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Resumo: 

Neste artigo propomos uma análise dos debates nas redes sociai s 

envolvendo temas do feminismo, e como a opinião pública se posiciona 

diante do tema. O objetivo é explicitar a influencia da mídia em tal 

debate, bem como a influencia das redes sociais na pauta da mídia. Para 

tanto foram utilizadas as ferramentas de analise de rede  Bluenode e 

Netlytc . 

 

------------ 

No dia 31 de março de 2017 as mídias sociais noticiavam  algo 

corriqueiro,  mas não normal,  no dia a dia das mulheres : o assedio sexual. 

O porém é que envolvia pessoas publicas como o ator José Mayer a uma 

figurinista em seu local de trabalho. A consequência foi imediata na vida 

pessoal do ator gerando um debate quase que “institucional” ( emissora 

na qual ele trabalha se envolveu) de enfrentamento do tema, com o 

repúdio de um elevado número de pessoas sobre a matéria que 

desencadeou, inclusive,  pedido formal de desculpas de forma pública do 

ator envolvido. Artistas, celebridades e internautas de todo Brasil, 

utilizaram a hashtag  #mexeucomumamexeucomtodas em apoio à vítima.  

O presente artigo traz uma análise, ainda que preliminar, do debate 

nas redes sociais util izando as ferramenta “Bluenode”  e “Netlytc” .  

Bluenod  é um aplicativo simples de exploração de dados sobre 

hashtags ou @usernames no Twitter, que traz a visualização de redes 

como recurso central. É possível criar mapa interativo  da atividade de 
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uma comunidade a qual é mostrada de maneira gráfica , onde pontos 

identificam usuários,  influencia e potencial para  influenciar.  

 Netlytics  é um software online de análise de redes e texto a partir  

de diversas mídias sociais. É possível coletar dados de APIs abertas e 

buscas do Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, RSSs e ainda extrair 

dados de texto, CSV(Arquivos de texto com valores separados por 

vírgulas) ou Google Drive.  

Os casos analisados: #estupronuncamais , #chegadeassédio,  

#meuprimeiroassédio  

Recentemente ganhou bastante destaque o estupro coletivo de uma 

jovem de 16 anos por 12 homens em uma comunidade carente no Rio de 

Janeiro. O ponto alto foi o comparti lhamento das imagens do estupro 

coletivo divulgadas pelo whatsapp e outras redes,  chegando 

posteriormente a conhecimento das autoridades, da mídia, gerando 

punição dos envolvidos no caso.  

A importância das redes sociais como ferramenta de divulgação, 

ganhou destaque nesses dois ú ltimos eventos rapidamente, com número 

de dezenas de campanha contra o estupro e a violência contra mulher,  

gerando mensagens de repúdio vinculadas às hashtags #estupronuncamais 

e #chegadeassédio respectivamente.  

Se não fossem as redes sociais, uma jovem p obre de comunidade 

carente, certamente seria mais uma vítima da violência contra mulher e 

da impunidade que domina as favelas cariocas. Bem como a figurinista 

Su Tonami, seria mais um caso corriqueiro dos inúmeros acontecimentos 

entre mulheres que são vítimas deste tipo de crime,banalizado pela 

sociedade.  

Criado em outubro de 2015 a hashtag  #meuprimeiroassédio ganhou 

força nas redes sociais após uma participante de 12 anos do  masterchef 

Junior sofrer comentários sexistas na internet . Tal caso viralizou em 

países da América Latina onde mulheres relataram experiências  que 

também sofreram assédio , desde cantadas até violência física.  Em vários 

países o tema chegou ao “ trending topic” no twitter.  



O assédio sexual é uma rotina experimentada por inúmeras 

mulheres e pouco noticiada pelas redes sociais e pela mídia. No geral,  

episódios como os destacados acima dificilmente ganhariam notoriedade 

se não o envolvimento das  redes sociais e formadores de opinião no 

debate. Bem como em um dos casos, o acusado ser u m dos principais 

atores da maior emissora de televisão do Brasil . Embora o referido 

acontecimento tenha gerado um clamor social com alta magnitude, 

podemos observar que o destaque midiático não se deu somente pela 

gravidade do fato e sim por ter sido prati cado supostamente por uma 

pessoa pública ou “celebridade” como costumam ser chamados .  Igual 

acontecimento noticiado por uma pessoa comum nas redes sociais teria 

pouca ou  nenhuma notoriedade, podendo inclusive gerar um mal estar,  

sob pena da pessoa ser “ridicularizada” nas redes sociais ,  ou 

prejudicadas em seu ambiente de trabalho.  

Muitas mulheres se encorajaram após exposição da figurinista Su 

Tonami e denunciaram nas redes sociais assédio sofrido no trabalho, em 

seu trajeto para casa e trabalho, etc.  

Ainda com o debate acalorado nas redes sociais com o caso de 

assédio envolvendo um dos maiores protagonistas da Rede Globo e após 

seu afastamento da emissora, tivemos mais um caso de destaque na mídia 

sobre violência contra mulher envolvendo um dos programas d e maior 

audiência da emissora. O reality show BBB17.  O participante Marcos 

Halter foi acusado de agressão à companheira Emily após inúmeras 

brigas, discussões, beliscões e terror psicológico.  O clamor para que a 

emissora o expulsasse do programa foi alto d evido à sororidade e 

sensibilidade da sociedade no caso da figurinista.  Após a expulsão do 

participante, a hashtags  #mexeucomumamexeucomtodas utilizada no 

caso do assédio da figurinista Su Tonami, foram reutilizadas para apoiar 

a vítima Emily no caso de agressão. Como podemos observar pela análise 

da ferramenta de rede netlytc abaixo:  

E um novo debate tomou conta das redes sociais: a violência 

doméstica em suas mais diversas formas .  



A agressão verbal e psicológica é presente na vida de diversas 

mulheres que muitas das vezes deixam marcas piores que a agressão 

física. Podendo a mulher inclusive denunciar o agressor em virtude do 

ocorrido. Porém, a grande maioria das mulheres não conseg uem 

identificar quando estão em um relacionamento abusivo e defender seus 

direitos.  

Mediante este acontecimento, surgiu outra hashtag nas redes 

sociais um dia após a expulsão do participante:  

#euviviumrelacionamentoabusivo. E também tomou conta das redes 

sociais, com relatos de algumas mulheres sobre relacionamentos 

abusivos com seus parceiros.  

Em uma edição do reality em 2012, um ex -participante foi  

envolvido em um caso de estupro, porém o caso teve pouquíssima 

repercussão, vulgarizando totalmente o abuso,  desqualificando e 

culpabilizando a vít ima por ter bebido. Na ocasião foi criado um funk 

onde o autor MC Roba Cena ironizava o lamentável ocorrido e intitulou a 

música com o nome “Vai tomar dormindo”, fazendo referência à vítima 

que depois de ter bebido demais em uma festa foi abusada sexualmente 

pelo participante. O participante foi  expulso por “comportamento 

inadequado” e o caso foi encerrado assim que a vít ima negou o abuso 

sexual.  

Vemos que cada vez mais as mulheres falam sobre o estupro e que 

ele pode ser cometido inclusive por parceiros,  companheiros ou 

conjugues. No entanto na época do ocorrido o tema foi abafado e a 

emissora Globo não se posicionou, como fez no caso de Marcos e Emily 

neste ano.Ficando evidente a força e pressão que as mídias sociais  

apresentam diante de temas da opinião pública.  

Mostramos dois casos em que a repercussão na rede social foi fator 

preponderante para o posicionamento da emissora e da sociedade. Por 

outro lado podemos observar,  com o uso da ferramenta de análise de rede 

Bluenod,  que quando o debate está sendo veiculado na mídia ele tem alta 

repercussão nas redes sociais. Entretanto,  assim que a mídia TV deixa de 

transmitir, o debate simplesmente é esquecido. Gerando, assim, um 



retardamento em pautas que deveriam ser constantemente debatidas e 

abordadas devido a gravidade de suas consequências para a sociedade.  

Abaixo temos alguns “resultados” retirados da ferramenta Bluenod .  

A pesquisa abaixo ocorreu a partir do dia 11 de abril de 2017. Vale 

ressaltar que os quadros são das hashtags  utilizadas nos casos citados 

acima: #mexeucomumamexeucomtodas, #estupronuncamais,e 

#meuprimeiroassédio.  

  

É possível observar nos dados acima, que o debate cresceu a 

medida que a mídia ainda debatia sobre o tema.  

  

  

  

  

  

  

Já neste outro quadro acima, nota -se que o tema estupro, veiculado 

com a hashtag #estupronuncamais, quase um ano depois de ocorrido, o 

fato do estupro coletivo da adolescente  na favela do Rio de Janeiro, já 

não tem mais força na rede.  

  

  

Por fim os dados acima mostra que o debate ainda é menos 

discutido quando o tema se trata do primeiro assédio. Assunto que foi 

“trending topic” em outubro do ano passado.  

Tais conclusões mostram que o pensamento de usuários de rede ou 

ativistas da rede social, se dá momentaneamente e não por uma bandeira 

ideológica,  a qual deve ser sempre discutida.   



Mas afinal a opinião pública influencia na mídia ou a mídia 

influencia na opinião pública?  

O final do século XX e o início do XXI são marcados pela Era da 

Informação. Período em que todos buscam, justamente, informação, 

trabalham com ela e para ela.  Este novo milênio ficou caracterizado com 

a presença das tecnologias da informação como extensões e 

amplificadores da mente humana. “A rede é a mensagem”, afirma o 

sociólogo espanhol Manuel Castells  (2003, p. 07)  

A sociedade em rede mudou nossa forma de se relacionar,  de nos 

comunicar e de pensar. Para a sociedade em geral foi a partir da década 

de 1990 que a internet passou a fazer parte da vida das pessoas, e a part ir  

da criação de redes sociais como facebook  e twitter  que encontramos os 

ativistas de rede que alcançam rapidamente um contingente grande de 

pessoas a fim de uma mobilização social .  

Gianni Vattimo (1992) destaca a importância dos media de  

massa na construção da multiplicação das visões de mundo:  

  

  

“.. .o que de fato aconteceu, não obstante todos os esforços dos 

monopólios e das grandes centrais  

de capitalistas, foi que o rádio, a televisão e os jornais se tornaram 

elementos de uma explosão e  

multiplicação generalizada de Weltanschauungen1, de visões de 

mundo. Esta multiplicação  

vertiginosa da comunicação, esta tomada de palavra por parte de 

um número crescente de  

subculturas, é o efeito mais evidente dos mass media e é também o 

fato que –  interligado com o  

fim ou, pelo menos, com a transformação radical do imperialismo 

europeu –  determina a  
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passagem da nossa sociedade para a pós -modernidade (VATTIMO, 

1992, p. 52).  

De acordo com Vattimo podemos concluir que a mídia e a 

tecnologia de maneira geral  é um importante elemento nos processos de 

transformação social,  desempenhando um papel revolucionário e 

influente nos processos culturais e sociais.  

O papel ativo da mídia pode ser definido para Judith Lazar,  por 

três competências: capacidade de fornecer visibil idade; ser intérprete da 

própria opinião pública e o duplo papel de veículo de criador e difusão 

de opiniões.1 Sobre este aspecto, entendemos que a mídia  influencia na 

opinião pública bem como a opinião pública “dita a pauta” da mídia.  

O cenário da mídia social de hoje é dominado por sua maioria de 

mulheres. Segundo pesquisa do Weblog estadunidense MASHABLE, 58% 

das mulheres consomem noticias via mídias so ciais. Sendo as mulheres 

ainda mais propensas a comentar sobre conteúdo de mídia social . Por 

esta razão entendemos que pautas envolvendo violências contra mulheres 

possuem uma probabilidade maior de propagar -se rapidamente nas redes 

sociais.  

Compreendemos que os avanços da tecnologia e o acesso das 

grandes massas as redes sociais, proporciona a difusão da noticia sem a 

ingerência dos veículos propagadores de noticia. Os Exemplos das 

situações citadas neste artigo demonstram que um simples 

compartilhamento de uma informação pode ter o alcance de milhares de 

pessoas, ditando a pauta dos grandes veículos de comunicação, bem 

como a pressão em cima deste.  

Sendo assim, o editorial deixa de ser conduzido por um único 

formador de opinião, sendo fundamental  a utili zação de ferramentas de 

rede como meio de analise dos debates nas redes sociais, auxiliando para 

que tenhamos com precisão o que de fato a opinião pública pensa sobre 

determinado assunto.  
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1 Weltanschauungen, segundo o autor,  é concepções de mundo 

através da ascensão das tecnologias de comunicação.  
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