígena, quilombola e das/os trabalhadoras/es rurais 

sejam mantidos. O portal realizou séries especiais sobre as questões que envolvem o meio 

ambiente, a agroecologia e o Movimento de Mulheres Camponesas - MMC. Além disso, há um 

podcast produzido pelo Portal Catarinas “Mulheres Semeando a Vida”79, também divulgado no 

 
78 Para mais informações, acesse: https://catarinas.info/a-inquisicao-acabou-ha-200-anos-ministra 

 
79 Disponível em: 

https://open.spotify.com/episode/0am2QwvqeKaKAlMdPuInOW?si=5w0T3_EMQ0e2XFItWgRTTA 

https://catarinas.info/a-inquisicao-acabou-ha-200-anos-ministra
https://open.spotify.com/episode/0am2QwvqeKaKAlMdPuInOW?si=5w0T3_EMQ0e2XFItWgRTTA
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Instagram, que apresenta histórias de mulheres que estão na linha de frente das comunidades 

que lutam por justiça ambiental, social e de gênero.  

A figura 27 abaixo faz parte da série “Mulheres Semeando a Vida” e apresenta a ativista 

Justina Inês Cima e o Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Na publicação, uma foto 

da ativista, com dizeres sobre a luta das mulheres nas comunidades e a importância de suas 

práticas de industrialização artesanal, que são formas de construção de conhecimento. Justina 

Inês Cima é de um quilombo do oeste de Santa Catarina e faz parte do MMC desde a ditadura. 

A publicação é interessante porque contém muitos itens informativos, desde a fotografia, quanto 

o texto da descrição, quanto os caminhos que a publicação pode levar, como é o caso do podcast. 

Esse tipo de publicação demonstra a ampla capilaridade comunicativa que uma única 

publicação pode alcançar. 
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Tabela 10 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Questões Étnico-raciais e ambientais  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Questões Étnico-raciais e 

Ambientais do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Meio Ambiente 

Movimento de 

Mulheres 

Camponesas - 

MMC 

Demarcação já 
Movimentos 

indígenas 

 
Justina Inês 

Cima 
Marco temporal  

 

Mobilização 

contra a agenda 

anti-indígena no 

congresso 

Manifesto 

“Refloresta 

Mentes” 

 

 

Mulheres 

Semeando a Vida 

| Entrevista 

mulher 

quilombola 

Movimento de 

Mulheres 

Camponesas - 

MMC 

 

 

Feira da 

resistência | 

povos indígenas 

Justina Inês Cima  

 
Marco Temporal 

Não 

Agroecologia/ 

Agronegócio 
 

 
Demarcação de 

terra 
  

 
Mobilização 

nacional indígena 
  

 
Marco Temporal 

Não 
  

 

Mulheres 

semeando a vida 

(campanha) 

  

                        Fonte: Elaborada pela autora. 



123 
 

 

Figura 27 - Muitas Lutas Vieram das Indígenas, Negras e Camponesas 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 18 ago 2021. 

 

A categoria de análise violências reflete a questão da violência contra as mulheres e 

apareceu nas publicações de inúmeras formas, em uma capilaridade temática ampla, que 

demonstrou o cuidado e a atenção ao tratar dos temas, que são variados. Os focos de maior 

atenção foram: violência obstétrica (violência materna, questões sobre o amamentar), pobreza 

menstrual, e cultura do estupro. Um fato marcante que pude observar durante a coleta de 

publicações foi sobre o “Caso Mariana Ferrer”. Mariana Ferrer é uma modelo e blogueira que 

acusou o empresário André de Camargo Aranha de tê-la estuprado no Café de La Musique, um 

beach club de luxo em Florianópolis, Santa Catarina. O @portalcatarinas fez uma série de 

publicações cobrando justiça pela modelo. Ela perdeu na primeira e segunda instâncias num 

julgamento em que foi agredida violentamente pelo advogado do acusado. Dada a repercussão 

da forma violência como o julgamento ocorreu, foi sancionada em 2021 a Lei Mariana Ferrer, 

Lei Federal 14.425, que pretende coibir o desrespeito às vítimas durante o processo legal. 

Em relação à violência obstétrica80, como exposto na figura abaixo, o @portalcatarinas 

acompanhou o caso da gestante Adrielle, que teve sua filha Suzi retirada de seus braços poucas 

 
80 De acordo com o site oficial do Portal Catarinas, “a Lei Estadual Nº 17.097, de 17 de janeiro de 2017, dispõe 

sobre “implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a violência obstétrica”. 

Entre as ações consideradas violência obstétrica, conforme caracteriza o artigo 3º, está “retirar da mulher, depois 
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horas após dar à luz em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. O @portalcatarinas fez uma série 

de publicações nos stories de sua página no Instagram, atualizando informações sobre o 

processo que envolvia a jovem, a justiça, e manifestantes que se indignaram com o caso. 

A figura 28 abaixo apresenta uma foto de manifestantes que se reuniram em frente ao 

hospital universitário em que a jovem Adrielle foi afastada de seu bebê. A publicação apresenta 

uma foto das pessoas no local, e o texto diz “Violências - Jovem preta é afastada de bebê após 

nascimento em maternidade de Florianópolis”. Em tom crítico e informativo, a reportagem dá 

voz à mãe que expõe sua dor em ter sofrido violência obstétrica de inúmeras formas. No texto, 

reclama por não poder amamentar a sua filha, ter sido humilhada, e por ter tido sua filha tirada 

de seus braços após o seu nascimento. A reportagem explicita de inúmeras formas o 

atravessamento de raça, gênero e classe, visto a tamanha violência que foi vivida por Adrielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
do parto, o direito de ter o bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre demanda, salvo se 

um deles, ou ambos necessitarem de cuidados especiais’”. 
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Tabela 11 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Violências  

no Instagram - @portalcatarinas - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Violências do Instagram 

@portalcatarinas - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

80% das metas da 

ONU pelo Brasil 

estão em retrocesso 

População em 

situação de rua 

Abandono da 

prefeitura para 

casa de 

acolhimento para 

meninas e 

mulheres  

Caso de estupro | 

Mariana Ferrer 

Abuso sexual de 

crianças e 

adolescentes 

Violências | Caso 

Adrielle 

Violência 

obstétrica 

Manifestação contra 

Bolsonaro 

Memória da 

ditadura em SC 

Violência 

obstétrica 
Racismo 

Falta de 

representatividade na 

política 

Covid/auxílio 

emergencial 

Dia Nacional da 

população em 

situação de rua 

Caso Adrielli Bolsonaro nos EUA 

Violência 

obstétrica 

Violência sexual 

de um 

ginecologista 

Justiça por 

Adrielli 
Fora Bolsonaro 

Jovem/violência/ 

materna 

Abuso sexual por 

ginecologista 

População em 

situação de rua 
Caso Mariana Ferrer 

Mobilização de 

manifestação 

contra feminicídio 

Desigualdade 

social 
 Cultura do estupro 

 

Feminicídio de 

mulheres e 

meninas 

indígenas 

 
Desenvolvimento 

social 

 
Site privacidade 

para jornalistas 
 

Justiça por Mariana 

Ferrer 

 
Misoginia - 

Bolsonaro 
  

 Ataque DDoS   

 

Congresso 

jornalismo 

investigativo da 

ABRAJI 

  

 Assédio/cultura   

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 28 - Jovem Preta é Afastada de Bebê Após Nascimento em Maternidade 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 30 jul 2021. 

  

5.3 Análise: @feminacida 
 

 

 No total foram 222 postagens analisadas, somando as publicações no feed de notícias e 

nos stories. A página do Instagram @feminacida é exclusivamente de publicações escritas pelas 

jornalistas do grupo, sendo que elas postam sobre as colunas - resenhas - textos que estão no 

site, no feed de notícias da página oficial, entretanto, apenas colocam o link de acesso na “bio” 

e nos stories, o que faz com que os seguidores circulem mais pela página delas e visualizem 

também os stories, potencialmente aumentando o fluxo de engajamento. Existem casos de 

textos que estão integralmente no feed, como a publicação do dia 20/08 em que apresentam o 

problema entre pessoas evangélicas com a série "El reino". Quando a nota está completa no 

feed do Instagram, a imagem do feed tem a logo da Feminacida no canto inferior direito da 

imagem.   

Percebe-se uma redução (reduzindo-se, às vezes, até mesmo a zero) de postagens nos 

finais de semana. 

Há alguns temas que estão presentes constantemente nas postagens. Sinto como se pela 

insistência em abordar determinados temas, o movimento de mulheres torne possível a 
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transformação dos cenários. Sobre algumas postagens, elas vão além de fatos específicos do 

país, ou de temas apresentados pelas jornalistas. Tem assuntos que são reportados por todas as 

páginas ao mesmo tempo, com um processo de viralização de algum acontecimento.  

 

Tabela 12 - Contagem de Publicações @feminacida – 2021 

Contagem de Publicações @feminacida - 2021 
 

Data Feed Stories Total   Data Feed Stories Total  

25/07 1 4 5   18/08 5 4 9  

26/07 7 3 10   19/08 6 8 14  

27/07 5 1 6   20/08 7 6 13  

28/07 5 6 11   21/08 1 0 1  

29/07 5 8 13   22/08 0 0 0  

30/07 5 7 12   23/08 6 7 13  

31/07 0 0 0   24/08 8 4 12  

Julho = 57 publicações   Agosto = 62 publicações  

          
 

Data Feed Stories Total   Data Feed Stories Total  

11/09 1 0 1   04/10 3 4 7  

12/09 2 0 2   05/10 8 7 15  

13/09 5 3 8   06/10 7 3 10  

14/09 8 5 13   07/10 6 2 8  

15/09 6 1 7   08/10 2 0 2  

16/09 5 7 12   09/10 1 1 2  

17/09 6 9 15   10/10 1 0 1  

Setembro = 58 publicações   Outubro = 45 publicações  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

5.4 Tópicos Abordados: @feminacida 

 

Como no caso do @portalcatarinas identifico os tópicos abordados pelo @feminacida, 

que foram coletados nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021. Os tópicos estão 

descritos na ordem de publicação, tanto referente aos stories, quanto referente ao feed de 

notícias. 

No mês de julho, a primeira postagem coletada, no dia 25/07 foi a respeito do “Dia 

Internacional da Mulher Afrolatina, Afrocaribeña e da Diáspora” (como constava na 

publicação). Nos stories, Feminacida compartilhou a divulgação do texto que explica a origem 

da data, e que se encontra integralmente no site. Além disso, ocorreram entre 23 de julho de 

2021 a 8 de agosto de 2021 as Olimpíadas de Tóquio, o que colaborou para os números 

expressivos de postagens voltadas a esta temática. Em todos os dias de coleta houve alguma 

publicação relacionada ao esporte. Interessante apontar que todas tiveram uma lente distinta do 

que comumente se vê nas notícias de meios hegemônicos. Um exemplo foi uma publicação 
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sobre a depressão no futebol, assim como um atleta LGBTQIA+ que ganhou medalha de ouro 

no salto de trampolim. O @feminacida também publicou sobre a Rayssa Leal, conhecida como 

“fada do skate”, brasileira de 13 anos que foi medalhista. Por fim, sobre esporte houve também 

uma denúncia de um caso de gordofobia contra uma goleira brasileira nas olimpíadas. Além 

dos temas de esporte, houve publicações sobre crítica à publicidade sexista, discussões sobre 

ESI, homenagem à mulheres importantes, e uma homenagem ao aniversário de Marielle Franco. 

 

Figura 29 - Les Afrodescendientes y La Importancia de Nuestra Palabra 

   
Fonte: Feminacida - Instagram, 25 jul 2021. 

 

No mês de agosto os assuntos foram variados, mas percebo que esteve muito presente a 

discussão crítica acerca dos meios de comunicação hegemônicos, como uma publicação que 

criticava a publicidade machista, assim como se falou sobre a importância da Lei Micaela nos 

meios de comunicação e o problema da violência simbólica. Além disso, no mês de agosto se 

discutiu sobre a paridade de direitos políticos para as mulheres, igualdade laboral, assim como 

debateu-se sobre a equidade de gênero no âmbito empresarial. O @feminacida também abordou 

pautas que são mais recorrentes às suas publicações, como a questão do feminicídio, abuso 

sexual, e aborto. Agosto é o mês em que se celebra o dia do ativismo pela diversidade e isso foi 

tema de publicação, além de uma publicação sobre pessoas trans. 
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Figura 30 - Hacia la Paridad Política 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 18 ago 2021. 

 

No mês de setembro, Feminacida abordou sobre um tema muito debatido na Argentina, 

que é a questão da linguagem inclusiva, e informou que nas eleições primárias as pessoas não-

binárias puderam votar com seus nomes sociais. Uma vitória. Além disso, publicou sobre um 

tema que me chama atenção, por perceber quão cara é a questão da formação e da crítica do 

jornal sobre o próprio jornalismo. Alguns temas debatidos dizem respeito a isso, como uma 

publicação sobre a imprensa machista, um artigo sobre um jornal argentino contra-feminista, 

uma denúncia de gordofobia na televisão, assim como a divulgação do curso de jornalismo 

feminista preparado pelo próprio Feminacida. Outros assuntos foram debatidos, como o 

feminicídio, o mainsplaining, o abuso sexual e o aborto. Por fim, neste mês foi instalada uma 

placa em homenagem à Marielle Franco na estação de metrô “Rio de Janeiro” na cidade de 

Buenos Aires, Argentina. 



130 
 

Figura 31 - Una Placa en Memoria de Marielle 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 14 set 2021. 
 

No mês de outubro, logo no primeiro dia de coleta, o Instagram saiu do ar, portanto foi 

publicado no Instagram, após o retorno, um compilado do que esteve em debate no Twitter 

(visto que este não caiu). Além deste dia em específico, ao longo do mês algumas publicações 

chamaram a atenção, como publicações sobre esporte, saúde, e menções a pessoas importantes 

também estiveram presentes, como por exemplo uma homenagem às cantoras Mercedes Sosa 

e Violeta Parra. Ademais, publicou-se sobre a lei de identidade de gênero, a cota laboral para 

pessoas trans, políticas públicas com destinação de verbas para políticas de gênero e 

diversidade. Por fim, foi publicada uma matéria sobre uma biblioteca inclusiva e popular que 

gera trabalho para pessoas trans no bairro de Villa Santa Rita, na cidade de Buenos Aires, 

Argentina.  
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Figura 32 - Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 6 out 2021. 

 

Abaixo, como no caso do @portalcatarinas, uma tabela com os tópicos abordados nas 

publicações realizadas pela página @feminacida no Instagram. A divisão foi realizada pelos 

meses de coleta de dados, e o critério foi a aplicação de uma palavra-chave que resume o 

conteúdo publicado. Ainda que haja um critério de acompanhamento das publicações, algumas 

publicações que se repetiram por estarem, no mesmo dia, nos stories e no feed, foram reduzidas 

a apenas uma menção na tabela, com o objetivo de torná-la mais concisa e concentrada. 
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Tabela 13 - Tópicos Abordados nas Publicações do Instagram - @feminacida - 2021 

 

Tópicos Abordados nas Publicações no Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Dia Internacional da Mulher 

Afrolatina, Afro Caribenha e 

da Diáspora 

Paridade de direitos 

políticos para mulheres 
Educação Aniversário Violeta Parra 

Afrodescendentes 

Vandalismo contra las 

Abuelas de la Plaza de 

Mayo 

Educação na pandemia 
Aniversário de morte 

Mercedes Sosa 

Esporte 
Crítica à publicidade 

machista 
Feminicídio 

Postagens feministas na 

queda do Instagram, 

Facebook e WhatsApp 

Saúde 

Feminismo Islâmico 

decolonial - 

espetacularização e 

pensamento salvacionista 

Imprensa machista Ley dos etiquetados 

Escola Feminacida Comunidad Feminacida 
Política - Eleições 

primárias 
Saúde 

Esporte 

Escuela Feminacida - 

seminário de comunicação 

e gênero 

Pessoas não bináries 

puderam votar com outro 

gênero 

Escuela Feminacida 

Crítica à TV Denúncia Mansplaining Jornalismo feminista 

Abuelas de la Plaza de Mayo Feminicídio #Infanciaslibres Free Britney 

LGBTQIA+ 
Caso relacionado ao BR 

(Darthés) 
Qué Leer 

Concurso de literatura 

para autoras 

Cultura Abuso sexual 
Ley Micaela en los 

medios de comunicación 
Esporte 

   
                            Continua 

 

 



133 
 

Esporte Táxi de/para mulheres ESI Abuso sexual/ 

Marielle Franco 

(4 anos de seu assassinato) 
ESI 

Viva Maria (programa de 

rádio brasileiro) 
ESI 

ESI IVE Religião/Aborto 
Gap de Gênero nas 

empresas 

Curiosidade (nascimento de 

Gisèle Hamile - 27/07) 

Jeviera Carrera: 

independencia Chile 
Marielle Franco Aborto legal 

Escola Feminacida 

LGBTQIA+: dia do 

ativismo da diversidade 

(20.08) 

Futebol 

Escola Feminacida - 

oficina de jornalismo 

feminista 

ESI Religião/Netflix Homofobia Saúde 

Esporte | Raíssa do Skate Meio ambiente Escuela Feminacida 
Biblioteca inclusiva e 

popular 

Literatura 

Escola Feminacida - 

Seminário de 

comunicação e gênero 

Política - Direita: Javier 

Milei 

Lei de identidade de 

gênero 

Crítica à publicidade sexista Futebol feminino 

Dia latino-americano da 

imagem da mulher nos 

meios de comunicação 

Feminicídio 

Sexualidade Diversidade Violência política Esporte LGBTQIA+ 

Saúde mental Feminismo Linguagem inclusiva 
35º Encuentro 

Plurinacional de Mujeres 

Esporte/gordofobia Abuso sexual Jornal contra o feminismo Teatro/feminismo 

Homenagem | 

meteorologista Eugenia 

Kalnay 

#Qué leer 
Encuentro Plurinacional 

de Mujeres 
Lei antiaborto nos EUA 

Direitos humanos Comunidad Feminacida 
Esporte: A brecha de 

gênero 
Escuela Feminacida 

                               Continua 
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Direitos trans (inclusão) Igualdade laboral Aborto 
#Quéver - Sex Education - 

série 

Escuela Feminacida ESI 

Escuela Feminacida: 

curso de jornalismo 

feminista 

Cota laboral trans 

Sorteio do dia do orgasmo 
Feminicídio - justiça por 

Lucía Pérez 
Ditadura militar 

Reforço positivo/Lady 

Gaga 

Teletrabalho/lei 
Ley Micaela en Los 

Medios de Comunicación 

Protagonistas - Travesti - 

Cris Miró 
Comunidad Feminacida 

Tarefas de cuidado Justiça patriarcal #Quéescuchar Patriarcado 

 Travesti Escuela Feminacida ESI 

 Escuela Feminacida Esporte Escuela Feminacida 

 ESI/TICs Atriz feminista 
PBI - Política de Gênero e 

Diversidade 

 
Empreendimento/ 

equidade de gênero 

#Quéver sugestão da 

série: The Morning Show 

(#metoo) 

 

 Consumo cultural Gordoodio na TV  

 Violência simbólica Esporte  

 Pensamento crítico Violências  

  Religião  

  Abuso sexual  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Categorias de postagens 

 

Seguindo com as análises, a partir da coleta de dados com as publicações nas semanas, 

formulei categorias que agrupam as postagens a partir de temáticas semelhantes, de acordo com 

a recorrência de assuntos do Instagram do @feminacida. É necessário reforçar que as questões 



135 
 

se interseccionam, principalmente pelo fato do @feminacida ter uma perspectiva de gênero e 

direitos humanos, as publicações têm perspectivas globais com análises de questões que podem 

abarcar um mesmo tema.   

A categoria de análise crítica aos meios de comunicação foi escolhida por observar 

que o número de postagens a respeito dos meios de comunicação é grande. Foram observadas 

ao menos 11 publicações específicas, e outras que fazem parte de outras categorias, mas que 

também se relacionam com o tema. Isto demonstra que @feminacida é uma página que dá 

ênfase para a importância de não só fazer um jornalismo com perspectiva de gênero, mas formar 

pessoas que têm visão crítica sobre o meio, buscando informar como realizar uma leitura crítica 

e uma produção que não compactue com o machismo. No dia 14 de setembro @feminacida 

publicou sobre a publicação da Figura 33 abaixo.  

Os feminismos e/nos meios de comunicação se revelam um ponto de muita atenção do 

portal @feminacida. São recorrentes as postagens que propõem um olhar crítico a respeito da 

produção midiática, seja pelos meios de comunicação como o jornalismo, seja através da 

publicidade e propaganda.  

No dia 16 de setembro, em que se comemora o aniversário de uma artista travesti, Cris 

Miró81, que faleceu precocemente na Argentina, a Feminacida publicou um vídeo no feed sobre 

ela, e convidando a leitura de uma análise sobre a passagem da artista pela mídia argentina e 

como foi representada. Esse tipo de postagem não é único no Instagram da página. É evidente 

que o Feminacida se preocupa em realizar críticas sobre a representação de mulheres cis, trans, 

travestis e outras identidades que não correspondem as normas binárias heteronormativas. Além 

disso, há inúmeras postagens que convidam as e os seguidores a também exercitar a crítica 

sobre as formas como os meios de comunicação informam. 

 

 

 

 

 

 

 
81 De acordo com Sosa (2021, p. 43, tradução própria): “Cris Miró (1965-1999) foi uma artista transexual que 

ganhou notoriedade na mídia nos anos 1990. (...) Cris Miró estudou dança e atuação com grandes professores, mas 

na hora de receber a atenção das câmeras, tudo isso foi relegado ao seu status de trans, como podemos ver em uma 

entrevista que Mirtha Legrand (Canal 9) fez com ela. Quando ela morreu de câncer linfático aos 34 anos, a mídia 

repetia constantemente o nome que aparecia em seu documento de identidade, embora ela apontasse em inúmeras 

ocasiões que seu nome verdadeiro era o que ela sentia.” 

 



136 
 

Tabela 14 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Crítica aos Meios de Comunicação no Instagram - 

@feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Crítica aos Meios de 

Comunicação no Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Crítica à TV 

Crítica à 

publicidade 

machista 

Imprensa 

machista 

Jornalismo 

feminista 

Crítica à 

publicidade sexista 

Ley Micaela en 

los médios de 

comunicación 

Ley Micaela en 

los medios de 

comunicación  

  

Dia Latino-

Americano da 

Imagem da 

Mulher nos 

Meios de 

Comunicação  

  

Jornal contra o 

feminismo  

  

Protagonistas - 

Travesti - Cris 

Miró  

  

Gordoodio na 

TV  

                             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 33 - Ley Micaela en Medios  

      
    Fonte: Feminacida - Instagram, 24 ago 2021. 
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Figura 34 - Cris Miró: Furia Travesti 

 
 Fonte: Feminacida - Instagram, 16 set 2021. 

 

 A categoria de análise educação reúne as postagens relacionadas às pedagogias 

feministas, às oficinas que @feminacida promove, assim como publicações que difundem 

conhecimento. Um tema muito recorrente, que já foi abordado anteriormente, é a Lei de 

Educação Sexual Integral, ESI, a qual o Feminacida como um todo, tanto no Instagram, quanto 

em todas as plataformas, está amplamente envolvido. A publicação abaixo é um exemplo, que 

divulga a semana ESI, em que jornalistas que fazem parte do grupo vão até escolas e participam 

de conversas sobre educação sexual. A capa da publicação abaixo é uma fotografia com um 

filtro verde, cor que representa o aborto, com três jovens que aparentemente estavam em uma 

manifestação pela legalização do aborto. Uma delas está com o pano verde no pescoço, o que 

de certo modo sugere um tom de jovialidade com o assunto, aproximando o público para o 

tema. 
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Tabela 15 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Educação  

no Instagram - @feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Educação no Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Oficina de 

produção e edição 

feminista em meios 

digitais 

Comunidad 

Feminacida 
ESI 

Escuela 

Feminacida 

Semana ESI 

Escuela 

Feminacida - 

seminário de 

comunicação e 

gênero 

Escuela 

Feminacida: 

curso de 

jornalismo 

feminista 

ESI 

Escola Feminacida ESI 
Escuela 

Feminacida 

Escola 

Feminacida - 

oficina de 

jornalismo 

feminista 

ESI 

Escola 

Feminacida - 

Seminário de 

comunicação e 

gênero  

Escuela 

Feminacida 

Escuela 

Feminacida 
ESI 

 

Comunidad 

Feminacida 

 

Escuela 

Feminacida 

 

ESI 

 
ESI/TICs 

 

Escuela 

Feminacida 

                             Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 35 - ESI 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 23 ago 2021. 

 

 A cultura tem um espaço forte na página. Existem seções como literatura com “o que 

ler”, audiovisual com “o que ver”, assim como sugestões de séries, filmes, teatros que 

correspondem às questões de gênero também. Além disso, @feminacida mantém-se alinhada 

aos debates sociais que correspondem às questões de gênero. Um exemplo disso, foi durante a 

coleta de dados notar um acompanhamento com o movimento Free Britney, em que dava 

atenção ao debate sobre a relação de abuso que a cantora Britney Spears vivenciou com seu pai, 

que durante 13 anos foi tutor de sua filha, que, portanto, não pode tomar as próprias decisões 

pessoais, artísticas e financeiras. A publicação divulga o trailer do documentário lançado pela 

Netflix, que denuncia a violência econômica sofrida pela cantora. Observo que há uma 

aproximação do público com a cantora e vejo que há uma identificação geracional do público, 

já que parte das jovens adultas que seguem a página @feminacida cresceram acompanhando a 

cantora, conhecida mundialmente.  
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Tabela 16 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Cultura no Instagram - @feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Cultura do Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Cultura | Memória 

feminista por Evita 

Perón 

Religião/Netflix Qué Leer 

Concurso de 

literatura para 

autoras 

Literatura | 

Sugestão de leitura 

Silvina Ocampo 

#Qué leer 

Viva Maria 

(programa de 

rádio brasileiro) 

Teatro/ 

feminismo 

 
Consumo 

cultural 

Dia Latino-

americano da 

Imagem da 

Mulher nos 

Meios de 

Comunicação 

#Quéver - Sex 

Education - série 

  #Quéescuchar 

Reforço 

positivo/Lady 

Gaga 

  
Escuela 

Feminacida 
 

 

 

#Quéver 

sugestão da série: 

The Morning 

Show (#metoo) 

 

  Religião  

                        Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 36 - La Violencia Económica es Televisada 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 05 out 2021. 

 

 Ainda que @feminacida discuta casos como o de Britney Spears, a página também faz 

questão de apresentar nomes que foram importantes de mulheres tanto da Argentina quanto 

também de outros países da América Latina, dando destaque e protagonismo a essas mulheres. 

É o caso de cantoras, atrizes, cientistas, mulheres que são consideradas referência de alguma 

forma. O @feminacida costuma postar a biografia dessas mulheres, ou comentar, caso seja 

alguma data que tenha alguma relevância em relação à pessoa, como a data que se comemora o 

nascimento ou a morte, assim como também em indicação sobre a que as pessoas conheçam 

essas mulheres. É o caso da figura 37 abaixo, que divulga a data de nascimento da multiartista 

chilena Violeta Parra, mais conhecida pelas suas canções, que foram importantes para 

afirmação cultural não só do Chile, mas também da América Latina como um todo, seja pela 

musicalidade que comporta estilos regionais folclóricos como também pelo seu posicionamento 

político e sua personalidade irreverente. A capa da publicação já contém em si, na própria 

imagem, informações importantes sobre a personalidade, o que garante que quando a imagem 

seja compartilhada, parte da informação já é vista de prontidão, sem que seja necessário 

primeiramente repousar sobre a leitura mais ampla da descrição da publicação. Isso pode gerar 

maior curiosidade para que o receptor leia o conteúdo completo. 
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Figura 37 - #Sabíasque - Violeta Parra 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 04 out 2021. 

 

Por fim, sobre cultura, é relevante apontar a publicação sobre a indicação da série The 

Morning Show82, produzida e roteirizada por Kerry Ehrin. É interessante que @feminacida 

tenha divulgado uma publicação sobre o lançamento da segunda temporada dessa série, pois 

ela aborda o relevante movimento #metoo que está diretamente ligado à quarta onda do 

feminismo (VARELA, 2019).  

A publicação do @feminacida sobre a série também é interessante pois ela trata sobre 

o ambiente do jornalismo, revelando um lado misógino e patriarcal dos meios de comunicação. 

Sendo a @feminacida uma página que publica conteúdos que também falam sobre os meios de 

comunicação e a necessidade de uma leitura crítica, pude observar que a publicação sobre a 

série foi coerente com a proposta da página no Instagram. A imagem de capa da publicação, 

com um leve filtro cálido amarelado, mostra as duas protagonistas da série, as atrizes 

estadunidenses Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.  

 

 
82 Disponível em: https://www.apple.com/br/tv-pr/originals/the-morning-show 

https://www.apple.com/br/tv-pr/originals/the-morning-show/
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Figura 38 - #QuéVer - The Morning Show 

 
         Fonte: Feminacida - Instagram, 17 set 2021. 

 

A categoria de análise esporte foi escolhida por observar que @feminacida tem um 

considerável número de publicações, no total de 12, que estão relacionadas ao esporte, com 

maior enfoque no futebol. No mês de julho pude observar um maior número de publicações 

relacionadas ao tema, visto que neste mês ocorreram as olimpíadas de Tóquio 2020 (devido à 

pandemia do Covid-19 foi passada para o ano de 2021). Na página, as publicações observadas 

costumam relacionar o esporte à alguma intersecção, como por exemplo uma publicação sobre 

a depressão no futebol masculino, abordando a questão do patriarcado como tóxico não só às 

mulheres. Outra publicação relacionada à vitória de um atleta LGBTQIAPN+, que foi vencedor 

de medalha de ouro no salto de trampolim nas olimpíadas de Tóquio. Houve também uma 

publicação sobre a Rayssa Leal, skatista brasileira de 13 anos que ganhou medalha nas 

olimpíadas. Na figura abaixo, a publicação sobre uma denúncia sobre um comentário 

gordofóbico de um jornalista sobre a goleira da seleção brasileira de futebol. Importante 

observar que a fotografia jornalística de esporte na capa da publicação tem menos efeitos de 

Photoshop, como cores, e interferências visuais, e apresenta a goleira brasileira de forma ativa 

e imponente. 
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Tabela 17 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Esporte no Instagram - @feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Esporte do Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Esporte | 

Depressão no 

futebol 

Futebol feminino Futebol Esporte 

Atleta LGBTQIA+  
Esporte: A 

brecha de gênero 

Esporte 

LGBTQIA+ 

Esporte  Esporte  

Esporte | Raíssa do 

Skate 
 Esporte  

Esporte/gordofobia    

                             Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 39 - El Gordoodio en Tokio 2020 

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 29 jul 2021. 
 

É importante sublinhar a importância com @feminacida trata o esporte, em especial o 

futebol feminino, pois o esporte ainda é uma área em que o machismo é bastante presente, seja 

pela invisibilização das mulheres atletas, mas também pelas diferenças salariais, com relação 
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aos atletas masculinos, assim como brechas de espaço tanto na mídia quanto no próprio esporte, 

e claro, também no jornalismo esportivo. A página dá visibilidade para as mulheres atletas, 

apresentando matérias que relacionam o esporte com a perspectiva de gênero e dissidências, 

como atletas LGBTQIA+ e discussões que giram em torno disso.  

 Um exemplo é a publicação da figura abaixo, cujo título “nós garotas queremos jogar” 

(tradução própria) endossam a campanha lançada pela Associação de Jogadoras de Futebol Sala 

(AJFS) para que a FIFA realize um campeonato mundial de futsal feminino, visto que o 

masculino já existe há 32 anos. Na imagem de capa, uma ilustração com diversas jogadoras, de 

diferentes países e culturas, em posições diferentes, que revelam uma união dentro da 

diversidade. Há também na capa uma hashtag “#womenplayfutsalfifa”, que corresponde à 

“mulheres jogam futsal, FIFA”. 

 

Figura 40 - Las Pibas Queremos Jugar 

 

         Fonte: Feminacida - Instagram, 15 set 2021. 

 

A categoria feminismos é uma categoria ampla que aborda questões relacionadas à 

representatividade feminina, equidade de gênero e resistência. A partir da coleta de publicações, 

pude observar diferentes conteúdos relacionados a estes assuntos.  Primeiramente, pela data de 

início da pesquisa, a publicação sobre o Dia Internacional da Mulher Afrolatina, Afrocaribenha 
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e da Diáspora, assim como uma publicação sobre as Abuelas de la Plaza de Mayo, que são 

referências importantes para o movimento feminista da Argentina, assim como publicações que 

homenageiam importantes mulheres da história. Outras publicações que também foram 

importantes tratam de assuntos como a paridade de direitos políticos para mulheres, assim como 

a criação de um táxi dirigido por e para mulheres. A publicação que tem destaque aqui é a 

divulgação do Encuentro Plurinacional de Mujeres83, reuniões anuais que ocorrem na Argentina 

desde 1986, e que integram mulheres cis e trans de diversas correntes de movimentos 

feministas. Nestes eventos realizam assembleias, debates, discutem metas de políticas para 

promover os direitos das mulheres, e tecem diálogos de temas caros aos movimentos feministas.  

Na figura 41 abaixo, uma fotografia de capa com três meninas jovens caminhando 

juntas, vistas pelas costas, transmitem a ideia de confiança, união e cumplicidade. Além disso, 

a mochila roxa nas costas da primeira menina da direita para a esquerda, carrega o lenço verde 

amarrado - lenço que representa a luta pela legalização do aborto. No texto, “Em caminho ao 

35º Encontro Plurinacional”, a chamada dialoga com a foto, que deve ter ocorrido em um 

encontro, e, o fato das meninas na fotografia caminharem para frente justifica a chamada “em 

caminho”. A publicação difunde a convocação realizada pelos coletivos e pessoas 

autoconvocadas que organizam o evento, e explica como e onde ocorrerá o evento. Devido à 

pandemia, explicam que o evento será dividido por regiões, diferente dos outros anos que 

reúnem pessoas do país inteiro em uma mesma cidade. Importante observar, por fim, que há 

um sentido decolonial no texto, já que houve uma escolha de linguagem ao não usar América 

Latina e sim Abya Yala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83 Para mais informações, acesse o documentário “El grito de la marea: El inicio (Capítulo 1) - Canal Encuentro”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye_5nMuioFA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye_5nMuioFA
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Tabela 18 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Feminismos no Instagram - @feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Feminismos 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Dia Internacional 

da Mulher 

Afrolatina, Afro 

Caribenha e da 

Diáspora 

Feminismo 

Islâmico 

decolonial - 

espetacularização 

e pensamento 

salvacionista 

#Infanciaslibres 

Aniversário de 

morte Mercedes 

Sosa 

Abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Táxi de/para 

mulheres 
Religião/Aborto 

Queda do 

Instagram, 

Facebook e 

WhatsApp 

(04.10.2021) 

Curiosidade 

(nascimento de 

Gisèle Hamile - 

27/07) 

Jeviera Carrera: 

independencia 

Chile 

Marielle Franco 
Gap de Gênero 

nas empresas 

Homenagem | 

meteorologista 

Eugenia Kalnay 

Feminismo 

Encuentro 

Plurinacional de 

Mujeres 

35º Encuentro 

Plurinacional de 

Mujeres 

Direitos humanos Igualdade laboral  

Reforço 

positivo/Lady 

Gaga 

Teletrabalho/lei 

Empreendimento

/equidade de 

gênero 

 

PBI - Política de 

Gênero e 

Diversidade 

Tarefas de cuidado 
Pensamento 

crítico 
  

                             Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 41 - En Camino al 35º Encuentro Plurinacional 

 
  Fonte: Feminacida - Instagram, 06 out 2021. 

 

A categoria de análise LGBTQIA+ é uma categoria que reúne publicações que abordam 

as questões LGBTQIA+, diversidade, identidade de gênero e linguagem inclusiva. A última é 

um tema caro à @feminacida, visto que em suas publicações há um cuidado para que a escrita 

seja com gênero neutro, na tentativa de não direcionar o discurso para um gênero específico. 

Além disso, essa categoria ainda que tenha sido restrita às publicações mais específicas, 

também perpassa outras postagens, como citado anteriormente na categoria de esportes, por 

exemplo. 

Na publicação abaixo, por exemplo, pela primeira vez as pessoas não-binárias, trans e 

travestis puderam votar com seus nomes sociais, uma vez que os direitos da Lei de Identidade 

de Gênero estejam aplicados de forma efetiva no país. Na foto, o recurso utilizado foi o 

compartilhamento, através de uma captura de tela, de uma publicação que uma pessoa 

compartilhou em seu Twitter, uma selfie com o texto que, traduzido para o português, significa: 

“Até que enfim aconteceu! Votei pela primeira vez como Oliver no documento”.  
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Figura 42 - Voto de Pessoas Não-Binárias  

 
Fonte: Feminacida - Instagram, 13 set 2021. 

 

 

Tabela 19 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre LGBTQIA+ no Instagram - @feminacida - 2021 

 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre LGBTQIA+ no Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Direitos trans 

(inclusão) 

LGBTQIA+: dia 

do ativismo da 

diversidade 

(20.08) 

Pessoas não 

bináries puderam 

votar com outro 

gênero 

Biblioteca 

inclusiva e 

popular 

 Diversidade 
Linguagem 

inclusiva 

Lei de identidade 

de gênero 

 Travesti   

              Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A categoria de análise saúde e direitos reprodutivos é uma categoria que reúne 

publicações de extrema relevância para a página @feminacida. Isso é evidente ao observar que 

o tema perpassa diversas publicações cujos caminhos são diferentes, mas de alguma forma se 

encontram também nesta discussão. Publicações como, por exemplo, sexualidade, saúde sexual 

e mental, direitos reprodutivos, aborto legal. 
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A figura 43 abaixo apresenta uma publicação referente a apresentação de um projeto de 

lei, realizada pelo Observatório Nacional de Acesso ao Misoprostol em conjunção à duas 

deputadas do partido Frente de Todos, que reivindica a produção pública de Misoprostol e 

Mifepristona, remédios que, de acordo com a publicação, garantem uma interrupção de 

gravidez de forma segura. A publicação denuncia que apesar do país ter legalizado o acesso 

integral e gratuito ao aborto, o preço do remédio é inacessível. Ou seja, é um problema além de 

saúde, de classe, pois fica evidente que nem todas as pessoas podem acessar este benefício. Na 

capa da publicação, um lenço verde que representa o aborto, com as cores da bandeira 

LGBTQIA+, e o texto “aborto com misoprostol”. 

 

Tabela 20 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Saúde e Direitos Reprodutivos  

no Instagram - @feminacida - 2021 

 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Saúde e Direitos 

Reprodutivos no Instagram 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Saúde | Semana de 

la no dulzura 
IVE Religião/Aborto 

Ley dos 

Etiquetados 

Sexualidade  Aborto Saúde 

Saúde mental   Aborto legal 

Sorteio do dia do 

orgasmo 
  Saúde 

   
Lei antiaborto 

nos EUA 

                             Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 43 - #Misoprostol Accesible Para Todes 

 
           Fonte: Feminacida - Instagram, 05 out 2021. 

 

Na figura abaixo, por exemplo, a publicação alerta para os países latino-americanos que 

têm rigorosas medidas contra mulheres que interrompem a gravidez. Na foto, uma menina 

maquiada com a cor verde, referente à luta pela legalização do aborto, denuncia que mulheres 

são presas por abortar. No texto, “em liberdade às queremos”, apresenta uma solidariedade entre 

países, visto que na data da publicação, dia 28 de setembro, que marca o Dia de Ação Global 

pelo Aborto Legal e Seguro, quando a Argentina já havia garantido o direito ao aborto, 

entretanto aponta que em lugares como Honduras, El Salvador, Nicarágua, Colômbia e Equador 

o governo lida de outra forma - com violência e coerção. 
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Figura 44 - Hay Presas por Abortar en América Latina 

 

Fonte: Feminacida - Instagram, 28 set 2021. 

 

A categoria de análise violências apresenta publicações que se referem a diversos tipos 

de violência e outros eixos que também se entrelaçam, como a política e a justiça. O 

@feminacida abordou temas variados sobre violência ao longo dos quatro meses de análise, 

visto que, de forma lamentável, é um fator recorrente e determinante nas questões de gênero. O 

assassinato de Marielle Franco, assim como denúncias de feminicídio, abuso sexual, busca por 

justiça, denúncia de violência simbólica gerada pelos meios de comunicação, gordofobia foram 

enfocados. São amplos os assuntos e longas publicações que passam pelo caminho da violência. 

A escolha de análise que representa em forma máxima o que motivou o movimento Ni Una 

Menos, em 2016, este que uniu milhares de mulheres indignadas por busca de justiça, e que até 

hoje ainda não foi completamente solucionado, foi o caso de Lucía Pérez, na figura 45 abaixo. 

A publicação apresenta apenas a foto da jovem, sem nenhum texto por cima de sua 

imagem. Lucía Pérez se tornou referência na Argentina e, portanto, sua imagem basta. No texto, 

“novo juízo por Lucía Pérez”, a informação de que os culpados pelo feminicídio da jovem 

seriam julgados novamente, apresenta uma atenção ao caso, e cobrança por justiça. 
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Tabela 21 - Tópicos Abordados nas Publicações sobre Violências no Instagram - @feminacida - 2021 

Tópicos Abordados nas Publicações sobre Violências 

@feminacida - 2021 

Julho Agosto Setembro Outubro 

Marielle Franco 

(4 anos de seu 

assassinato) 

Vandalismo 

contra las 

Abuelas de la 

Plaza de Mayo 

Feminicídio Free Britney 

 

Denúncia 

Política - 

Eleições 

primárias 

Abuso sexual 

 Feminicídio Mansplaining Feminicídio 

 

Caso relacionado 

ao BR (Darthés) 
Homofobia 

Escuela 

Feminacida 

 

Abuso sexual 
Política - Direita: 

Javier Milei 
Patriarcado 

 
Meio ambiente 

Violência 

política  

 Abuso sexual Ditadura militar  

 Feminicídio Violências  

 
Justiça patriarcal Abuso sexual 

 

 

Violência 

simbólica   

                             Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 45 - Nuevo Juicio Por Lucía Pérez 

 
     Fonte: Feminacida - Instagram, 19 ago 2021. 
 

5.5 Aproximações e distanciamentos: há uma perspectiva decolonial? 

 

As páginas surgiram em anos próximos. O Portal Catarinas surgiu em 2016, e o 

Feminacida em 2018. Ambas se originaram no momento pós Marcha das Vadias, num período 

do avanço neoliberal na América Latina e da popularização das redes sociais. É interessante 

perceber que, em um mesmo dia, as publicações às vezes têm semelhanças, pensando em 

contexto. A diferença dos países influência nas discussões locais, entretanto as diferenças vão 

além dessas fronteiras. Observo que o Feminacida tem um caráter mais amplo no que tange às 

informações compartilhadas, que trafegam entre assuntos de entretenimento, como indicação 

de séries, livros, espetáculos de teatro feministas, assim como também está voltado à formação 

de novas jornalistas feministas, pensando em uma proposta de educação e comunicação.  

 Ambos têm como tema recorrente a questão da cultura do estupro, do feminicídio e do 

aborto. Não surpreende, apesar de ser lamentável, pois a violência contra as mulheres tanto na 

Argentina quanto no Brasil é alarmante e, ainda que existam movimentos fortes que vão na 

contramão desse histórico, ainda é um problema estrutural firmado na terra e relacionado ao 

sistema colonial (SEGATO, 2016).  

Em relação à violência, as publicações enfatizam a cultura do estupro, apresentando 

denúncias, dando luz violações de pessoas famosas, assim como de casos de civis que vieram 
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a público. Na maioria dos relatos e notícias, o que imperou foi a impunidade, o silenciamento. 

Percebo que houve também publicações que buscavam além de informar sobre os casos, abrir 

um debate sobre medidas alternativas além das conhecidas como “cadeia”, “privação de 

liberdade”, mas sobretudo, ideias e propostas que entendessem a estrutura social que leva a 

essas violências, a fim de criar pedagogias capazes de realmente educar os sujeitos.   

 Outra semelhança são as publicações que apresentam mulheres que foram importantes 

na história. Algumas famosas, outras esquecidas. Isso me chamou atenção, pois a história como 

ciência é contada tradicionalmente pelo opressor, logo, as mulheres são atropeladas pelo 

esquecimento coletivo e programático (MULLER, 2019). Portanto, o movimento de resgatar os 

nomes das mulheres, de contar suas histórias e narrativas, é dar uma nova chance de 

sobrevivência, indo contra a perspectiva que antes era vista como a única possível. Acredito 

que essa é uma das maiores belezas das publicações com perspectiva de gênero, direitos 

humanos e feminismo. É sobre a possibilidade de abrir os horizontes e ampliar as vozes.  

 O debate sobre educação sexual está em ambas as páginas. Vamos observar como 

@feminacida aborda a respeito, de acordo com uma publicação, e mais abaixo, o 

@portalcatarinas com outra publicação. Na Argentina, como citado anteriormente, há a Lei da 

Educação Sexual Integral. No Brasil, o governo do PT tentou implementar iniciativas sobre a 

educação sexual que foram anuladas posteriormente por movimentos conservadores. De acordo 

com o site Gênero e Número84:  

 

Aprovado em 2018, o principal norte da educação brasileira não traz direcionamentos 

para a educação sexual (ou, como a Organização das Nações Unidas define, “educação 

em sexualidade”). Os termos “gênero” e “orientação sexual” foram suprimidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) na última versão do texto da BNCC, deixando as 

escolas brasileiras sem um referencial.   

 

 Além disso, a gritante informação de que apenas três estados do Brasil orientam escolas 

a terem disciplinas sobre educação sexual alerta para a importância do desenvolvimento de 

programas que transformem essa realidade, visto que a educação sexual nas escolas é 

fundamental para evitar a violência sexual, a gravidez indesejada, assim como as doenças e 

infecções sexualmente transmissíveis. Devido à percepção da importância do debate, a página 

@feminacida realiza esforços para que na Argentina as ações de educação sexual nas escolas 

 
84 Disponível em: https://www.generonumero.media/escolas-educacao-sexual/ 

https://www.generonumero.media/escolas-educacao-sexual/
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sejam efetivas, deixando claro que a educação sexual nas escolas é importante não só no 

momento da infância e adolescência, mas para toda a formação social. Sobre isso, @feminacida 

fez algumas publicações no Instagram sobre iniciativas que realiza em uma semana específica 

que criam atividades nas escolas com a proposta de difusão da Educação Sexual Integral, em 

conjunto com um grupo que realiza atividades sociais. Como é possível observar na imagem 

retirada de uma postagem85: 

 

Figura 46 - ESI con Todes  

 
     Fonte: Feminacida - Instagram, 14 set 2021. 

 

 

O texto da publicação é muito interessante e, portanto, o reproduzo na íntegra: 

 

   feminacida ESI CON TODES    

 

@gpesi.jv es un grupo de juventudes promotoras de Educación Sexual Integral. Es 

un movimiento que impulsa la ESI para acercarla a diversas comunidades y espacios 

populares. Cada martes, una nueva entrega junto a @feminacida. 

 

Hoy: Día latinoamericano de la imagen de la mujer en los medios 

 

 
85 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CT0CWNQvl2v/ 

https://www.instagram.com/p/CT0CWNQvl2v/
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        Pensá durante un segundo en los medios de comunicación que conoces: el 

noticiero, la radio, los diarios, incluso en la tele y los portales de internet       

. 

     Ahora pensá en quiénes forman parte de esos medios y de qué manera aparecen 

representades     

. 

   ¿Qué identidades prevalecen? ¿Los temas son asignados diferencialmente por 

género? ¿Cómo son sus cuerpos? ¿Qué características se resaltan de varones y de 

mujeres? 

 

      Ahora pensá en quiénes no están, quiénes faltan o solo están muy raramente o 

"especialmente" incluides. 

 

   Los medios de comunicación -al igual que todos los órdenes de la vida- son 

patriarcales y, como tales, reproducen un montón de estereotipos, segregaciones y 

exclusiones. 

 

    Pocos medios dirigidos, producidos y protagonizados por mujeres y disidencias 

han habido/hay, como es el caso de “Viva María” producido y conducido por la 

periodista Mara Régia Di Perna en Brasil, que se mantuvo al aire durante diez años, 

desde 1980     . 

 

   Y, de ahí, es en su nombre que se creó el día latinoamericano de la imagen de la 

mujer en los medios     

 

               Exigimos participar en igualdad de condiciones y, para ello, es necesario 

visibilizar el sexismo y variables de exclusión y segregación que nos siguen 

excluyendo e invisibilizando. 

 

A publicação foi realizada no dia 14 de setembro de 2021, dia que se celebra o Dia 

Latino-americano da Imagem da Mulher nos Meios86. A imagem faz uma ironia em relação às 

organizações dos meios de comunicação que afirmam ter uma estrutura diversa, mostrando que 

no topo da pirâmide hierárquica aparecem homens brancos, no centro homens brancos com uma 

mulher branca e na base, apenas, no final da hierarquia sim há pessoas não brancas, homens e 

mulheres. A publicação é interessante pois reúne temas que são muito caros ao Feminacida: 

 
86 De acordo com a publicação, foi a partir da inspiração da rádio “Viva Maria”, produzida e dirigida pela jornalista 

brasileira Mara Régia di Perna, que foi criada essa data comemorativa. Para mais informações a respeito da rádio:  

PAIXÃO, Cláudio Chaves; ROCHA, Liana Vidigal. Viva Maria - o pioneirismo nas discussões de gênero e o 

resgate das conquistas das mulheres. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/norte2012/resumos/R29-0054-1.pdf 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/norte2012/resumos/R29-0054-1.pdf
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ESI e pensamento crítico a respeito das representações da imagem das mulheres nos meios de 

comunicação.  

Já o @portalcatarinas realizou uma publicação no dia 12 de setembro de 2021 sobre a 

suspensão da Resolução Nº 091/CME/2020 aprovada em 29 de dezembro de 2020, que de 

acordo com o Diário Oficial87: “Estabelece: orientações de forma a garantir a inclusão da 

Educação para as Relações Étnico-Raciais, Diversidade Sexual e Gênero, bem como 

Diversidade Religiosa, no Sistema Municipal de Ensino de Manaus”. É interessante observar 

que as publicações são em datas próximas, com apenas dois dias de diferença. Ambas refletem 

a importância dos debates de diversidade nas escolas, pois é através da educação que as 

estruturas podem ser transformadas. 

 

Figura 47 - Câmara Mantém Suspensa Norma que Define Debate de Gênero nas Escolas 

 
          Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 12 set 2021. 

 

Percebo que não adianta a rede social ser de feministas para feministas, e ao pesquisar 

sobre a não democratização das redes, sobre as dificuldades de acesso, sobre os enormes 

números de usuários e variações de páginas, assim como a falta de liberdade que uma pessoa 

tem diante dos algoritmos, das programações, da estrutura que forma o sistema das plataformas 

ficou evidente que, apesar das redes proporcionarem informação, a lógica da efemeridade e da 

velocidade em que elas derretem pela tela se traduz na liquidez das informações, que existem 

 
87 Para mais informações, acesse:  

https://cme.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCAO_091_CME_2020.pdf 

https://cme.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCAO_091_CME_2020.pdf
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mas se transformam rapidamente. Portanto, observo que um diferencial destes dois portais, que 

os aproximam, são as propostas que eles criam de furar suas bolhas para propor outros diálogos 

com as pessoas que consomem os produtos produzidos, e que, ao propor estes diálogos, também 

potencialmente formam outras pessoas que estarão aptas não só a produzir, mas a gerar 

pensamento crítico a respeito das representações midiáticas das questões de gênero e direitos 

humanos.  

Uma justa aproximação entre os coletivos foi a respeito da representatividade das 

mulheres e da importância delas para o fortalecimento de todas. Tanto @portalcatarinas quanto 

@feminacida fizeram referência ao aniversário de Marielle Franco, de acordo com as imagens 

abaixo. 

Figura 48 - Marielle Franco Raízes 

 
                Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 27 jul 2021. 

 

Figura 49 - Marielle, Feliz Cumpleaños 

 
                 Fonte: Feminacida - Instagram, 27 jul 2021. 
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Outro aspecto fundamental dentro das aproximações e distanciamentos do @feminacida 

e @portalcatarinas, diz respeito à relação estabelecida (ou não), por ambos com o que estou 

chamando de uma perspectiva decolonial.  

 Quando escolhi que estudaria grupos feministas na América Latina, parti de um 

incômodo da percepção da centralidade de uma visão eurocêntrica nas nossas estruturas sociais, 

o que (LUGONES, 2019), vai elaborar como sendo a colonialidade, e como a relação desta em 

conjunção do patriarcado nos afeta até hoje. Ao mesmo tempo, tinha a curiosidade e vontade 

de conhecer as resistências que se estabeleciam a partir de outras lógicas, assumindo 

perspectivas decoloniais (CUSICANQUI, 2010). Pude observar que tanto na página 

@feminacida, quanto no @portalcatarinas, as duas de alguma maneira se posicionam como 

páginas de conteúdo não só feminista, mas também latino-americanos. Quando faço essa 

observação, não é um reconhecimento apenas territorial, como uma afirmação de país de 

origem, e um reforço estereotipado para quem é de fora. Ambas as páginas valorizam a 

diversidade cultural existente em seus países, reconhecendo a importância dos saberes 

ancestrais, das culturas locais, e expondo as dores de quem sofre diariamente em silêncio frente 

à violência de uma sociedade capitalista, patriarcal e colonialista. Nesse sentido, acredito que 

se relacionam, mesmo sem o dizer, com perspectivas como as de Santos (2019). 

Na figura abaixo, um exemplo de valorização e reforço evidente de um posicionamento 

que indico como decolonial foi a publicação do dia 29 de julho de 2021. O @portalcatarinas 

compartilhou em seu feed de notícias, uma publicação em que informava que a ginasta Rebeca 

Andrade era a primeira mulher sul global a subir no pódio de ginástica em uma olimpíada. Na 

imagem da capa, o texto: “Rebeca Andrade se torna primeira mulher do sul global a subir no 

pódio olímpico da ginástica. Embalada por estilo musical marginalizado no Brasil, a atleta 

rompe hegemonia olímpica num esporte que é historicamente dominado por países europeus, 

EUA e China”. Na foto, a jovem exibe a medalha de ouro, com sorriso no rosto e a cor roxa, 

que popularmente representa os movimentos feministas, ao fundo. A página @portalcatarinas 

repostou essa publicação da página @marifeminismo, e deixa evidente seu posicionamento 

político cultural. Além de apontar para o eurocentrismo e imperialismo, também denuncia o 

elitismo cultural que marginaliza o estilo musical funk que é originado e popular nas periferias 

brasileiras. O fato de Rebeca utilizar esse estilo para sua prática esportiva é uma afirmação 

cultural potente, uma vez que ela define que aquele lugar também pertence a ela, valorizado 

pela postagem.  
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Figura 50 - Primeira Mulher do Sul Global a Subir no Pódio Olímpico da Ginástica  

 
       Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 29 jul 2021 

 

Além disso, o @portalcatarinas publicou nos stories uma charge em que a ginasta ocupa 

o monumento da estátua do bandeirante Borba Gato. Isto porque, nesta mesma época, se 

discutiu fervorosamente a respeito da manifestação dos Entregadores Antifascistas, em São 

Paulo, que culminou em um incêndio na estátua. O que chamou a atenção é que a discussão 

girou, em maior parte, em torno da polêmica sobre a ideia de um “ato de vandalismo” ao 

queimar a estátua de um bandeirante, contra manifestações que apontavam o porquê de uma 

escultura que homenageia um bandeirante, que matou e foi parte de um processo de dizimação 

de povos indígenas, ser defensável. Ao compartilhar essa publicação, em que inverte o lugar de 

homenagem e posiciona a ginasta em cima do pódio, revela um posicionamento do jornal, e, 

sobretudo, de uma visão que renova as perspectivas a respeito de quem deve ser homenageado 

e o que deve ser lembrado. 
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Figura 51 - Rebeca Andrade Ocupando o Lugar da Estátua de Borba Gato 

 
                                                   Fonte: Charge de @cartunista_das_cavernas, 

                                                   Portal Catarinas - Instagram, 2021. 

 

 No grande número de publicações relacionadas à raça, tanto sobre povos pretos e 

indígenas, se torna evidente a forte marca nas dinâmicas e relações que atravessam a vida das 

pessoas que vivem no território brasileiro. A coluna “Filhas da Terra” no Portal Catarinas, por 

exemplo, é uma série especial que relaciona as mulheres indígenas no contexto da pandemia, e 

ela justamente faz um debate importante no que diz respeito às marcas da colonização. A coluna 

é noticiada no Instagram.88  

 

 

 
88 O Portal Catarinas fez um monitoramento da covid-19 nas comunidades indígenas em 2020, e consta no site 

oficial#: “Encerramos este ano de 2020 com mais de 42.714 casos confirmados, 897 mortos em 161 diferentes 

povos indígenas afetados até o momento, em boletim de 22/12, da Plataforma de monitoramento da situação 

indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. (...) Nesse período de isolamento social muitas 

lives com apresentações, discussões e seminários online revelam um Brasil indígena nas redes sociais que luta 

contra a Covid-19, contra o genocídio, o racismo institucional e ambiental, contra processos coloniais, contra o 

desmatamento, o garimpo e o agronegócio, contra violências de gênero direcionadas às mulheres.” 
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Figura 52 - Publicação da Coluna “Filhas da Terra” 

 
Fonte: Portal Catarinas - Instagram, 13 set 2021. 

 

 

 

Observo que ambos os portais e consequentemente as postagens em suas páginas no 

Instagram, operam através de uma perspectiva dos estudos decoloniais, apesar de estarem 

dentro de redes digitais cujas estruturas funcionam a partir da lógica capitalista e patriarcal, 

como vimos no capítulo sobre a rede. Porém há uma diferença na produção e abordagem de 

cada um. Por um lado, o @portalcatarinas opera em um lugar da memória, do apontamento das 

desigualdades, dos direitos humanos, do reforço a partir de uma visibilização de pautas que por 

vezes, em outros veículos de informação, são invisibilizadas (ou transformadas em 

espetacularização e sensacionalismo). O @feminacida, por sua vez, se utiliza especialmente da 

educação como ferramenta de produção midiática e informativa, para a transformação. Além 

disso, mesmo que em uma ótica que não abarca tanto o feminismo negro, o @feminacida 

também apresenta um movimento de produção de conteúdos que dão voz aos corpos não 

hegemônicos, em diversas situações. Um exemplo é a postagem sobre a publicação bilíngue, 

nas línguas wichí e castelhana, do livro “Lha Hä Watsancheyäj/Nuestra naturaleza verde 

sostenida”, da comunidade indígena Wichí. De acordo com a publicação, Karina Mendoza 

afirmou que um dos objetivos deste trabalho é resgatar os valores ancestrais da comunidade 

para poder transmiti-los para as próximas gerações. Além disso, disse que publicar o livro é 
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uma forma de se fazerem ser vistos, de afirmar suas existências. Constato que o fato de 

@feminacida repassar essa informação é também se unir à essa contracorrente.  

 

Figura 53 - Producción Wichí - Pluralidad de Voces Literarias 

 
      Fonte: Feminacida - Instagram, 25 ago 2021. 

 

Como observado nos capítulos anteriores, o movimento feminista decolonial caminha 

ao lado da constatação da interseccionalidade, e, portanto, a publicação do dia 12 de outubro, 

que celebra o “Dia do Respeito à Diversidade Cultural na Argentina” se faz tão importante para 

a pesquisa. Pois é uma publicação que reúne ativistas e militantes latino-americanas para 

debater sobre a perspectiva do feminismo, interseccionalidade e multiculturalidade. De acordo 

com o site do governo argentino89, até 2010 a data era conhecida como o “Dia da Raça” e 

comemorava a chegada de Cristóvão Colombo na América, mudando o nome neste mesmo ano, 

a fim de, como consta na página “deixar para trás a conmemoración da ‘conquista’ da América 

para avançar e valorizar a imensa variedade de culturas que contribuíram e continuam 

contribuindo para a construção da identidade argentina”. 

 

 
89 Fonte: https://www.argentina.gob.ar/noticias/12-de-octubre-dia-del-respeto-la-diversidad-cultural-0 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/12-de-octubre-dia-del-respeto-la-diversidad-cultural-0
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   Figura 54 - La Lucha Feminista Será Interseccional o No Será 

Fonte: Feminacida - Instagram, 12 out 2021. 

 

 Retomando a autora Silvia Rivera Cusicanqui (2010, p. 62), que aponta a incoerência 

de se manter um discurso decolonizador se não houver uma prática decolonizadora. Contudo, 

através da análise das publicações realizadas pelas páginas @portalcatarinas e @feminacida, é 

evidente que há um exercício decolonizante, com uma lógica que contém uma práxis discursiva 

que caminha em outro sentido. Portanto, as postagens apresentam um movimento que propõe 

uma prática coletiva feminista que busca romper com as lógicas de representações de grupos 

minorizados, apresentando conteúdos que não estão nos meios e espaços hegemônicos. 
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CONCLUSÕES 

 

 

“Hay tantísimas fronteras que dividen a la gente / Pero por cada frontera existe también 

un puente” escreveu Gina Valdés. Foi no caminho entre as geografias, os espaços sociais, 

digitais, estruturais, e acadêmicos que acabei chegando até aqui. Neste processo, uma 

trajetória de percursos tortuosos, ora por ruas escuras, ora caminhos iluminados, me 

trouxeram para onde estou. Defronte à conclusão de uma viagem.  

O início do trajeto foi recorrer aos estudos de gênero, observar os movimentos 

feministas, o encontro da teoria alimentada por um escopo potente de pessoas que, através das 

palavras puderam transmitir o conhecimento construído ao longo de muitos anos, vividos à 

duras penas por mulheres cis e trans. Pude recorrer também aos estudos decoloniais, entender 

sobre os movimentos políticos latino-americanos e, em especial, movimentos feministas 

brasileiros e argentinos.  

Por movimento, percebi que não foi só a Marcha das Vadias o acontecimento 

responsável por culminar aos movimentos da Primavera Feminista. As Abuelas de la Plaza 

de Mayo, as Mulheres Indígenas, as mulheres da Marcha das Mulheres Negras, as mulheres 

da Marcha das Margaridas, o Movimento de Mulheres Camponesas, as feministas do 

Encuentro Plurinacional de Mujeres, dentre tantas outras, foram fundamentais para 

chegarmos até aqui. Foi depois de me deparar com tantos movimentos sociais feministas, 

assim como as artistas latino-americanas que me inspiraram a conhecer o entrelaçamento da 

arte com o feminismo, que cheguei até a presente pesquisa. 

Então, após ler sobre a relação das feministas com a Internet é que iniciei o caminho. 

No primeiro destino, a Internet, encontrei um lugar contraditório, com sabores e dissabores, 

esperanças e desesperanças, e então, nas redes sociais, mesmo com sua estrutura capitalista e 

comercial, encontrei lugares de resistência, afeto e movimento. Com tantas fronteiras, 

encontrei nas redes sociais uma ponte. A ponte entre os portais Feminacida e Portal Catarinas, 

a relação do jornalismo com os feminismos e os direitos humanos.  

Pude neste trabalho realizar um desenvolvimento temático das publicações dos portais 

no Instagram, e observar a potência e dedicação que os portais tiveram em se desdobrar com 

as ferramentas possíveis no Instagram para, através do olhar, da palavra, do respeito e da 

informação, formar novos olhares. Ambos se empenham em abrir caminhos para possibilitar 

um ambiente em que se discutam temas que são ignorados. Expõem violências que são muitas 

vezes socialmente naturalizadas, homenageiam as mulheres importantes para motivar outras 
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mulheres, inspiram ação e reação. 

Observar tudo isso foi muito animador e estimulante, mas pude sentir os limites da 

pesquisa, por se tratar de uma dissertação de mestrado, a impossibilidade de abranger outras 

questões que me pareceram importantes. Para um futuro, pretendo dar continuidade ao 

reconhecimento deste mapa, observar estas tecnologias, e poder observar não só as 

publicações, mas também os desdobramentos delas. Abranger e analisar as interações do 

conteúdo produzido, observar o público que consome e dialogar com as publicações. Outro 

fator essencial para a pesquisa seria poder analisar como o Instagram se relaciona com as 

outras mídias. Poder caminhar pelo ecossistema que se forma através das plataformas digitais 

é também poder encontrar outros caminhos. Entendi que a Internet é um universo. 

Por sermos seres sociais, extrapolamos nossos espaços (vide a fusão “virtual-real”), e 

então, o que se transmite em uma rede não está lá só para quem a consome diretamente. Vejo 

que uma pessoa afetada por uma informação acaba por disseminar os conteúdos aprendidos e 

isso foi uma percepção também interessante. O território digital-real-corpóreo me fez pensar 

sobre como as mulheres latino-americanas tiveram (e me incluo) que se reconhecer em um 

lugar estranho, um lugar que não é próprio, e lidar com esse não-lugar, e como essa atitude 

de criar formas de lidar também se manifesta nas relações nas redes sociais.  

Concluo que apesar de tantos progressos em termos de direito das mulheres, as 

recorrentes denúncias de violência contra as mulheres, feminicídios, abusos, e a necessidade 

de uma legislação que apoie as mulheres e deixe que elas decidam pelos seus próprios corpos, 

é central em ambas as páginas. As discussões sobre o aborto, a saúde das mulheres, a violência 

contra meninas e jovens, tudo isso foi publicado constantemente. Portanto, uma conclusão 

quase óbvia, é que infelizmente ainda há muito o que se fazer. Enquanto as mulheres 

continuam sofrendo as inúmeras violências que sofrem, as notícias que os portais feministas 

publicarão, não serão positivas. E daí, portanto, a importância que observo em estas páginas 

existirem. E que existam mais. Que se discuta mais. Toda a pedagogia e denuncia observada, 

gera discussão, isso ficou evidente.  

Mesmo inseridas neste contexto de colonização de dados, tanto o Portal Catarinas 

quanto o Feminacida conseguem transgredir as lógicas opressoras do patriarcado, pois 

expõem todas as informações que vão contra o que o sistema capitalista, patriarcal e (pós) 

colonial quer ocultar. 

É importante que exista o jornalismo como recuperação de memórias e escrita de novas 

histórias, com melhores olhares, olhares mais justos e responsáveis. O jornalismo feminista 
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como formação crítica de uma nova proposta de sociedade. Comunicação latino-americana 

difundida como abertura de diálogo - possibilidade de existir - coexistir. Desapagar. Expressar. 

 Sobretudo, ambos os jornais deixam claro que o jornalismo com perspectiva de gênero 

e direitos humanos é uma perspectiva que ultrapassa um setor a ser reportado, é dizer: não há 

de se haver uma sessão que diga “temas para mulheres” ou “temas que dizem respeito a apenas 

um gênero". Os atravessamentos estão em todas as condições, acontecimentos, eventos e 

realizações sociais-culturais. É de quem comunica poder dar essas ferramentas para que se 

possa enxergar através da mesma lente. 

Neste trabalho, foram apenas dois portais, mas que possibilitaram observar a crescida 

vontade e necessidade de se realizar uma comunicação que esteja fora da narrativa carregada 

pelo olhar do homem-branco-cis-hétero-eurocêntrico, e tudo que esses adjetivos carregam, e 

que quiçá já tenha se tornado, dentro da bolha, um chavão para referir-se “a tudo que há de 

ruim”, mas que é, ainda, a dominância, não só no poder midiático, mas também nos três poderes 

judiciário, legislativo e executivo. 

Descentralizar esse olhar, e propor uma nova forma de comunicar, é um serviço que os 

dois portais aqui estudados mostraram fazer com primazia. Ambos, mesmo com as dificuldades 

que trouxe a pandemia e assim como as questões de conexão, realizaram um jornalismo 

propositivo, educativo e decolonizador. 

Ainda que o Instagram seja uma plataforma que tem um ritmo impróprio, uma política 

de censura aos corpos femininos, e uma forte apelação a conteúdos que reforçam estereótipos 

de normatividades estéticas, ainda assim, existe resistência nessas redes, e as pessoas que 

produzem jornalismo não hegemônico, alternativo, com uma perspectiva de gênero estarem 

presentes em uma rede que caminha para outra direção, é um sinal de resistência, de 

sobrevivência, e de insistência em uma produção de um outro horizonte, que seja justo e 

generoso para nós. 
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